
 

 
 دولة ماليزيا      

 (  KPTوزارة التعليم العالي )          

 جامعة المدينة العالمية            
 كلية العلوم اإلسالمية           

 قسم القراءات               
 

 

 

  عنوان تحت

  وأسانيدهم الشريفين الحرمين قراء
 الهجري عشر الخامس القرن إلى التاسع القرن من

 محور البحث : قراءات
 
 

 الماجستير في القراءات التخصص درجة لنيل مقدم بحث
 
 
 

 الطالب إعداد

 البرماوي سليمان حسين أحمد إلياس

MQR123AV486 المرجعي الرقم 
 

 الدكتور إشراف

 محمود العليم عبد شريف
 التفسير وعلوم القرآن المساعد بجامعة المدينة العالميةأستاذ 

 م4153 -هـ 5341

 



 أ 

  



 ب 

 CERTIFICATION OF DISSERTATION WORK PAGE : التحكيم  صفحة
 ..……………………: بحث الطالبتمّ إقرار 

 من اآلتية أسماؤهم:
The thesis of …………………………. has been approved by the following: 

 
 
 
 

 

 Supervisor Academic على الرسالة   المشرف

 
 

   Supervisor of correctionحالمشرف على التصحي

 
 

 

 Head of Department رئيس القسم   

 

 
 

 

 
 Academic Managements & Graduation Deptقسم اإلدارة العلمية والتخرج 

Deanship of Postgraduate Studies    العليا الدراسات عمادة 



 ج 

 إقرار
أقررُت بأّن هذا البحث من عملي اخلاص، قمُت جبمعه ودراسته، والنقل واالقتباس من املصادر واملراجع 

 املتعلقة مبوضوعه.
 

 .--------------اسم الطالب : 

 التوقيع :     
 -----------------التاريخ :     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 د 

 
 

DECLARATION 

 

I hereby declare that this dissertation is result of my own investigation, except where 

otherwise stated.  

Name of student: ------------------------------.  

 

Signature 

Date:          ------------------------ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ه 

 جامعة المدينة العالمية
 إقرار بحقوق الطبع وإثبات مشروعية األبحاث العلمية غير المنشورة

 محفوظة © 4102حقوق الطبع 
 اسم الباحث هنا
  عنوان الرسالة هنا  

 
ال جيوز إعادة إنتاج أو استخدام هذا البحث غري املنشور يف أّي شكل أو صورة من دون إذن 

 الباحث إالّ يف احلاالت اآلتية: مكتوب موقع من
 ميكن االقتباس من هذا البحث بشرط العزو إليه . -1
حيق جلامعة املدينة العاملية ماليزيا االستفادة من هذا البحث مبختلف الطرق وذلك  -2

 ألغراض تعليمّية، ال ألغراض جتاريّة أو تسوقّية.
من هذا البحث غري املنشور؛  حيق ملكتبة جامعة املدينة العاملّية مباليزيا استخراج نسخ -3

 إذا طلبتها مكتبات اجلامعات، ومراكز البحوث األخرى.
 

 .--------------أكّد هذا اإلقرار :
 

 --------------التاريخ:             التوقيع:
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 شكر وتقدير

صاحب الفضل واإلحسان، وأشكره على أن من علّي بنعمه وعونه  –أوالا ودائماا  –أمحد اهلل عز وجل 
وتوفيقه ، مث أتقدم بالشكر اجلزيل والعرفان ألستاذي الفاضل فضيلة الدكتور شريف عبدالعليم حممود حممد، 

بإرشاداته القيِّمة، وتوجيهاته  –أبداا  –الذي تفضل وأشرف على هذه الرسالة، والذي مل يضن عليَّ 
علومه النافعة، وأخالقه العالية، ووقته الثمني،كما أشكر كل من أفادين مبعلومة، أو نصيحة، أو السديدة، و 
 ملحوظة .

 واحلمد هلل رب العاملني .
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 ملخص البحث
 هذه رسالة بعنوان 

 [ عشرالهجري  الخامس القرن إلى التاسع القرن من وأسانيدهم الشريفين الحرمين قراء]
خطة البحث، وسبب اختياره، متضمنة فهارس ة العلمية يف فصول وأبواب شاملة وقد جاءت هذه الرسال

شاملة لآليات القرآنية، مرتبة على سور القرآن الكرمي، وفهارس لألحاديث النبوية، وفهارس للمصادر 

هلل واملراجع، مث فهرسا تفصيلياا للموضوعات، ويف اخلامتة ذكرت أهم نتائج البحث، وأهم التوصيات، سائال ا

 سبحانه وتعاىل التوفيق والسداد .
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Summary of the Research 

 

This is a message titled Readers of the Two Holy Mosques and Osanidhm from 

the ninth century to the fifth century Ashralhjeri . 

Came this message scientific chapters and sections of comprehensive research 

plan, and why he has chosen, including the comprehensive catalogs of the 

Quranic verses, arranged on the wall of the Koran, and indexes of the Prophet 

Muhammad, and indexes of sources and references, and index detailed topics, 

and in conclusion said the most important results, and the most important 

recommendations, praying to Allah Almighty help and guide . 
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(1) 

 

 المقدمة
ل حفظ  وا الق  رآن الك  رمي ع  ن طري  ق رج  ا -احلم  د هلل ال  ذي م  نَّ علين  ا هف  ظ كتاب  ه، وأوص  له إلين  ا بالس  ند املتص  ل، 

 . (1)إىل سيدنا رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، وخ  هذه األمة دون سائر األمم باألسانيد -والقراءات
م ن  اأهن م إذا علم وا أن أح دا هب ا؛ اهتمامهم باألسانيد أميا اهتمام، وحلرصهم وشدة  العلم ةطلبو  العلماءفقد اهتم 

 - 3، ق ال اإلم ام عب داهلل ب ن املب ار (2)ةأهل العلم يقرئ أو يسند يف بلد م ا؛ رحل وا إلي ه، ول و بع دت عل يهم الش ق
: "اإلس   ناد م   ن ال   دين، ول   وال اإلس   ناد لق   ال م   ن ش   اء م   ا ش   اء" وق   ال: طل   ب اإلس   ناد املتص   ل م   ن  -رمح   ه اهلل 
 .(4)الدين

 . (6)إنه سالح املؤمن، ومن ال سالح معه فبأي شيء يقاتل:  -رمحه اهلل  - 5وقال سفيان الثوري
 :ههذا املوضوع، لعلي أن أساهم يف خدمة كتاب اهلل عّز وجّل وأهله ، واميتلذلك أحببت أن أكتب يف 

 (. الهجري ) قراء الحرمين الشريفين وأسانيدهم من القرن التاسع إلى القرن الخامس عشر          
كله ا، إن ه واهلل أسأل أن يوفقين إلمتام ذلك، وأن يتقبل مين هذا العمل، وأن يرزقين الصدق واإلخالص يف أموري  

                          اميع جميب .
 .ينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني على سيدنا ونبوسلم  موصلى الله

                                                 

العلماء : )إن اإلسناد خصيصة هلذه األمة، سنة بالغة م ن الس نن املؤك دة، وطل ب العل و س نة مرغ وب فيه ا، وهل ذا مل يك ن ألم ة وهلذا قال  ( 1) 
ف   الق  راءات  رالنش  ، اب  ن اجل زري، حمم د ب ن حمم  د ب ن حمم د ب  ن عل ي ب ن يوس ف ( غ  ري ه ذه األم ةا متص الا م ن األم م أن س ند ع  ن نبيه ا إس نادا 

 .1/118،إشراف: علي حممد الضباع، بريوت، لبنان، دار الكتب العلمية، رالعش
 رج  ع الس   ابق،( وق  د رح  ل الص   حايب اجللي  ل ج   ابر ب  ن عب  داهلل رض   ي اهلل عن  ه م   ن املدين  ة إىل مص  ر حل   ديث واح  د، ع   ن مس  لمة ب  ن  ل   د، امل2)
 . 117ص
ه ، وُدفن مبدينة 181ه ، وُتويف يف رمضان 118روالشاهجان، خبراسان، عام هو اإلمام أبو عبدالرمحن عبداهلل بن املبار  بن واضح، ولد مب ( 3) 

مكتبة  ، الرياض، 1حتقيق وتعليق: صبحي البدري السامرائي، ط(  مسند اإلمام عبداهلل بن المبارك)هبيت على الفرات ، مقدمة كتاب : 
 ط . –م، ص : ت 1187 -ه   1417املعارف، 

 ر . السامرائي، مرجع سابق، ص :( 4)
ه  ، أمري املؤمنني يف احلديث، وكان سيد أهل زمانه يف علوم الدين 17( هو اإلمام سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري، ُولد بالكوفة، عام  5) 

 ه  .161والتقوى، تُويف بالبصرة عام 

 . 72صم ، 1111 -   ه1411، بريوت، لبنان، دار الغرب اإلسالمي،  1،ط القراء والقراءات بالمغرب،  سعيد إعراب(6)



(2) 

 

 :  مشكلة البحث 
ص   عوبة احلص   ول عل   ى الارمج   ة، إذ أّن ترمج   ة الق   ارئ يف غ   ري موض   عها يف كت   ب اللغ   ة والفق   ه وغ   ريه،     ا جي   د  -1

 احلصول عليها .الباحث عن هذه الاراجم صعوبةا على 
ا  مل يُلق وا هل ذا الب اب اهتماما  -ا ا وح ديثا ق دميا  -قلة املص ادر يف كت ب الق راءات والتخص  ، حي ث إن الق راء  -2
 ا، مثل احملدثني واملؤرخني .كبريا 

امتن  اع بع  ض الق  راء املعاص  رين م  ن اإلف  ادة ع  ن س  ريته وحيات  ه، إال بع  د عن  اء وجه  د، وط  ول ب  ال، وص  رب عل  ى  -3
 مات املوجهة للكاتب .بعض الكل
 اختيار هذا الموضوع : أسباب
، وعن   دما أخ   ذت أول إج   ازة يف املدين   ة املن   ورة، وقب   ل عش   رين عاما   عن   دما كن   ت أق   رأ عل   ى ش   يو  اإلق   راء يف ا -1

يف ذل  ك الوق  ت، ألتع  رف عل  ى  اب  ت أه  ث ع  ن ت  رامجهم، وتعب  ت كث  ريا الق  رآن الك  رمي، ق  رأت رج  ال اإلس  ناد، وذه
س  رية وحي  اة ه  ؤالء الق  راء، ولك  ن فوجو  ت بع  دم وج  ود كت  اب ج  امع ي  تكلم ع  ن ه  ؤالء الق  راء، وخاص  ة م  ن الق  رن 

ألمج  ع  اض  وع، ومن  ذ ذل  ك الوق  ت، عمل  ت جاه  دا التاس  ع وإىل يومن  ا ه  ذا، فخط  ر   أن أمج  ع وأكت  ب يف ه  ذا املو 
 مادة هذا املوضوع .

 ، وما إىل ذلك .3تدليس، و 2فصحي، وت1األسانيد اليت حصلت عليها، من قلب األخطاء يف وقوع بعض -2

 فهو فريد يف بابه . -حسب علمي  -دَّة هذا املوضوع، ومل يتطرق إليه أحد جخ  -3
 أهداف البحث :

                                                 

بتقدمي أو تأخري أو حنوه، وهو هنا: أن  –القرآن  –( القلب: لغة: هو هو حتويل الشيءعن وجهه، وهو إبدال لفظ بآخر يف سند احلديث  1) 
عابدين،  –م، مكتبة وهبة، شارع اجلمهورية 1187ه ، 1418، 1يقدم الراوي ويؤخر يف اسم أحد الرواة واسم أبيه، القطان، مناع بن خليل، ط

 . 124القاهرة، ص 
أمثلته: حديث شعبة ) العوام بن مراجم ( صحفه حيىي بن ( التصحيف: هو اخلطأ يف الصحيفة، ومن أنواعه: التصحيف يف اإلسناد، ومن  2) 

 . 121م عني يف اسم أبيه، فقال: العوام بن مزاحم، بالزاي واهلاء املهملة، القطان، مرجع سابق، ص 
تيان باسم الشيخ، ( التد ليس : مشتق من الدَّلس؛ وهو الظالم، كأنه أظلم أمره على الناظر فيه لتغطية وجه الصواب فيه، ومن أقسامه: اإل 3) 

أو كنيته، على خالف املشهور به؛ تعمية ألمره، وتوعرياا للوقوف على حاله، شاكر أمحد حممد، الباعث احلثيث شرح اختصار علوم احلديث، 
 176/ 1م، تعليق احملدق حممد ناصر الدين األلباين،مكتبة املعارف للنشر والتوزيع، الرياض، 1116 -ه  1417، 1ط
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تس     هيل االط     الع للمهتم     ني هب     ذا العل     م، وتيس     ري البح     ث ألص     حاب التخص      ، وخاص     ة يف البح     وث  -1
 والعلمية، يف املعاهد والكليات واجلامعات .األكادميية، 

 الرغبة يف خدمة القرآن الكرمي، واملهتمني بالقراءة واإلقراء . -2

، وأن يقبل ين اهلل ع ّز (1)چٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹ   ٹڤچ  :أردت أن يشملين قوله تع اىل -3
ل اهلل ص  لى اهلل علي  ه وس  لم : وج  ّل، وجيعل  ين م  ن أهل  ه وخاص  ته، وجيعل  ين م  ن أه  ل اخلريي  ة ال  يت أخ  رب عنه  ا رس  و 

 (2) (خريكم من تعلم القرآن وعلمه)

مث ل ه ذه  اب كتابا مجع وكت  اهذا العلم، حيث إين ال أعلم أحدا ا هو مفيد، وخاصة يف مبإثراء املكتبة العلمية  -4
 وخاصة بعد القرن الثامن اهلجري . -حسب علمي  -الرسالة 

 الدراسات السابقة :
احل رمني الش ريفني مؤلفا ا  ه ؛ مل أعث ر عل ى م ن أف رد لق راء1413واطالع ي وهث ي من ذ ع ام من خ الل ق راء   -1

فق  د أل  ف إمام  ان جل  يالن كت  ابني  ،اهلج  ري إال م  ا ك  ان قب  ل الق  رن التاس  عصخ    ب  ذكر ت  رامجهم وس  رية حي  ا م، 
 مها :و  -يف القراء عموماا  - عظيمني ومهمني

 ه  (748 -ه  673معرفة القراء الكبار، لإلمام مشس الدين أيب عبداهلل حممد بن أمحد بن عثمان الذهيب )  -أ  
قق أكثر من مرة، وقد رتب املؤلف كتابه على الطبقات، فجعله يف مثاين عشرة طبقة، بدءاا من الصحابة ، وقد حُ 

ب  ار، إال أن  ه كت  ب لص  غارهم أيضا  ا، ويعت  رب الكت  اب م  ن وا   اءا بعص  ره، وم  ن امللح  وظ: أن املؤل   ف صخ    الق  راء الك
 . أهم املراجع للقراء، وخاصةا األكادميني

ف ب  ابن اجل   زري غاي  ة النهاي  ة يف طبق  ات األمص   ار، لإلم  ام حمم  د حمم  د حمم   د ب  ن عل  ي ب  ن يوس   ف، املع  رو  -ب
في ه مؤلف ه أكث ر م ن )  ، عين بنشره : ج برجساراسر، ومل حيقق حىت اآلن، وهو كتاب مج عه  ( 833 -ه  751)

واس  تفاد م  ن كت  اب : من اهلج  ري، ا( ترمج  ة م  ن عه  د الص  حابة رض  ي اهلل ع  نهم، وح  ىت عص  ره؛ الق  رن الث   3155

                                                 

 . 32ية اآلطر، ( سورة فا1)
، نش ر املكتب ة التوفيقي ة، أم ام الب ابخ خاألخض ر ، س يدنا ب اب خ ريكم م ن تعل م الق رآن وعلم ه« فض ائل الق رآن»كت اب   ،البخاري  صحيح( 2)

 . 5127، رقم احلديث 3/234احلسني 
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وقد ذكر فيه كثرياا من الفوائد، وخاصة فيما صخ  القراءت، وصوب أخطاء  -املذكور آنفا  -معرفة القراء الكبار 
من سبقه ، وعلق وأفاد أميا إفادة، ورتبه على حروف املعجم، فه و س هل عن د البح ث، ولكن ه مل ي ارجم مل ن أخ ذ 

رب ويعت  ، من  ه م  ن ق  راء وقت  ه الكب  ار، أمث  ال الش  يخ أمح  د األمي  وطي، والش  يخ حمم  د الن  ويري، والش  يخ ط  اهر الن  ويري
 .الكتاب مرجعاا مهماا وأساسياا، وخاصةا للقراء 

 ومن املؤلفات احلديثة:
، قس م املؤل ف كتاب ه احللقات املضيوات من سلسلة أسانيد القراءات، تأليف: السيد ب ن أمح د ب ن عب دالرحيم -ج

الق راء م ن الق رن التاس ع  أام اء -2أاماء القراء من القرن األول إىل الق رن التاس ع .  -1إىل قسمني أساسيني مها :
 إىل اآلن . 
 ، أمهها : الملحوظاتوفيه بعض 

أنه مل يذكر أاماء كثري من القراء املشهورين، أمثال الشيخ بكري الطرابيشي، والشيخ سيد الش ني أب و الف رح،  -1
 والشيخ حممد خالد األشقر احلمصي . 

ليس كذلك، مثل الشيخ حممد صاحل األركاين، فإن ه  اماء، واعتربهم من القراء، واألمربعض األأكثر من ذكر  -2
 مل يقرأ ختمة على أحد .

الكت اب فهرس ة ب ل ه و تعري ف بالق ارئ فق ُ، ويُع د  -حس ب ق راء  ل ه  -ال يُعترب كتاب ت راجم الكتاب  -3  
 .القراء، وذكر املراجع واملصادر ألاماء
ين ذُك  روا يف الكت  اب، كم ا فع  ل ذل  ك املرص  في يف هن ا  مؤلف  ون كتب  وا ع ن بع  ض ق  راء احل  رمني الش ريفني، ال  ذ -2

حق ق في ه مس ائل كث رية، فأف اد ، وه و كت اب موس ع يف التجوي د، هناية كتابه: هداية الق اري إىل جتوي د ك الم الب اري
وأجاد، ويعترب من أهم كت ب التجوي د، ووض ع يف آخ ر الكت اب ملحقا ا ب اراجم الق راء ال ذين ذُك روا ض من الكت اب 

 . فقُ
وطُبع   ت، كم   ا ج   اء ذل   ك يف كت   اب:  ا  ت   راجم ل   بعض الق   راء ذُك   روا يف مق   دمات كت   بهم، ال   يت ُحقق   توهن    -3

الروض النضري يف حترير أوجه الكتاب املن ري، للعاّلم ة الش يخ حمم د أمح د املت و ، حتقي ق ودراس ة: خال د حس ن أب و 
 . ه املرجع واالعتماد يف هذا الوقتوهو كتاب يف حتريرات أوجه القراءات من طريق الطيبة والنشر، وإلي اجلود،
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ن الق  رن التاس  ع، للعاّلم  ة الض  وء الالم  ع مبحاس   يف كت  ب ال  اراجم العام  ة، مث  ل كت  اب :وهن  ا  ت  راجم متن  اثرة  -4
جمل  دات، ومل حيق  ق ح  ىت اآلن، وه  و كت  اب ت  راجم ع  ام، ذك  ر في  ه  1يق  ع يف  حمم  د عب  دالرمحن الس  خاوي،الش  يخ 

، وأكث   ر في   ه م   ن علم   اء  ق   ارئ 311املؤل   ف ت   راجم العلم   اء واألدب   اء، والق   راء، وق   د اس   تخرجُت من   ه أكث   ر م   ن 
 القاهرة، ومل يذكر تاريخ وفيات بعض املارجم هلم .

 . والباحثين للقراء اا ف  بابه، مرجع  فريد   بحثا أرجو أن يكون هذا اللذ
 منهج  ف  البحث :

 التراجم :: ف  ما يخص  أول  
 أبدأ الارمجة باسم الشهرة لصاحبها يف أول الصفحة . -1
 إن أمكن . مث أذكر اسم صاحب الارمجة كامالا  -2

 مث أذكر مكان وتاريخ والدته، إن أمكن . -3

 مث أحتدث عن حياته العلمية باختصار . -4

 أاماء بعض شيوخه وماذا تلقى عنهم .مث أذكر  -5

 مث أذكر أاماء بعض تالميذه وماذا تلقوا عنه . -6

 مث أذكر مؤلفاته، وكذلك حتقيقاته . -7

 مث أذكر سنة وفاته إن مل يكن من املعاصرين األحياء . -8

 . اا يسريا ا وجدت عن املارجم، وإن كان شيوا حاولت أن أكتب م -1
:  م  ن ف  تحو ، وكس  رو ، وض  م  ، فم  ثالا ذل  ك تش  كيل احل  رف  اف املعج  م ، مراعيا  ل  اراجم حس  ب ح  رو رتب  ت ا -11

 اهلمزة املفتوحة ، مقدمة على اهلمزة املكسورة .
فم ا بع د ، إال م ن ظه رت هابت ه ونبوغ ه  ام ره ثالث ني عاما بالنسبة للقراء األحياء ، فق د ترمج ُت مل ن ك ان ع  -11

 قبل ذلك .

 ن بعمر معني؛ لقلتهن .أما النساء فلم أتقّيد هل -12

ا، ما، ولو مل يستمر هبما من غري أهلهما، وكل من سكنهما وسكنهماعتربت قراء احلرمني كل من ولد فيه -13
 . ا، وإن كان ذلك يُعد قليالا ما اعتربته من أهلهما مدة وأقرأ فيهمفإذا سكن فيه



(6) 

 

 كتبت اآليات بالرسم العثماين . -14

 و رها، مع ذكر رقم اآلية .عز و ت اآليات إىل سُ  -15

 عز و ت األحاديث إىل مصادرها، مع ذكر الباب، والرقم العام للحديث . -16

رتبت املصادر حسب حروف املعجم، فذكرت لقب املؤلف، مث اامه، مث اسم الكتاب، مث عدد الطبع ة، مث  -17
 مدينة الطباعة، واسم املطبعة، وتاريخ الطباعة .

 األسانيد :: ف  ما يخص  اثاني  
 أذكر السند كما هو موضح يف إجازة الشيخ . -1
 أذكر ما حصل فيه من سقُ، ود ر ج، أو تقدمي، أو تأخري أو تصحيف ... اخل. -2

 أذكر يف احلاشية من جيتمع مع إسناد الشيخ، ومن الذي نشره يف غري منطقته. -3

 اجتهدت يف ذكر تاريخ والدة ووفاة رجال السند أو أحدمها . -4

كثري من أاماء رجال األسانيد  تصرة؛ فمنهم من يُذكر اامه وحده فقُ، ومنهم من ينسب ألبي ه أو ج ده،  -5
 ومنهم يُذكر بكنيته أو لقبه، وما إىل ذلك، وقد حاولت جاهداا ذكر اامه كامالا .

ق  د حاول  ت ذك  ر للمجي  ز، أو لرج  ال األس  انيد، وذل  ك لالختص  ار، و  اا واح  دا يُ  ذكر يف معظ  م األس  انيد ش  يخا  -6
 أاماء شيو  اجمليز على قدر املستطاع .

أسانيد تالميذ ابن اجلزري املشهورين واملذكورين يف كل األسانيد اليت وص لت إلين ا يف  الثالثيف الفصل  أذكر -7
القرآن الك رمي والق راءات، وس بب ذل ك : ألن ه ؤالء ك انوا علم اء وق راء مش هورين وهل م أس انيد أخ رى مل تُ ذكر يف 

اأ  تت بُّع أسانيدهم وذكرها يف هذا الفصل .على  ي سند من األسانيد، فعملُت جاهدا
 البحث هيكل

 فصول، وخاتمة، وفهارس : ثالثةإلى مقدمة، وتمهيد و  البحثوقد قسمت 
 وحتتوي املقدمة على : 

 أسباب اختيار املوضوع . -1
 . مشكلة البحث -2
 أهداف البحث . -3
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 الدراسات السابقة . -4

 منهجي يف البحث . -5

 والتمهيد حيتوي على :
 تعريف علم القراءات، وفضله وأمهيته . -1
 تعريف القاري واملقري . -2

 تعريف السند . -3

 .والرواية والطريقالفرق بني القراءة  -4
 مبحثان :، وفيه اهلجري قراء احلرمني الشريفني من القرن التاسع إىل القرن اخلامس عشر:  الفصل األولأما 

 اهلجري. قراء املدينة املنورة من القرن التاسع إىل القرن اخلامس عشر:  المبحث األول

 . اهلجري : قراء مكة املكرمة من القرن التاسع إىل القرن اخلامس عشر المبحث الثان 
 أسانيد أشهر القراء املعاصرين، وفيه مبحثان ::  ن الثا الفصلوأما 

 شهر القراء املعاصرين يف املدينة املنورة .أسانيد أالمبحث األول : 
 : أسانيد أشهر القراء املعاصرين يف مكة املكرمة . المبحث الثان 

 أسانيد القراء املشهورين بالرواية عن اإلمام ابن اجلزري، وفيه ستة مباحث::  ثالثال الفصلوأما 

 أسانيد الشيخ أمحد بن أسد األُميوطي .: المبحث األول 

 أسانيد الشيخ رضوان العقيب .: المبحث الثان  

 أسانيد الشيخ طاهر النويري . :المبحث الثالث 

 : أسانيد الشيخ علي البلبيسي، إمام األزهر .المبحث الرابع 

 أسانيد الشيخ أمحد القلقيلي . :المبحث الخامس 

 : أسانيد الشيخ حممد النويري .المبحث السادس 
 : والتوصيات البحث نتائج لى أهموتشتمل عخامتة البحث : 

 :  شتمل علىتف:  الفهارسوأما 
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 فهرس اآليات القرآنية . -1
 فهرس األحاديث النبوية . -2

 فهرس املصادر . -3

 فهرس املوضوعات . -4
 : بعض المراجع الت  اعتمدت عليها ف  هذا البحث

 .م 1113ه  ، 1414، املدينة املنورة، 1كتيب، أنس يعقوب، أعالم من أرض النبوة، ط -1
 . ه 1415، جدة، دار العلم،  1، طأهل احلجاز بعبقهم التارصخي، حسن عبداحلي، عزاز -2
مطابع مؤسسة املدينة للصحافة ، جدة،  1، طاألجوبة الشافية على األسولة اخلافية، أمحد ياسني ،اخلياري -3
 ه  .1421، دار العلم ( )

، األعالم ، قاموس تراجم ألشهر الرجال والنساء من العرب واملستعربني واملستشرقني، خري الدين، الزركلي -4
 .م 1184، دار العلم للماليني، بريوت ، لبنان ،  6ط
رز األماين يف القراءات السبع،  حتقيق :  -5 أبو شامة، عبدالرمحن بن إاماعيل بن إبراهيم، إبراز املعاين من حخ

 م 1113ه  ، 1413، املدينة املنورة، مطابع اجلامعة اإلسالمية ،  1جادو، حممود عبداخلالق، ط

األربعة عشر ، حتقيق وتقدمي د. شعبان الب  ّنا، أمحد بن عبدالغين الدمياطي،  إحتاف فضالء البشر بالقراءات  -6
 م 1187 -ه   1417، بريوت، عامل الكتب، مكتبة الكليات األزهرية ،  1حممد إاماعيل، ط 

ه   ، 1425، 1الغمري، نبيل بن هاشم بن عبداهلل،  تقريب النفع وتيسري اجلمع بني القراءات السبع، ط  -7
 م.211
،  دار األصبهاين للطباعة، جدة،  4، طيف بيان جتويد القرآن حتفة اإلخوان، حسن إبراهيم، الشاعر -8

 .ه  1411
إىل فلك أسانبد اإلتصال باحلبيب البشري صلى اهلل ، الدليل املشري  بكر بن أمحد بن حسني وأب، احلخبشي -1
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 م .1117، ه  1418، توزيع املكتبة املكية ،  مؤسسة فؤاد بعينو للتجليد، ، بريوت، 1، طعليه وسلم
 ه   1411، ُمل تان، باكستان، إدارة مكنبة طاهرية،   1الرحيمي، حممد طاهر، سوانح فتحية، ط -11
 ه  .1413،   1مرشد، أمحد أمني صاحل،  طيبة وذكريات األحبة ، ط -11
املدينة ، 5:  قواعد التجويد على رواية حف  عن عاصم بن أيب النَّجود ، طعبدالعزيز عبدالفتاح، قاري -12
 . ه 1414مكتبة الدار ، ،ورة املن
،  1، طنشر وحتقيق/ فوزي حممد أمني خوجه السُّنَّاري، عبداهلل مح  ُدوه، مفتاح التجويد للمتعلم املستفيد،  -13

 ه  .1417املكتبة املكية، مكة املكرمة ، 
ه ، 1423، جدة، دار املنهاج للنشر والتوزيع،  1، طهل التجويد واجبحجازي، أسامة ياسني،  -14

   م2112
طبعة حممد عوض بن ،1طهداية القاري إىل جتويد كالم الباري، املرصفي، عبدالفتاح بن السيد عجمي،  -15
 . الدن

 ويحتوي على أربعة مباحث:

 تعريف علم القراءات، وفضله وأمهيته. -1

 تعريف القارئ واملقرئ. -2

 تعريف السند. -3

 الفرق بني الرواية والقراءة. -4

 ت, وفضله وأهميته.تعريف علم القراءا

(اوقُ ر آنا يقال: )ق  ر أ  ي  ق ر أُ قخر اء ةا , (1) مجع قراءة، )وقراءة من قرأ(لغة : : القراءات
 (1). 

                                                 

دار إحي  اء ال  اراث الع  ريب للطباع  ة ، تنس  يق وتعلي  ق وفهرس  ت: عل  ي ش  ريي،  1، ط لس  ان الع  رب،  حمم  د ب  ن مك  رم ب  ن عل  ى اب  ن منظ  ور،( 1)
 .11/78 م ، مادة )ق ر أ( ،1188 -ه   1418والنشر العريب، 



(11) 

 

 وفي االصطالح:

 .(3) لناقله( اء كلمات القرآن، واختالفها، معزوا )القراءات؛ علم بكيفية أدا: (2)قال اإلمام ابن اجلزري

 .(5)يف شرحه للطيبة (4)اإلمام محمد النويري وقد نقل هذا التعريف بتمامه،

، فقال: )علم يُعلم منه علم القراءاتعد قوله: أو يقال: إال أنه ع رَّف بمتامه، (6)اإلمام أمحد البنا اوذكره أيضا 
اتفاق الناقلني لكتاب اهلل تعاىل، واختالفهم يف احلذف واإلثبات، والتحريك والتسكني، والفصل والوصل، وغري 

 (7) من هيوة النطق واإلبدال، وغريه من حيث السماع(ذلك 

، وله تعريف آخر، وهو : علم بكيفية أداء كلمات 9القسطاّلين 8قلت : وهذا التعريف مأخوذ من أحد تعريفات

                                                                                                                                                                         

 .71السابق ص رجع( امل1)
انظر   ه (883-ه 751( هو اإلمام أبو اخلري حممد بن حممد بن حممد بن علي بن يوسف بن اجلزري، حمرر هذا العلم وحمققه، ولد بدمشق )2)

،ُع ين بنش ره: ج برجساراس ر، دار الكت ب العلمي ة،  3، ط ف   ببق ات الق راء غاي ة النهاي ةد حممد عل ي يوس ف،  ابن اجلزري، حممد حمم: 
 .2/247م ، 1182 -ه    1412

، دار ع امل الفوائ د للنش ر والتوزي ع،  1، اعتناء / عل ي ب ن حمم د العم ران، ط ومرشد الطالبين منجد المقرئينابن اجلزري، حممد بن حممد ،( 3)
 .1/41 ه  ،1411

الض وء ه  ( ، والس خاوي ، حمم د عب دالرمحن ، 857-ه  811هو الشيخ أبو القاسم حممد بن حممد بن حممد بن عل ي الن ويري، ول د مبص ر )( 4)
 . 1/246، ، بريوت، لبنان،  دار مكتبة احلياة ، الالمع ألهل القرن التاسع

، حتقيق وتعليق/ عبدالفتاح السيد سليمان أبو سنة، القاهرة، طبع ة اهليو ة العشرف  القراءات ر شرح بيبة النشالنويري، حممد بن حممد ، ( 5)
 .1/37 م ،1186 -ه   1416العامة لشؤون املطابع األمريية، 

إتح اف فض الء ه  ( ، الب  نّ ا، أمح د ب ن عب دالغين ال دمياطي،  1117هو العالمة الشيخ أمحد بن حمم د ب ن عب دالغين، الش هري ب ابن البن ا )ت ( 6)
، ب ريوت ، مكتب ة الكلي ات األزهري ة ،  1، حتقيق وتقدمي د. شعبان حمم د إاماعي ل، ع امل الكت ب، ط1، ط البشر بالقراءات األربعة عشر

 م، املقدمة .1187 -ه   1417
 
 .1/67البنا، مرجع سابق، ( 7)
/ مركز الدراسات القرآنية، مبجمع امللك فهد ه ، حتقيق1434،  1،طلطائف اإلشارات بفنون القراءات( القسطاّلين، أمحد بن حممد،  8) 

 . 1/355لطباعة املصحف الشريف، باملدينة املنورة، 
 . 1/14( هو اإلمام املقرئ احملدث أمحد بن حممد بن أيب بكر بن عبدامللك القسطاّلين األصل، مث املصري، القسطالين، مرجع سابق،  1) 



(11) 

 

 . 1القرآن واختالفها، معزوًّا لناقله، فخرج اللغة والنحو والتفسري
 ي :فيها ما يلذُكر و  قلت: وهذان التعريفان جامعان مانعان، 

 حقيقة االختالف بني القراءات . -أ
 مواضع االختالف يف القراءات . -ب
 النقل الصحيح املتواتر ، أو اآلحاد . -ج

وأما تعريف القرآن : فقد وردت تعريفات كثرية ، أقرهبا : بأنه ) اللفظ املنزل على النيب صلى اهلل عليه وسلم، 
: املنزل بواسطة جربيل عليه السالم، اجملموع بني دفيت املصحف،  قلت، 2وته (املنقول عنه بالتواتر، املتعبد بتال

 سورة . 114أوله سورة الفاحتة، وآخره سورة الناس، املعجز بأقصر سورة من سوره، وهي 
 هذه اإلضافة مع التعريف السابق؛ جامع مانع بإذن اهلل تعاىل .و 

 ما يلي:فيتلخص فيوأما فضله وأهميته، 

 يتعلق بكالم اهلل عّز وجّل.أنه  -1

) :  ، الذي رواه عثمانصلى اهلل عليه وسلم يشمله قول الرسول  -اوتعليما  اتعلما  -العلم  هبذاأن املشتغل  -2
 .(3) ( خريكم من تعلم القرآن وعلمه

  يناله األجر -اا أو مجعا إفرادا –مي، فالذي يقرأ القراءات أن قراءة القراءات متعلقة بالقرآن الكر فيه  ا ال شك  -3
ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ    چ  ىل عّز وجّل، كما قال اهلل تعالكبري من اهللا وابثوالالعظيم،

 . (4)  چٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ

من   امن قرأ حرفا ) : صلى اهلل عليه وسلم وملا جاء يف احلديث، عن عبد اهلل بن مسعود، يقول: قال رسول اهلل 
 كتاب اهلل فله به حسنة، واحلسنة بعشر أمثاهلا، ال أقول آمل حرف، ولكن أ لخٌف حرف، والٌم حرٌف وميٌم حرفٌ 

                                                 

 . 1/355( القسطاّلين، مرجع سابق،  1) 
 . 1/21الزرقاين ، حممد عبدالعظيم، مناهل العرفان يف علوم القرآن، طبعة دار الفكر،  ( 2) 
 .3سبق خترجيه، ص ، (البخاري3)
 .1 ية اآل ،  ( سورة اإلسراء4)



(12) 

 

)1. 
ٱ  ٻ  ٻ  چ ، كما يف قوله الفقهية أنه يستدل به على بعض األحكامومن أمهية هذا العلم -4

ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ      ٺ  

 .(2)چٺ  ٺٿ  

ابن كثري وأبو  ، وقرأها باجلر،ويعقوب نافع وابن عامر وحف  والكسائي بالنصب، كل من:(  أرجلكم) قرأ 
 .3وأبو جعفر وخلف العاشر وشعبة ومحزة عمرو

 .(4)قال أهل العلم: اجلر دليل على مسح اخلفني
هذا العلم ال يقف عند معرفة عدد القراءات يف اآلية فحسب، بل هو يشمل اإلعجاز اللغوي والبالغي،   -5

وهذا يعرفه من كان لديه أدىن معرفة باللغة العربية، واملقام ال يسمح بالتفصيل واخلوض يف ذلك، ملا فيه من 
 التطويل، واخلروج عن موضوع الرسالة.

، ا وترتيالا حفظا من العرب والعجم، متمسكون هبذا الكتاب،  - ا وجنوبا مشاالا  ا،ا وغربا شرقا  -ن و املسلم  -6
 ، وطباعة ... وما إىل ذلك.اا ودستورا ا، ومنهجا ا وتعليما وتعلما 

من املفكرين  االعظيم، وقد امعنا ورأينا كثريا  د والعخرب  من القرآنئوافالعلماء ما زالوا يستنبطون األحكام وال  -7
م يسلمون ويهتدون إىل احلق بسبب معرفتهم بأن القرآن الكرمي ذكر ما يكتشفون من حقائق الغربيني وغريه

ڳ  ڳ  ڳ  ڱ      ڱ  ڱ   ڱ  ژ ووقائع على هذا الكون، من أربعة عشر قرنا، وكما قال اهلل تعاىل: 

                                                 

،  1( ، ط، ب اب: م ا ج اء ف يمن ق رأ حرف اا م ن الق رآن م ا ل ه م ن األج ر ص لى اهلل علي ه وس لمثواب القرآن ع ن رس ول اهلل : الارمذي، كتاب  (1)
 .2111، رقم احلديث  651اعتناء/ أيب عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان، مكتبة املعارف للنشر والتوزيع، الرياض، ص 

 (.6ية )اآل( سورة املائدة 2)
م، دار الكتب العلمية، بريوت، 1183ه  ، 1414، 1ات األئمة العشرة،ط( ابن اجلزري، حممد بن حممد بن حممد، حتبري التيسري يف قراء 3) 

 . 116لبنان، ص 
   1الق رآن العظ يم، ط تفس ري القرش ي، ب ن كث ري اإلم ام اب ن كث ري، أب و الف داء إاماعي ل( انظر القول يف هذه املسألة بالتفصيل تفسري هذه اآلية، 4)

 . 31-2/26م ( ،  2112ه  ، 1423، ) القاهرة، دار املنار للطبع والنشر والتوزيع 



(13) 

 

 .(1)ژ

 تعريف القارئ والمقرئ -2

 القارئ: -1

 .(2)أن يُفرد ثالثاا من القراءات هو من شرع يف اإلفراد إىل القارئ املبتدئ : -أ
 .(3)هو من نقل من القراءات أكثرها وأشهرها القارئ املنتهي: -ب
 المقرئ: -2

به  شوفه، ليس له أن يقرئ مبا فيه إن مل يشافهه م ن مثالا  (4)حفظ التيسري ورواها مشافهة، فلو )هو العامل هبا، 
 . (5) بالسماع واملشافهة(، ألن يف القراءة أشياء ال حُت كم إال مسلسالا 

 .(7)من غري إضافة وال حذف -بتمامها  - (6)وقد ذكر كل هذه التعريفات اإلمام النويري
شافهة، فلو م ، ورواهاامن علم هبا أداءا  :من تعريف ابن اجلزري: )واملقرئ امستنبطا  (8)وقال اإلمام أمحد البنا

، ألن يف القراءات أشياء ال حتكم إال إن مل يشافهه من شوفه به مسلسالا  قراؤه، مبا فيهاعليه  امتنع احفظ كتابا 
بالسماع واملشافهة، بل مل يكتفوا بالسماع من لفظ الشيخ فقُ يف التحمل، وإن اكتفوا به يف احلديث، قالوا: 

ن قراءة كيفية األداء، وليس كل من امع من لفظ الشيخ يقدر على األداء، أي: وال بد م  ؛ألن املقصود هنا

                                                 

 .1ية اآل( سورة احلجر 1)
 .41ابن اجلزري، منجد املقرئني،  مرجع سابق، ص( 2)
 .املرجع السابق( 3)
 ،ه  ، وه و ال ذي ق ال في ه اإلم ام الش اطيب444( كتاب: التيسري يف القراءات السبع، لإلمام أيب عمرو عثمان بن سعيد األموي ال داين، املت و  4)

 ( بقوله: 68بيت رقم )
 المَّ ؤ  ت  بعون اهلل منه مُ ن  ج  أ  ف    هُت اختصار  م  رُ  ويف يسرها التيسريُ 

 ( :57وقال اإلمام ابن اجلزري عنه يف طيبته، بيت رقم )
 وى التحريرخ سخ  هخ فخ ع  ضخ  فخ ع  ضخ و    مع التيسريخ  هملا في ت  و  ح  

 .41ابن اجلزري، منجد املقرئني،  مرجع سابق، ص(5)
 .8سبق التعريف به، ص  (6)
 .1/37 ، مرجع سابق ، ف  القراءات العشرر شرح بيبة النشالنويري، ( 7)
 .8سبق التعريف به، ص (8)



(14) 

 

الطالب على الشيخ، خبالف احلديث، فإن املقصود منه، املعىن أو اللفظ، ال باهليوات املعتربة يف أداء القرآن، 
وأما الصحابة فكانت طباعهم السلمية وفصاحتهم تقتضي قدر م على األداء، كما امعوه منه صلى اهلل عليه 

 . (1) وسلم، ألنه نزل بلغتهم(

 تعريف السند -3

غري ذلك، كل شيء أسندت لغة: ما ارتفع من األرض يف قُبل اجلبل، والوادي، واجلمع أسناُد، ال ُيكسَّر على 
ُنُد ُسُنوداا، فهو ُمسند، وقد س  إليه شيواا  (2)، واستند وتساند، وأسند غريهند إىل الشيء، ي س 

 :( 3)قال احلافظ جالل الدين السيوطيوأما اصطالحاا: ف
: هو اإلخبار عن طريق املنت، وأخذه من قوهلم: فالن سند، أي: معتمد، (4)ال البدر ابن مجاعة)وأما السند، فق

واحملدثون يستعملون  فسمي األخبار عن طريق املنت سنداا، العتماد احلفاظ يف صحة احلديث وضعفه عليه،
 .(5) السند واإلسناد لشيء واحد(
 وهذا التعريف عند احملدثني.

القراء، فهو: الطريق املوصلة إىل القرآن، وهو خصيصة فاضلة من خصائ  هذه األمة، وسنة أما تعريفه عند 
 .(6)بالغة من السنن املؤكدة

 :والطريق الروايةو الفرق بين القراءة -4

                                                 

 .1/67 ، مرجع سابق ،إتحاف فضالء البشرالبنا ، ( 1)
 .6/387، مرجع سابق،  مادة )سند( ،  لسان العربابن منظور،  (2)
، ( هو احلافظ جالل الدين أبو الفضل عبدالرمحن بن أيب بكر بن حممد السيوطي، الشافعي، املسند، احملقق، املدقق، صاحب املؤلفات الفائقة3)

، ب ريوت،  ف   أخب ار م ن  ه ب ش ذرات ال ذهبأبو الفالح عبداحلي بن العماد احلنبل ي ،  ابن العماد احلنبلي، ه ( 111-ه 841النافعة )
 .8/51الكتب العلمية،  لبنان، دار

، خ  املرج ع الس ابقه  ( 733-ه  631( هو شيخ اإلسالم بدر الدين حممد بن إبراهيم ب ن س عد اهلل ب ن مجاع ة، الكن اين، احلم وي، الش افعي )4)
6/115. 
، ب  ريوت، لبن  ان، دار الكت  ب العلمي   ة ،  2، طت  دريب ال  راوي ف     ش  رح تقري  ب الن  واويالس  يوطي، احل  افظ ج  الل ال  دين عب  دالرمحن ، ( 5)

 .1/41 م، 1171 -ه  1311
، املدين ة املن ورة، حتقي ق مرك ز الدراس ات القرآني ة، مبجم ع 1، طلط ائف اإلش ارات لفن ون الق راءاتالقسطالين، ش هاب ال دين القس طالين،  (6)

 .1/361م ، 2113  -ه   1434امللك فهد لطباعة املصحف الشريف، 



(15) 

 

 .(2) ام من األئمة فهو قراءة()كل ما ينسب إلم (1)قال الشيخ سيدي علي النوري الصفاقسي : القراءةأ( 
 .(4): )فإن كان للشيخ بكماله، أي:  ا اجتمعت عليه الروايات والطرق عنه فقراءة(3)أمحد البناوقال الشيخ 

 :الروايةب( 

 .(6)رواية خذين عن اإلمام، ولو بواسطة، فهو: كل ما ينسب لآل(5)قال الصفاقسي
 .(8)فرواية -أي القارئ  -: )وإن كان للراوي عن الشيخ (7)وقال البنا

 الطريق: -ج

مثال ذلك: نافع املدين: , (11)كل ما ينسب ملن أخذ عن الرواة، وإن سفل، فهو طريق: (1)الصفاقسيقال 
 قارئ، وو ر ش راووعن و ر ش، واألزرق واحلُل واين : طريقان عن ورش، وهكذا .

 .(12)وإن كان ملن بعد الرواة وإن سفل، فطريق: (11)وقال البنا

 : إلسنادها إىل ، فنقول: قراءة اإلمام نافع؛ بالنصب 1چٺ  ٺ  ٺٿ    چقراءة اإلمام نافعفمثًلا
                                                 

عالمة الشيخ أب و احلس ن عل ي ب ن حمم د الن وري الصفاقس ي، حمي ي الس نن، وعل م الق راءات، ب القطر التونس ي م ن أه ل ص فاقس، والدة هو ال (1)
، ب  ريوت، لبن  ان، اعتن  اء ال  دكتور إحس  ان  2، طفه  رس الفه  ارس واألثب  اته   ( الكت  اين، عب  داحلي عب  دالكبري،  1118-ه   1153ووف  اة )

مقدم  ة تنبي  ه الغ  افلين ، والن  وري الصفاقس  ي، أب  و احلس  ن عل  ي ب  ن حمم  د ، 2/673م ، 1182ه    ، 1412عب  اس، داراملغ  رب اإلس  المي،  
 .21 - 7، نشر: مكتبة الثقافة الدينية، من وإرشاد الجاهلين

، دار ، بريوت، لبنان، ضبُ وتصحيح وختريج اآليات: حممد عبدالقادر شاهني 1، طغيث النفع ف  القراءات السبعالنوري الصفاقسي،  (2)
 .12م ، ص1111ه  ، 1411الكتب العلمية، 

 .13سبق ذكره ، ص (3)
 .1/112البنا، ، مرجع سابق ،  (4)
 12سبق ذكره آنفاا ، ص (5)
 .12النوري الصفاقسي، مرجع سابق، ص (6)
 .13سبق ذكره، ص (7)
 .1/112البنا، ، مرجع سابق ،   (8)
 . 12سبق ذكره آنفاا، ص (1)
 .12النوري الصفاقسي، ، مرجع سابق، ص (11)
 .13سبق ذكره، ص (11)
 .1/112البنا، ، مرجع سابق ،  (12)



(16) 

 

وكذلك ؛ قرأها بالنصب حف  عن عاصم، فنقول: رواية حف  عن عاصم؛ إلسنادها إىل أحد  إىل اإلمام،
ا عن حف ؛ فطريق؛ إلسنادها إىل من أخذ عن الراوي .  الرواة عن اإلمام عاصم، وكل من قرأها بالنصب أخذا

 
 
 

 : الفصل األول
 ، وفيه مبحثان :اهلجري قراء احلرمني الشريفني من القرن التاسع إىل القرن اخلامس عشر           

 .اهلجري : قراء املدينة املنورة من القرن التاسع إىل القرن اخلامس عشر  المبحث األول           
 .اهلجري : قراء مكة املكرمة من القرن التاسع إىل القرن اخلامس عشر  المبحث الثان            
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                                                                                                                                         

 ( 6( سورة املائدة، اآلية  )  1) 
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 : المبحث األول
 . اهلجري قراء املدينة املنورة من القرن التاسع إىل القرن اخلامس عشر

 (1)أحمد أفندي -0
 هو الشيخ أمحد أفندي بن إبراهيم أفندي األرك خ لخي، احلنفي .

 . ه 1111ُولد عام
 ا للقراء يف املدينة املنورة .ت  و ىلَّ اإلمامة يف احملراب النبوي الشريف، وُعني شيخا 

 ومن مؤلفاته : 
 شرح على الشمائل . -1
 مقامات، أراد أن يضاهي هبا مقامات احلريري .  -2
 
 
 

 (4)مد إسماعيلحأ -4
املنورة، شيخنا اجلليل، احملقق املدقق الشيخ أبو حممد هو األستاذ الكبري، والع ل م الشهري، كبري املقرئني يف املدينة 

 أمحد بن إاماعيل بن حممد عبدالكرمي م كَّيت السنديُوين، املصري .
 ه  11/4/1352ُولد بسنديون قليوبية، إحدى احملافظات الشمالية ) حمافظات الوجه البحري (، مبصر، يف 

 حياته العلمية :
                                                 

، جدة ، حتقيق وتعليق  1، طتراجم أعيان المدينة ف  القرن الثان  عشر الهجري( الداغستاين املدين، عمر عبدالسالم  ) ظنًّا (، 1) 
 12م ، ص 1184ه  ، 1414التوهي، دار الشروق، الدكتور حممد 

 ا .عاما 13، مدة له مومبعرفيت ومالزميت للمارج   -إمالءا  – له م( أفدته من املارج   2)  



(18) 

 

مث التحق مبعهد القراءات، التابع لألزهر، ودرس فيه مواد القرآن الكرمي  حفظ القرآن الكرمي بُكتاب بلدته،
، مث التحق مبعهد شيو  وإدارة املعاهد الدينية األزهرية، وبعدما خترج فيه  ه 1388والقراءات، وخترج فيه عام 

يها درس العلوم وحصل على الشهادة؛ التحق بكلية الدراسات اإلسالمية والعربية، التابعة جلامعة األزهر، وف
الديين، يف للمعهد  اه  ، مث ُعني مديرا 1312فيها عام الشرعية والعربية، وعلم الرسم والضبُ والفواصل، وخترج 

يف اجلامعة اإلسالمية،  اه  ؛ ُعني مدرسا 1317ويف عام ، ، كما قام بالتدريس يف حلقات األوقافقليوب، 
دينة املنورة، ه إىل جممع امللك فهد لطباعة املصحف الشريف، باملباملدينة املنورة، وبعد عشر سنوات؛ انتقل عمل

للقرآن الكرمي، جبميع القراءات، يف املراقبة للكاسيت، كما جلس إلقراء القراءات، يف مقر  احيث ُعني ُمستمعا 
 إدارة مجعية حتفيظ القرآن الكرمي، باملدينة املنورة .

مع مشاركة قوية يف اللغة  -خاصةا  -واملارج م مخن أوسع وأ علم م ن رأيت يف علم القراءات والتجويد قلُت: 
يوجد مثله إال القليل، ومن جلس إليه أنه العربية، وغريها، وما رأيُت مثله يف حترير القراءات وتوجيهها، والأظن 

ة  ثالث عشرة سنة، وقرأُت عليه القرآن الكرمي والقراءات وقرأ عليه؛ يعلم ماقلُت حقيقةا ومعاينةا، وقد الزمته قُراب
لت من علمه وحتقيقاته ، وآدابه ، وعليه  العشر الصغرى والكربى، ومنظومات التجويد والقراءات وشروحها، وهن 

ه  ، 26/11/1426يف  -مصر  -خترجت، وبه أ فدت، ومازلُت مالزماا له حىت سافر هنائياا إىل بلده 
كبري يف حيا ، وكنُت إذا أشكل عليَّ شيٌئ؛ اتصلُت عليه فوراا، حيث املوسوعة العلمية ،   فأحسسُت بفراغ

 فجزاه اهلل عين وعن املسلمنب خري اجلزاء .

 شيوخه :ومن 
الشيخ حسن عبدالسالم حسن أبو طالب .قرأ عليه منظوميت الشاطبية والدرة يف القراءات السبع والعشر  -1

 ها .هنما، كما تلقى عنه منظوميت اجلزرية والتحفة، يف التجويد، وغري و لعشر مبضمءات االقراالصغرى، وقرأ عليه 
، كما قرأ عليه منظومة الطيبة يف القراءات قرأ عليه القراءات العشر،الشيخ حممد عبداملنعم علوان امل  ُس لَّمي -2

 العشر .
 الشيخ عامر بن السيد عثمان . -3

الكربى من الطيبة، يف املعهد، وتلقى عنه كتابه: فتح القدير شرح تنقيح التحرير، وغريه تلقى عنه القراءات العشر 
. 
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 تالميذه:ومن 
 زكريا حسيين السيد حممد منصور . -1

قرأ عليه شرح أصول الشاطبية، من كتاب: إرشاد املريد إىل مقصود القصيد، وشرح أصول الدرة، من كتاب: 
املضية، كالمها؛ للعالمة الشيخ علي الضباع، مث قرأ عليه القراءات العشر الصغرى، من البهجة املرضية شرح الدرة 

الطيبة، من أول القرآن  طريق أول القرآن الكرمي إىل سورة األنبياء عليهم السالم، والقراءات العشر الكربى من
  االكرمي إىل سورة هود عليه السالم، وأجازه بالقرآن كله، واستفاد منه كثريا 

الشاطبية والدرة، وقرأ عليه منظوميت التحفة  يطريق القراءات العشر من قرأ عليه ،حممد أمحد حسني برهجي -2
 . واجلزرية
الشاطبية، وأخرى برواية شعبة عن  طريق قرأ عليه ختمة حلف  عن عاصم من،حسن حممد خلف اجلهين -3

 .الصغرى اطبية، وثالثة بالقراءات العشر الش طريق عاصم من
وأخرى برواية شعبة الشاطبية،  طريق قرأ عليه ختمة حلف  عن عاصم من ،طلحة بن زكريا حسيين السيد -4

 . الصغرىة بالقراءات العشر لثوثاالشاطبية،  طريق عن عاصم من
    . غازي بنيدر احلريب -5
      .أمحد فال -6
 .الشاطبية طريق نم؛ قرؤوا عليه القراءات السبع مأسامة مصطفى مجعة، ثالثته -7 
 طريق ا، مث قرأ القراءات السبع منقرأ عليه منظوميت التحفة واجلزرية، غيبا ، حممد صاحل علوي أبو زيد -8

 الشاطبية، وأجازه .
الشاطبية والدرة، كما  طريقي من اقرأ عليه القراءات العشر إفرادا ، ادي عبدالرمحن أمحد حممد العطويعبداهل -1

داية املريد إىل رواية أيب قرأ عليه منظوميت التحفة واجلزرية، وشرح املقدمة، للشيخ زكريا األنصاري، وكتاب: ه
 . وغريهم، سعيد
 وفاته :
 . ه12/4/1433بسنديون قليوبية، مبصر ، يف يوم االثنني، املوافق  -رمحه اهلل  -ُتويف
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 (0)أحمد الزيات -3
 املقرئ الكبري الشيخ أمحد عبدالعزيز بن أمحد حممد الزيات .هو 

مٌة كبري، وإمام يف القراءات بال نظري، آية الدهر، وحيد العصر يف العلم واحلياء والفضل والنُّبل، زكي القلب،  عالَّ
لَّة علماء العلوم الشرعية والعربية .  من أ جخ

 . ه 1325ُولد بالقاهرة، عام 
 (2) منذ صغره، وملا بلغ األربعني من عمره؛ فقد بصره كليةا () كان ضعيف النظر 

 حياته العلمية :
حفظ القرآن الكرمي منذ صغره، مث التحق باألزهر الشريف، وحصل على كثري من العلوم العربية والشرعية، مث 

 الشاطبية والدرة والطيبة .طريق تلقى القراءات العشر الصغرى والكربى من 
للقراءات، بقسم ختص  القراءات، التابع لكلية اللغة العربية باألزهر، وظل هبا حىت ُأحيل إىل ُعني مدرساا 
 التقاعد .
، مث اختري  (3)للقراءات، بكلية القرآن الكرمي، باجلامعة اإلسالمية، باملدينة املنورة اُعني مدرسا ؛ ه 1415ويف عام 
عة املصحف املنورة؛ املرتلة ، واملسجلة مبجمع امللك فهد لطبايف اللجنة العلمية لالستماع ملصاحف املدينة  اعضوا 

للهيوة االستشارية العليا باجملمع املذكور، وهو مع هذه األعمال؛ جلس يف منزله  االشريف، مث اختري عضوا 
 خلٌق ال حُيصون كثرةا، من املدينة املنورة، وغريها .به إلقراءالطلبة، فانتفع 

 شيوخه :ومن 
 الشاطبية . طريق ي السقا، قرأ عليه القرآن الكرمي برواية حف  عن عاصم منالشيخ حنف  -1
قرأ عليه القرآن الكرمي بالقراءات العشر من طريق الطيبة، من أول القرآن ،الشيخ خليل حممد غنيم اجلنايين -2

 الكرمي، إىل أثناء سورة الدخان، ومل يكمل لظروفو حالت دون ذلك .
                                                 

طبعة حممد عوض حممد ، اململكة العربية السعودية  1ط هداية القاري إلى تجويد كالم الباري،املرصفي، عبدالفتاح بن السيد عجمي، (  1) 
 م .، ومن خالل سؤا  لبعض تالميذ املارج  634ص م ، 1182 -ه  1412دن، بن ال

 ( كما أخربين بذلك تلميذه الدكتور حازم سعيد حيدر . 2) 

 ، عن طريق املكاملة اهلاتفية .له م( أفدته من زوجة املارج   3) 
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 هنيدي أبو اجملد، قرأ عليه القرآن الكرمي بالقراءات العشر من طريق الطيبة .الشيخ عبدالفتاح  -3
صحيح مسلم، والارمذي، وبعض  ومن ذلك :الشيخ حممد السمالوطي، تلقى عنه احلديث الشريف،  -4

 صحيح البخاري .
 . (1)ه1456عليه القراءات الشاذة، عام  تعلم، الشيخ علي بن حممد الضباع -5

 :تالميذه ومن 
          .حممد حممد جابر املصري  -1
  .   حممد إاماعيل اهلمذاين -2
 أمحد أمحد مصطفى أبو حسن . -3
وي -4  .     قاسم أمحد عفيفي الدِّج 
             عبداحملسن شطا . -5
 .   حسن املري -6
 حسنني جربيل . -7
               علي املرازقي . -8
   .  عبداملنعم مصطفى زايد األمشوين أمحد -1
 أمحد إاماعيل عخيطة . -11

 ا .الطيبة ، وغريهم كثريون جدا  طريق كلهم قرؤوا عليه القرآن الكرمي بالقراءات العشر من
 مؤلفاته :

     تنقيح فتح الكرمي يف حترير أوجه القرآن العظيم . -1
 شرح تنقيح فتح الكرمي . -2
العرفان ( للشيخ مصطفى عبدالرمحن اإلزمريي،بالتعاون مع تلميذه: حممد حممد جابر حتقيق على) عمدة  -3
 ي.املصر 

                                                 

 ( كما أفادين بذلك الشيخ حممد متيم الزعيب . 1) 
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 وفاته :
وتأثر الناس مبوته، وتناقلت أخبار ، ه  16/8/1424بالقاهرة، يف صبيحة يوم األحد، املوافق  -رمحه اهلل  -ُتويف 

 .وفاته البالد 
 (0)أحمد البنا -2

 هو العالّمة الشيخ أمحد بن حممد بن أمحد بن عبدالغين الدمياطي .               
 احلادي عشر، وأوائل القرن الثاين عشر اهلجري .                 ُولد بدمياط، مبصر، وهو من علماء القرن               
 حياته العلمية :               
 ده، مث تعلم القراءات السبع والعشر، وحفظها وأتقنها، وتعلم مبادئ العلوم    حفظ القرآن الكرمي، مث ج وَّ        
 املختلفة على علماء دمياط، مث ارحتل إىل القاهرة، والزم علماءها، وتلقى عنهم العلوم العربية والشرعية           
 تلقي العلوم هبا، مث رجع إىل والقراءات، وغريها، مث ارحتل إىل احلجاز، وأدى مناسك احلج، وجاور ل         
 ألهلها، فاستفاد منه اخلاصة والعامة، مث ارحتل مرة أخرى إىل احلجاز، ألداء مناسك احلج ادمياط؛ معلما       
 ، مث توجه إىل اليمن، لتلقي احلديث وغريه عن علمائها، مث عاد إىل دمياط، فاشتغل بالتصنيف والتأليف      
 تلف العلوم النقلية والعقلية، وخاصة : علم  الذكر، ف  و ف د إليه طلبة العلم يتلقون عنه  والتدريس وتلقني        
ا للعبادة، يف قرية من البحر، ُتس مَّى)عزبة الربج (القراءات، ويف آخر حياته؛ انقطع للعبادة، وظل مرابطا       

 (2) 
 مث ارحتل إىل احلجاز، وأدى مناسك احلج، مث ارحتل إىل املدينة املنورة، وأقام فيها إىل آخر حياته .              
 شيوخه : ومن    
 . الشاطبية والدرة والطيبة طريقي الشيخ علي علي الشرباملسي، قرأ عليه القرآن الكرمي بالقراءات العشر من -1
 مة بن إاماعيل امل      زَّاحي، تلقى عنه القراءات وعلومها .الشيخ سلطان بن أمحد بن سال-2

    .      علي بن حممد نور الدين األجهوريالشيخ -3
 الشيخ أمحد بن حممد بن عجيل أبو الوفا اليمين . -4

                                                 

 1/43 البنا، مرجع سابق ،(  1) 

 ( وأخربين الدكتور شريف عبدالعليم حممود حممد، بأن البحرهو البحر املتوسُ . 2) 
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 الشيخ برهان الدين إبراهيم امليموين الكوراين، تلقى عنهم علم احلديث الشريف .-5
 الشيخ مشس الدين حممد البابلي . -7                 أمحد القليويب .الشيخ شهاب الدين  -6

 تالميذه : ومن 
 (2)أبو النور الدمياطي -2     .(1)أمحد األسقاطي -1
 .3حممد بن سلطان الشافعي، تلقى عنه العلوم الشرعية-3

 مؤلفاته :
 إحتاف فضالء الشر بالقراءات األربعة عشر . -1
 احللبية .اختصار السرية  -2
 حاشية على شرح امل   ح لِّي على الورقات، إلمام احلرمني .-3

 وفاته :
 . ه  3/1/1117باملدينة املنورة، يف  -رمحه اهلل  -ُتويف 

 (2)اريي  أحمد الخ   -5
   

 اري، احلسيين، األزهري، الشافعي .ي  هوالشيخ أمحد بن ياسني بن أمحد اخلخ   
 .ه 1321ُولد باملدينة املنورة، عام 

 حياته العلمية :

                                                 

 كما هوموضح يف غالب األسانيد اليت أدت إلينا يف القرآن والقراءات .(  1) 

  ن، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنا،  1ط، سلك الدرر ف  أعيان القرن الثان  عشر، حممد خليل بن علي حممد ( املرادي، أبو الفضل  2) 
 4/123 م ،1117 ه  ،1418

 124السابق، ص  رجع( امل 3) 

مطابع مؤسسة املدينة للصحافة ) دار  العلم ( ، عام  ، جدة ،  1ط ،األجوبة الشافية على األسئلة الخافيةاخلياري، أمحد ياسني، ( 4) 
 . السيد ياسني اخلياري، واألستاذ معتوق أمحد حال ، وغريمهاله و ما أفادين به ابن املارجم ، ، الغالف اخلارجيم  1111،  ه  1421
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حفظ القرآن الكرمي يف كتاتيب املسجد النبوي الشريف؛ وهو يف العاشرة من عمره، مث حفظ املتون، يف سائر 
 كما حفظ منظومة الشاطبية يف القراءات السبع، وقرأ القراءات مبضمنها .،الفنون، وقرأ شروحها على والده

 هر الشريف، بالقاهرة، فأكمل دراسته حىت حصل على الشهادة واإلجازة .التحق باألز 
 ه ؛ أُدرج اامه ضمن علماء املسجد النبوي الشريف، بعد عودته من القاهرة.1345ويف عام 

 جلنة االختبار السنوي، ملدارس املدينة املنورة، لعدة سنوات .يف قام بالتدريس يف مدرسة النجاح، واشار  
املسجد النبوي الشريف، مث  ملكتبة امديرا لرئيس جلنة تنظيم مكتبات املدينة املنورة، و  اا، ونائبا وسكرتريا  ،اُعني عضوا 
يف مجعيات مشروع القرش واإلسعاف اخلريي، وشركة الطبع والنشر،  المكتبة احملمودية، كما ُعني عضوا ل امديرا 

يف جملس األوقاف، وعمل يف احملكمة  اعضوا ني وجلنة إصالح طريق قباء املتفرعة عن رئاسة البلدية، كما عُ 
، عن األوقاف املغمورة، الشرعية، باملدينة املنورة، بطريقة االنتداب للبحث يف سجالت احملكمة الشرعية الكربى

عن األوقاف، لإلشراف  اويف احلرم النبوي الشريف؛ مندوبا ظار ا إىل مديرية األوقاف، باملدينة املنورة، نالعائدة 
عضوية وسكرتارية ونيابة رئاسة مشيخة القراء  -باالنتخاب  -حاز ، و على ترميم أبواب احلرم النبوي الشريف

ُعني ، مدرسة أهلية خاصة بالتجويد والقراءات العشر -بإذن ملكي كرمي  -ه ؛ أنشأ 1353واحلفاظ .ويف عام 
ُعني قبل وفاته بعام ولت إىل معهد للقراءات، ملدة عشر سنوات، كما للمدرسة السعودية للقراءات اليت حت امديرا 

 ملكتبات املدينة املنورة . اا عاما واحد، مديرا 
 شيوخه :ومن 
تلقى عنه العلوم الشرعية ،والده الشيخ ياسني بن أمحد اخلياري، شيخ القراء باملسجد النبوي الشريف -1

 ، وغريها، كما قرأ ختمة بالقراءات السبع منةوالفقه، والتفسري، واللغوالعربية، وقرأ عليه كتب احلديث الشريف، 
 الشاطبية . طريق
 الشيخ حممد النجدي، عضو هيوة كبار العلماء باألزهر الشريف . -2
الشيخ حممد زاهد بن عمر زاهد  - 4           . األهدل البطاح، أحد علماء اليمن الشيخ حممد بن داود -3
. 
       . الشيخ حممد العمري -6            .سعيد بن عبدالسيد البخاري الشيخ حممد  -5
     .خ حممد عبدالباقي اهلنديالشي -8                                 الشيخ يعقوب رجب . -7
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 الشيخ حممد ألفا هاشم . -11                           الشيخ عبدالفتاح خضري . -1

 تالميذه: ومن 
          .الشاطبية طريق مسعود، قرأ عليه القراءات السبع من حممد -1
         .عبداهلل حممد الربزهي -3                            .عبداجمليد صادق اآلبادي -2
  .    حممد فرج اخلطراوي -5                                          .حممد زبان -4
                 علي أبو اخلري . -7                                  علي ضياء الدين . -6
   .  عيسى حسن صادق تكروين -1                         الصايغ . أمحد عبدالوهاب -8
 وغريهم معتوق أمحد حال . -11

 مؤلفاته :
 ورسالة، من أمهها : اجتاوزت مؤلفاته اخلمسني كتابا 

 أمراء املدينة املنورة وحكامها من عهد النبوة وحىت اليوم . -2        .اا وحديثا املنورة قدميا  املدينة تاريخ معامل -1
حماضرات يف علوم القرآن  -5      .اثا وحدي ااجلندية قدميا  -4         .مَّاء يف تاريخ العني الزرقاءالتحفة الشَّ  -3
. 
األوائل يف تاريخ املدينة  -8      .  احلخم ى احلجازيمح  ام  -7 .  عجائب املقروءات وغرائب املسموعات -6

 املنورة .
 األجوبة الشافية على األسولة اخلافية . -11 .     يم النفع بتبسيُ القراءات العشرتعم -1

 وفاته :
 . ه17/7/1381باملدينة املنورة، يف ليلة األربعاء، املوافق  -رمحه اهلل  -ُتويف  

 وفاته :
 . ه 1162باملدينة املنورة، عام  -رمحه اهلل  -ُتويف  

(0)ابب ب  إبراهيم الط   -6
 

                                                 

 . 1/14السخاوي، مرجع سابق ، (  1) 
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هو الشيخ السيد برهان الدين أبو اخلري إبراهيم بن أمحد بن عبدالكايف بن علي احل س ين، الطباطيب، الشافعي، 
 املقرئ، نزيل احلرمني .

 أو قبله بقليل . - اتقريبا  -ئل القرن التاسع اهلجري ُولد يف أوا
 حياته العلمية :

حفظ القرآن الكرمي، وتلقى القراءات العشر على كبار قراء وقته، وارحتل إىل بيت املقدس، واحلرمني الشريفني، 
، حىت عال شأنه، واستوى أمره، مث جلس اوغريها، لطلب العلم، واجللوس إىل العلماء، وقرأ كتب احلديث، وغريه

عنه األماثل، وكان أحد اخلُدَّام باحل ُجرة النبوية، وهو الذي أ هنى أم ر وتصدى لإلقراء باحلرمني الشريفني، وأخذ 
، وأنه امع منه مايقتضي الكفر، فبادر إىل االحتيال عليه حىت 1ابن الرافعي، فدعم الرافعي إىل الظاهر جقمق

 امكة املكرمة، ُمدميا  نورة، ولزمعن اإلقامة يف املدينة امل له ُأحضر إليه، فأمر بقتله، وبعد ذلك ك فَّ املارجم
 هبا .مات للطواف والعبادة واإلقراء حىت 

 شيوخه :ومن 
 الشيخ حممد الكيالين، تلقى عنه القراءات، باملدينة املنورة . -1
 محن بن عياش، تلقى عنه القراءاتالشيخ عبدالر  -3.                     أمحد الشوابطيالشيخ  -2

 . ااجلزري، تلقى عنه القراءات أيضا  اإلمام حممد ابن -5                         الشيخ ابن سالمة . -4
 ومن تالميذه :

 عليه القراءات األربعة عشر . تعلممد املقسي، الوفائي، احلنفي، الشريف مشس الدين حممد بن علي بن حم -1

 ليه القراءات السبع .ع، قرأ (2)محد بن حممد بن أيب بكر املدين -2
 شرح على الشاطبية . مؤلفاته :ومن 

                                                 

يف الفارة من  مصر ، توىل حكماملماليك الربجية ، هو سلطان من ، شركسي األصل العالئي الظاهر أبو سعيد سيف الدين مجقمقهو  ( 1) 
بعد حكم  ه  857 صفر 3 وتويف يف ليلة الثالثاءملو  الشراكسة،  ، والعاشر منالار  ثون من ملو وهو الرابع والثال ،  ه  857ه  إىل  842
، ابن تغري، مجال الدين أبو احملاسن يوسف، النجوم الزاهرة يف ملو  مصر والقاهرة، وزارة الثقافة واإلرشاد القومي، عاما وعشرة أشهر 14دام 

 . 162ة والطباعة والنشر، ص املؤسسة املصرية العامة للتأليف والارمج
 . 1/56السخاوي، مرجع سابق ،  ( 2) 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%83_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%83_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/3_%D8%B5%D9%81%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/3_%D8%B5%D9%81%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/857_%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/857_%D9%87%D9%80
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ه ، وُصلي عليه بعد صالة 3/1/863مبكة املكرمة، يف مغرب ليلة اجلمعة، املوافق  -رمحه اهلل  -ويف تُ وفاته : 
 الصبح، عند باب الكعبة، وُدفن مبقربة املعال .
   (1)إبراهيم المدن  -7

 املدين، احلنفي  األديب، برهان الدين، أبو حممدهو الشيخ إبراهيم بن أمحد بن حممد بن حممد بن حممد بن حممد 

 . ه 771ُولد باملدينة املنورة، عام 
 حياته العلميَّة :

نشأ يف املدينة النبوية، فحفظ القرآن الكرمي، والكنز واأللفية والكافية ، وتلقَّى القراءات العشرة، والفقه احلنفي، 
وتعاطي األدب، ومجع لنفسه ، وحجَّ غري مرة، وبرع يف العربية،  (2)واحلديث الشريف، واألدب وتعاطي الشعر

، وأنشأ عدة رسائل هيث انفرد يف بلده، وكان ياراسل مع اميِّه الربهان الباعوين مع اخلُ اجليد واحملاسن . اديوانا 
افضة، أهنم وقد درس وحدَّث بالبخاري وغريه، وامع من الطلبة وابنه . وكتب خبطه أن األمر الذي وسم به الر 

رفضوا زيد بن علي بن احلسني رضي اهلل عنهم، حني خرج على هشام بن عبد امللك، فقالوا له تربَّأ من أيب بكر 
 اا حمبا ا بليغا ا ناثرا ا ناظما  بارعا وكان فاضالا ،وعمر رضي اهلل عنهما، فرفضوه، مث افارقت كل فرقة، مثاين عشرة فرقة

 . ل ح، وإكرام زائد، وآداب وغرائب ُ طيف احملاضرة، كثري النوادر واملللفائدة، وك يِّساا حسن اجملالسة، ل

 

 
 شيوخه : ومن 
الشيخ حيىي التلمساين، قرأ عليه القراءات السبع  -2      .الشيخ عبد اهلل الشنيين، قرأ عليه القراءات السبع  -1

 والنحو .

                                                 

 . 1/24السخاوي، مرجع سابق  ،  (1)
 كن جوايب إذا قرأت كتايب        ال تردن للج   واب ك   تاب         ا                ومن شعره : (2)

    خري م ن ُدعي فأجاباواعفين من نعم وسوف          شغل وكن                                     
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 اانتفع به كثريا  أخوه الشيخ طاهر بن أمحد، -4         والده الشيخ أمحد بن حممد، تلقَّى عنه النحو والفقه . -3
. 
 الشيخ زين الدين العراقي . -6                      الشيخ ابن صديق، ختم عليه الصحيح . -5

الشيخ عبد الرمحن بن علي األنصاري الزرندي  -8                                 الشيخ زيد الدين املراغي . -7
 احلنفي. 

مة حممد بن اجلزري .-11                         الشيخ برهان الدين ابن فرحون . -1  وغريهم . الشيخ العالَّ
 وفاته : 
 فن من يومه بالبقيع، بعد الصالة عليه بالروضة الشريفة .ه  ، ودُ  2/7/851يف  ، باملدينة املنورة -رمحه اهلل  -تويف 

 (1)إبراهيم األخضر -8
 بالمسجد النبوي الشريفشيخ القراء 
 هو الشيخ إبراهيم بن األخضر بن علي القيِّم .

 . ه 7/12/1364ولد يف املدينة املنورة يف 

 حياته العلمية :
بدأ دراسته النظامية يف دار احلديث باملدينة املنورة ، مث التحق مبدرسة النجاح ، وبعدما درس فيها مدة من 

ع جلامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية ، بعد ذلك بفارة التحق باملدرسة الزمن؛ التحق باملعهد العلمي التاب
نه يف منزل األستاذ شهاب أمحد رضوان ، وظلَّ (2)خالل ذلك كان جيتمع مع أصحابه، الصناعية الثانوية الَّ وخخ

القرآن الكرمي يف معهم حىت أكمل حفظ القرآن الكرمي على أستاذ تلك اجملموعة: الشيخ عمر احليدري ، فحفظ 
 سنة وشهرين .

                                                 

 قرب . نه  ، مث من خالل مالزميت له، ومعرفيت به ع1416عام - باختصار - له أفدته من املارجم ( 1) 

وهم السيد شهاب أمحد رضوان، واألستاذ نوري حسن، واألستاذ إحسان حممد صديق، واألستاذ باتع حسن، واألستاذ أمحد دردير،  ( 2) 
 والشيخ عمر احليدري .
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واهتمَّ املارجم اهتماماا كبرياا بالتلقِّي والقراءة واألداء حىت أصبح من مشاهري القراء يف زمانه ، فتسابق  قلت :
رجع وقرأ  -الذي حفظ املارجم عليه  -الناس وطالب العلم وازدمحوا للقراءة عليه ، حىت إن أقرانه بل شيخه 

م ،  ا يدل على علّو شأنه يف األداء والتجويد والقراءة احلسنة ، وم ن امع قراءته املارج  القرآن الكرمي على 
املسجَّلة أثناء إمامته يف احلرم املكِّي الشريف، يعرف متاماا مبا آتاه اهلل من نعمة الصوت واألداء الراقي والتالوة 

م يف مكة املكرمة، فكنت أحس بأن ملارج  احلسنة ، حىت إن الشيخ زكريا حسيين السيد قال : صلَّيت خلف ا
اجلدار يتكلم و يقرأ بقراءته .اه  ، ومن امع قراءته عرف ما قال الشيخ زكريا ، ولقد أكرمين اهلل عز وجل مبالزمته 
سنوات طويلة فاستفدت منه كثرياا يف القراءة والتجويد والنصح ، وعليه ارتقيت ارتقاءا عظيماا ، اللهم فاشهد ، 

 نتساب إليه ، واجللوس بني يديه ، والقراءة عليه ....اخل .ونعم اال
وبعدما حفظ القرآن الكرمي جوَّده ورتَّله على كبار شيو  وقته يف املدينة املنورة ومصر ، وتعلَّم القراءات السبع 

ُعنيِّ  ، ة، وغري ذلك من العلوم الشرعيةودرس العقيدة  والفقه واللغ ،والعشر ، وقرأ كتب التجويد والقراءات
ُمد رخساا مبدرسة ُأيب بن كعب لتحفيظ القرآن الكرمي ، مث مدرساا بكلية القرآن الكرمي باجلامعة اإلسالمية ، ويف  

فرع  -كلية الدعوة حالياا   -كلية الدعوة أيضاا يف اجلامعة املذكورة ، ُعنيِّ  ُمد رخساا باملعهد العا  للدعوة اإلسالمية 
 سعود اإلسالمية باملدينة املنورة .جامعة اإلمام حممد بن 

ه  ، ويف السنة نفسها ُعنيِّ  1416ه  ُعنيِّ  إماماا باحلرم املكي الشريف، مث باحلرم النبوي الشريف عام  1411ويف 
وكان الشيخ يراجع القرآن الكرمي برواياته وقراءاته يف شعبان من كل سنة ،ا للقراء باملسجد النبوي الشريفشيخا 

عند الشيخ كرامة اهلل  لسبع كان يستأنس ويهيئ نفسه أوالا كرامة اهلل  دوم ، وأثناء قراءة املارجم بامع الشيخ  
 .هما وهو الشيخ حسن الشاعري دوم ، مث يقرأ على شيخ

، أو القراءة ، وكذلك قراءته القرآن الكرمي أداءا و  اجتويدا الحظة يف تدريسه القرآن الكرمي واملارجم دقيق امل قلت :
السليم ،  من لديه الذوق الرفيع ، واألداء اجليد قراءة جمودة وحُم ق قَّة مع مراعاة الوقف واالبتداء ، يشهد ذلك كل

وال يعطي اإلجازة إال ملن يستحقها ، حيث إين طفت على معظم شيو  املدينة ، وتعرفت على قراء م ، وكيفية 
ات ، وقد تساهل شيو  هذا الوقت يف إعطاء اإلجازات تدريسهم من حيث التساهل يف اإلقراء وإعطاء اإلجاز 
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ن يستحق ومن ال يستحق و 
 
، إضافة إىل ذلك فاملارجم له مشاركة قوية يف  (1)چڄ     ڄ  ڄ    ڃ       ڃ     چ مل

ما يفيدنا وميتعنا بالفوائد والكلمات والطرائف أثناء القراءة عليه ، من  اربية والبالغة والتفسري ، وكثريا اللغة الع
 غريب املعاين واأللفاظ والتفسري.

 شيوخه :ومن 
 حفظ عليه القرآن الكرمي . ،الشيخ عمر حيدري  -1

 الشيخ حسن بن إبراهيم الشاعر ، شيخ القرُّاء باملسجد النبوي الشريف . -2

 ني .تسن القراءةالشاطبية ، وكانت فارة  طريق برواية حف  عن عاصم منقرأ عليه القرآن الكرمي 
عندما وصل إىل قوله تعاىل  له معه مواقف وطرائف وذكريات ، ومن املواقف أن املارجم له وكان للمارجمقلت : 

 له من سورة القمر ، سأله الشيخ اختالف القرّاء فيها ، فذكر له املارجم (2) چۓ  ڭ  ڭ  ڭ   ڭ  چ  :
وشدَّد عليه يف الكالم وأوقفه عن القراءة ، ويف اليوم الثاين  له ماختالف القراء ، عندها عنَّف الشيخ على املارج  

،  له مأخطأ على املارج   -أي الشيخ  -وأخربه بأنه  له مللشيخ واعتذر الشيخ من املارج   له عندما حضر املارجم
 وقد ذكرُت هذا لشيء يف نفسي يعلمه املقصود بذلك . كان على الصواب ،  - له مأي املارج   -وأنه 
مة الشيخ عبد الفّتاح بن عبد الغين القاضي . -3  العالَّ

إليضاح يف شرح الّدرّة امة للعشر من طريق الّدرّة ، وقرأ عليه كتاب قرأ عليه القرآن الكرمي بالقراءات الثالث املتمِّ 

عليهم السالم وغريها ، ڻ    ، وبقراءة محزة إىل سورة   ڇللقاضي ، وقرأ عليه لورش عن نافع إىل سورة 
كثرياا ، والزمه أكثر من عشر سنوات ، وكان الشيخ  له وقرأ عيه الوايف يف شرح الشاطبية ، وقد تأثّر به املارجم 

على غري عادته مع غريه من الطالب ، وكان يقف عند كل آية ويذكر ما فيها من البالغة  له يدقِّق مع املارجم
وبأنه مل ير   اويثين عليه ثناءا بالغا  له املارجم والتوجيه والتفسري وأحكام التجويد ، وما إىل ذلك ، وكثرياا ما يذكره

 مثله ، ويذكر لنا قصصه وحكاياته . 
 ، شيخ القرّاء بالديار املصرية يف وقته .  الشيخ عامر بن السيد عثمان -4

                                                 

 . 156( سورة البقرة، اآلية  1) 
 . 41( سورة القمر، اآلية  2) 
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هو  له ختلفة ، وكان يقرأ عليه أثناء قدومه للحج والعمرة والزيارة ، وكان املارجماملرواياته ب قرأ عليه القرآن الكرمي
به واستفاد  ه أثناء إقامته احملدودة يف املدينة املنورة، ويقوم خبدمته، وكان أول من تأّثّرالذي يوصله إىل احلرم وغري 

ة املنورة، نمنه يف التجويد وغريه ، حىت إنه عندما حضر الشيخ عبد الفتَّاح القاضي املذكور، عندما قدم إىل املدي
أن يقرأ شيواا من القرآن الكرمي، وعندما امعه  له ألول مرة، طلب القاضي من املارجم له أول قدومه ول قيه املارجم

على الشيخ حسن الشاعر، فقال القاضي : ولكن هذه احلروف اليت  له قال له القاضي من قرأت ، قال املارجم
قرأ ا وهذه الطريقة وإخراج احلروف ليست  يزات الشاعر، قال املارجم : ملن إذن ، قال القاضي هذه حروف 

 السيد عثمان وطريقة الشيخ عامر
 تأثّر واستفاد أيضاا من الشيخ عامر السيد عثمان . له وهذا يدل أن املارجم قلت :

كما كان الشيخ عامر أحد أعضاء اللجنة العلمية ، أثناء التسجيل الصو  لقراءة القرآن الكرمي ، مبجمَّع امللك 
 إىل صورة الرعد ، مث تويف الشيخ عامر  له فهد لطباعة املصحف الشريف باملدينة املنورة ، حيث وصل املارجم

 الطَّيبة . طريق قرأ عليه القرآن الكرمي برواية حف  عن عاصم من، الشيخ أمحد عبد العزيز الزَّيات -5
والفقه والعربية وغريها ، ومن الكتب اليت قرأها ؛ )كتاب  ةتلقَّى عنه العقيد، الشيخ عبد اهلل الغنيمان -6

 اري ، )وخلق أفعال العباد( ، )إيثار احلق على اخللق ( ، )مدارج السالكني( .التوحيد( من صحيح البخ
 تالميذه :ومن 
 الشاطبية . طريق حممد صاحل علوي أبو زيد، قرأ عليه القرآن الكرمي برواية حف  عن عاصم من-1

 ، وقرأ عليه تفسري البغوي، وغريه عشر من طريقي الشاطبية والّدرّةقرأ عليه القراءات ال، عبد اهلل اجلار اهلل -2
 . الصغر إفراداا . القراءات العشرقرأ عليه ،سلمان بن نعمان طاشكندي-3
 فؤاد مصطفى احلسن .-4

 ، وأخرى منالشاطبية طريق برواية حف  عن عاصم من قرأ عليه ختمة، حممد مكي هداية اهلل عبد التواب-5
 ، ومل يكمل .نافعورابعة برواية ورش عن  ،ة، وثالثة برواية قالون بن نافعالطيب طريق
، الشاطبية طريق برواية حف  عن عاصم من قرأ عليه ختمة، إبراهيم بن حممد الزهراين ، من مكة املكرمة-6

 وثالثة بقراءة يعقوب بروايتيه.  ،وأخرى بقراءة أيب جعفر بروايتيه
 الشاطبية . طريق أمني عائش املزيين ، قرأ عليه بقراءة اإلمام عاصم من-7
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 ابن كثري بروايتيه من اإلمام مجعاا بقراءة ،قرأ عليه القرآن الكرمي برواية قالون عن نافع،تركي عبد اهلل السبيعي-8
 .الشاطبية  طريق
وقرأ عليه ختمة حلف  عن عاصم  ،الزمه طويال -الباحث  -إلياس بن أمحد حسني بن سليمان الربماوي-1
ميّن و لقراءات العشر الصغرى حزب وربع احلزب من أول القرآن، ويسأل اهلل أن يكرمه الطَّيبة، ومجعاا با طريق من

 عليه بإمتام ذلك .
          .زينب سيدات أمحد عبد اهلل -11
 القراءات العشر الصغرى .قرأتا عليه ، عائشة حممد عبد اهلل الطالب-11

 بذكرهم هنا .، أاماؤهم مسجلة عندي، ال يسمح اجملال اوغريهم كثريون جدا 
 مؤلفاته :  

 تكبري اخلتم بني القرّاء واحملّدثني .-1

 كتاب يف التجويد .-2

م النبوي الشريف يقوم بتدريس القرآن الكرمي والقراءات يف منزله، ومكتبه ، واحلر  -حيفظه اهلل  -وال يزال الشيخ 
 وبعلمه ، إنه اميع جميب .، أطال اهلل يف عمره ، ومتَّعنا ببقائه ، ونفعنا به  ، صباحاا ومساءا 

 
 (1)إيمان كامل  -9

 هي الشيخة إميان بنت مصطفى كامل بنت حممد بن مصطفى .
 م .23/8/1178ه  ، املوافق 21/1/1318ُولخدت يف حّي جاردن سييت ، يف القاهرة ، مبصر ، يف 

 حياتها العلمية :
القرآن الكرمي، جبّدة، حيث خترجت من األخرية  درست املراحل االبتدائية واملتوسطة والثانوية، يف مدارس حتفيظ

حصلت على تقدير ) تاز( يف مسابقة ،كما ه   بتقدير  تاز1418يف مدارس حتفيظ القرآن الكرمي األوىل، عام 

                                                 

 ه 26/4/1426، عن طريق الشيخ عبد الساتر العبيد ، وزوجها حسن شوقي، يف يوم اجلمعة، املوافق  هلا أفدته من املارجم(  1)   
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اليت أُقيمت قي القسم النسوي، بالندوة العاملية للشباب اإلسالمي، جبّدة، وكان ذلك  -كامالا   -القرآن الكرمي 
 . ه 23/11/1413يف 

تقدَّمت الختبار القرآن الكرمي كامالا ، يف مجعية حتفيظ القرآن الكرمي ، جبّدة وهحت ؛  ه 1421ويف عام 
بتقدير ) تاز( مث ُعيِّنت للتدريس يف )دار الصديقة( التابعة للجمعية ، جبّدة ، ملدة عامني ، مث التحقت جبامعة 

،  ه 1422شعبة دراسات إسالمية  وعربية ، وخترَّجت فيها عام  األزهر ، بالقاهرة وحصلت على البكالوريوس ،
وخالل إقامتها بالقاهرة ، مث التحقت باجلامعة األمريكية املفتوحة ، إلمتام الدراسات العليا ، قسم مواد إسالمية

يزت يف ذلك ، كما تقدمت المتحان  عرضت القرآن الكرمي، وبعض متون التجويد على بعض  قرّائها ، وُأجخ
القرآن الكرمي يف األزهر ، من أجل افتتاح مركز حتفيظ القرآن الكرمي، تابع لألزهر، وحصلت على تقدير ) تاز( 

درس تُ  ه، وظلَّتوجتويد مث افتتحت مدرسة لتحفيظ القرآن الكرمي ، باملقطم ، بالقاهرة ، جلميع مستويات القرآن
ه  ، ويف املدينة 1422املدينة املنورة ، يف ربيع الثاين عام  فيها مدة سنتني، فانتفع هبا خلق هنا ، مث سافرت إىل

املنورة ، حفظت ُمُتون القراءات السبع والعشر ، وتلّقت القراءات العشر الصغرى، كما جلست لتدريس القرآن 
 الكرمي والتجويد، وانُتفع هبا .

ه  من اهلجرة، وحصلت على 1423قامت مبراجعة ودراسة عشرة أجزاء، باحلرم النبوي الشريف، يف صيف عام 
 تقدير) تاز( .

 
 شيوخها : ومن 

قرأ ت عليه القرآن الكرمي برواية حف  عن عاصم ، من ، الشيخ عبد العزيز عبد احلفيظ بن حممد بن سليمان-1 
 الشاطبية ، كما قرأت عليه منظومة حتفة األطفال ، واملقدمة اجلزرية ، يف التجويد .طريق 

قرأ ت عليه أصول الشاطبية يف القراءات السبع، وتلقَّت عنه شرحها، وذلك عام ، السمربي الشيخ يوسف-2 
 .ه 1423

قرأ ت عليها منت الشاطبية )األصول مع سورة البقرة( غيباا من حفظها، باملسجد ، الشيخة مريفت حجازي-3 
 شاطبية مجعاا .ال طريق ت عليها القرآن الكرمي بالقراءات السبع منالنبوي الشريف، كما قرأ  
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الشاطبية والّدرّة،  طريقي قرأ ت عليه القرآن الكرمي بالقراءات العشر الصغرى من،الشيخ عبد الساتر العبيد-4 
 وعرضت عليه منظومة الشاطبية والّدرّة يف القراءات السبع والعشر . 

 تلميذاتها : ومن 
 . خدجية مصطفى كامل -1

 مريهان كيالين حممد . -2
 الشاطبية . طريق كلهن ق  ر أ ن  عليها القرآن الكرمي برواية حف  عن عاصم من،  سعيد عبد العاطيأماين  -3 

 ومن تلميذاتها ف  ))دار الصديقة(( بجّدة :
            آمنة حميي الدين .  -1
 لطيفة قاسم مقبل . -2
           عفاف العمودي . -3
 عبري العمودي . -4
                 أنس حكمي . -5
            .  لوزة حكمي  -6
 وغريها . فوزية زهريي . -7

 أطال اهلل يف عمرها ، وأحسن عملها وخامتتها ، إنه اميع جميب .                              
 

 (1)إيهاب فكري  -01
 هو الطبيب الشيخ إيهاب بن أمحد فكري حيدر بن موسى بن إاماعيل .

 ه . 6/12/1374ُولخد  يف القاهرة ، مبصر ، يف 
 حياته العلمية : 

                                                 

 ه   .1425مشافهةا ، عام له أفدته من املارجم ( 1)
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ه ، مث التحق مبتوسطة شربا 1386التحق منذ نعومة أظافره باملدرسة العامرية االبتدائية بشربا، وخترَّج فيها عام 
، مث  ه 1312عام  ة ، وخترَّج فيهاه  ، مث التحق باملدرسة التوفيقية  الثانوي1381اإلعدادية، وخترَّج فيها عام 

ه  ، وحفظ 1311التحق بكلية الطب جبامعة عني مشس يف القاهرة، وحصل فيها على شهادة البكالوريوس عام 
القرآن الكرمي أثناء دراسته اجلامعية، والتحق بعد ختّرجه من الكلية مبعهد القراءات بشربا )اخلزن دارة( وحصل فيه 

نفسه ارحتل إىل الديار املقدسة، وعمل موظفاا يف الوحدة الصحية  عامه  ، ويف ال1411على إجازة التجويد عام 
انتقل إىل املدينة  ؛ه  1417ويف عام ، ه   حصل على عالية القراءات انتساباا1416ويف عام ، املدرسية بالرياض

 ،مدارس املنارات، فانتقل للعمل يف  ه 1423عام  هاملنوَّرة، للعمل بالوحدة الصحّية املدرسية هبا، مث أهني عقد
، يف القسم الطيّب، كما قام بتدريس القرآن الكرمي والقراءات باملسجد النبوي الشريف ذي يليهباملدينة املنورة يف ال

. 
 شيوخه : ومن 
الشيخ أمحد املعصراوي ، شيخ القرَّاء بالديار -3 الشيخ عرفان إبراهيم . -2 الشيخ عبد اجمليد الشرباوي . -1

 الشاطبية .   طريق قرأ عليهم القرآن الكرمي برواية حف  عن عاصم من، املصرية حالياا
قرأ عليه ختمة برواية حف  عن عاصم من مبضمن كتاب املصباح من ، الشيخ أمحد عبد العزيز الزيَّات -4

 الطَّيبة .
الشاطبية ، و  طريق قرأ عليه ختمة بقراءة اإلمام عاصم بروايتيه من، الشيخ حممد عبد احلميد عبد اهلل خليل -5

 الطَّيبة . طريق الشاطبية ، وثالثة بالقراءات العشر الكربى منطريق ختمة أخرى برواية ورش عن نافع من 
 هنا و وقرأ عليه القراءات مبضمقرأ عليه منظومة الشاطبية والّدرّة يف القراءات العشر ،الشيخ حممد عيد عابدين -6
. 
 قرأ عليه ختمة بالقراءات العشر الكربى من طريق الطّيبة .، الشيخ أمحد أمحد مصطفى أبو حسن -7
 قرأ عليه بعض القرآن الكرمي بالقراءات العشر الكربى .، الشيخ حممد متو  جرب الشرباوي -8
 درس عليه احلديث الشريف والفقه والقواعد الفقهية .، لشيخ حممد هيب املطيعيا -1

 سه يف الديرة مبدينة الرياض .حضر درو ، الشيخ عبد العزيز بن باز -11
 الشيخ ابن غديان . درس عليه الفقه واألصول . -11
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 درس عيه الفقه والعقيدة يف عنيزة بالقصيم .، الشيخ حممد بن صاحل العثيمني -12
 قرأ عليه بعض القرآن الكرمي بالقراءات العشر الصغرى .، الشيخ بكري الطرابيشي -13

 تالميذه : ومن 
 وليد إدريس . -2             . خالد سباق -1
 الشاطبية والّدرّة . طريق قرؤوا عليه القراءات العشر من، سليمان طرابلسي -3 
 الشاطبية . طريق قرأ عليه القراءات الشبع من، عصام عطا حمجوب -4

 داا .الّدرّة إفرا طريق قرأ عليه القراءات الثالث املتّممة للعشر من، حممد أمحد بوفال الشنقيطي -5
ُت ّممة للعشر من الّدرّة ، وأخرى برواية األصبهاين ،أنس عبد اهلل الكندري -6

قرأ عليه ختمة بالقراءات الثالث امل
 عن ورش بتوسُ املنفصل ، وثالثة برواية حف  عن عاصم ، بأوجهها من الطَّيبة .

 يسمح اجملال بذكرهم هنا . ، أاماؤهم مسجلة عندي، الاوغريهم كثريون جدا .      فاضل ماء العينني  -8
 مؤلفاته :

   يف تقريب صريح الن  .    أحسن الق    -1
 الّدرر الزاهرة يف حترير القراءات املتواترة .  -2

 تقريب الّدرّة . -5           تقريب الشاطبية . -4                منع السكت خللف من الّدرّة . -3
  تقريب العشر الكربى . -7                       تقريب العشر الصغرى . -6
 التيسري فيما على الشاطبية من حترير . -1                              تأصيل التحرير . -8

 تقريب التهذيب .-11       إجلام العّوام عن تكفري أهل اإلسالم .-11

 

 .أطال اهلل يف عمره، وأحسن عمله وخامتته، إنه اميٌع جميب 
 (1)أسامة حجازي  -00

                                                 

 و احلسن الكردي، والشيخ أمين سويد، والشيخ حممد معّتز الشُّبيين، ومبعرفيت اخلاصة ومبالزميت الطويلة للمارجم( باختصار  ا كتبه الشيخ أب1) 
هل حجازي، أسامة ياسني، أيضاا، وانظر  له ، ومبا أخذته من أرشيف مجعية حتفظ القرآن الكرمي باملدينة املنورة، وبسؤال بعض تالميذ املارجمله

    . 49 - 05م ، 4114 -ه  0243، جدة، دار المنهاج للنشر والتوزيع،  0، طالتجويد واجب
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 احل س ين .هو الشيخ ُأسامة بن ياسني بن حممود بن حممد بن حممد بن أمحد بن عبد اللطيف بن حممد 

 . ه  1381ُولخد  باحلارة اجلديد مبنطقة الفحَّامة، غرب حّي باب سرجية، بدمشق الشام، عام 
 حياته العلمية :

الرابعة من عمره، فكفله أخوه األكرب السيد نادر، وكانت أمارات  نشأ املارجم يتيماا، فقد تويف والده وهو يف
التجارة بادية على حُمّياه، وكذلك عالمات النباغة والذكاء واالهتمام بكتاب اهلل تعاىل ذلك الوقت، فأحلقه أخوه 

ل حفظ دافع من رغبته باملسجد العظيم قرب منزهلم، مسجد زيد بن ثابت األنصاري، وذلك من أجباملذكور، و 
القرآن الكرمي، وانتظم يف حلقاته، يُعبُّ من م عخينه يف العلوم الشرعية والعربية، فحفظ القرآن الكرمي وهو يف 
احلادية عشر من عمره، مث تلقَّى مبادئ التجويد وتصحيح التالوة، وحفظ املقدمة اجلزرية، وعرض القرآن الكرمي 

ردي، مث زاد حرصه واهتمامه بالقرآن الكرمي، فحفظ الشاطبية مرة أخرى على أحد تالميذ الشيخ أيب احلسن الك
 والّدرّة، وقرأ ختمة أخرى باجلمع، ومل يتجاوز عمره إذ ذا  مثانية عشر عاماا تقريباا.

درس املرحلة االبتدائية واإلعدادية يف املدارس احلكومية، مث التحق مبعهد الفرقان، فدرس فيه ثالث سنوات يف 
ارحتل إىل الديار املقدسة فأّدى مناسك  ؛ه  1412ويف عام ،ه  1411خترَّج بشهادته عام الصفوف العليا، و 

احلج والعمرة وجاور املدينة املنورة، وقام بتدريس القرآن الكرمي يف حلقات حتفيظ القرآن الكرمي التابعة جلمعية 
يس التوجيه يف اجلمعية املذكور، إىل حتفيظ القرآن الكرمي باملدينة املنورة، وتقّلب يف املناصب إىل أن صار رئ

جانب ذلك تلّقى علم احلديث الشريف واللغة العربية والفقه وغريه على كبار علماء املدينة، وحصل على 
كما حصل ،ه 27/8/1411الشهادة العاملية يف العلوم اإلسالمية والعربية من اجلامعة الفاروقية بكراتشي يف 

له حلقة  توكان، ه  22/1/1411يف  ،الشرعية اإلسالمية من اجلامعة املذكورةعلى الشهادة العاملية يف علوم 
 إقراء القرآن والقراءات باجلمعية املذكورة، ويف منزله أيضاا يف أوقات فراغه . 

 شيوخه : ومن 
 . تلّقى عنه مبادئ علم التجويد وتصحيح التالوة، الشيخ أمين رشدي سويد -1
، مع حفظ املقدمة من طريق الشاطبية عليه ختمة كاملة برواية حف  عن عاصمقرأ ، الشيخ أمحد رباح -2

 ألفاظها عليه .  اجلزرية، وح لِّ 
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 وأخرى برواية األصبهاين منالشاطبية والّدرّة،طريق ءات العشر من القرا قرأ عليهالشيخ أبو احلسن الكردي،-4
  . الطَّيبة طريق
الطَّيبة، ومل يكمل  طريق عليه بعض القرآن برواية حف  عن عاصم منقرأ  ،الشيخ حممد إاماعيل العربيين-5

 . له لوفاة املارجم
 .قرأ عليه صحيح البخاري، واألحاديث املسلسلة بأعماهلا وشرائطها ، ي الربينإهلاحملدِّث الشيخ حممد عاشق -6
ود والارمذي، والشمائل احملمدية قرأ عليه سنن أيب داو ، د احلنان سيد طالب حسني احلسيينالشيخ عب -7
 لارمذي .ل
الشيخ حبيب اهلل قربان. قرأ عليه صحيح مسلم، وُسنن ابن ماجه، واملوطأ برواية املصمودي، وبرواية  -8

 الشيباين .
 قرأ عليه سنن النسائي وبعضا من صحيح مسلم .، الشيخ مجيل أمحد حسني املظاهري -1
 الشافعي، وأصوله، والنحو، والبالغة والتفسري . قرأ عليه فقه، الشيخ أمحد قالش -11
 . قرأ عليه يف التوحيد واملنطق ،الشيخ حممد منر اخلطيب -11
 تالميذه : ومن 
 .  بالل أسامة عبد الكرمي الرفاعي -1
هامي مفتاح التونسي . -2  جيالين بن الارُّ

          .عبد السالم أمحد محّاد  -3
 الشاطبية والّدرّة . طريقي قرؤوا عليه القراءات العشر منأربعتهم ، حسان جوجيا  -4
 .        أمحد سعد الدين بن حممد عوامة -5
 .     يي الدين بن حممد عوامةحم -6
 عماد الدين بن حممد عوامة . -7

 .     حممد حسن عخج يب -8
 .       مسعود بن عبد احلميد مظاهري -1
 حممد عبد الكرمي بن حممد عوض . -11



(39) 

 

 ، أاماؤهم مسجلة عندي، ال يسمح اجملال بذكرهم هنا .اوغريهم كثريون جدا                  

 مؤلفاته :
  تصر صحيح البخاري . -3 هل التجويد واجب . -2 جمموعة مهمات املتون يف سبعة أُمهات الفنون . -1

 وفاته : 
 .    ه 16/6/1411يف صبيحة يوم األربعاء، املوافق  -رمحه اهلل  -تويف 

 (1)بشير صديق  -04
 هو الشيخ بشري أمحد صديق .

 .ه  1357ُولخد  مبنطقة ليَّة، مبحافظة مظفر قرح، يف باكستان، عام 
 حياته العلمية : 

حفظ القرآن الكرمي برواية حف  عن عاصم ، مث اجته إىل جامعة دار العلوم اإلسالمية يف مدينة )الهور( فدرس 
 والقراءات السبع، وكتب هذا العلم، وبعدما خترّج فيها، التحق جبامعة دار العلوم يف )كراتشي(فيها التجويد 

فدرس فيها القراءات العشر إفراداا من طريق طيبة النشر، والنحو وغريه، وبعدما خترَّج فيها ُعنيِّ  ُمّدرِّساا فيها، وظل  
لإلقامة هبا، فقام بتدريس القرآن الكرمي باملسجد ه  ، حيث هاجر إىل املدينة املنوَّرة 1385كذلك إىل عام 

؛ ه 1387ويف عام ، النبوي الشريف، وتعرَّف على شيخ قُ رَّائه آنذا ، وجلس بني يديه وقرأ عليه واستفاد منه
يف  له نشاط علميو  ،ُعنيَّ ُمد رِّساا مبعهد القراءات باملدينة املنوَّرة، وبعد مخس سنوات ُعنيِّ  مديراا للمعهد نفسه

خارج السعودية، حيث يقوم بزيارات إىل بعض دول أوروبا، والشرق األوسُ، وآسيا، ومشال إفريقيا للوقوف على 
اختري لقراءة القرآن الكرمي يف جملس ؛ ه  1313ويف عام ، مدارس القرآن الكرمي فيها، وتصحيح قراءات ُمع لِّميها
لثاين ملك اململكة املغربية، وذلك يف شهر رمضان املبار  صاحب السمّو امللكي األمري عبد اهلل، شقيق امللك ا

ه  ، تلقَّى دعوة خاصة من امللك احلسن الثاين لقراءة القرآن الكرمي برواية ورش عن 1413ويف عام ، من كل سنة
يفاا ثراء علم القراءات تألإوله نشاط أيضاا يف ، نافع املدين، وذلك بالقصر امللكي بالرباط يف الدُّور احلسنية

 وحتقيقاا وترمجة وتالوة بالتسجيل، حيث قام بتسجيل القرآن الكرمي كامالا برواية ورش عن نافع املدين .
                                                 

 ومن بعض تالميذه يف أجزاء الارمجة .ه   ،1417عام ،  له م( أفدته من املارج  1)
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ه  ، ووجدته متواضعاا حيّب تالمذته، ويقوم بالتدريس أيضاا يف حمله 1418عام  له وقد التقيت باملارجم قلت :
 انية، وعرضت عليه أشياء .مَّ التجاري بالس  

 شيوخه : ومن 
 الشيخ عبد العزيز الشوقي، قرأ عليه القراءات السبع من طريق الشاطبية .   -1

الطَّيبة، وتلّقى  طريق الشيخ فتح حممد الفانيفيت ، شيخ القرّاء يف باكستان .قرأ عليه القراءات العشر إفراداا من-2
 عنه النحو، وقرأ عليه ألفيَّة ابن مالك .

 باملسجد النبوي الشريف .الشيخ حسن الشاعر، شيخ القرّاء -3
قرأ عليه القرآن الكرمي بقراءة اإلمام عاصم بروايتيه، وقرأ عليه املقدمة اجلزرية، وكتاب )حتفة اإلخوان بتجويد 

 القرآن ( .
 قرأ عليه بعض كتب التجويد بدمشق .، الشيخ حسني خطاب ، شيخ القرّاء بدمشق-4
 يار املصرية .الشيخ حممود خليل احلصري، شيخ القرّاء بالد-5

 تالميذه : ومن 
 يعقوب حممد يوسف الدهلوي .-1
 أمحد علي النويرة .-2 
 حممد عبد اهلل بامجعان . -3 
 عبد اهلل نوار احلريب . -4 

 مصطفى حممد يوسف .-5
 .الشاطبية طريق قرؤوا عليه القرآن الكرمي برواية حف  عن عاصم من، علي عبد اهلل جابر -6 
 قرأ عله القرآن الكرمي بقراءة اإلمام نافع املدين من طريق طيبة النشر .، اجلزائرييوسف عمر فالح -7
 عبد السالم حممد محّاد اإلدريسي املغريب . -8

 حممد رمضان حممد شفيع الدهلوي، ُمد رِّس القرآن الكرمي يف مدرسة العلوم الشرعية باملدينة املنورة . -1

 . الشاطبية طريق من عليه القرآن الكرمي بقراءة اإلمام عاصم بروايتيهعبد احملسن حممد القاسم، قرؤوا  -11
 مؤلفاته :
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 أوضح املعامل يف قراءة اإلمام عاصم برواية شعبة . -1

 جامع املنافع يف قراءة اإلمام نافع برواية قالون، وبرواية ورش . -2

      الكوكب املنري يف قراءة ابن كثري . -3
 س ن عمله وخامتته . إنه اميٌع جميب .أطال اهلل يف عمره، وأح

 (1)ثريا شافع   -03
 هي الشيخة ثريا بنت شافعي غومن فادن .

 م 5/11/1151، املوافق ه 5/1/1371 يف لخد ت يف مدينة فادن بادنغ، بوالية سومطرة الغربية يف إندونيسيا،وُ 
 
 

 حياتها العلمية :
وتعلمت فيه القراءة والكتابة، وتعلمت  ،التحقت بُكتَّاب الشيخ دحالن ؛عندما بلغت السادسة من عمرها

وكان عمرها آنذا   ،ت القرآن كله بالنظروقرأ   ،احلروف وتركيبا ا من كتاب القاعدة البغدادية، وحفظت جزء عم
ت املرحلة خالل ذلك درس  ، ت فيه بعض السوروحفظ   ،ت مبعهد  ذيب القرآنعشر سنوات، مث التحق  

ت املرحلة ت القرآن الكرمي يف املعهد املذكور، مث درس  ويف أثنائها درس   ،ت املرحلة املتوسطةالبتدائية، مث درس  ا
ت مبعهد الاربية الدينية للبنات يف سومطرة الغربية، مث التحق  ، ه 1387 عام تج  ر وخت ،الثانوية العامة، قسم أديب

 ه  1381ت على شهادته عام ت فيه مدة سنتني، وحصل  ودرس  
ت على شهادة الليسانس، ت جبامعة األزهر كلية البنات، وحصل  ت إىل مدينة القاهرة يف مصر، والتحق  مث ارحتل  

 ت القرآن الكرمي كامالا باألزهر أيضاا .وخالل دراستها اجلامعية حفظ  ،ه  1316علم النفس، عام 
املقدسة ألداء مناسك احلج والعمرة، بتأشرية استدعاء من قبل ت الديار ت فيه، قصد  ويف العام الذي خترَّج  

السفارة اإلندونيسية، من أجل العمل املوامي يف احلج كمارمجة يف مستوصف اهلالل األمحر لدى السفارة، وبعد 
فيها، وقامت بالتدريس يف الروضة النموذجية، ولكنها مل تستمر  ،ت يف املدينة املنورةانقضاء موسم احلج، استقرَّ 

                                                 

 ه  .24/6/1422، يف  هلا ( أفدته من املارجم1)
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أسسه األستاذ عبد العزيز حمماس الدخيل  ذيواخلياطة، ال الكرمي ت إىل معهد اجلزيرة لتحفيظ القرآنحيث انتقل  
ُعي ِّن ت ُمد رِّسة للقرآن الكرمي يف كلية الاربية للبنات، فرع  ؛ه   1415ويف عام ،  ه 1318عام  -رمحه اهلل  -

ت كفنية  ترب معمل علم ه  ، كما عمل  1411ت كذلك إىل عام وظلَّ جامعة امللك عبد العزيز باملدينة املنّورة، 
 النفس يف الكلية نفسها .

باملدينة  ،التابعة للجمعية اخلريية لتحفيظ القرآن الكرمي ،كما قامت بالتدريس يف مدرسة حتفيظ القرآن الكرمي
ه  1411ويف عام ، ة، ويف مدرسة العامريف مدرسة املهاجرات األوىل والثاني ،املنورة، وُعي ِّن ت كموجهة للمعلمات

يف دورة  ،النبوي الشريف، كما قامت بتدريس شرح املقدمة اجلزرية سجديف امل الكرمي يِّنت ُمد رِّسة للقرآنعُ  ؛
أما يف املساء فتقوم بتدريس األمهات بعد ، النبوي الشريف صباحاا سجديف امل ،إعداد املعلمات واملرشدات

مارمجة يف موسم احلج  ،كما تعملهي النسيم ،يف مدرسة العامر ،واحلافظات بعد املغربالعصر، واملتعلمات 
 النبوي الشريف . سجديف امل ،باللغة اإلهليزية واملاليوية

 
 شيوخها :ومن 
 ت عليه جزء عمَّ، وقرأت عليه القرآن بالنظرت عليه القاعدة البغدادية، وحفظ  تعّلم  ، الشيخ دحالن عبد اهلل-1
. 
حف  عن برواية ت عليه بعض القرآن قرأ   ،املدينة املنوَّرةبة الاربية درِّس بكلي ُ ، املالشيخ عبد الرزاق حنفي-2

 .من طريق الشاطبيةعاصم 
 طريق ت عليه القرآن برواية حف  عن عاصم منقرأ  ،الشيخ إبراهيم األخضر، شيخ القرّاء باملسجد النبوي-3

 . الشاطبية
ت عليه القرآن الكرمي برواية حف  عن عاصم من طريق الطّيبة إىل آخر داودي .قرأ  الشيخ صفوان عدنان -4

وقرأت عليه شرحها، وحفظت عليه أيضاا منظومة  ،سورة األعراف، كما حفظت عليه منظومة املقدمة اجلزرية
 الطَّيبة بنظمه . طريق اجلوهرة يف رواية حف  من

 تلميذاتها : ومن 
 سحر اخلاين . -2                        .         ذهب الشهري  -1
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 أاماء فالته . -4                                 زينب سيدات . -3 
 .صاحلة النساء، امل  ُّدرخسة يف بريطانيا -6                         عائشة حممد الطالب .  -5 
 آمال حسني غالب بيك . -8                      زينة ، املدرسة يف أمريكا . -7 

 . زينب يونس  -11                                 حفصة يونس . -1
 .هنا نمسجلة عندي، ال يسمح اجملال بذكره ن،أاماؤهاجدا  اتكثري ن  وغريه

 جميب . إنه اميعٌ  ،هاتأطال اهلل يف عمرها وأحسن عملها وخامت

 (1) م  ر  حازم الك    -02
 ي .مخ ر  سعيد الك  هو الشيخ حازم سعيد حيدر 

 ه .1384ُولخد  يف طولكرم ، بفلسطني، عام 

 حياته العلمية :
دارسها ، وحصل ودرس يف محفظ القرآن الكرمي وهو صغري، مث تلّقى علم التجويد، مث ارحتل إىل املدينة املنورة 

، والعلوم العشر وعلوم القرآنفتلّقى هبا القراءات  ،على الثانوية يف املعهد العلمي، مث التحق بكلية القرآن الكرمي
فحصل على درجة املاجستري  ،يف اجلامعة نفسها ،ج التحق بقسم الدراسات العلياوالشرعية ، وبعدما ختر  العربية
مبجمع امللك فهد لطباعة  ،يعمل حاليًّا باحثاا يف مركز الدراسات القرآنية، يف التفسري وعلوم القرآن ة،والدكتورا

على  ،باملدينة املنّورة، وكان خالل ذلك قرأ وتلّقى القراءات والعلوم املختلفة خارج اجلامعة ،املصحف الشريف
 علماء املدينة وغريها، حيث إنه ارحتل خارج البالد من أجل ذلك .

قام بتدريس مادة علوم القرآن الكرمي، والوقف واالبتداء، والتجويد من خالل شرح منظومة املقدمة اجلزرية ، يف 
ه  إىل عام 1413من عام   ،باملدينة املنّورة ،جبمعية حتفيظ القرآن الكرمي ،ة إعداد ُمد رسي القرآن الكرميدور 

 ه  . 1417
ه  1411من عام  ،يقوم بالتدريس يف الدورة التجويدية اليت يعقدها جُم ّمع امللك فهد لطباعة املصحف الشريف

ع امللك فهد لطباعة املصحف الشريف، وعضو يف جلنة مراجعة ج مَّ   ُ ن، وهو عضو يف اجمللس العلمي ملإىل اآل
                                                 

 . له ومبعرفيت الشخصية باملارجم ه  ،1417، عام  له ( أفدته من املارجم15)
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باململكة العربية السعودية،  ،ر(( الذي أعّدته وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشادسَّ  ُي  ))التفسري امل
ي، وعضو يف اللجنة  اإلسالمالتابعة لرابطة العامل ،وعضو يف اجمللس العلمي للهيوة العاملية لتحفيظ القرآن الكرمي

وعضو مشار  يف  صحف الشريف على الشبكة العاملية )اإلنارنت(ة ملوقع جُم مَّع امللك فهد لطباعة امليمالعل
 بعض أعمال اللجنة العلمية ملراجعة مصحف املدينة املنورة، 

 شيوخه : ومن 
 طريق عن عاصم منبرواية حف  حفظ على يديه معظم القرآن ، الشيخ عبد السالم ُحبوس املصري -1

 .الشاطبية 
 تلقَّى عنهما التجويد . ،الشيخ حممود بن راجي حسن -3            .الشيخ عمر بن توفيق البدوي  -2

 .الط يِّبة  طريق الشيخ حممد متيم الزعيب، وقرأ ختمة برواية حف  عن عاصم من -4
 باملدينة املنورة . ،امعة اإلسالميةه (، املدرس باجل1411الشيخ عبد الفتاح السيد عجمي املرصفي )ت -5

الشاطبية وأجازه طريق قرأ عليه بعض شرح املقدمة اجلزرية يف التجويد، وقرأ ختمة برواية حف  عن عاصم من 
 .هبا 
 ا .هبليه يف جّدة املقدمة اجلزرية، غيباا يف جملس واحد، وأجازه قرأ ع، الشيخ أمين رشدي سويد -8
ه  ( قرأ عليه بالقاهرة مث باملدينة املنّورة ختمة بالقراءات 1424عبد العزيز الزّيات ) ت العاّلمة الشيخ أمحد  -1

 . الطّيبة وأجازه هبما طريق ، وأخرى برواية حف  عن عاصم من الصغرى العشر
  ، وغريهم .قرأ عليه يف الفقه والتفسري وأصول الفقه، الشيخ حممد علي مشعل -11
 تالميذه : ومن 
 الشاطبية . طريق قرأ عليه القرآن الكرمي بالقراءات السبع من، حممد حممود خليفة عبد اهلل-1
 محد أمحد طاهر ُغزالن . -3              بريك سعيد القرين .-2
قرؤوا كما الطَّيبة،   طريق ثالثتهم قرؤوا عليه ختمة برواية حف  عن عاصم من، عبد اهلل عبد العزيز التوجيري-4 

 الشاطبية .طريق رمي بالقراءات السبع من عليه القرآن الك
 قرءا عليه القرآن الكرمي بالقراءات الثالث املتّممة للعشر من، عبد اهلادي أبو زيد ،الرمحن األعظمي نعيم-5
 الّدرّة . طريق
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 عبد اهلل حممد حيىي غيالن، قرأ عليه القرآن الكرمي برواية وّرش عن نافع املدين .-6

 . من طريق الشاطبية عيسى، قرأ عليه القرآن الكرمي برواية الدوري عن أيب عمرو البصريعّمار إبراهيم -7
 الشاطبية والطيبة . طريقي علي خالد الدويش، قرأ ختمة حلف  عن عاصم من -8

 . من طريق الشاطبية عبد اهلل القويعي، قرأ عليه القرآن الكرمي برواية شعبة عن عاصم-1
 ، أاماؤهم مسجلة عندي، ال يسمح اجملال بذكرهم هنا .اون جدا وغريهم كثري              

 مؤلفاته : 
 ( . لإلمام أيب العباس أمحد بن عّمار املهدوي .شرح اهلداية يف القراءات السبع  حتقيق ودراسة كتاب )-1

 البن األنباري . ( عجائب علوم القرآن حتقيق نسبة كتاب )-2
 .املقوِّمات الشخصية ملعلِّم القرآن الكرمي  -4          واإلتقان .علوم القرآن بني الربهان  -3 
 مقدمة الّدّر املنثور يف التفسري بني املخطوط واملطبوع . -5 

 حتقيق جامع أسانيد احلافظ ابن اجلزري . -7

 أطال اهلل يف عمره، ونفع به املسلمني إنه اميٌع جميب .
(1)حبيب الرحمن الكاظم  -11

 

 اهلندي، مث املدين .   ( 2) حبيب الرمحن بن السيد إمداد علي الكاظمي ) احلسيين (هوالشيخ 
ه .1251ُولد يف بلدة رُد ، باهلند، عام   

 حياته العلمية :
ُأ به يف القارة اهلندية؛ هو حفظ القرآن الكرمي، سواء كانت األسرة متعلمة أو غري متعلمة، متدينة أو  أوُل مايُبد 

هفظ القرآن الكرمي، وتلقَّى العلم على علماء بلدته، مث ارحتل إىل القاهرة، فالتقى  له دأ املارجمغري متدينة، فب
بعلماء األزهر، ودرس عليهم العلوم املختلفة، والقراءات السبع، وغريها، وبعدما قضى هنا  سنوات عديدة؛ 

                                                 

 وأب، البكري،  2/77 م، 0993ه  ، 0202، المدينة المنورة، 0أعالم من أرض النبوة، ط( بتصرف من كتيب، أنس يعقوب،  1) 
، مكة املكرمة ، مكتبة  1ط ،فيض الملك الوهاب المتعال  بأنباء أوائل القرن الثالث عشر والتوال ، و الفيض عبدالستار عبدالوهاب

 . 1/311ه  ،  1431األسدي، 

1/311مرجع سابق ، ، البكري(2)  
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كي الشريف، فأخذ عنهم العلوم الشرعية، ارحتل إىل احلجاز، ألداء فريضة احلج، وهنا  جلس إىل علماء احلرم امل
 وغريها .
فيها، وبعد مدة سافر إىل املدينة املنورة، فأصبح  ااملدرسة الصولتية، فاختري مدرسا  ه؛ ُأسِّست1211ويف عام 

 مابني مكة واملدينة، وكان جيُخيد اللغات: العربية والفارسية والاركية .
شيوخه :ومن   
 سبُ العالمة احملدث الشيخ عبداحلق الدهلوي . الشيخ سالم اهلل الدهلوي، -1
 الشيخ سالمت اهلل الصديقي، البديواين . -2
، قرأ عليه القراءات السبع .(1)الشيخ حسن بن حممد بدير اجلريسي األزهري -3  
. (4) الشيخ أمحد بن زيين دحالن املكي، )قرأ عليه مبكة املكرمة، عام ، وأجازه ( -4  

تالميذه :ومن   
. الدهلويأبو اخلري اجملدوي  -1  
. عبداحلق القاري -2  
.  حممد األمحيمي األزهري  -3   
أمحد بساطي .  -4    
    عمر كردي الكوراين . -5
.  محزة علي حممد مال السندي -6    
.     عمر بري  -7    
.إبراهيم بري   -8    

     إبراهيم اإلسكويب . -1
وغريهم .  حممد العائش القرشي . 11   

 مؤلفاته :
                                                 

 مرجع سابق .، ( البكري 4إليه .                      )  لهيُقرئ اليوم عن طريق املارجم  ا( قلت: وال أعلم أحدا  1 )
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التعليق املتقن يف تفسري آيات من بعض سور القرآن الكرمي . -1  
رسالة يف التصوف . -2  
. ديوان شعر -3  
ه ، يف رحلته من مكة املكرمة، إىل املدينة املنورة، يقول فيها :1284رحلة، منظومة نظمها عام  -4  

ُلوا قلٌب ص بُّ مستهامخ           ي هخيم صبابةا والدَّمُع هامخ   أ ي س 
(1  

  : وفاته
، وُصلي عليه يف املسجد النبوي الشريف، وُدفن ه22/1/1322املدينة املنورة، يف  يف -رمحه اهلل  -ُتويف

 بالبقيع .
 

 (4)حسن الشاعر -06
 هو الشيخ املعمر حسن بن إبراهيم الشاعر .

 .(3)ه1211مصر، عام ُولد يف 
 حياته العلمية :
يف بيت علم وفضل،  ا ساعده على حفظ القرآن الكرمي، وهو يف سن التاسعة من عمره، مث  له نشأ املارجم

التحق باألزهر، وتلقى فيه العلوم الشرعية والعربية، وعلوم القرآن، كما تلقى القراءات السبع والعشر، وبعدماخترج 

                                                 

 12 صمرجع سابق ، ، البكري(  1)  

طبع  ة/ مطبع  ة دار  ، 4ط، تحف  ة اإلخ  وان ف    بي  ان أحك  ام تجوي  د الق  ر نالش  اعر ، حس  ن إب  راهيم، و  ، 2/87 كت  يب، مرج  ع س  ابق ،(  2) 
 . 53ه  ، ص 1411األصبهاين للطباعة ، جبدة ، الطبعة الربعة 

األخضر؛ بأنه عاش ا ملا أخربين به شيخي الشيخ إبراهيم خالفا  –وهو الواقع الصحيح  -( قلُت : هذا الثابت يف املصادر اليت بني يدي 3) 
ه  ، حيث ذكر 1317ه ، ولكن هذا يتعارض إذا نظرنا إىل تاريخ قدومه وهو عام 1262عام  له عاماا، فعلى قوله، يكون والدة املارجم 138

ا العمود مدة قال له ذات مرة : ) أكملُت هذا اليوم مائة سنة عند هذا العمود ( قال األخضر : يعين ظل يدرس عند هذ له األخضر أّن املارجم
تُويف عام  له ه  ، قلُت : كيف واملارجم1417قال ذلك  عام  له ه  ، فالعقل يقول : أن املارجم1317مائة سنة، قلُت : يعين بعد قدومه عام 

لك فراسته؛ عندما ا، ولعله وافق ذعاما 111ا، أو عاما 111وأنه تُويف وعمره  –بإذن اهلل تعاىل  -ه  ، فالصواب يف تاريخ والدته كما أثبته 1411
ا بسنوات عمره. 111وجد مسبحةا، ورأى عدد نوا ا   نواة، فأوَّهل 
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راء والتدريس، فانتفع به خلق ال حُيص ون كثرة، وكان املارجم  ن رأى الشيخ املتو ، أثناء يف األزهر؛ جلس لإلق
 إقامته بالقاهرة .

إىل بريوت، ومنها إىل دمشق، مكث فيها مدة ستة أشهر، التقى فيها  له ارحتل املارجم ؛ه 1317ويف عام  
بعلمائها، ويف دمشق؛ استفاد منه طالب العلم وحمبيه، مث سافر إىل املدينة املنورة، وجلس لإلقراء باملسجد النبوي 

صر، أو قبله ذلك العنشر القرآن الكرمي والقراءات، يف  اال حُيص ون كثرة، وال أعلم أحدا  الشريف، فانتفع به خلقٌ 
اشتهر باإلقراء إال كان أحد تالميذه، فهذا الشيخ أمحد ياسني اخلياري، والشيخ حممد أمحد  امثله، وال أعلم أحدا 

يف وقتهم، والشيخ حممد حبيب الرمحن الكاظمي، وهم  -وكانا شيخي القراء باملسجد النبوي الشريف  -خليل 
إين سألُت وهثُت، فلم  ُيسند عنهم القرآن الكرمي والقراءات، حيث ادا من كبار علماء ذلك العصر، وال أعلم أح

ه ؛ قام برحلة إىل مدن خبارى وامرقند زخوقند وطشكند، ورافقه 1334ويف عام ، يُقرئ ويروي عنهم اأجد أحدا 
ة وقد مكث هنا  مد -وأظنه ليارجم له لغات تلك املناطق  -يف تلك الرحلة؛ الشيخ عبدالرحيم اخلوقندي 

سنتني، اجتمع خالهلا مع كبار العلماء، واطلع فيها على أوضاع املسلمني وشؤوهنم، وزودهم بإرشاداته 
ه ؛ ُعني شيخ 1371وبعد وفاة الشيخ حممد أمحد خليل، شيخ القراء باملسجد النبوي الشريف، عام ، ونصائحه

 ة املنورة .برابطة علماء املدين اد النبوي الشريف، كما اختري عضوا القراء باملسج
ه ؛ زار باكستان، وقضى فيها شهرين، واستفاد منه خلق كثريون، وكانت هذه الرحلة آخر 1384ام عويف 

 رحالته .
 ومن شيوخه :

 املقرئ الكبري الشيخ حسن بن حممد بيومي، الشهري بالكرا ، قرأ عليه القرآن الكرمي بالقراءات العشر من -
 الشاطبية والدرة . طريقي 
 : (1)تالميذهومن 
 طريق قرأ عليه ختمة حلف  عن عاصم، وأخرى بالقراءات السبع من، إبراهيم بن األخضر علي القيم -1

 الشاطبية، وهو من أشهر من قرأ عليه .

                                                 

 ( مجعُت أاماء تالميذه بسؤا  بعض  تالميذه املذكورين . 1) 
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   .عبداجمليد صادق األبادي  -2
   كرامة اهلل  دوم .  -3 
      عباس خباري . -4 
 حممد علي سندي . -5  
 الشاطبية والدرة . طريقي أندجياين، قرؤوا عليه القرآن الكرمي بالقراءات العشر منحممد عبدالقادر  -6
 الشاطبية . طريق عبداجمليد عبداهلل مننكاين، قرأ عليه ختمة برواية حف  عن عاصم من -7
 حممد بن عيسى بن عثمان الديروي، السندي . -1             روزي قاري دام اهلل . -8

 الشاطبية .  طريق خباري، قرؤوا عليه القرآن الكرمي بالقراءات منإمام الدين - 11
 وغريهم ، أاماؤهم مسجلة عندي، ال يسمح اجملال بذكرهم هنا .                        

 مؤلفاته :
 حتفة اإلخوان يف بيان أحكام جتويد القرآن . -

  وفاته :
ه، وُصلي عليه باملسجد النبوي الشريف، ودفن بالبقيع 21/11/1411يف املدينة املنورة، يف  -رمحه اهلل  -ُتويف 
. 

 (0)يدة المدن م  ح   -07
 هو الشيخ محيدة بن الطيب بن عالل اإلبراهيم املالكي، املدين .

 . ه1288ُولد يف اجلزائر، يف بلدة عني بسام، عام 
 حياته العلمية :

نافع املدين؛ التحق مبعهد إسالمي مشهور، بعدما حفظ القرآن الكرمي برواييت حف  عن عاصم، وورش عن 
من  االفرنسي، ولعلمه أنه كان مقصودا  االستعمار ُيسمى: زاوية اهلامل، فانكبَّ على طلب العلم، مث لظروف

                                                 

،  1/62 م ،11118ه  ، 1418املدينة املنورة نشر مكتبة العلوم واحلكم،  ، 1ط ،قضاة المدينة المنورة ،عبداهلل بن حممد، بن زاحما(  1) 
 16/ 1 وكتيب، مرجع سابق، 
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قخب ل االستعمار؛ ارحتل إىل الديار املقدسة، وأدى مناسك احلج، مث توجه إىل املدينة املنورة، فقام بالتدريس 
شرعية واألدبية، مث رحل إىل الشام، والتقى حيىي دفار دار، مث رجع إىل املدينة ، للشريف؛ العلوم اباملسجد النبوي ا

ا يف املدينة املنورة، مع الشيخ إبراهيم بري، وأراد واستمر بالتدريس يف املسجد النبوي الشريف، مث ُعني قاضيا 
 التفرغ للتدريس، فاستقال من القضاء .

 ومن شيوخه :
 عبداحلميد بن باديس،الشيخ  -

 االدردير، وسري ةابن هشام، وقطعا  الزمه طويال، فقرأ عليه كتباا كثرية، منها:  تصر خليل يف فقه املالكية، بشرح 
بشرح ابن  من أشعار الصحابة، وديان النابغى، واملعلقات السبع، وسنن أيب داود، وألفية ابن مالك؛

 وغريه .عقيل،واملوطأ ،
 تالميذه :ومن 
 السيد علوي املالكي . -4      جعفر فقيه . -3 .     حممد حسني زيدان  -2 .   عمر عادل الاركي  -1
  مضان املبار ، ويقرؤون عليه كتاب: السرية النبوية البن هشامر  حسن املشاط، كانو يأتون إليه يف شهر -5

 مؤلفاته :
املسالك إىل ألفية ابن  -3  التمكني يف الوصول لطريق سيد املرسلني  -2.   التوحيد الرباين الثمر الداين يف -1

 مالك 
 آراء يف أحوال أها  طيبة ودمشق الفيحاء . -5           اآلثار يف بلدة املختار . -4

 وفاته :
 ه 1/6/1362باملدينة املنورة، يف يوم اجلمعة، املوافق  -رمحه اهلل  -ُتويف  

 (1)زينب سيدات -08

  اا، الشنقيطية وطنا لتنواجيوي، قبيلة، اإلدريسي نسبا الشيخة زينب سيدات أمحد عبداهلل آل حممد أهل بابا اهي 

                                                 

 ه 23/6/1422( أفدته من املارجم هلا ، يف  1) 
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ه، من أسرة معظمها علماء، فكان والدها عاملاا، وجدها من 1372ُولخد ت يف مدينة العيون، مبوريتانيا، عام 
 اجلهتني .

 حياتها العلمية :
دارس النظامية على شيو  ) رجال ونساء ( القرآن الكرمي والتجويد، واللغة درس ت  يف احملاضر قبل دخول امل

العربية، والفقه، وعندما التحق ت باملدارس النظامية مل تار  احملاضر، قلت : ألهنا هي األصل يف حتصيل العلوم 
نون حيا م يف نش وبعدما ، ر العلوم النافعةوتأصيلها وتأسيسها، ومنها صخرج ويتخرج العلماء امل   ُض حون امل   ُف 

ه، وسكن ت املدينة املنورة، 1316خترج ت من املرحلة الثانوية، ارحتل ت مع أسر ا إىل الديار املقدسة، عام 
فالتحق ت مبدرسة رملة بنت أيب سفيان، وبعد شهر، ُرشح ت لدورة إعداد املعلمات، وخترج ت بتقدير  تاز، 

ضي شهرين من انتهاء الدورة؛ اخُتربخ ت يف كامل القرآن الكرمي، وهحت وحصل ت على الدرجة الكاملة، وبعد مُ 
ه؛  ُرشِّح ت للتدريس يف دورة إعداد 1411ويف عام ، بتقدير  تاز، وُعين ت معلمة يف مدرسة دار الفرقان

التحق ت يف العام  ااملكثفة لتحسني املستوى، كم دورةاله؛  ُرشِّح ت للتدريس يف 1415املعلمات . ويف عام 
ُعين ت معلمة  ه،1417ى السند، عام نفسه بدورة اتصال السند يف رواية حف  عن عاصم، وبعد حصوهلا عل

ُعين ت موجهة فنية لطالبات  الدورة السند  يف الفارة املسائية، يف مجعية حتفيظ القرآن الكرمي، باملدينة املنورة، كم
 دورة إعداد املعلمات .
 الشاطبية  طريقي الشاطبية يف القراءات السبع وغريها ، وتلقَّت القراءات السبع والعشر منحفظ ت منظومة 

 . والدرة، مث اختري ت لتدريس القراءات يف القسم النَّس وي باجلمعية
ه ؛ حصل ت على دبلوم حاسب آ   من كلية الاربية، باملدينة املنورة، بالتعاون مع معهد العاملية 1418ويف عام 
 اسب والتقنية، بتقدير  تاز .للح
 شيوخها : ومن 
 . حملجوب، راجع ت عليها عشرين جزءاااملعلمة سعاد ا -1
 املعلمةثريا شافعي، راجع ت وقرأ ت عليها بعض القرآن الكرمي . -2
 الشيخ إبراهيم األخضر، شيخ القراء باملسجد النبوي الشريف . -3
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الشاطبية، مث  طريق الشاطبية، وختمة أخرى بالقراءات السبع منقرأ ت عليه ختمة برواية حف  عن عاصم من 
 الدرة .طريق أفرد ت عليه القراءات الثالث املتممة للعشر من 

الشاطبية  طريقي قرأ ت عليه ختمة بالقراءات العشر من -الباحث  -إلياس بن أمحد حسني الربماوي  -4
الطيبة، وقرأ ت عليه املقدمة اجلزرية، غيباا يف  طريق من -املنفصلبقصر  -والدرة، وبرواية حف  عن عاصم 

 جملس واحد .
 والد ا السيدة أميمة حممد عبداهلل األمانة، التنواجيوي، اإلدريسي . -5
 خالتها السيدة خدجية حممد عبداهلل األمانة، التنواجيوي، اإلدريسي . -6
 الثمني واملورد املعني، يف الفقه، البن عاشر . الشيخة بنت العبيد التنواجيوي، قرأ ت عليها كتاب: الدر -7
، التنواجيوي، اإلدريسي، قرأ ت عليه باب الطهارة، من  تصر خليل يف الفقه،  -8 العاّلمة الشيخ حممد بيَّا محَّيتِّ

 واآلجرومية يف النحو، واجلزء األول من ألفية ابن مالك .
ريسي، قرأ ت عليه وهي صغرية بعض القرآن برواية ورش الشيخ حممد األقضف عبداجلبار التنواجيوي، اإلد -1

 عن نافع، وقرأ ت عليه رسالة األخضري، وباب الصلوات من  تصر خليل .
 الشيخ سامل فال ولد عبدي، التنواجيوي، اإلدريسي . -11
 الشيخ عمر أمحدين، التنواجيوي، اإلدريسي، قرأ ت عليهما بعض القرآن برواية ورش عن نافع . -11
الشيخ إهبنان حممد التدغي، قرأ ت عليه معظم كتاب: ملحة اإلعراب، واجلزء األخري من ألفية ابن مالك  -12
. 

 تلميذاتها :ومن 
الشاطبية،  طريق ختمة برواية حف  عن عاصم من اابتهال بنت حممد رمحة اهلل القشقري .قرأ ت عليه -1

 الشاطبية والدرة . طريقي وختمة بالقراءات العشر من
 عائشة بنت حممد عبداهلل الطالب . -4منال حممود حممد فؤاد .  -3عفاف محزة جعفر .  -2
 عزيزة احلريب . -7مطرية الصاعدي .   -6مىن بنت صاحل حممد صاحل عزت .  -5
 الشاطبية . طريق خبيتة املزيين، ق  ر أ ن  عليها القرآن الكرمي بالقراءات السبع من -8
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 طريق من أخرى بقراءة اإلمام نافعليه عليها ختمة برواية حف  عن عاصم، و حياة إلياس، قرأ ت ع -1
 الشاطبية، 

 الشاطبية  طريق من ختمة بقراءة اإلمام نافع عزيزة بنت حممود بن أمحد حافظ اجمللِّد،قرأ ت عليه عليها   -11
 هنا . نمسجلة عندي، ال يسمح اجملال بذكره ن، أاماؤهاجدا  اتكثري   نوغريه

 ، إنه اميع جميب .اوخامتته ا، وأحسن عملهااهلل يف عمرهأطال 
 
 

1)س ح ر الخ ان   -09  
 هي الشيخة سحر بنت أمحد ياسني اخلاين .

ه .1158ه ، املوافق عام 1377ُولخد ت يف مدينة دمشق، عام   
 حياتها العلمية :

التحق ت باملدرسة النظامية نشأ ت يف دمشق، فبدأ ت هفظ القرآن الكرمي، يف منزهلا، على يد أختها، مث 
، وكان ت يف الثالثة عشر نزل، فتمَّت حفظ  سبعة عشر جزءااوعمرها ست سنوات، وتابع ت احلفظ يف امل
ه ، مث تزوج ت، وتابع ت احلفظ مع زوجها، 1312من عمرها، وخترج ت من املرحلة الثانوية، عام 

ه؛ سافر ت مع زوجها 1318ويف عام والتحق ت جبامعة دمشق، قسم التاريخ، عن طريق االنتساب،
للعمل يف دولة اإلمارات العربية املتحدة، وهنا  قام ت بتدريس القرآن الكرمي، مبشروع زايد لتحفيظ القرآن 

 الكرمي .
مع زوجها إىل الديار السعودية، للعمل يف مدينة جدة، فقام ت بتدريس مادة  ته ؛ انتق ل1317ويف عام 

 سة النصيفية، وبعد سنة واحدة، ارحتل ت إىل املدينة املنورة، رغبةا يف اجلوار، ويفالعلوم والدين، يف املدر 
التحق ت بدورة إعداد املعلمات، يف القسم النسوي، باجلمعية اخلريية لتحفيظ  القرآن  املدينة املنورة؛

دير ه ، مث التحقت بدورة طرق التدريس، وحصل ت على تق1418الكرمي، وحصل ت على شهاد ا عام 

                                                 

 ه 1431ه  ، مث أضاف ت زيادات عام 1424( أفدته من املارج م هلا، عام  1) 
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 تاز، خالل هذه الفارة؛ كانت تراجع القرآن الكرمي، مع تدريسها يف معهد السيد عائشة، مث تقدَّم ت 
ه ؛ تفرَّغ ت كمعلمة سند، يف مركز 1412لالختبار، يف القسم املذكور، وهح ت بتقدير  تاز، ويف عام 

لتعليم أساسيات قراءات القرآن الدورات، بالقسم النسوي، املذكور،كما ُكلِّف ت بقيام دورات مكثفة، 
الكرمي ملعلمات مدارس حتفيظ القرآن الكرمي باجلمعية،كما قام ت برئاسة جلنة اختبار دورة إعداد 

 املعلمات، ودورة حتسني املستوى املكثفة للمعلمات .
لية ُعين ت موجهة فنية، يف مدارس التحفيظ، التابعة للقسم النسوي، كما قام ىت بالتدريس يف مسجد ك
الاربية، التابعة للرئاسة العامة لتعليم البنات، مث أصبح ت عضوة من أعضاء هيوة التدريس يف قسم 

ه ؛ ُعين ت معلمة سند، يف القسم النسوي 1411الدراسات، لتدريس مادة: تالوة وجتويد، ويف عام 
 باجلمعية .

 -، باملدينة املنورة، بتقدير  تاز ه ؛ حصل ت على شهادة دبلوم كمبيوتر، يف كلية الاربية1421ويف عام  
التحق ت جبامعة القرآن والعلوم اإلسالمية، يف اخلرطوم، قسم دعوة وإعالم، وحصل ت فيها على 

ه .1424البكالوريوس، عام   
شيوخها : ومن   
من القرآن الكرمي . ، حفظ ت على يديها سبعة عشر جزءااأختها فيحاء أمحد ياسني اخلاين -1  
د غسان جود، تابع ت عليه حفظ القرآن الكرمي .زوجها حمم -2  
الشيخة ثريا شافعي، درس ت عليها يف دورة إعداد املعلمات، يف القسم النسوي . -3  
امل ُو جِّهة فاديا رمضون، درس ت عندها مادة طرق التدريس . -4  
املعلمة ليلى العزيزي، أكمل ت على يديها حفظ القرآن الكرمي . -5  
الشاطبية،  طريق ياسني حجازي، قرأ ت عليه ختمة برواية حف  عن عاصم من الشيخ أسامة -6

وحفظ ت عليه منظومة املقدمة اجلزرية يف التجويد، وقرأ ت عليه شرحها، للشيخ زكريا األنصاري، وأجازها 
ه .1412عام   
حف  عن  الشيخ إبراهيم األخضر، شيخ القراء باملسجد النبوي الشريف، قرأ ت عليه ختمة برواية -7

الشاطبية . طريق عاصم من  
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الشاطبية طريق ختمة بقراءة اإلمام محزة الزيات من االشيخة زينب سيدات اإلدريسي، قرأ ت عليه -8  
األستاذة هنيدة طرقجي . -8  

 تلميذاتها :ومن 
ضحى غريب.        -2                       أاماء مجعة خضرية.    -1  
فاطمة هوساوي . -4                            ليلى تركستاين.   -3   
     بشرى حممد إكرام . -6                                فايزة عرام .  -5 
عائشة حممد عبداهلل الطالب . -8                           خدجية حسن.   -7    
م حممد غسان ،ابنتها سال - 11                      فايزة أبو بكر فالتة . -1   
الشاطبية طريق برواية حف  عن عاصم منعليها القرآن الكرمي  نرأ  كلهن ق      

، إنه اميع جميب .اوخامتته ا، وأحسن عملهاأطال اهلل يف عمره  
 (1)سيد لشين -41

 هو الشيخ سيد بن الشني بن أبو الفرح .
 م .31/12/1141ه ، املوافق 11/3/1361ُولد باجليزة، مبصر، يف 

 حياته العلمية :
، مث جوَّد ه، مث التحق مبعهد القراءات، باألزهر الشريف، وتلقى فيه العلوم حفظ القرآن الكرمي مذ كان صغرياا
، وكان أثناء ذلك حفظ منظومة الشاطبية يف القراءات السبع، وتلقى ه 1317الشرعية والعربية، وخترج فيه عام 

 هنا .و القراءات السبع مبضم
 املصلني، يف مسجد الضرائب، يف شارع جامعة الدول العربية، بالقاهرة .قام بإمامة 

إىل مدينة الرياض، للتدريس يف مدرسة األندلس االبتدائية، وبعد سنتني؛ انتقل ه ؛ سافر 1317ويف أواخر عام 
 تقراءات، مث تفرَّع  فدرَّس فيها القرآن وال –رضي اهلل عنه  -إىل املدينة املنورة، للتدريس يف مدرسة ُأيب  بن كعب 

 منها مدرسة اإلمام عاصم بن أيب النَّجود الثانوية، فانتقل إليها لتدريس القرآن والقراءات .

                                                 

 ه ، ومبعرفيت الشخصية ومالزميت للمارجم له، وسؤال بعض تالميذه .1416( أفدته من املارج م له، عام  1) 
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  ه ؛ فُ رِّغ لتدريب معلِّمي القرآن الكرمي، املنتسبني لوزارة املعارف، من داخل املدينة وخارجها1425ويف عام 
وامعُت شرحه للشاطبية، املسجَّل يف أشرطة الكاسيت من قبل، مث ، له كثرياا : وكنت امعُت عن املارجم قلت
للقراءات السبع هيث يثري الدهشة، ال صُخطخئ يف قراءة أي رواية أو قراءة،  ُت مبعرفته، فوجدته حافظاا متقناات ش رَّف

 -ة يف اإلقراء، فكل وقته بذلك، مع التواضع والسكينة والوقار وُحسن اخلُُلق، والصرب واملثابر  له وقد ُعرخف املارجم
جعله إلقراء الطلبة، ففي الفارة الصباحية، يدرِّس يف املدرسة واملركز، ويف العصر يف مدرسة دار  -صباحاا ومساءا 

القرآن، ويف املغرب يف مسجد ومدرسة اهلندي، وبعد الصلوات يف املسجد النبوي الشريف، وهكذا كل وقته يف 
 طريق من – مجعاا -ات السبع تدربُت وختمت عليه القراءوأهله، وهو الذي  التدريس وخدمة القرآن الكرمي

له مشاركات يف التحكيم يف التصفيات واملسابقات اليت تقيمها إدارة التعليم، كما شار  يف مسابقة الشاطبية، 
 . ه1422ُديب  الدولية لتحفيظ القرآن الكرمي، عام 

 شيوخه :ومن 
 حفظ عليه القرآن الكرمي برواية حف  عن عاصم .الشيخ خليل أمحد حنظل،  -1
 هنا .و رأ عليه القراءات السبع مبضمالشيخ حممد عطا سليمان رزق، حفظ عليه منظومة الشاطبية، وق -2
مة ا -3  ، إفرادااالطيبة طريق قرأ عليه ختمةا بالقراءات العشر منلشيخ عبدالفتاح عبدالغين القاضي،العالَّ

 ءو برواية أو قراءة .بالتجزئة، أي : كل جز 
 الشيخ حسن كامل امللطاوي، أخذ عنه الفقه والتفسري . -4
-بقصر املنفصل  -قرأ عليه ختمةا برواية حف  عن عاصم خ عبدالرافع رضوان علي الشرقاوي، الشي -5
 ن روضة احلفاظ .و مبضم
 تالميذه :ومن 
 عبدالسالم بن حممد حممد ُحُبوس العايدي . -1
 حممد حممود الشنقيطي .التلميدي  2 
      عبداملعني حممد إكرام . -3
 حممد عمر عبدالعزيز اجلنايين . -4
 حممد صاحل علوي أبو زيد . -5 
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 أنس عبداهلل الكندري الكوييت . -6
 حممد حممد ندمي الفاضل . -7 
 إبراهيم عبداجمليد النمنكاين .  -8
 حممد حازم الطبا  .     -1
 الشاطبية . طريق كلهم قرؤوا عليه القراءات السبع منعمارة احلسيين، حممدالوهاب حسن عبد -11

 مؤلفاته :
 شارا  مع الشيخ خالد احلافظ .يف القراءات السبع، باال تقريب املعاين يف شرح حرز األماين -1
 فضائل القرآن .ائد احلخس ان يف الو  -2
 م الرمحن .ع  ي القرآن يف شكر نخ من ه د   -3
 مهمة يف شرح الدقائق احملكمة يف شرح املقدمة اجلزرية .دروس  -4
 تيسري الغفور الودود يف توجيه قراءة اإلمام عاصم بن أيب النَّجود . -5

 وفاته : 
 .ه 27/2/1432يف املدينة املنورة، ليلة االثنني، املوافق  -رمحه اهلل  -ُتويف 

  (0)صفوان داودي -40
 داودي . هو الشيخ صفوان بن عدنان بن هاشم
 . ه  1381ُولخد  يف دمشق بسوريا، حي القنوات، عام 

 حياته العلمية : 
التحق منذ صغره مبسجد زيد بن ثابت األنصاري بدمشق، فتعلَّم يف حلقاته بدائيات وأساسيات القراءة، مث 

زكريا األنصاري حفظ القرآن الكرمي وجوَّده برواية حف  عن عاصم، وحفظ املقدمة اجلزرية، وقرأ شرحها للشيخ 
ة وغريها، ومن مجلة ما تلَّقاه النحو والتفسري واللغة واحلديث ه يف املسجد املذكور، مث تلّقى علوم اآللعلى أساتذت

                                                 

 ه 1416من املارج م له ، عام ( أفدته  1) 
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لماء عصره على التدريس والتعليم، ، وحفظ كثرياا من املنظومات يف تلك العلوم ، وأجازه ع1والفقه واألصلني
ارس النظامية احلكومية يف دمشق، فدرس املراحل االبتدائية واملتوسطة ه الفارة درس املارجم باملدذخالل ه

ه  ، مث حصل على املاجستري 1411والثانوية، وأكمل املرحلة اجلامعية يف املدينة املنّورة، حيث ق دخم  إليها عام 
على  ،ملدينة املنورةكما تلقَّى القراءات العشر الصغرى والكربى بامن اجلامعة األمريكية املفتوحة،   والدكتوراة

أشرف ، وهو  ن  ه 1318تدريس القرآن الكرمي عام ناء قدومهم إىل الدريار املقدسة،وبدأ بمشايخ دمشق أث
 معة اإلسالمية باملدينة املنورة.على فهرست املخطوطات يف اجلا

 
 شيوخه : ومن 
 الشيخ نايف العباس، مؤر  يف العلم اإلسالمي . -1

البداية والنهاية البن كثري، وتاريخ ابن جرير الطربي، وشيواا من أصول الفقه أليب زهرية، وكتاب قرأ عليه كتاب 
 . املنذري، وجامع األصول البن األثري الارغيب والارهيب البن

مة اللغة العربية بدمشق، قرأ عليه كتاب )الشيخ عبد القادر برك -2 وأجازه به، وغريه من   ( مغين اللبيب ة، عالَّ
 ب اللغة والنحو .كت
قرأ عليه حاشية الشرقاوي على التحرير يف الفقه، وشرح ابن ه الشافعي،يالرمحن النعسان، الفق الشيخ عبد -3

 عقيل على األلفية يف النحو .
مة حممود الرنكوسي،  -4 قرأ عليه شرح الفقه األكرب ملاّل علي قاري، وبعض تفسري اجلاللني مع حاشية العالَّ

 الصاوي .
قرأ عليه  تصر خليل يف الفقه ، الشيخ حممد حممود بن زيدان الشنقيطي، مفيت الشناقطة يف املدينة املنوَّرة -5

 املالكي، ونشر البنود يف شرح  تصر مراقي السعود، وأجازه به .
مة الشيخ أمحد بن حممد حامد الشنقيطي . -6  العالَّ

                                                 

 ( أي : أصول الفقه، وأصول احلديث . 1) 
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ومثلثات ابن مالك يف اللغة، ومفردات الراغب األصفهاين، وقرأ قرأ عليه شرح ألفيَّة ابن مالك بتكملة ابن بونا، 
 عليه يف الفقه املالكي، وأجازه. 

 قرأ عليه كتب احلديث الستة وأجازه هبا .مد عبد اهلل بن آدُّو الشنقيطي، الشيخ حم -7
 قرأ عليه موطأ اإلمام مالك، وأجازه .الشيخ حممد عاشق إهلي الربين،  -8
، واألحاديث طأ برواية الشيباينقرأ عليه املو مدير اجلامعة القاامية باهلند، ، ين احلميديالشيخ رشيد الد -1

 املسلسلة .
 ن ن الارمذي، ومشائل الارمذي.قرأ عليه نصف سُ الشيخ عبد اجمليد امللتاين،  -11
 تالميذه : ومن 
 الشاطبية، طريق ف  عن عاصم من قرأ عليه القرآن الكرمي برواية ححممد أمني بن علي الاركستاين،  -1
الشاطبية، مث من طريق  طريق قرأ عليه القرآن الكرمي برواية حف  عن عاصم منسعيد رمحت األنصاري،  -2

 الطَّيبة بوجوهها املختلفة إ  سورة األنعام .
 .حسان عادل السيد  - 5        أمحد عمر الكاف،  -4             حممد عمر الكاف . -3
 يبة، قرءا عليه القرآن الكرمي برواية حف  عن عاصم من طريق الطَّ حسني سراج الدين،  -6 
 وغريه . وشذور الذهب، ومناهل العرفان يف علوم القرآن،قطر الندى امة ياسني حجازي، قرأ عليه كتاب:ُأس -7
يف أصول  اللُّم ع ( حممد فايز عوض، قرأ عليه كتاب )الورقات( يف أصول الفقه، وأصول الشاشي، و) -8 

 وغريه . ،للشريازي الفقه؛
 الشاطبية . طريق قرأ عليه لعاصم من بالل بيانوين ، -1
 تلقى عنه القراءات العشر، وقرأ عليه كثرياا من كتب اللغة العربية . عيسى،إبراهيم عّمار  -11

 مؤلفاته : 
 طيبة النشر . طريق يف رواية حف  عن عاصم منمنظومة اجلواهر  -1
 يب بن كعب رضي اهلل عنه .أُ  -4 احلجرات الشريفة .       -3       . شرح منظومة اجلوهرة -2 
 .ت رضي اهلل عنه، ومها ضمن سلسلة )أعالم املسلمني( زيد بن ثاب -5
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( حتقيق كتاب )املدخل لعلم تفسري كتاب اهلل -8 غة.        تيسر البال -7       قواعد التجويد . -6
 للحدادي .

 لبيان احلق الغزنوي . حتقيق كتاب )وضح الربهان يف مشكالت القرآن( -1
 للراغب األصفهاين، وغريه . حتقيق كتاب )مفردات ألفاظ القرآن الكرمي( -11

 أطال اهلل يف عمره، وأحسن عمله، ونفع به املسلمني . إنه اميٌع جميب .
 
 

 (0)عائشة بالب -44
 الطالب .هي الشيخة عائشة بن حممد عبد اهلل 

 . ه 21/11/1311ُولخد ت يف املدينة املنّورة، ويف 
 حياتها العلمية : 

ها عام خترَّجت منتلقَّت دراستها االبتدائية يف املدرسة التاسعة عشر مث باملدرسة األوىل باملدينة املنّورة، و 
ها عام جت من، وختر  ه 1414سيح باملدينة عام ه  ، مث التحقت باملدرسة املتوسطة األوىل مبنطقة ال1413
ويف أثناء دراستها ،  ه 1411ها عام سة الثانوية الثانية، وخترَّجت منه  ، والتحقت بعد ذلك يف املدر 1416

، وحفظت خالهلا مخسة ه  1418القرآن الكرمي، وذلك عام  باملرحلة الثانوية التحقت بدورة إعداد معلمات
واجتياز االمتحان، ُعيِّنت معلمة للقرآن الكرمي يف مدرسة دار اإلميان، أجزاء من القرآن الكرمي وبعد إمتام الدورة 

نها ، حيث طُلب مه 1412مرت بالتدريس هبا حىت عام ه  ، واست1411يف شهر مجادي اآلخر من عام 
واصلت حفظها لكتاب اهلل بعد ذلك، وبعد انتهائها من  واملارجم هلااالنتقال إىل مركز محاد، للتدريس فيه، 

، ُكلِّفت بتدريس ه  1412ويف عام نّورة، رحلة الثانوية، بالقسم النسوي، جبمعية التحفيظ القرآن، باملدينة املامل
ويف العام نفسه بدأت بتدريس القرآن الكرمي كرمي يف دور ا مد ا سنة كاملة،مديرات مدارس حتفيظ القرآن ال

 حىت اآلن . تزالع املدينة املنّورة، ومافر  -كلية الاربية-للطالبات يف جامعة امللك عبد العزيز 

                                                 

   ه 21/6/1422(أفدته من املارج م هلا ، يف يوم األحد ، املوافق  1)
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للعام  يف مركز الدورات يف الفارتني الصباحية واملسائية، ،باإلضافة إىل قيامها بالتدريس إلعداد معلمات القرآن
قامت بتدريس القرآن الكرمي يف الدورة املكثفة لتحسني ؛ ه  1421ويف عام ه  ، 1413 -ه  1412الدراسي 

خالل هذه الفارة التحقت هلقة شيخ القراء ت القرآن باملسجد النبوي الشريف، لقاالقراءة، ملعلمات ح
متنت، فقد حفظت منظومة الشاطبية يف القراءات ما، وكان هلا الشريف لتلقي القراءات  باملسجد النبوي

املسلمني  مث جلست يف بيتها إلقراء بناتوالعشر، وُأجيزت فيها،  ءات السبعالسبع، مث قرأت بعد ذلك القرا
 القرآن والقراءات، فتخرَّجت على يدها واستفاد منها النساء، وال زالت تقرئ حىت اآلن .

 شيوخها : ومن 
 حفظت لديها مخسة أجزاء القرآن الكرمي .مة هانية مصطفى ، بالقسم النسوي، املعل -1
 .الشيخة ثريا الشافعي  -2
أكملت عليها حفظ القرآن الكرمي برواية حف  أيضاا،  الشيخة آمنة الراغب، املدرستان بالقسم النسوي -3 

 الشاطبية . طريق عن عاصم من
 الشيخة سحر اخلاين . املدرسة بالقسم النسوي باجلمعية، وبكلية الاربية قسم البنات باملدينة . -4

   .ه26/3/1413الشاطبية . وأجاز ا بتاريخ  طريق قرأت عليه القرآن الكرمي برواية حف  عن عاصم من
 من الصغرى القراءات العشرقرأت عليه خ القراء باملسجد النبوي الشريف،الشيخ إبراهيم األخضر، شي -5

 الشاطبية والدرة . طريقي
 تلميذاتها : 

       مرمي حممد حممود اإلمام . -1
 حفظتا عليها القرآن الكرمي .حواء أبو بكر إدريس، -2
           حفظت عليها عشرين جزءاا من القرآن . عزيزة حممد ناصر حداد. -3
 . بركة مضيف الطلحي -4
      مريفت حممد أمحد حجازي . -5
          آمنة حممد عبد اهلل طالب . -6
 رقية حممد عبد اهلل طالب . -7
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              نورة صياف العمري . -8
              منرية صياف العمري . -1 
 حياة إلياس .  -11 
 الشاطبية . وغريهن . طريق قرأن عليها القرآن الكرمي كامالا برواية حف  عن عاصم من 

 وخامتتها، إنه اميٌع جميب . اأطال اهلل يف عمرها، وأحسن عمله                          
 

 (0)عامر السيد عثمان -43
 شيخ القراء واإلقراء بالديار المصرية 

 مربَّز يف علم التجويد والقراءات، والرسم والفواصل .  عامر بن السيد بن عثمان .هو الشيخ 
 . ه  16/1/1318ُولخد  بقرية مالمس، مركز منيا القمح، من أعمال حمافظة الشرقية، مبصر، يف 

 حياته العلميَّة : 
القمح، بالقرب من قرية مالمس، حفظ القرآن الكرمي على معلِّم القرية، مث ذهب إىل بلدة التَّلني، مركز منيا 

فتلّقى هنا  التجويد وطبقه برواية حف  عن عاصم، مث تلّقى القراءات العشر الصغرى من طريقي الشاطبية 
ه  ، مث التحق 1346والّدرّة، مث رحل إىل القاهرة، وتلّقى هبا القراءات الكربى من طريق الطَّيبة، وُأجيز هبا عام 

فيه العلوم الشرعية والعربية، وبعد ختّرجه جلس لإلقراء يف منزله بالقاهرة، فانُتفع به يف باألزهر الشريف، وتلقَّى 
القراءات والتجويد خاصاة إىل أن اُختخري ُمد رِّساا يف قسم ختّص  القراءات بكلية اللغة العربية باألزهر، عام 

يل  إىل ا1364 موم املقارئ نيِّ  ُمف تِّشاا مبشيخة ع، مث عُ ه 1388لتقاعد عام ه  ، وظل يدرِّس فيها حىت ُأحخ
كما شار  يف اإلشراف على ،ه  1411لعموم املقارئ بالديار املصرية، عام  ، ُعنيِّ  شيخاااملصرية، مث وكيالا 

ُرتَّلة ملشاهري القرَّاء يف إذاعة مصر، كما اختخري عضواا يف جلنة اختيار القراء يف 
تسجيل املصاحف القرآنية امل

كان له درس، كل يوم يف مسجد، وكان بعض طالبه يتابعونه من مسجد إىل املرئية واملسموعة مبصر، و  ذاعتنياإل

                                                 

، و ا أفدته من الشيخ حممود عمر  857، 2/557، مرجع سابق ،  هداية القاري إلى تجويد كالم الباري( بتصرف من املرصفي، ،  1)
 ه  . 17/3/1425يف الرياض، يف يوم اخلميس ، املوافق   -رمحه اهلل  -شيخ أمحد فهمي سكر، وال
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قام بإلقاء احملاضرات يف علم التجويد والقراءات يف  تلق املدن،  ا كان له مسجد يستفيدون منه ويقرؤون عليه، 
 األثر الكبري يف نشر القراءات والتجويد وُحسن األداء .

ع خادم احلرمني الشريفني لطباعة املصحف الشريف منذ عام اهليوة االستشارية العليا مبُج مَّ ان ُعضواا يف وك قلت :
ُجمَّع املذكاله  ، وأشرف على 1415

 .ور، إىل أن توفَّاه اهلل عز وجل تسجيل املرتَّل يف امل
 
 

   شيوخه :ومن 
الشاطبية  طريقي من الصغرى ختمة بالقراءات العشرقرأ عليه البخن اسي، الشييخ إبراهيم حممد مرسي بكر  -1

 والدرة .
الطيبة، وكان اخلتم عام  طريق القراءات العشر منقرأ عليه مه َّام قطب، تلميذ الشيخ سبيع،  الشيخ -2

 . ه1346
 تالميذه :ومن 
الشاطبية، وأخرى بالقراءات الثالث  طريق حممد صالح الدين ك بَّارة، قرأ عليه ختمة بالقراءات السبع من -1

         الدرة . طريق مناملتممة للعشر 
 الدرة . طريق سليمان إمام الصغري، قرأ عليه ختمة بالقراءات الثالث املتممة للعشر من -2  
 الشاطبية . طريق عوض عبداملطلب، قرأ عليه ختمة بالقراءات السبع من -3
 . (1)الطيبة طريق الشافعي، قرأ عليه ختمة بالقراءات العشر منعبداحلليم بن بدر عطاء اهلل  -4
 طريق قرأ عليه ختمة برواية ورش عن نافع ، وأخرى بالقراءات السبع منمصطفى أمحد مسعود،  -5

 . (1)الشاطبية

                                                 

زادة، عبداهلل ، وحاشية كتاب:  6ه  ، ص 1421، دار القاسم للنشر،  1، طمقدمة تحفة األبفال والجزرية( أبو رواش، عبداحلكيم،  1) 
، القاهرة،  مكتبة السنة ،  1، حتقيق وتعليق مجال بن السيد رفاعي الشايب، طكيفية أداء الضاد والنطق بهاابن حممد بن عبداملنان،  

 . 74، ص  م 2114ه  ، 1424
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 . (2)الطيبة طريق حممود سيبويه بدوي، قرأ عليه ختمة بالقراءات العشر الكربى من -6
 . (3)الطيبةالشاطبية والدرة و  طرق من قرأ عليه ختمة بالقراءات العشرسامل حميسن،  حممد  حممد حممد -7

 هنا . ممسجلة عندي، ال يسمح اجملال بذكره م، أاماؤهاجدا  ونكثري   موغريه
 مؤلفاته : 
 فتح القدير شرح تنقيح التحرير . -1
أمحد الزيات، والشيخ إبراهيم  الشيخ، باالشارا  مع نظم تنقيح فتح الكرمي يف أوجه القرآن العظيم -2

 السمنودي .
 ن مهران .ويس عن يعقوب احلضرمي، من غاية ابر  ةرسالة يف رواي -3

 وفاته  :
 ه .6/11/1418ملدينة املنورة، يف با -رمحه اهلل  -ويف تُ 

 (4)عبدالحكيم خابر -42
 هو الشيخ عبداحلكيم عبدالسالم بن عبداحلفيظ خاطر .

 ه .22/8/1364الربُمبل، مركز أطفيح، الصف، اجليزة، مبصر، يف ُولد يف قرية 
 حياته العلمية :

ه ؛ التحق مبعهد القراءات 1384نشأ يف القرية، فالتحق بالُكّتاب، وحفظ القرآن الكرمي مث جّوده، ويف عام 
سالمية القسم العا ، بكلية الدراسات اإل، مث التحق به1311وحصل على شهادة التخص  عام باألزهر، 

ه، مث ُعني 1315ات اإلسالمية والعربية عام والعربية، جبامعة األزهر، وحصل على اإلجازة العالية يف الدراس

                                                                                                                                                                         

م ، 1111ه  ، 1421، الرياض، مكتبة الرشد،  1، طاإلمام المتول  وجهوده ف  علم القراءات( الدوسري، إبراهيم بن سعيد بن محد،  1) 
 . 167ص 
 . 115، ص م 1116 –ه 1416، قويسنا، مطبعة محادة احلديثة،  1، طيز ف  علم التجويدالوجبدوي، حممود سيبويه، (  2) 
، و حميسن، حممد حممد  1/381، بريوت ، مطابع الرشيد ،  1، طالمغن  ف  توجيه القراءات العشر( حميسن، حممد حممد حممد سامل،  3) 

 1/12م ، 1117ه  ، 1417وت ، دار اجليل، ،  بري  1، طالهادي ف  شرح بيبة النشرحممد سامل  مقدمة كتاب: 

 ه 1421( أفدته من املارجم له عام  4) 
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ا بقسم الشريعة بالكلية يف الذي يليه، مث حصل على دبلومني يف الشريعة اإلسالمية، يف كلية الشريعة عام  معيدا
 ، باجلامعة اإلسالمية، باملدينة املنورة، وظل فيهارآن الكرمييف كلية الق ساا؛ ُعني مدر ه1411، ويف عام ه1411
ة املصحف الشريف، كما يف اللجنة العلمية، مبجمع امللك فهد لطباع ه ، حيث اختري عضواا1413حىت عام 
 يف الذي يليه . يف جلنة اإلشراف على تسجيل املصحف املرتَّل، باجملمع املذكور اختري عضواا

 شيوخه :ومن 
 الشاطبية والدرة . طريقي منالصغرى قرأ عليه القراءات العشر الشيخ أمحد عبدالعزيز الزيات،  -1

 تالميذه :ومن 
 معاذ إبراهيم نور سيف . -3             حممد منقذ عمر األصيل . -2           أمين أمحد أمحد سعيد . -1

طلحة زكريا حسيين  -6                  باسم محدي السيد . -5            عبداهلل حممد اجلاراهلل . -4
 السيد .

 الشاطبية والدرة . طريقي ر منقراءات العشعبداهلل مصري صوميل البالدي، قرؤوا عليه ال -7

 هم .مسجلة عندي، ال يسمح اجملال بذكر  م، أاماؤهون جدااكثري   موغريه
 وفاته :
 ه.28/11/1434يف ليلة اجلمعة، املوافق مبصر، أثناء كتابة هذه الرسالة،  -رمحه اهلل  -ُتويف  

 (1)قاري عبدالحنَّان -45
 . ين أُمااس  ، احل  ّنان سيد طالب حسني احلسيين أبااهو احملدث املقرئ الشيخ عبداحل
 . ه21/1/1354ُولد يف هوشياربور، باهلند، يف 

 حياته العلمية :
، كعادة أهل تلك البالد، مث التحق جبامعة خري املدارس، مبلتان، القرآن الكرمي مذ كان صغريااظ حف

فتلقى فيها التجويد والقراءات العشر، وحفظ املتون اخلاصة بالقراءات  -بعد انقسامها  -بباكستان 

                                                 

 ( أفدته من املارج م له . 1) 



(66) 

 

واألدب  علم الكالمية واملنطق والفلسفة، و واللغة العرب ةوالتجويد، كما در س وقرأ كتب السنة والعقيد
 العريب، واللغة الفارسية .

يف جامعة خري املدارس، وبعد مخس سنوات؛ انتقل إىل مدرسة ) جتويد  ه؛ ُعني مدرساا1377ويف عام 
ويف ،  ه1387ه ، مث إىل مدرسة ) منبع العلوم اإلسالمية ( عام 1383القرآن ( يف فيصل آباد، عام 

املقدسة، وقام بتدريس القرآن الكرمي باحلرم املكي، مث ارحتل إىل املدينة ه ؛ ارحتل إىل الديار 1311عام 
املنورة، وقام بالتدريس يف املسجد النبوي الشريف، مدة سبع سنوات، مث تعاقد مع إدارة مجعية حتفيظ 

،  ه1426عام  ، ويفالقرآن الكرمي، باملدينة املنورة، للتدريس يف إحدى حلقا ا باملسجد النبوي الشريف
رآن الكرمي، فيظ القأهني عقده مع اجلمعية، فانتقل إىل  مجعية والدة األمري ثامر بن عبدالعزيز لتح

 لإلشراف على بعض حلقا ا .
، وكانت العالقة بيننا عبارة أداء السالم وتبعا ا فحسب، قدمياا له ت قد تعرَّفُت على املارجموكن قلُت :
قوخي ت الصلة بيين وينه، وصارت الزيارات متبادلة بيننا، وعرضت زادت معرفيت به، و  ه ،1422ويف عام 

عليه أشياء، ورأيته زاهداا و رخعاا، ح س ن السَّم ت، قليل الكالم، م ن يره اليعلم ماحيمل وماعنده، فإذا 
 جالسه عرف مقدار الرجل، ونخع م الرجل هو .

 شيوخه :ومن 
 الشاطبية والدرة والطيبة. القراءات العشر من طرقرأ عليه قملقرئ الشيخ فتح حممد الفانيفيت، ا -1
الشاطبية  طرق قرأ عليه القراءات العشر الصغرى والكربى مناملقرئ الشيخ رحيم خبش الفايفيت،  -2

والدرة والطيبة، وحفظ عليه منظومات التجويد والقراءات، وعرض عليه كتب الفقه ومؤلفاته، وهو أول 
 ن يراجع له مؤلفاته، بل وساهم يف كتابة بعضها .من قرأ القراءات، وكا

 الشاطبية .طريق برواية حف  عن عاصم من الشيخ حممد يوسف فيصل آبادي، عرض عليه القرآن  -3
 الشمائل واملشكاة .قرأ عليه الصحاح الستة، واملوطأين، ومعاين اآلثار للطحاوي، و الشيخ خري حممد، -4
 تاين، قرأ عليه سنن الارمذي، ومشائل الارمذي .الشيخ مفيت حممد عبداهلل مل -5 
 د .الشيخ حممد شريف الكشمريي، قرأ عليه سنن أيب داو  -6
 الشيخ حممد عبداهلل جالندري، قرأ عليه املوطأ برواية اإلمام حممد، ومعاين االثار، وخنبة الفخك ر . -7
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 .الشيخ عبدالشكور كامل بوري، قرأ عليه  تصر املعاين، وغريه  -8
 الشيخ حممد يوسف بنوري، قرأ عليه صحيح البخاري . -1
 الشيخ حممد صديق فيصل آبادي، تلقى عنه علم الصرف . -11
 : مشكاة املصابيح .بالشيخ مفيت سياح الدين كاكاخيل، قرأ عليه بعض األبواب من كتا -11

 الشيخ مجال الدين األفغاين، قرأ عليه صحيح مسلم . -12

من العلوم الشرعية  قرأ عليهم كثرياا، كما د، قرأ عليه ُسنن النَّسائي وابن ماجهالشيخ نور حمم -13
 والعربية، وكلهم أجازوه .

 تالميذه :ومن 
 طريق حافظ حممد رقيب، قرأ عليه القرآن الكرمي بقراءة األئمة : نافع وابن كثري وأيب عمرو من -1

 الشاطبية .
 الشاطبية . طريق الكرمي برواية حف  عن عاصم منبروفيصر ظفر اهلل، قرأ عليه القرآن  -1

قرأ عليه كتاب: مجال القرآن يف التجويد، للشيخ أشرف علي عبداهلل عبدالرمحن حاجي، حممد  -3
 صاحب .

 أسامة ياسني حجازي، قرأ عليه سنن أيب داود والارمذي ومشائله . -4

الطيبة، كما قرأ  طريق ية قالون عن نافع منقرأ عليه القرآن برواحامد أمحد أكرم البخاري احلسيين،  -5
أمحد عبدامللك  -7 صفوان عدنان داودي.   -6 القراءات السبع، لإلمام الداين.  عليه كتاب التيسري يف

 عاشور .

 عبداهلل بن أمحد التُّوم. -7
 حيىي عبدالرزاق الغوثاين، قرؤوا وامعوا عليه كتاب: التيسري يف القراءات السبع . -8 
بقراءة  قرآن الكرمي بقراءة الكسائي مجعااقرأ عليه ال -الباحث  –إلياس بن أمحد حسني الربماوي  -1

والطيبة، وقرأ عليه كتاب التيسري يف القراءات السبع، واملوطأ  والدرة الشاطبية طريق خلف العاشر من
ك ر، ومنظوميت التحفة برواية الشيباين، وصحيح البخاري، وسنن أيب داود، ومشائل الارمذي، وخنبة الفخ 



(68) 

 

واجلزرية، وعمدة املفيد يف التجويد، ومنظومة عقيلة أتراب القصائد، وشرحها البن القاصح، وناظمة الزهر 
 والتجويد .من كتب القراءات  ي، وكثرياايف عد اآل

 .سن عمله وخامتته، إنه اميع جميب أطال اهلل يف عمره، وأح
 

 (1)عبدالح  أبو خضير -46
 عبداحلي بن عبدالرمحن بن حممد بن إبراهيم أبو خضري .هو الشيخ 

 . ه1218ُولد باملدينة املنورة، عالم 
 حياته العلمية :

ل إىل مصر والتحق ، مث ارحتمث تلقى القراءات السبع والتفسري واحلديث، وغريه  حفظ القرآن الكرمي وهو صغري،
ه ؛ ُعني 1331ويف عام خترجه؛ عاد إىل املدينة املنورة، ظل يدرس فيه مدة أربع سنوات، وبعد جبامع األزهر، و 

يف املدرسة االبتدائية، باملدينة املنورة، حىت العهد اهلامشي، ويف آواخر حياته اعتزل التدريس يف املسجد  مدرساا
 النبوي الشريف .

ا قلُت :  جازة فحسب .إال باإل -قراءةا  -عنه القراءات، يف املدينة املنورة  أ سند وال أعلم أحدا
 شيوخه : ومن 
 الشاطبية . طريق الشيخ ياسني بن أمحد اخلخي اري، قرأ عليه القراءات السبع من -1
درس عليه النحو والصرف والفقه والتفسري واحلديث والفرائض، مة الشيخ حبيب الرمحن الكاظمي، العالَّ  -2

 وأجازه .
 . ذي والنَّسائيصحيح البخاري ومسلم وُسنن أيب داود والارمقرأ عليه مة الشيخ خليل أمحد اخلربوطي، العالَّ  -3
، وآداب القاضي، وأدب الكاتب البن قتيبة الشيخ عبداجلليل برادة، قرأ عليه الكامل للمربد، -4

 وديواناحلراسة،وغريها.
 الشيخ حممد صاحل فقي -5 

                                                 

 . 1/121( باختصار من كتيب، مرجع سابق ،  1) 
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مة السيد جعفر بن إاماعيل الربزهي، مفيت الشافعية . -6  العالَّ
 الشيخ أمحد إاماعيل الربزهي، تلقى عنهما الفقه الشافعي .-7
 

 تالميذه :ومن 
أمحد بري  -4       هاشم كماخي . -3    زكريا بيال.    -2       حممد ياسني حممد عيسى الفاداين.  -1
.                      
 .(1)عبداهلل حممد الغازي -5  

 وفاته :
 . ه14/3/1381باملدينة املنورة، بعد مرض شديد، يف يوم االثنني، املوافق  -رمحه اهلل  -ُتويف 

 (2)عبدالرازق موسى -47
 هو الشيخ عبدالرازق علي إبراهيم موسى . 

 ه .1353ُولد يف قرية شرانيس، مركز قويسنا، إحدى حمافظات الوجه البحري، مبصر، عام 
 حياته العلمية :

هنا، مث التحق مبعهد و مث جوَّده، مث حفظ الشاطبية وقرأ القراءات السبع مبضمحفظ  القرآن الكرمي منذ صغره، 
القراءات، التابع لكلية اللغة العربية باألزهر، فتلقى فيه العلوم الشرعية والعربية، والقراءات، وعلوم القرآن، وحصل 

مية والعربية، جبامعة ه ، مث التحق بالقسم العا  بكلية الدراسات اإلسال1378على شهادة التخص  عام 

                                                 

مكة املكرمة، ، مكتبة ، دراسة وحتقيق عبدامللك بن دهيش،  1، طإفادة األنام بذكر أخبار بلد اهلل الحرام(  الغازي، عبداهلل حممد،   1) 
 . 1/25ه   ، 1431األسدي للنشر والتوزيع، 

،   1، ط القول الوجيز ف  فواصل العزيز على ناظمة الزُّهر( بتصرف من كتب بتحقيق املارجم له، وهي: الشاطيب، القاسم بن فخريُّه،  2) 
، القاهرة،  1، طكنز المعان  بتحرير حرز األمان   الفتح الرحمان  شرح، واجلمزوري، سليمان بن حممد،  5 -4م ، 1112 -ه  1412

شرح الزبيدي على متن ، والزبيدي، عثمان بن عمر بن أيب بكر،  24 – 22م ،  1114 -ه  1414بيت احلكمة لإلعالم والنشر والتوزيع، 
 ارجم له يف أجزاء من الارمجة .م ، و ا أماله عليَّ امل1181 -ه   1411، صيدا، بريوت، املكتبة العصرية للطباعة والنشر،  الدرة
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عمل مقيماا للشعائر اإلسالمية، مبساجد وزارة األوقاف ، ه 1388األزهر، وحصل على اإلجازة العالية عام 
 . ه1385عام  املصرية

ة ، كما قام بالتدريس يف املعاهد الدينيه1311وزارة األوقاف املصرية عام ُعني شيخاا إلحدى املقارئ التابعة ل
ه ، حيث ارحتل إىل املدينة املنورة للتدريس يف كلية القرآن 1315، إىل عام ه1386منذ عام التابعة لألزهر، 

 الكرمي، باجلامعة اإلسالمية، كما اختري عضواا يف اللجنة العلمية مبجمع امللك فهد لطباعة املصحف الشريف
 منذتأسيسه .
  لإلقراء والتأليف والتحقيق .؛ استقال من عمله ، وعاد إىل مصر، وهنا  تفرَّغ ه1418ويف عام 
دورة القراءات التابعة لألمانة العامة للقراءات يف  م؛ ُعني مدرساا2114، املوافق عام ه1424ويف  عام 

 .(1)لألوقاف، بوزارة األوقاف الكويتية، وظل فيها إىل آخر حياته
 شيوخه :ومن 
طريق ، مث جوَّده، وقرأ عليه القراءات السبع من عليه القرآن حفظعلي إبراهيم موسى، والده الشيخ  -1

 الشاطبية .
 الشاطبية والدرة . طريقي الشيخ أبو املعاطي سامل، قرأ عليه ختمة بالقراءات العشر من -2
 طريق الشيخ أمحد الزيات، قرأ عليهما القرآن الكرمي بالقراءات العشر من -4  يخ عبدالفتاح املرصفي.الش -3

 الطيبة .
 ميذه :تالومن 
 أمحد حممد عبداهلل الشنقيطي . -2                 حممد سيدي عبدالقادر الشنقيطي . -1
 الشاطبيةوالدرة . طريقي قراءات العشر منعبداهلل املهيب، قرؤوا عليه القرآن الكرمي بال -3
 . الطيبة طريق منقرأ عليه ختمة برواية حف  عن عاصم ،(2)زايد األذان بن الطالب أمحد البومالكي -4

                                                 

، الكويت، شارع الصحافة غراس للنشر والدعاية 1،  طتدريب الطَّل بة على تحريرات الطيبة ( ابن موسى، عبدالرازق علي إبراهيم، 1) 
 6م ، ص 2118ه  ، 1428واإلعالن،  

( فقال : به يف املدينة كنُت قد اقتدي         ُت بالعبدخ للرازق الفاضلخ ،  رسالة بريق الفيل( وقد ذكر ذلك يف منظومته املسماة )  2) 
 . 123م ، ص 2113ه  ، 1424،جدة، دار الفنون للطباعة والنشر والتغليف،  1، طرسالة بريق الفيلالبومالكي، زايد األذان ، 
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 الدُّرَّة . طريق إبراهيم بن عبداجمليد النمنكاين، قرأ عليه ختمة بالقراءات الثالث املتممة للعشر من -5
 الطيبة . طريق ُيسري حممد أمحد عوض، قرأ عليه ختمة بالقراءات العشر الكربى من -6
 الطيبة، ومل يكمل . طريق يه للعشر منالدرة، مث قرأعل طريق القراءات الثالث منقرأ عليه حممد قادوس،  -7
 الشاطبية . طريق أمحد سليمان النعيم السوداين، قرأ عليه ختمة برواية الدوري عن أيب عمرو البصري من -11

 هم .مسجلة عندي، ال يسمح اجملال بذكر  م، أاماؤهونكثري   موغريه
 مؤلفاته :

ن إىل معرفة ع دِّ آي القرآن . -2 وجيز يف ع دِّ آي الكتاب العزيز .               احملرر ال -1  مرشد اخلخالَّ
 تدريب الطَّل بة على حتريرات الطيبة . -4                الفوائد التجويدية شرح املقدمة اجلزرية . -3
حتقيق شرح الزبيدي على الدرة يف القراءات الثالث  -6  .  العلماء للقراءات املتواترة حتريراتتأمالت حول  -5
. 
 حتقيق شرح املخلال  على ناظمة الزهر، للشاطيب . -7 
 للجمزوري . يف حتريرات الشاطبية(ح الرمحاين الفتحتقيق كتاب )  -8
 ث .حتقيق شرح السمنودي على الدرة يف القراءات الثال -11        حتقيق شرح الشاطبية، للفاسي .  -1 
حتقيق كتاب ) جامع امل   س رَّة يف شواهد الشاطبية والدرة ( للجمزوري -11

 وغريه . .(1)
 : 2وفاته
 ه .23/12/1421يوم األحد، املوافق بالكويت، يف صبيحة  -رمحه اهلل  -ويف تُ 
 
 
 

                                                 

، الكويت، شارع الصحافة،غراس للنشر  1، طفن الضبطإيفاء الكيل بشرح متن الذيل ف  ( ابن موسى، عبدالرازق علي إبراهيم،  1) 
 . 11م ،  ص 2116ه  ، 1427والدعاية واإلعالن، 

أفادين بذلك كلٌّ من : حامد أمحد أكرم البخاري احلسيين، وأمين أمحد أمحد سعيد، وعبداهلل ناجي املخاليف، وقد ترمجُت هلم يف هذا  (  2) 
 الكتاب، وغريهم .
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 (1)عبدالرافع رضوان -48
 هو الشيخ عبدالرافع رضوان علي الشرقاوي .

 .ه 11/7/1351ملنوفية، مبصر، يف الرمل، مركز قويسنا، حمافظة اُولد يف قرية كفور 
 حياته العلمية :

الشاطبية، مث حفظ  طريق مث جوده برواية حف  عن عاصم من نشأ يف بلدته، فحفظ القرآن الكرمي وهو صغري،
التحق بقسم القراءات التابع  ، مثُلم منظومة الشاطبية يف القراءات السبع، مث تلقى القراءات السبع ومل   َّ ا يبلغ احلُ 

يف  ه ، وتلقى فيها العلوم الشرعية والعربية، وحصل على إجازة التجويد1367لكلية اللغة العربية باألزهر، عام 
؛ التحق بالقسم العا  ه 1384ويف عام ، رواية حف ، مث عالية القراءات، مث على التخص  يف القراءات

ة الشريعة والقانون، جبامعة األزهر يف أول تأسيسه، وحصل  على اإلجازة العالية اإلسالمية والعربية، بكلي للدراسة
للتدريس  ه ، مث انتدب1377بقسم القراءات التابع لكلية اللغة العربية باألزهر عام  ُعني مدرساا ،ه1388عام 

 الكوم الديين، مث عاد باملعاهد األزهرية، فعمل مبعهد قنا الديين، مث مبعهد بين سويف الديين، مث مبعهد شبني
للعمل بقسم القراءات، التابع لكلية اللغة العربية باألزهر، مث مبعهد قويسنا األزهري، بعد الارقية إىل مدرس أول 
للعلوم الشرعية والعربية، كما قام بالتدريس باملعهد اإلسالمي، التابع لرئاسة ديوان األوقاف العراقية، عن طريق 

ه ، مث ارحتل يف الذي يليه إىل املدينة املنورة، للتدريس بكلية القرآن 1314إىل عام  ه1361اإلعارة، من عام 
يف اللجنة العلمية  ه ، اختري عضواا1415بالتحديد عام ، و امعة اإلسالمية، وبعد عشرين عامااالكرمي، باجل

صاحف املرتَّلة باجملمع مبجمع امللك فهد لطباعة املصحف الشريف، وعضواا يف جلنة اإلشراف على تسجيالت امل
 املذكور .
 يف جلنة التحكيم، يف مسابقة ُديب  لتحفيظ القرآن الكرمي وترتيله وجتويده . اختري عضوااه ؛ 1421ويف عام 

                                                 

،  1ط شرح الدُّرَّة ف  القراءات الثالث المروية،وانظر:  النويري،  لإلمام  حممد بن حممد بن حممد ،  –إمالءا  -ارجم له ( أفدته  من امل 1) 
 . 35م ، ص 2113ه  ، 1424الرياض، طريق احلجاز،  حتقيق املارجم، مكتبة الرشد للنشر والتوزيع، 
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، واطَّل عُت على حتقيقه لشرح النويري على الدُّرَّة، وحصلُت على نسخة كثرياا  له وكنت أامع عن املارجم : قلتُ 
، يف شرحه للمقدمة اجلزرية، مث تعرَّفُت عليه، وصرت أزوره يف منزله، وأذهب إليه يف اجملمَّعمن أشرطة الكاسيت 

معه يف  بعمائة وألف من اهلجرة، كنت عضوااه مخسة وعشرين وأر 1425وعرضت عليه أشياء، مث يف بداية عام 
تعلوه السكينة والوقار  ن، متواضعااوخعاءا ُملئ علماا وحكمة، حافظاا للمتو  جلنة حتكيم يف إدارة التعليم، فوجدته

للفائدة، وهو نشاط وحيوية، وصحة وعافية، ادامها اهلل علينا وعليه، وم ت َّع نا ببقائه،  يبة، حمبوباا إىل الناس، حمُخبااواهل
 ونفعنا بعلومه .

 شيوخه :ومن 
 رضوان علي الشرقاوي، حفظ عليه القرآن الكرمي إىل سورة التوبة . والده الشيخ -1
كمل عليه حفظ القرآن الكرمي، مث جوَّد ه برواية حف  عن عاصم الشيخ حممد حممود شاهني العنوسي، أ -2
 .الشاطبية  طريق من
 اخلتمة مرتني، ومل جيُخزه يفقرأ عليه القرآن الكرمي بالقراءات السبع طفى حممود شاهني العنوسي،لشيح مصا -3

 . ه1376مل يبلغ احلُُلم، مث أجازه بعد اخلتمة الثانية عام  األوىل، ألنه كان صغرياا
الطيبة، وأخرى بالقراءات  طريق قرأ عليه ختمة بالقراءات العشر الكربى منالشيخ أمحد عبدالعزيز الزيات، -4

 الدرة. طريق الثالث املتممة للعشر من
الطيبة،   طريق بالقراءات العشر الكربى من، و قرأ عليه ختمة الزمه طويالا الشيخ إبراهيم شحاتة السمنودي، -5

 كما قرأ عليه مؤلفاته ومنظوماته .
 تالميذه :

  حسني حممد العواجي . -2                   ز بن سليمان بن إبراهيم املزيين .  عبدالعزي -1
 حممد عمر عبدالعزيز اجلنايين.     -4                               عبداهلل حممد سليمان اجلاراهلل . -3
 الشاطبية والدرة . طريقي عبدالقدير ناصر الشيخ، قرؤوا عليه القراءات العشر من -5 
 أمحد حممد شعبان . -7                              سامل بن غرم اهلل حممد الزهراين . -6
  خالد سليمان عبداهلل الغرير . -1                                            سليمان اليحىي . -8 
 الشاطبية .طريق أمحد بن علي السديس، قرؤوا عليه القراءات السبع من  -11
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 هم .مسجلة عندي، ال يسمح اجملال بذكر  م، أاماؤهون جدااكثري   موغريه
 مؤلفاته : 

 اجلزري .حتقيق كتاب : شرح الدرة املضية يف القراءات الثالث املتممة للعشر، البن  -1
 الدُّر النضيد يف معرفة رواية أيب سعيد، شرح على منظومة املتو  . -2
 حتقيق كتاب : فتح امل  ُ ق ف الت ملا تضمنه احلرز والدرة من القراءات، للمخلال  . -3

 أطال اهلل يف عمره، وأحسن عمله وخامتته، إنه اميع جميب .
 (1)عبدالرحيم الحافظ -49

 بن حممد احلافظ بن عبداملالك العخل مي، اإلدريسي احل  س ين . هو الشيخ عبدالرحيم
 ه.22/6/1371ُولد يف املدينة املنورة، يف 

 حياته العلمية :
مث التحق مبدرسة عمر ه ،1311ها عام سة السعودية االبتدائية، وخترج مننشأ يف املدينة املنورة، فالتحق باملدر 

، بتقدير ه1316ها عام نوية أحد ، وخترج من، مث التحق بثاه1313 ها عاموسطة، وخترج مناملت بن عبدالعزيز
 جامعة واشنطن، مث ابُتعث إىل أمريكا لدراسة علوم اإلدارة يف تاز، وكان ترتيبه األول على منطقة املدينة املنورة، 

بوظيفة قسم إداري،  باملدينة املنورة،يف اهلاتف السعودي  موظفاا، بتقدير  تاز، مث عاد وُعني ه1411وخترج عام 
ي للشؤون اإلدارية حىت عام ملدير اهلاتف السعود خدمات املشاركني، مث ُعني نائباا يف الذي يليه، مث ُكلِّف بإدارة

لعمل، وعاد ؛ استقال من اه 4/12/1415ويف قرآن الكرمي يف آخر سنة من عمله، ، وحفظ اله1415
، وكان أول ه 1411باجلامعة اإلسالمية، باملدينة املنورة، وخترج عام  يف كلية القرآن الكرمي، ملقاعد الدراسة طالباا

قراءات على العلماء خارج الكلية، ويف طالب سعودي ت خرَّج بتقدير  تاز، وخالل دراسته بالكلية كان يقرأ ال
 يف كلية إعداد املعلمني باملدينة املنورة، قسم الدراسات القرآنية . ؛ ُعني مدرسااه1411عام 

                                                 

 ه  .6/7/1411ي الشريف ، يف مساء يوم االثنني ، املوافق باملسجد النبو  -إمالءا  -( أفدته من املارج م له   1) 
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ية تبادلت االتصاالت اهلاتفمث  ه ، وزرته يف منزله،1415عام  بعد له وكنت قد تعرفت على املارجم لُت :ق
ا هور، ونخع م  الرجل رأيته، ا للخري، الحيب الظ، تعلوه السكينة والوقار، حمبا بيننا، ورأيته عابداا متواضعاا هادئاا زاهدا

 منهم .، جعلنا اهلل القرآنأهل بأخالق  متصفاا
 شيوخه :

 الشيخ الطيب التونسي، الذي كان يُقرئ حتت القبة اخلضراء باملناخة، حفظ عليه القرآن الكرمي . -1
الشاطبية، عام  طريق قرأ عليه ختمة برواية حف  عن عاصم من، (1)العالمة الشيخ عبدالفتاح املرصفي -2

، كما قرأ عليه كتاب: دليل ه6/8/1418شاطبية، وكان اخلتم يف ه ، وأخرى بالقراءات السبع من ال1416
الدرة إىل نصف  طريق احلريان شرح مورد الظمآن يف رسم القرآن، وقرأ عليه القراءات الثالث املتممة للعشر من

 القرآن الكرمي، ومل يكمل، لوفاة املرصفي .
ه ، وأخرى 1411، عام الدرة طريق قرأ عليه القراءات الثالث منمة الشيخ أمحد عبدالعزيز الزيات، العال -3

 طريق برواية حف  عن عاصم منه 1417روضة احلفاظ، وثالثة عام  نو برواية حف  عن عاصم مبضم
 الشاطبية .

قرأ عليه شرح الدرة يف القراءات الثالث املتممة للعشر، وقرأ عليه النصف الشيخ حممود سيبويه بدوي،  -4
 هنا .و األخري من القرآن الكرمي مبضم

 بداخلالق جادو، تلقى عنه علم الضبُ، من كتاب: دليل احلريان .الشيخ حممود ع -5
قرأ عليه شرح الشاطبية يف القراءات السبع، وتلقى عنه علم الفواصل شيخ عبدالرازق علي إبراهيم موسى،ال -6

 الشاطبية، ومل يكمل . طريق وعد اآلي، وقرأ عليه إىل سورة الكهف بالقراءات السبع من

                                                 

 ( وكان سبب قراءة املارجم عليه؛ أن  نظم قصيدةا يف مدحه، قال فيها : 1) 
َُّ على وجه الفؤاد سطور  وُحبُّك فد ع مَّ اجلوانح واحلش    ا     وخ 
 ُزوراف  ه ل  بعد  ذا ياسيدي مخن  شواه د    إلثبات د ع  واي  أ م تُراها 

 ح و ى الشاطبية  فاحتوته كنوُزها       وزاد  على الدُّرَّة املضية نورا  
 وطيِّب ُت النشر انتشر  فيها طخيُبها     فطاب هبا نشراا وفاح عبريها  

 وبالفور أعطاه الشيخ املرصفي موعداا خارج الكلية للقراءة عليه  .
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 .يز عثمان، قرأ عليه كتاب: مناهل العرفان يف علوم القرآن .الدكتور عبدالعز  -7
 تالميذه :
 حممد منقذ املراد . -3           حممد حممد دفاردار . -2      . السامل حممد حممود اجلكين -1

                     أمحد خالد املختار . -  5                   علي طوهري . -4    
 الشاطبية . طريق قرؤوا عليه القراءات السبع منهاين قاسم عبده،  -6 
 .  أمحد رفعت البكري -8                    غازي حممد عبداهلل . -7

 رى بالقراءات السبع منمن الروضة، وختمة أخ -بقصر املنفصل  -قرءا عليه ختمة برواية حف  عن عاصم 
 هم .مسجلة عندي، ال يسمح اجملال بذكر  م، أاماؤهون جدااكثري   موغريه          الشاطبية. طريق

 مؤلفاته :
                 . رسالة يف زيادات الدرة على الشاطبية -
 أطال اهلل يف عمره، وأحسن عمله وخامتته، إنه اميع جميب . 

 (1)اس  ن  ك  عبد العزيز الم   -31
 شيخ القرَّاء بالمدينة المنورة 

 ناسي .ك  حممد بن موسى امليموين، املغريب، املخ  هو الشيخ عبد العزيز بن عبد الواحد بن
 باملغرب، وهو من علماء القرن العاشر اهلجري . -فيما أحسب -ُولخد  

 حياته العلمية : 
، متفن ِّناا، شاعراا، صاحلاا ،دمث األخالق، كثري التواضع .  شيخ القرُّاء باملدينة املنوَّرة، كان فاضالا

ه  إحدى ومخسني وتسعمائة من اهلجرة، 151قدس، من جهة املدينة املنوَّرة، عام ق دخم  دمشق بعد أن زار بيت امل
 وأنشد: 

نٌَّة زخرفت           من كل ما  وى نفوس البشر  قالوا : دمشٌق ج 
 أما ترى األهنار من حتت   ه     ا           جتري، فقلت: جُماوباا بل سق    ر

                                                 

 . 2/167 مرجع سابق، ،  الغزي ( 1) 
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     هي          ف    هي إذاا ن     اٌر كم      ا يف اخل            ب   رت مب  ا يشت  ألهن    ا ُحف        َّ 
 وردَّ عليه الغّزي )مصنف الكواكب السائرة( بقوله :

 ق   ال            وا: دم   شق جن         ة           قد زخرفت، قلت نعم
 م       ن الن  ع    مل لع   ارف      ي  ن الش   اك   ري     ن            م ا ح   وت 

 فأعجب خلال عن حجي         يف حقها بال    شتم ع          م                                
           ذمال     رب     وة ال     ت      ي ل          ه                 م         يف ال       ذك                 ر ال ت                                   

ودخل يف سفرته هذه إىل حلب، واستجاز هبا عدداا من علمائها، مث عاد إىل املدينة املنوَّرة، وظلَّ فيها إىل آخر 
 حياته .

 مؤلفاته: ومعظمها منظومات: 
مهيع السالك لألصول، يف أصول  -2                                                منهج الوصول . -1

   الدين .
 درر األصول، يف أصول الفقه . -4                       نظم جواهر السيوطي، يف علم التفسري . -3
 نظم العقود، يف املعاين والبيان . -6             نتائج األنظار، وخنبة األفكار، للنظّار، يف اجلدل . -5
 غنية اإلعراب، يف النحو . -8                                  حتفة األحباب، يف الصرف . -7 
        الّدرة يف املنطق . -11                                    نزهة األلباب يف احلساب . -1
 نظم سورة القرآن . -12                                       لّب لباب املصطلح . -11 

 ومن شعره: 
 ذوو الناصب إما أن يكون هلم          نصٌب وإال ف  ُهم فيها ذو ن ص ب 
 فال تعرج عليها ما بقيت وكن          هلل حُمتسبا      ا يف ت    رك        ه       ا تص       ب  

 غ  عن احلق فيه كنت  ذا عطب السيم ا منصب القاضي فإنك إن       تُزخ 
 اء وأخي        عليك فاعدخل ولكن ال إىل الذهب فإن قضى اهلل يوماا بالقض   

 وفاته :   
 .  ه 164باملدينة املنوَّرة، عام  -رمحه اهلل  -تويف 
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 (0)عبد الفتَّاح المرصف   -30
ّدقق الشيخ عبد الفتاح بن السيد عجمي املرصفي العسس .

ُ
 هو العاملخ احملقِّق امل

 . ه 21/11/1341القليوبية، مبصر، يف ُولخد  بقرية مرصفا، مركز بنها، حمافظة 
 حياته العلمية :

، مث قرأه بالتجويد ه 1351ة من عمره، وكان ذلك عام نشأ مبرصفا، فحفظ القرآن الكرمي ومل يتجاوز العاشر 
، مث تلقَّى القراءات السبع والعشر من طرق الشاطبية والّدّر والطّيبة، وحفظ ه 1358مة كاملة وُأجيز فيها عام خت

 املدرسة خالل ذلك درس املرحلة االبتدائية وخترج يفد والقراءات والتحريرات وأتقنها، املنظومات اخلاصة بالتجوي
عة األزهر بالقاهرة، مالُّغة العربية جبلالتحق مبعهد القراءات التابع ه األول، ، وكان ترتيبه 1358االبتدائية عام 

ى التخص  يف القراءات ، مث عله 1376لية القراءات عام وعلى عا ،ه 1372صل على إجازة التجويد عام فح
، مث التحق بكلية الشريعة والقانون، القسم العا  للدراسات اإلسالمية والعربية انتساباا، حيث كان ه 1381عام 

ن ُعنيِّ  ُمد رِّساا يف جامعة اإلمام حممد به ، 1311ل على شهادة الليسانس عام يعمل مدرِّساا يف ليبيا، وحص
 . ه 1382حممد السنوسي بليبيا عام 

ُعنيِّ  ُمد رِّساا باملدارس الثانوية للبنات التابعة لوزارة التعليم بليبيا، وظل يدرِّس فيها إىل ه ، 21/6/1311ويف 
ُعنيِّ  ُعضواا يف جلنة مراجعة املصحف املكتوب برواية قالون بليبيا،   ه ؛13/12/1315، ويف ه 16/1/1317

ارحتل إل  ه ؛18/11/1317املطبوعة اليت ت رخد إىل ليبيا، ويف ُعض واا عاماا ملراجعة مجيع املصاحف كما ُعنيِّ  
املدينة املنوَّرة حيت ُعنيِّ  ُمد رِّساا للقراءات والتجويد والرسم والضبُ والفواصل بكلية القرآن الكرمي يف اجلامعة 

راجعة مصحف املدينة النبوية مبجمع امللك فهد لطباعة اإلسالمية، كما انتدب وهو باجلامعة ُعضواا يف جلنة م
املصحف الشريف، كما اُختري ُعض واا يف جلنة اإلشراف على التسجيل الصو  للمصاحف املرتلة، يف 

 . ه  14/5/1415

                                                 

 ه  ، ومبعرفيت لبعض تالميذ املارجم له، سواء كان ذلك ُمشافهة أو مراسلة .1418من تلميذه حممد متيم الزعيب، عام  ( أفدناه 1) 
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ا يف اإلقراء خارج عمله، فيأ  إليه طالب   له وقد أخربين الشيخ زكريا حسيين بأن املارجمقلت :  كان جمتهدا
خلق ال حيصون ك ثرة، وأن به القرآن والقراءات يقرؤون عليه يف منزله إىل وقت متأخر من الليل، وقد انتفع 

 ليس له نظري يف امتال  املخطوطات واملطبوعات اخلاصة بالقراءات والتجويد، وكان مدققاا حمققاا .اه . له املارجم
 شيوخه: ومن 
 حفظ على يديه القرآن الكرمي برواية حف  عن عاصم .الشيخ زكي حممد عفيفي نصر،  -1
 .الشاطبية  طريق القراءات السبع منقرأ عليه (  املرصفي،  التخفيفب الشيخ رفاعي حممد اجملو  ) -2
للعشر من طريق الّدرّة، مع إضافة قرأ عليه ختمة بالقراءات الثالث املتمّمة الشيخ حامد السيد الغندور،  -3

( وأخرى برواية األصبهاين عن ورش،  نظماا وشرحاا ن رسالة السنطاوي )و هاء السكت ليعقوب من الطَّيبة مبضم
 ورواية حف  عن عاصم، وقراءة محزة بالسكت العام  .

 الشيخ حممد األنور حسن شريف،.  -4
 الّدرّة .طريق ر من ثالث املتّممة للعشقرأ عليه ختمة بالقراءات ال

الّدرّة، ومل يكمل  قيطر  قرأ عليه القرآن الكرمي بالقراءات الثالث املتّممة للعشر من، الشيخ حممد مجعة الباز -5
. 
طريقي الشاطبية والّدرّة  ، وأخرى منالطَّيبة، طريق ن قرأ عليه ختمة بالقراءات العشر مالشيخ أمحد الزيَّات،  -6
. 

 تالميذه : ومن 
قرأ عليه ختمة بالقراءات العشر الكربى من طريق الطَّيبة، وقرأ عليه ناظمة الزهر وعقيلة حممد متيم الزعيب،  -1

 أتراب القصائد، وحتريرات اإلزمريي، والروض النضري وعزو الطرق، وغريها من كتب القراءات .
 حممد إبراهيم -4      الالهوري .حممد إدريس عاصم  -3          عبد الرحيم الربعي السوداين .-2

       الباكستاين .
 .غرى من طريقي الشاطبية والّدرّة القراءات العشر الصفتحي رمضان حممد حممود، أربعتهم قرؤوا عليه  -5  
 قرأ عليه ختمة بالقراءات الثالث املتّممة للعشر من طريق الّدرّة .أمحد ميان التهانوين،  -6
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الشاطبية، وأخرى بالقراءات السبع  طريق ف  عن عاصم منحلقرأ عليه ختمة احلافظ، عبد الرحيم حممد  -7
 الشاطبية. طريق من

 فاة املرصفي .ثالثه بالقراءات الثالث املتّممة للعشر من طريق الّدرّة، نصف القرآن ومل يكمل لو : و  ( 1)قلت
 إدريس بن اجليالين احلنفي الفاسي املالكي . -8

 هم .مسجلة عندي، ال يسمح اجملال بذكر  مأاماؤه، ونكثري   موغريه
 مؤلفاته : 

     هداية القاري إىل جتويد كالم الباري، يف التجويد . -1
 الطريق املأمون إىل أصول رواية قالون . -2 
 شرح الّدرّة يف القراءات الثالث املتمّمة للعشر . -3

 وفاته : 
 . ه 17/1/1411األربعاء، املوافق يف يوم باملدينة املنورة،  -رمحه اهلل  -ُتويف 

 (4)عبد الفتاح القاض  -34
مة احملقّق الشيخ عبد الفتاح بن عبد الغين بن حممد القاضي .  هو العالَّ

 ه  .25/8/1321( مبصر، يف  البحرية ( عاصمة حمافظة ) دمنهور ُولخد  مبدينة )
 

 حياته العلمية : 
ت ءات العشر على غري واحد من الثقامث أتقنه وجوَّده، مث أخذ القرا حفظ القرآن الكرمي يف ُمقتبل عمره،

 اجلهابذة .
( مث التحق بالقسم  اإلعدادية حالياا التحق باملعهد األزهري باإلسكندرية، وحصل فيه على الشهادة األولية )

 -جامعة األزهر حالياا -العا  رحل إىل القاهرة، والتحق بالقسم مث ه، وبعدها خترَّج منالثانوي يف املعهد املذكور، 
                                                 

 ( أخربين بذلك احلافظ بنفسه . 1) 

مجلة كلية القر ن الكريم ، ومن : 672-667، مرجع سابق،  هداية القاري إلى تجويد كتاب الباري( بتصرف من املرصفي، 2) 
 .321-217، باجلامعة اإلسالمية،  باملدينة املنورة، العدد األول ص راسات اإلسالميةوالد
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ه  مخسني وثالمثائة وألف من اهلجرة، مث التحق بقسم 1351وحصل فيها على الشهادة العالية النظامية، عام 
ه  ، مث ُعنيِّ 1353حالياا عام ( الدكتوراة  ) واحلديث، وحصل فيه على شهادته التخص  القدمي، شعبة التفسري
لثانوي عقب خترَّجه، مث ُعنيِّ  رئيساا لقسم القراءات التابع لكلية اللغة العربية باألزهر ُمد رِّساا باملعهد األزهري ا

آنذا ، مث ُعنيِّ  مفتِّشاا عاماا باملعاهد األزهرية، مث ُعنيِّ  شيخاا للمعهد األزهري بدسوق، مث شيخاا للمعهد األزهري 
 بدمنهور .

يراا عاماا هلا، وظلَّ يف عمله هذا حىت أحيل إىل التقاعد، كما ُعنيِّ  رئيساا ُعنيِّ  وكيالا عاماا للمعاهد األزهرية، مث مد
للجنة تصحيح املصاحف باألزهر، وُعنيِّ  خطيباا مبسجد عبد الوهاب الشعراين بالقاهرة، كما ُعنيِّ  ُعضواا يف جلنة 

 اختبار القرَّاء باإلذاعة مبصر .
املنورة، فُعنيِّ  رئيساا لقسم القراءات بكلية القرآن الكرمي باجلامعة اإلسالمية ارحتل إىل املدينة ه ؛ 1314ويف عام 

منذ أول تأسيسها، وكان له الدور الرئيسي يف وضع مناهج هذا القسم، مث تطوير هذه املناهج، واإلشراف على 
 تنفيذها .
 بقائه ونفعنا بعلومه .اهلل ب، ونشر طريقته شيخنا األخضر مّتعنا له كثرياا استفاد من املارجم وقدقلت: 
 شيوخه : ومن 
 الشاطبية . طريق حفظ عليه القرآن الكرمي برواية حف  عن عاصم منالشيخ علي عبادة،  -1
 الشيخ حممود بن حممد نصر الدين . -3                  الشيخ حممود بن حممد غزال . -2

الشاطبية  طريقي  الشاطبية، مث تلقَّى عنهما القراءات العشر من طريق قرأ عليهما برواية حف  عن عاصم من
 والّدرّة .
 طريقي قرأ عليهما القرآن الكرمي بالقراءات العشر منالشيخ حسن صبحي،  -5 الشيخ مهام قطب . -4

 الشاطبية والّدرّة .
تلقَّى عنه احلديث  ،الشيخ حسن الشريف -7       تلقَّى عنه علم التفسري . الشيخ حممد تاج الدين، -6

 الشريف .
 تلقَّى عنه األخالق .الشيخ حممد أمحد عرفة، -1           تلقَّى عنه علم التجويد . الشيخ حممد سرور، -8
                        الشيخ حممد حسن الثوري ، وغريهم . -11
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 تالميذه : ومن 
 باملسجد النبوي الشريف .إبراهيم بن األخضر علي القيِّم، شيخ القرَّاء  -1

 الّدرّة . طريق ثالث املتمّمة للعشر منقرأ عليه ختمة بالقراءات ال
 .  (1)قرأ عليه ختمة بالقراءات العشر من طريق الطَّيبةمنري بن حممد املظفر التونسي،  -2
 الشاطبية . طريق برواية حف  عن عاصم من قرأ عليه القرآن، علي عبد الرمحن احلذيفي -3
نافع وابن كثري، ومل  حلف  عن عاصم، وبقراء قرأ عليه بعض القرآن  عبد العزيز بن عبد الفتاح قاري، -4

 يكمل .
موسى شاهني  -7      سعيد أمحد حممد عيسى السندي . -6                علي مشرف العمري . -5

       .الشني 
 .عوض اهلل حجازي  -1    زكريا الربي، وزير األوقاف مبصر . -8
القراءات العشر من طريق الطَّيبة، إفراداا بالتجزئة، أي كل جزء برواية أو سيد الشني أبو الفرح، قرأ عليه  -11
 قراءة .
 
 

 مؤلفاته : 
اإليضاح ملنت الّدرّة يف القراءات الثالث املتمّمة  -2           الوايف شرح الشاطبية يف القراءات السبع . -1

 للعشر .
 البدور الزاهرة يف القراءات العشر املتواترة من طريقي الشاطبية والّدرّة . -3
يف رواية نظم السر املصون  -6             شرح النظم اجلامع . -5    النظم اجلامع لقراءة اإلمام نافع . -4

 قالون .
                                                 

بعدما ختم عنده من قرأ عليه  له مسأل املارج  أنه ختمة للعشر من الطيبة،  له سيد الشني أبو الفرح الذي قرأ على املارجمشيخ أخربين ال ( 1) 
الشاطبية، يف  طريق ، أخربين بذلك يف منزله أثناء قراء  عليه للسبع منله وجيزة تويف املارجم: ال أحد ! وبعد فارة له  مقبله، فأجاب املارج  
 ه  مثانية عشر وأربعمائة وألف من اهلجرة . 1418أواخر شوال عام 
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 . فيما زاده النشر للقرّاء العشرنة مو  الربشرح حم -8 رح السّر املصون يف رواية قالون .                  ش -7
بشري اليسر شرح ناظمة الزهر، يف علم الفواصل  -11              .ءات يف نظر املستشرقني واملالحدةالقرا -1
.      

 وفاته : 
 . ه 15/1/1413ق ، يف يوم االثنني، املواف(1)يف القاهرة -رمحه اهلل-تويف 

 (4)عبد المتعال عرفة  -33
 هو الشيخ عبد املتعال منصور عرفة .

 . ه 1346وجه قبلي صعيد مصر، عام د  يف بين ُعدّي، حمافظة أسيوط، ُولخ 
 حياته العلمية :

تون ى العلوم الشرعية، وحفظ بعض امل  ُ حفظ القرآن الكرمي ُمنذ كان صغرياا يف قريته باملعهد الديين، وفيه تلقّ 
املكنون  اجلوهرة يف التوحيد، ومنت اجلوهرالقراءات السبع، ومنت اخلريدة و خالل ذلك، مثل منظومة الشاطبية يف 

يف البالغة، ورسالة ابن أيب زيد القريواين يف الفقه املالكي، وقرأ للسبعة على أحد شيو  قريته، مث ارحتل إىل 
القراءات، مث حصل  القاهرة والتحق مبعهد القراءات باألزهر، وفيه حصل على إجازة التجويد يف حف ، مث عالية

هادة العالية املؤقتة عام ، مث التحق باجلامع األزهر وحصل فيه على الشه 1371التخّص  يف القراءات عام  على
، مث ُعنيِّ ُمد رخساا باألزهر، وبعد مدة مت اختياره ضمن بعثة األزهر إىل اجلزائر للتدريس، وبعد انتهاء املدة ه 1374

اهرة، انتقل بعدها للعمل بالسلك اإلداري، وتدَّرج باملناصب، فعمل وكيالا ملعهد احملّددة هنا  عاد إىل الق
ا إلدارة شؤون القرآن الكرمي وشيخاا للم قارئ املصرية لشؤون  ا له، مث مديراا ُمساعدا القراءات بالقاهرة، مث عميدا

باعة املصحف الشريف باملدينة املنورة، تعليم القراءات إىل أن مت انتدابه مستشاراا علمياا يف جُممَّع امللك فهد لط
 ه .1416وذلك عام 

 شيوخه : ومن 
                                                 

 كما أخربين بذلك الشيخ حممد متيم الزعيب .(  1) 
أبو رواش، وأبو رواش هذا كرمي النفس، د مخث األخالق، طليق الوجه، ( أفدته من القسم الذي كان يعمل فيه عن طريق الشيخ حممد  2)  

 مبتسماا، حيبُّ مساعدة الناس وجمالستهم ال ميّله أحد، ستأ  ترمجته قريباا بإذن اهلل .
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لقراءات العشر الكربى من طريق الطَّيبة ، شيخ القرَّاء بالديار املصرية، قرأ عليه االشيخ عامر بن السيد عثمان -1
. 

 مؤلفاته : 
  تصر الفوائد املعتربة يف األحرف الزائد على العشرة، للمتّو  . -1
 شرح  تصر الفوائد املعتربة، وله بعض املقاالت والصفحات املتفرقة . -2

 وفاته : 
 . ه 7/2/1413مساء يوم السبت، املوافق باملدينة املنورة،  -رمحه اهلل  - تويف

 (1)ة حافظزَّ ع   -32
 عبداهلل .هي الشيخة عزيزة بنت حممود بن أمحد حافظ اجمل لِّد، الشهرية بخع زَّة حافظ، وكنيتها أم 

 ه .1378ُولدت يف مكة املكرمة، عام 
 
 
 

 العلمية : احياته
نشأ ت يف بيت يُتلى فيه القرآن الكرمي آناء الليل وأطراف النهار، حيث كان والدها من حف ظة كتاب اهلل عز 

منه، مثل  ن الكرمي، حفظ ت بعض السور اماعااوجل منذ صغره، ولكثرة ماكانت تسمع والدها يف مراجعته القرآ
 سورة الكهف .
، ه1311ا إىل املدينة املنورة عام مث انت  ق ل ت مع أسر املرحلة االبتدائية يف مدينة الرياض،  درس ت املارج م هلا

؛ التحق ت مبدرسة ) ه1411ه، ويف عام 1314إحدى مدارسها، وخترج ت عام فدرس ت املرحلة املتوسطة يف 
، مث افتت ح ت مدرسة ) وحفظ ت فيها القرآن الكرمي كامالا ( باملدينة املنورة،  دار الفرقان لتحفيظ القرآن الكرمي

 ،  مث تل قَّت بعض الروايات والقراءات املتواترة ه1415الكرمي ( جبوار منزهلا عام رياض اجلنة لتحفيظ القرآن 

                                                 

 . ه 8/4/1425( أفدته من املارج م هلا، يف  1) 
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كيم مبسابقة يف جلنة التح النبوي الشريف، كما اختري ت عضواااختري ت للتدريس يف إحدى حلقات املسجد 
 ه.1421و   21و   11، يف األعوام: ظ القرآن الكرمي وتفسريه وجتويدهاألمري سلمان لتحفي

 شيوخها :ومن 
 الشيخ إبراهيم األخضر، شيخ القراء باملسجد النبوي الشريف . -1

 .ه 1418الشاطبية، وُأجيزت فيها عام  طريق قرأ ت عليه ختمة برواية حف  عن عاصم من
 طريق  ختمة بقراءة اإلمام نافع املدين بروايتيه من اقرأ ت عليهب سيدات أمحد عبداهلل اإلدريسي، الشيخة زين -2

 الشاطبية .
 : أاماء املدنية ومن تلميذاتها

 أطال اهلل يف عمرها، وأحسن عملها وخامتتها، إنه اميٌع جميب .  
 
 
 
 

 (1)عفاف جعفر -35
 جعفر .هي الشيخة عفاف بنت محزة 
 . ه1381ُولد ت يف املدينة املنورة عام 

 حياتها العلمية :
 ، وحفظ ته1417تحفيظ القرآن الكرمي ( عام نشأ ت يف املدينة املنورة، فالتحق ت مبدرسة ) دار الفرقان ل

ن األداء، مث التحق   ،، مث تلقَّت التجويد العمليه1414عام  القرآن الكرمي كامالا  بدورة إعداد ت واإلتقان وُحس 
مث التحق ت بدورة سند  ه ،1411املعلمات، بالقسم النَّس وي، جبمعية حتفيظ القرآن الكرمي، باملدينة املنورة، عام 

وتلقَّت القراءات السبع  رواية حف  عن عاصم، يف الذي يليه، مث التحق ت بدورة القراءات، يف الذي يليه،

                                                 

 ه  .21/12/1425( أفدته من املارج م هلا، يف يوم االثنني، املوافق  1)  
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، يف األعوام: املسابقة احمللية على جائزة األمري سلمان بن عبدالعزيز يف جلنة التحكيم يف اختري ت عضوااوالعشر، 
 . ه1422و   21و   11
 شيوخها :ومن  
 املعلمة أُمامة بدر، حفظ ت عليها عشرة أجزاء من القرآن الكرمي .  -1
 من القرآن الكرمي . لي، أكمل ت عندها حفظ عشرين جزءاااملعلمة روضة ُحل   -2
 بشارة، أكمل ت عندها حفظ القرآن الكرمي .الشيخة حسنية -3
 الشيخ إبراهيم األخضر، شيخ القراء باملسجد النبوي الشريف . -4
 الشاطبية . طريق الشيخة مىن صاحل، قرأ ت عليها ختمة برواية حف  عن عاصم من-5
 طريق قرأ ت عليها ختمة برواية حف  عن عاصم مننب سيدات أمحد عبداهلل اإلدريسي، الشيخة زي-6

 الشاطبية والدرة . طريقي الشاطبية، وخيمة أخرى بالقراءات العشر من
 أطال اهلل يف عمرها، وأحسن عملها وخامتتها، إنه اميٌع جميب .

 
 

 (0)عل  المدن   - 36
هو الشيخ علي بن سعيد بن حممد بن حممد بن عبد الوهاب بن علي بن يوسف األنصاري الزرندي املدين، 

 .قاضيها احلنفي 
 . ه 841ُولخد  باملدينة املنّورة ما بعد 

 حياته العلمية : 
عي النووي والشاطبية وألفّية احلديث والكنز وُأصول الشاشي واملنار، املنورة، فحفظ القرآن الكرمي وأربنشأ باملدينة 

وإيساغوجي يف  و تصر التفتازاين يف علم الكالم، وألفية ابن مالك وتوضيحها البن هشام، والشافية يف الصرف،

                                                 

  . 5/224( السخاوي، مرجع سابق،   1) 
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ق يف املسجد ، وحلَّ أبيه، مث انفصل عن احلسبة يسرياا املنطق؛ وعرض على مجاعة، واستقر يف القضاء واحلسبة بعد
 ه  ، ومل يلبث أن عاد يف البحر .817النبوي الشريف، ودخل القاهرة مطلوباا يف عام 

 شيوخه: 
     الشيخ حممد الششاري . -1
 عليهما القرآن الكرمي .الشيخ عمر النجار، قرأ  -2
 الشيخ السيد الطباطيب، قرأ عليه القرآن الكرمي لنافع وأيب عمرو، مث مجع عليه للسبع إىل براءة . -3
 والده الشيخ سعيد بن حممد األنصاري، تلّقى عنه الفخقه وغريه .  -4
        الشيخ محيد الدين العجمي، تلّقى عنه الفقه . -5
    الشيخ ابن يونس . -7          اإلبشيطي، أخذ عنه يف العربية واملنطق .الشيخ أمحد  -6
أخذ عنهما يف العربية واملنطق الشيخ السيد شيخ الباسطية،  -1              الشيخ حممد بن مبار  . -8

 والصرف .
 .الشيخ مقيل الدين اإلجيي  -11

 وال يُعلم تاريخ وفاته .
 

 (0)عل  الحذيف   -37
 إمام وخطيب المسجد النبوي الشريف 

 هو الشيخ علي بن عبد الرمحن بن علي بن أمحد احلذيفي .
 ه .1366جنوب مكة املكّرمة، عام ية القرن املستقيم ببالد العوامر، ُولخد  بقر 

 حياته العلمية: 
ون يف العلوم حفظ بعض امل  ُتُ ، مع حفظ بعض أجزائه، كما ُكتَّاب قريته، وختم القرآن نظرااتلّقى تعليمه األّو  يف  

ها مبا يعادل املرحلة لفية األهلية ببلجرشي، وخترَّج من؛ التحق باملدرسة السه 1381الشرعية املختلفة، ويف عام 

                                                 

 ه  .4/7/1411( مركز هوث ودراسات املدينة املنّورة، عن طريق األ  يوسف احلريب، يف يوم السبت، املوافق  1) 
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، مث التحق بكلية الشريعة ه 1388ه عام ج منه ، وختر 1383عام املتوسطة، مث التحق باملعهد العلمي ببلجرشي 
، وبعد ختّرجه ُعنيِّ  ُمد رخساا باملعهد العلمي ببلجرشي، وقام بتدريس التفسري ه 1312عام ها الرياض، وخترَّج منب

؛ ه 1315إلمامة واخلطابة يف جامع بلجرشي، ويف عام والتوحيد والنحو والصرف، إىل جانب ما يقوم به من ا
فسها، قسم الفقه، شعبة حصل على درجة املاجستري يف جامعة األزهر، كما حصل على الدكتوراة يف اجلامعة ن

 السياسة الشرعية .
ساا يف اجلامعة اإلسالمية باملدينة املنّورة، فدرَّس التوحيد والفقه يف كلية الشريعة، كما ؛ ُعنيِّ  ُمد ر ه 1317ويف عام 

 درَّس يف كلية الدعوة وأصول الدين، وقام بتدريس املذاهب بقسم الدراسات العليا، ويف أثناء ذلك قرأ القرآن
توىل س القراءات بكلية القرآن الكرمي، و قام بتدريقرّاء وقته يف املدينة املنورة،  الكرمي وتلّقى القراءات على كبار

؛ ُعنيِّ  إماماا وخطيباا باملسجد النبوي ه 1412دة يف مسجد قباء واملسجد احلرام، ويف عام اإلمامة واخلطابة م
 الشريف .

 هليوات العلمية منها : له مشاركات يف عدد من اللِّجان وا
عضو جلنة اإلشراف على تسجيل امللك فهد لطباعة املصحف الشريف، رئيس اللجنة العلمية مبُج مَّع  -

املؤمترات كما شار  يف عدد من الندوات و الُعليا بامل  ُج مَّع املذكور ،   عضو اهليوةاملصاحف املرتلة بامل  ُج مَّع، و 
 يالت إذاعية يف عدد من اإلذاعات داخل اململكة وخارجها .له تسجداخل اململكة وخارجها، و 

 ج مَّع ختمتني كاملتني: وقد ُسجِّل بصوت املارجم يف امل  ُ  : قلت
 الثانية : برواية قالون عن نافع املدين من الشاطبية .برواية حف  عن عاصم من الشاطبية   .  األوىل : 
 شيوخه : ومن 
 احلذيفي العامري .الشيخ حممد بن إبراهيم  -1

 قرأ عليه القرآن الكرمي كامالا بالنظر، وحفظ عليه بعض األجزاء من القرآن الكرمي .
 الشاطبية . طريق قرأ عليه ختمة برواية حف  عن عاصم منالشيخ عبد الفتَّاح القاضي،  -2
ية، مث شرع يف الشاطب طريق قرأ عليه ختمة برواية حف  عن عاصم مند عثمان، الشيخ عامر بن السي -3

 القراءات السبع، ومل يكمل لوفاة الشيخ عامر .
 قرأ عليه ختمة بالقراءات العشر من طريقي الشاطبية والّدرّة .الشيخ أمحد عبد العزيز الزيَّات،  -4
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 .الشاطبية والّدرّة  طريقي ءات العشر منبقرة بالقراالقرأ عليه سورة الفاحتة وأول ، (1)الشيخ بكري الطرابيشي -5
 الشيخ محّاد األنصاري، أجازه يف رواية احلديث الشريف . -6

 : (4)تالميذهومن 
الشاطبية، مث شرع بالقراءات  طريق قرأ عليه القرآن الكرمي بالقراءات السبع منسامل بن غرم اهلل الزهراين، -1

ُت مخمة للعشر من
 الّدرّة، ومل يكمل . طريق الثالث امل

 الّدرّة .بية و الشاط يطريق من القراءات العشرقرأ عليه عبد اهلل حممد اجلار اهلل،  -2
ت مِّمة مث شرع يف القراءات الثالث امل  ُ  الشاطبية، طريق قرأ عليه ختمة بالقراءات السبع منعادل الرفاعي، -3

 الّدرّة، ومل يكمل . طريق للعشر من
 الشاطبية، مث شرع للسبع ومل يكمل . طريق عاصم منقرأ عليه حلف  عن عثمان السويدان،  -4
    حسن حممد خلف اجلهين . -6            حممد أمحد حسني برهجي . -5
    عبد اجمليد بن إبراهيم موسى العويف . -8        حممد عمر عبد العزيز اجلنايين . -7
 عادل الكلباين . -11              علي بن سعيد العواجي . -1

 الشاطبية، وغريهم . طريق قرؤوا عليه القرآن الكرمي برواية حف  عن عاصم من
 مؤلفاته : 

 ( سة مقارنة بني املذاهب اإلسالمية طرائق احلكم املختلف يف الشريعة اإلسالمية، درا)  رسالة الدكتوراة
 أطال اهلل يف عمره، وأحسن عمله وخامتته، إنه اميٌع جميب .

 (3)عل  الشام  -38
العاّلمة الفقيه املقرئ الشيخ سعد الدين علي بن حممد بن علي بن عبد الرمحن الشامي، مث احلجازي،  هو

 الشافعي .
 . ه 7/12/117ُولخد  يف السفينة العراقية، بساحل بريوت، يف 

                                                 

 ( كما أخربين بذلك الشيخ بكري الطرابيشي بنفسه . 1) 

 الدكتور عبد اهلل اجلار اهلل ببعض تالميذه أيضاا .( أفدته من بعض تالميذ املارجم املذكورين أعاله، مث أفادين  2) 
 . 2/116( الغزي، مرجع سابق،   3) 
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 حياته العلمية : 
ست سنني فعادت  حفظ القرآن الكرمي وهو ابن مخس سنني، يف سنتني، والزم والده يف قراءة ختمة كل مجعة

بركة أبيه عليه، وحفظ كتباا عديدة يف فنون شىت، وتلقَّى القراءات السبع والعشر إفراداا ومجعاا على غري واحد من 
علماء عصره، وكان له قدم راسخة يف الفقه واحلديث والقراءات، ومشاركة جيدة يف غريها، وله اشتغال يف 

األشعار الفائقة، واقتدار على نقد الشعر، وكان ذا سكينة ووقار، الفرائض، واحلساب وامليقات، وقوة يف نظم 
لكن كان أصمَّ صمماا فاحشاا، قيل: وكان سببه أنه كان ُمكخباا على اماع األنغام، فنهاه عنها والده، فلم ينتهخ 

 فعوقب بذلك .
 ا للتعفف، وكرم النفس .ُو ِّ  خطابة املسجد النبوي الشريف، وكان باذخالا للهمة، طارحاا للتكلف، ُمالزما 
دس ، مث سافر لزيارة بيت املقه147دخل دمشق وحلب يف رحلته إىل الروم، وق دخم  دمشق مع احلاج يف صفر 

، مث انصرف إىل مصر، وأثناء إقامته بدمشق أربعة أشهر شرب القهوة هبا، ه 3/6/147يوم اخلميس املوافق 
رها، وخّرب بيتها مبكة حوانيتها، ومن العجب أن والد املارجم كان ينكفاقتدى به الناس، وك ثُرت من يوموذ 

 املكّرمة .
 وذكر ابن احلنبلي أنه كتب إىل املارجم، وهو هلب يستفتيه يف القهوة هذه األبيات: 

شيوخه : ومن   
 مجعة ستَّ وهو ابن مخس سنني، والزمه يف قراءة ختمة كل ، حفظ عليه القرآنوالده الشيخ حممد بن علي، -1

 سنني 
الشاطبية والّدرّة . طريقي قرأ عليه القرآن الكرمي بالقراءات العشر من، الشيخ أمحد بن عبد الوهاب -2  
قرأ عليه أربع ختمات بالقراءات .ن محيدان املدين، الشيخ حممود ب -3  
ريه . قرأ عليه ختمة بالقراءات العشر، وغالدين حممد بن زين الدين القطان، الشيخ مشس  -4  

 مؤلفاته : 
شرح على العباب يف فقه الشافعي . -2                   شرح على صحيح مسلم . -1  

 وفاته : 
ه  .  163باملدينة املنّورة، عام  -رمحه اهلل-تويف   
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 (0)عبيد اهلل األفغان  -39
 هو الشيخ عبيد اهلل بن عطاء حممد األفغاين، وكنيته أبو عبد اهلل .  

 . ه 1351أفغانستان، مبنطقة كوهستان، حمافظة تكاب، مشال كابل مبرحلتني من مقاطعة بروان، عام ُولخد  يف 
 حياته العلمية: 

طلب العلم، فقرأ القرآن الكرمي وتلقَّى التجويد وبعض الروايات، ومبادئ  ا بلغ العاشرة من عمره ُحبِّب إليهعندم
مث ارحتل ( وغريها،  بديع الزمان ( و) إيساغوجي ثل رسالة )، وبعض رسائل املنطق، معلم النقد والصرف والنحو

وهو آخر الكتب املقررة هنا ، ودرس كذلك أصول الفقه، (  اهلداية كستان فأمتم علم الفقه إىل كتاب )إىل با 
جلامي، ومن علم وعلم الصرف إىل شافية ابن حاجب، ومن النحو إىل كافية ابن حاجب، وشرحها لعبد الرمحن ا

( ومن  املطول ( و)  تصر املعاين ( ومن العقائد إىل كتاب )نور الظلم ( ومن البالغة ) قطيب املنطق إىل كتاب )
 تفسري اجلاللني (، ومن التفسري ) موطأ اإلمام مالك ( و) الّصحاح الستة احلدث كتاب )مشكاة املصابيح( و)

، مث ارحتل إىل الديار املقدسة، وذلك عن ه 1383م وظل يف باكستان إىل عا ( تفسري البيضاوي )يواا من ( وش
، مث ارحتل إىل مكة علمائهاإىل ، وهنا  جلس ه 1374 صامطة مقاطعة جيزان عام طريق بالد اليمن، فنزل يف

املكرمة واستقر هبا، فجلس إىل علمائها حيضر دروسهم العلمية من حلقة إىل حلقة، مث ارحتل إىل املدينة املنّورة 
مث ارحتل إىل مدينة الرياض، التفسري، باملسجد النبوي الشريف، س الشيخ حممد األمني الشنقيطي يف وحضر درو 
(  فتح اجمليد شرح كتاب التوحيد ( وكتاب ) شرح العقيدة الطحاوية )هنا  بعض احللقات العلمية مثل:  وحضر
 ( مث عاد إىل مكة املكّرمة، واستقر فيها . تفسري الطربي و )

، ُعنيِّ  ُمد رخساا للقرآن الكرمي يف مدينة أهبا من قخب ل مجعية حتفيظ القرآن الكرمي مبكة املكّرمة، ه 1311ويف عام 
 ؛ ارحتل إىل املدينة املنّورةه 1413وحضر الدروس العلمية، ويف عام  - أثناء فراغه -وهنا  جلس إىل علمائها 

ية الدعوة التابعة جلامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، وإماماا يف واستقر هبا، وُعنيِّ  ُمد رخساا للقرآن الكرمي يف كل
مسجد اخلضر باحلرّة الغربية، مث يف مسجد أيب بكر الصديق، كما قام بتدريس القرآن الكرمي باملسجد النبوي 

 الشريف، ويف مسجد الذي يؤم الناس فيه . 

                                                 

 ه  .1414( أفدته من املارجم له، عام  1) 
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 شيوخه : ومن 
قرأ عليه القرآن الكرمي برواية قالون عن نافع املدين، وبقراءة اإلمام نافع ي، الشيخ أبو نصر بن كداي الربناباد -1

 كما قرأ عليه شرح املقدمة اجلزرية للشيخ أيب نصر .  -بالنظر-بروايتيه 
            الشيخ عبد اهلل القرعاوي . -2
 الشيخ حافظ حكمي، حضر دروسه يف صحيح البخاري، والفقه . -3 
     املشاط، تلّقى عنه احلديث الشريف .الشيخ حسن  -4
 الشيخ حممد أمني كتيب . -6                    الشيخ علوي املالكي .  -5
 الشيخ حممد األمني بن حممد املختار اجلكين الشنقيطي . -8                             الشيخ العريب . -7
حضر دروسه يف التوحيد، وتفسري الطربي سعودية يف وقته، ، مفيت الديار الالشيخ حممد بن إبراهيم آل شيخ -1
. 
م، مع تعليق اهلراس، وكتاب البن القيِّ  ( النونية الشيخ عبد اهلل بن يوسف الوابل، حضر دروسه يف شرح ) -11
 البن القيِّم أيضاا .(  مدارج السالكني )
 وبعض كتب الفقه، وغريهم .حضر دروسه يف شرح موطأ اإلمام مالك، الشيخ حممد نور سيف،  -11
 تالميذه : ومن 
 عبد الرمحن عمر مدخلي . -3                  إاماعيل عطية . -2         زايد بن عبد اهلل الشهري . -1
          جابر علي حيىي الرازحي . -6             عبد اهلل أمحد القرين . -5            حممد فهاد الدوسري . -4 
حسني حيىي مفرح العمري  -1          حممد عبده أمحد سنان . -8        . اهلل أمحد فرحان القرينعبد  -7
. 

 . كرمي برواية قالون عن نافع كلهم قرؤوا عليه القرآن ال
قرأ عليه ختمة بقراءة اإلمام عاصم بروايتيه، وأخرى برواية  ن أمحد حسني بن سليمان الربماوي،إلياس ب -11

ألولية، نافع املدين، وبعض شرح املقدمة اجلزرية يف التجويد، كما امع منه حديث الرمحة املسلسل باعن قالون 
 وأجازه بسائر مرويَّاته 

 . ، أاماؤهم مسجلة عندي، الميكن ذكرهم هناون جدااوغريهم كثري 
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 وفاته : 
ُصلى عليه من الغد، بعد صالة الظهر، ، و ه 5/1/1433لة األربعاء، املوافق باملدينة املنورة، لي -رمحه اهلل-تويف 

 فن يف البقيع .يف املسجد النبوي الشريف، ودُ 
    

 (1)فابمة حبلص -21
 هي الشيخة فاطمة بنت إبراهيم عبدالفتاح حبل  .

 م .11/4/1161، املوافق ه15/11/1371دينة طنطا، مبصر، يف ُولدت يف م
 حياتها العلمية :

مبدرسة ) الفاتح االبتدائية ( وهح ت فيها بتفوق، مث درس ت املرحلة املتوسطة يف التحق ت يف باكورة حيا ا 
خترَّج ت يف  امدرسة ) طنطا اإلعدادية ( ويف هذه املرحلة اشارك ت يف مسابقات حلفظ القرآن الكرمي، وبعدم

ويف ، امعة طنطابكلية الاربية، قسم اللغة العربية، جبه ؛ التحق ت 1318عام  مدرسة ) طنطا الثانوية (
تلقَّت  مث؛ حفظت القرآن الكرمي؛ ارحتل ت إىل املدينة املنورة مع زوجها، ويف املدينة املنورة ه11/3/1311

؛ قامت بتدريس ه1411ويف عام ، يف مركز احلمَّاد لتحفيظ القرآن ُعين ت معلِّمة التجويد والقراءات السبع،
ر سة التحفيظ األوىل، للمرحلة االبتدائية واملتوسطة والثانوية، كما حصلت على شهادة إعداد  ُمد رِّسات م د 

اختريت للتدريس يف دورة  ؛ه1416ويف عام ، املعلمات، يف القسم النَّس وي، التابع جلمعية التحفيظ باملدينة 
وجهة يف مدارس املهاجرات وغريها، ويف عام ، كما عمل ت مملدينةهيوة اإلغاثة اإلسالمية بامكثفة، أقامتها 

عهد ؛ قامت بتدريس معلمات التحفيظ الثانية املتوسطة والثانوية باملدينة ، كما قامت بالتدريس يف مه1424
 .القرآن والسنة يف العام نفسه 

 شيوخها :
 الشاطبية . طريق حف  عن عاصم مناملعلمة أمينة ُحل لخي، حفظ ت عليها القرآن الكرمي برواية  -1

                                                 

 ه 7/1/1427( أفدته من املارج م هلا، يف يوم االثنني، املوافق  1) 
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 طريق ف  عن عاصم منحلقرأ ت عليه وي الشريف، الشيخ إبراهيم األخضر، شيخ القراء باملسجد النب -2
 الشاطبية .

 الشيخة نفيسة، ُمد رِّسُتها يف دورة إعداد املعلمات . -3
 الشاطبية . طريق السبع من قرأ ت عليه القراءات -زوج ابنتها  -الشيخ حممد عمر عبدالعزيز اجلنايين  -3

 تلميذاتها : 
  نوال م ن سي . -4            أريج مروان  . -3          أمل الصبحي . -2     أماين خالد . -1
 إميان فتحي . -7           نعيمة اهلامشي .-6                سارة حسني حمماس الدخيل . -5 

 الشاطبية . طريق حف  عن عاصم منق  ر أ ن  عليها القرآن الكرمي برواية 
 .عملها وخامتتها، إنه اميع جميب  مرها، وأحسنأطال اهلل يف ع

 (1)فالح الظاهري -20
 . قبيلة يف احلجاز -نسبة إىل عرب الظواهر  -هو الشيخ أبو اليسر فاحل بن حممد بن عبداهلل بن فاحل الظاهر 

 . (2)ه7/7/1258ُولد يف 
 حياته العلمية :

حفظ القرآن الكرمي، وبعض املنظوم الوجيز وهو صغري، مث ارحتل إىل الديار املقدسة، ودخل املدينة املنورة يف 
؛ سافر إىل مكة ه 1261ويف عام والعلوم الشرعية على علماء عصره، ه ، فقرأ كتب احلديث 25/11/1268

، وآخرها ه1271؛ أوهلا عام املصرية كثريااارحتل إىل الديار ئها، وتلقى منهم العلوم النافعة، املكرمة، والتقى بعلما
 ، وإىل تونسه1285حلديث بالقصر السلطاين عام ارحتل إىل اآلستانة، وُعني فيها لقراءة ا، و ه1323عام 
، ورحل إىل خبارى وامرقند ه1217ل إىل املغرب مرة أخرى عام ، مث ارحته1287واملغرب األقصى عام  واجلزائر
 . (3)ه1313عام 

                                                 

،  بريوت، لبنان، دار 1، طجم والمشيخات والمسلسالتفهرس الفهارس واألثبات ومعجم المعا( الكتاين، عبداحلي بن عبدالكبري،  1) 
 2/815م ،  1182ه   ، 1412العرب اإلسالمي، 

 1/165( كتيب، مرجع سابق ،  2) 

 1/116( املرجع السابق  3) 
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 شيوخه :ومن 
امع عليه الكتب الستة، ونصف سنن ابن ماجه، وامع عليه احلديث املسلسل الشيخ حممد علي الشِّل في،  -1

، وحج معه ثالث كل ماذكر، والزمه سبع سنوات سفراا وحضرااباألولية والعيد، وقرأ عليه القرآن الكرمي، وأجازه ب
 مرات .
               عمران الياصلي احلس ين .الشيخ املعمر أبو موسى  -2
 . الشيخ حممد الطاهر الغا  -3
 أبو احللم عبدالرمحن بن أمحد الزموري، الربقي، تلقى عنه قرظ الشعر . الشيخ -4
مة احملدث املعمر أبو احلسن علي بن عبداحلق القوصي األثري، حمدث مكة املكرمة ومسندها .-5  العالَّ
 أيب سعيد الدهلوي، الُعم ري، حمدث املدينة املنورة .الشيخ عبدالغين بن -6
                         حممد عليش . الشيخ-7
 الشيخ حسني العدوي احلمزاوي، كلهم أجازوه يف التدريس .-8 

 (1)تالميذهومن 
 حممد هاشم الفو  . -2             حممد حبيب اهلل الشنقيطي، املدين، مث املصري . -1

 :مؤلفاته 
       منظومة يف مصطلح احلديث . -2                        حواشي على الصحيح واملوطأ . -1
أهح املساعي يف اجلمع بني صفيت السامع   -4                                      شرح املنظومة . -3   

        والواعي .

                                                 

القلم العريب ، دار 1، طإعالم الطلبة الناجحين فيما عال من أسانيد الشيخ عبداهلل سراج الدين( احلليب، أمحد بن حممد سردار،   1) 
 . 143م ، ص 1114ه  ، 1414هلب، 
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                             شيم البارق من دمي املهارق . -6                     صحائف العامل بالشرع الكامل . -5 
ُن الوفا إلخوان الصَّفا . -8          ما ُتش د إليه يف احلال حاجة الطالب الرَّحَّال . -7                         ُحس 
  ذيب كتاب: املنهل العذب يف تاريخ طرابلس الغرب . -1

 وفاته :
 . ه1/11/1328باملدينة املنورة، يف  -رمحه اهلل  -ُتويف 

 (1)فتح محمد -24
 شيخ القراء ف  باكستان

 هو املقرئ الشيخ فتح حممد بن حممد إاماعيل بن اهلل ديا بن نور حممد الفانيفيت .
 . ه12/11/1322يف فانيفت، مبنطقة شوراكوا، باهلند، يف  ُولد

 حياته العلمية :
؛ فقد بصره مبرض اجلدري، املنتشر يف ذلك الوقت، فبدأ حياته العلمية هفظ العمر سنة ونصفعندما بلغ من 

القرآن الكرمي، وأحلقه أهله مبسجد ) بينس ( وكان قد بلغ اخلامسة من عمره، فقرأ القاعدة البغدادية، وحفظ 
 وذلك يف منطقة ) ،تقاناا عجيبااالشاطبية، وأتقن احلفظ إ طريق منالقرآن الكرمي وجوَّده برواية حف  عن عاصم 

، والشاطبية يف القراءات السبع، وغريها، مث أفغان ( باملدرسة اإلشرافية، مث حفظ املنظومات اخلاصة بالتجويد
خالل هذه الفارة؛ التحق مبدرسة ) قنبدان ( يف ، ه1346هنا، وأجيز فيها عام و تلقى القراءات السبع مبضم

                                                 

، سوانح فتحيةه   ،  و1417، ُمل تان، باكستان، إدارة كتب طاهرية،   1( بتصرف من : الرحيمي، حممد طاهر، وفاة حسرة آيات، ط 1) 
عامر عبداحلميد مظاهري الربماوي،  ، ومها باللغة األوردية، أعانين على ترمجته الدكتور حممد 188ه  ، ص 1411، ُمل تان، باكستان،  1ط

كتوراة، يف الذي حفظ القرآن الكرمي يف ثانوية اإلمام عاصم لتحفيظ القرآن الكرمي باملدينة املنورة، وحصل على الشهادة اجلامعية واملاجستري والد 
يف رواية حف  عن عاصم من الشاطبية من  جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، كلية الدعوة، فرع املدينة املنورة، وحصل على اإلجازة

وكان مدرساا يف  إحدى حلقات التحفيظ باملدينة املنورة، مث موجهاا، كما قام  -املارجام له يف هذا الكتاب  -الشيخ أمحد إاماعيل مكَّيتخ 
وهو اآلن مدرس يف جامعة اجلوف مشال اململكة  بالتدريس يف كلية الدعوة التابعة جلامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، فرع املدينة املنورة،

غري الفائدة العربية السعودية، وهو زميلي يف املرحلة اجلامعية، وقد عرفته بالكرم والصدق يف التعامل، واجلدية يف أموره، وال حيب ذهاب الوقت يف 
. 
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وغريها من العلوم اليت كانت  غة الفارسية والعربية، ودر س التفسري والفقه واحلديثفايفت، وتلقى فيها مبادئ الل
 ُتد رَّس يف املدرسة .

، وجلس للتدريس يف بيته واملسجد النبوي ؛ ارحتل إىل الديار املقدسة، واستقر يف املدبنة املنورةه1312ويف عام 
 الشريف إىل آخر حياته .

 شيوخه :ومن 
 حفظ عنده بعض األجزاء من القرآن الكرمي .ظ شرف الدين، املعروف هافظ شرف، حافالشيخ مياه جي  -1
 . ية، وحفظ عندها سبعة وعشرين جزءااقرأ عليها القاعدة البغداد م ُة اهلل، زوجة حممد  تار خان،الشيخة أ   -2
 طريق ف  عن عاصم منحلمث جوَّده الشيخ شري حممد خان صاحب، أكمل عنده حفظ القرآن ، -3

 الشاطبية.
قرأ عليه تجويد يف ) دار العلوم ديوبند ( ، رئيس شعبة الالشيخ حفظ الرمحن عبدالشكور الديوبندي -4

 الشاطبية والدرة، وكتب التجويد والقراءات . طريقي القراءات العشر من
 الطيبة . طريق الشيخ حميي اإلسالم العثماين، قرأ عليه القراءات العشر من -5
لني ( وكتاب ) اهلداية ( يف املذهب احلنفي . الشيخ عبدالرحيم صاحب، املفيت -6  در س عليه ) تفسري اجل ال 
 الشيخ أمحد اهلل عثماين، شيخ اهلند، در س عليه الكتب النظامية الكبرية أثناء دراسته يف املدرسة . -7
 . فتح حممد كاتب اللكنوي، املدرس يف مدرسة ) قنبدان (الشيخ  -8
 الشيخ سيد حسني أمحد مدين، در س عليه صحيح البخاري، وجامع الارمذي . -1

 تالميذه :ومن 
           رحيم خبش الفانيفيت، وهو أشهر من نشر عنه القرآن الكرمي والقراءات . -1
 عبدالشكور ترمذي . -2 
عبدالرحيم صاحب  -5        إرشاد أمحد صاحب . -4              حممد سليمان صاحب الدهلوي . -3
. 
 بشري امحد صديق .-8            عبداحلليم جشيت . -7                    نور حممد صاحب فانيفيت . -6
 سعيد أمحد ميوا  .-11                           حممد فاروق ميوا  .-1
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 هم .مسجلة عندي، ال يسمح اجملال بذكر  م، أاماؤهون جدااكثري   موغريه
 

 :مؤلفاته 
 العنايات الرمحانية يف شرح الشاطبية . -1
 عمدة املباين يف اصطالحات حرز األماين، وهو تكملة للكتاب السابق . -2
 الُقرة املرضية يف شرح الدرة املضية ) ألَّف ه بناءا على توجيهان وطلب من الشيخ عبداملالك وآخرين ( -3
 ترمجة واختصار وشرح املقدمة اجلزرية . -5 للمتو  .شرح الوجوه املسفرة يف القراءات الثالث،  -4
 مفتاح الكمال شرح حتفة األطفال، للجمزوري . -7                        تسهيل القواعد يف التجويد . -6
 قيلة أتراب القصائد يف علم الرسم، وغريه .أسهل املوارد وشرح ع -8

 وفاته :
ه سابع عشر شعبان، عام سبعة 17/8/1417باملدينة املنورة، ليلة اجلمعة، املوافق  –رمحه اهلل  -ُتويف 

، يف وقت متأخر من الليل، وُصلي عليه بعد صالة اجلمعة، وُدفن بالبقيع بني قربي وأربعمائة وألف من اهلجرة
 اإلمام نافع واإلمام مالك رمحة اهلل على اجلميع .

 (1)محمود سيبويه -23
 مود بن سيبويه بن أمحد بن علي بن أيوب بن فودة اخلبري البدوي .حم أمحد هو الشيخ أبو

مركز قويسنا، حمافظة املنوفية، مبصر، يف يوم  -القرى الكبرية والشهرية بالعلم  من وهي -ُولد يف قرية إخب  ن  ه س
 . ه5/1/1341اجلمعة، املوافق 
 حياته العلمية :

ا يف التاسعة من عمره، وكانه، فحفظ القرآن الكرمي وهو يف قريتنشأ  منذ صغره، فحصل على املركز  نبيهاا وجمتهدا
الشاطبية، وُأجيز  طريق األول يف مسابقة القرآن الكرمي على مستوى مركز قويسنا، مث تلقى القراءات السبع من

يف القاهرة،  الشاطبية والدرة، مث التحق باجلامع األزهر طريقي ، مث تلقى القراءات العشر منه1364فيها عام 

                                                 

 ( بتصرف من بدوي، حممود سيبويه، مرجع سابق . 1) 
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العربية جبامعة األزهر عام وحصل على إجازة التجويد يف رواية حف ، من شعبة التجويد، بكلية اللغة 
عام يف ، و ه1376لى التخص  يف القراءات عام ، مث عه1372، وعلى عالية القراءات عام ه1361
باملعاهد األزهرية؛ فعمل باملعهد األزهري بالفيوم، مث يف شبني الكوم، مث مبعهد قويسنا  ُعني مدرساا؛ ه1378

؛ حصل على ه1388عام ويف رُقِّي  إىل مدرس أول للعلوم العربية والشرعية باملعاهد األزهرية   األزهري، وكان قد
 أُعخري من األزهر للتدريس باملعهد ، مثاإلجازة العالية يف الدراسات اإلسالمية بكلية الشريعة جبامعة األزهر

عظم اإلسالمي يف بغداد، يف العام نفسه، التابع لرئاسة ديوان األوقاف بالعراق، وبوظيفة حماضر، بكلية اإلمام األ
لية اللغة ؛ حصل على درجة املاجستري يف السياسة الشرعية، يف كه1314أيب حنيفة النعمان يف بغداد، ويف عام 

ة، عام وظل يف بغداد حىت أُنشو ت كلية القرآن الكرمي باجلامعة اإلسالمية باملدينة املنور األزهر، العربية جبامعة 
إضافة إىل ذلك قام بالتدريس باملعهد العا  للدعوة لقسم القراءات هبا،  ارجم أميناا، واختري امله1315
، ه1411سالمية، باملدينة املنورة، عام ، فرع جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلحالياا -كلية الدعوة -اإلسالمية 

ية اللغة العربية جبامعة األزهر، ويف كلعلى درجة الدكتوراة يف التخص  نفسه، يف  ؛ حصل ه1415يف عام  و
يف اللجنة العلمية ملراجعة مصحف املنورة  اختري عضواالقسم القراءات بالكلية،   رئيساا؛ ُعنيه25/1/1416

الشاطبية، واالستماع ملصاحف  طريق ع منعن نافالشاطبية، وبرواية ورش  قطري برواية حف  عن عاصم من
اضر املصحف الشريف باملدينة املنورة،  املدينة املنورة املرتلة واملسجلة مبجمع امللك فهد لطباعة  كما شار  يف حم 

أيب عمرو إعداد اللجنة العلمية ملراجعة مصحف املدينة املنورة برواية قالون عن نافع املدين، وبرواية الدوري عن 
أشرف على مشروع كلية للهيوة العليا باجملمع املذكور، و  ، وعضوااللهيوة االستشارية البصري، كما اختري عضواا

بإذاعة القرآن الكرمي باململكة  من الشاطبية، والذي يُذاع يومياا بالقراءات السبع القرآن الكرمي بالتسجيل الصو 
مبراجعة مصاحف عخدَّة، مطبوعة يف جهات  من القرآن الكرمي ( كما قامالعربية السعودية، حتت عنوان ) دروس 

الرسم والضبُ والفواصل متعددة من العامل اإلسالمي، وبروايات  تلفة، بإصدار تقارير شاملة عنها من ناحية 
 وما إىل ذلك . كما شار  يف مراجعة بعض الكتب واألهاث املتعلقة بكتاب اهلل الكرمي .

؛ املتعلقة بالقراءات وعلومها، العديد من الرسائل العلمية لدرجيت املاجستري والدكتوراة -رمحه اهلل  -ناقش 
 .وأشرف على عخدَّة رسائل، يف عخدَّة جامعات بالسعودية 
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 شيوخه :ومن 
 الشيخ حممد إبراهيم ماضي، حفظ عليه القرآن الكرمي وجوَّده برواية حف  عن عاصم . -1
 والدرة .الشاطبية  طريقي العشر من الشيخ مصطفى بن حممود العنوسني، قرأ عليه القراءات -2
 طريق ات العشر منالقراءالشيخ عامر بن السيد عثمان، قرأ عليهما  -4  .الشيخ أمحد عبدالعزيز الزيات -3

 الطيبة.
 تالميذه :ومن 
 سعيد حممد عبدالواحد، قرأ عليه القراءات السبع من الشاطبية . -1
 طريق عبدالعزيز احلريب، قرءا عليه القراءات الثالث املتممة للعشر من -3                زياد أمحد احلج . -2

 الدرة .
 ثروت عبداحلميد عبيد، قرءا عليه القراءات، ومل يكمال لوفاة املارجم -5          أمحد بن علي السديس . -4
 . له
      عبدالغين حممد ماضي . -6
 . له ، ومل يكمال لوفاة املارجمالشاطبية طريق حلف  عن عاصم من إبراهيم سيف، قرءا عليه -7 
 . له الدرة، ومل يكمال لوفاة املارجم طريق حممد رزق الطرهوين، قرأ عليه القراءات الثالث املتممة للعشر من -8

 مؤلفاته :
حول بعض القراءات  -3              حماضرات يف علوم القرآن . -2         الوجيز يف علم التجويد . -1

 القرآنية .
 األمر عند األصوليني  -6           اجلزية يف الشريعة اإلسالمية .  -5             املصاحف العثمانية . -4

 وفاته :
، وُصلي عليه يف املسجد النبوي ه28/8/1425ء يوم األحد، املوافق باملدينة املنورة، يف مسا -رمحه اهلل  -ُتويف 
 من يوم االثنني، وُدفن بالبقيع . ،عقب صالة الفجر ،الشريف
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 (1)محمود جادو -22
 مد جادو .حممود بن عبداخلالق حمهو الشيخ 
 م18/4/1131، املوافق ه11/11/1348املنوفية، مبصر، يف  مركز قويسنا،يف قرية كفور الرمل، ُولد 

 حياته العلمية :
نشأ مول عاا بالقرآن الكرمي، فحفظه يف قرية شربا خبوم، من قرى املنوفية قويسنا، مث جوَّده، مث تلقى القراءات السبع 

بالقاهرة، وحصل فيه على التخص  يف من طريق الشاطبية، مث التحق بقسم القراءات بكلية اللغة العربية 
، مث التحق بقسم الدراسات والعربية باألزهر، وحصل فيه على اإلجازة العالية  يف ه1376القراءات عام 

بعة لألزهر، باملعاهد الدينية للقراءات وعلوم القرآن التا سالمية والعربية، مث ُعني مدرسااالقراءات والدراسات اإل
بكلية  ُعني مدرساا ؛ه1315للتدريس مبعاهد التعليم األصلي، ويف عام  إىل اجلزائر ؛ ارحتله1311ويف عام 

ية ملراجعة املصحف الشريف، يف اللجنة العلم ُعني عضواا باملدينة املنورة، مث القرآن الكرمي باجلامعة اإلسالمية
 صحف الشريف باملدينة املنورةبلجنة اإلشراف على تسجيل املصحف املرتل مبُجمَّع امللك فهد لطباعة امل وعضواا
. 

 شيوخه :ومن 
 الشاطبية . طريق عاصم منيه القرىن الكرمي برواية حف  عن الشيخ حممد شاهني العنوسي، حفظ عل -1
الشيخ عيسى بركات، قرأ عليهما القراءات السبع من  -3       الشيخ مصطفى شاهني العنوسي . -2

 الشاطبية .
 خرى بالقراءات العشر منالدرة، وأ طريق لثالث منالقراءات اعليه ختمة بمحد الزيات، قرأ الشيخ أ -4

 الطيبة . طريق
 

 

 تالميذه :ومن 
                                                 

رز األمان  ف  ه  ، ومن مقدمة أيب شامة، عبدالرمحن بن إاماعيل بن إبراهيم1416ام ( أفدته من املارجم له ع 1)  ، إبراز المعان  من ح 
 . 43 – 1/26م ، 1113ه  ، 1413، املدينة املنورة، مطابع اجلامعة اإلسالمية ،  1،  حتقيق : جادو، حممود عبداخلالق، طالقراءات السبع



(112) 

 

الشاطبية، وهو أول من قرأ عليه القراءات خارج  طريق السبع منبقرأ عليه ختمة ، حممد رزق الطرهوين -1
 املعهد واجلامعة .

 حممد دكور املا  . -4             عبداهلل مقري . أمحد -3           حممد عبداحلميد أبو رواش . -2
 الشاطبية والدرة . طريقي عادل إبراهيم الرفاعي، قرؤوا عليه القراءات العشر من -5

 وفاته :
 ه .11/8/1418يف مطار القاهرة، يف عشية يوم اخلميس، املوافق  - رمحه اهلل -ُتويف 

 (1)منال فؤاد -25
 فؤاد . هي الشيخة منال حممود حممد

 م .1151، املوافق عام ه1378يف القاهرة مبصر، عام  تُولد
 حياتها العلمية :

، يف جامعة عني ا، وحصل ت على شهادة البكالوريوسنشأ ت يف مسقُ رأسها، فدرس ت املراحل األوىل مبدارسه
املقدسة يف الذي م، مث ارحتل ت إىل الديار 1182، املوافق عام ه1412، ختص  هندسة معمارية، عام مشس

، واستقرَّت هبا، والتح ق ت ، حيث ارحتل ت إىل املدينة املنورةه1411ت يف مدينة بريدة، حىت عام يليه، واستقرَّ 
رُّج ُرشِّح ت  للتدريس يف دورات إعداد املعلمات، بدرورة إعداد املعلمات جبمعية حتفيظ القرآن الكرمي ، وبعد التخ  

ان باجلمعية، ويف عام املكثفة، ورئيسة والدورة  ؛ قامت بتدريس طالبات السك ن الداخلي اخلاص ه1411جلخ
؛ حصل ت على شهادة دبلوم ه1417يس غري الناطقات باللغة العربية، ويف عام بتدر بكلية الاربية، كما قامت 
 احلاسب الشخصي .

ان اختبار املرشَّحات جلائزة األمري سلمان بن عبد العزيز، يف   ه ( .1421 –ه 1411الفارة ) شارك ت يف جلخ
 : اشيوخهومن 
 الشيخ حممد عرفان، املدرس يف مسجد سيف اإلسالم بالقاهرة، حفظ ت عليه جزء عم . -1
 ه .1411در س ت عليها يف دورة إعداد معلمات القرآن الكرمي عام ، الشيخة هانية مصطفى -2

                                                 

 ه  .1422( أفدته من املارج م هلا عام  1) 
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قر أ ت عليه القرآن الكرمي برواية حف  عن خ القراء باملسجد النبوي الشريف، الشيخ إبراهيم األخضر، شي -3
 . ه25/4/1421الشاطبية، وأجازها يف   طريقعاصم من 

 هنا .و مبضمحفظ ت عليها منظومة الشاطبية، وقر أ ت عليها القراءاالشيخة زينب سيدات اإلدريسي، -4
 تلميذاتها :ومن 
آمال   -4    مىن مصطفى عبدالسالم . -3         طيبة خالد باميدع . -2        أمل خالد باميدع . -1

 كمال .
 غالية حممد جابر . -7             علياء معال احملمدي . -6                  مىن عواد احلريب . -5

 الشاطبية . طريق قرأ ن  عليها القرآن الكرمي برواية حف  عن عاصم من
 

 ، إنه اميع جميب .اوخامتته اوأحسن عمله، اأطال اهلل يف عمره
 (1)محمد أبو السعود أفندي -26

 هو الشيخ حممد أبو السعود علي أفندي بن حممد أفندي، الواعظ الزهري الشرواين .
 . ه1161ُولد يف مكة املكرمة، ألربع خ ل و ن  من ربيع األول، عام 

 حياته العلمية :
ودر س النحو والصرف والفقه واملعاين والبيان  الكرمي وهو ابن تسع سنني،نشأ باملدينة املنورة، فحفظ القرآن 

 وُأجيز يف ذلك كله . وتلقى القراءات السبع مث العشر مث اليت فوقها، واحلديث الشريف، واملنطق والفرائض
 باملسجد النبوي الشريف .  وواعظاا ه، كما ُعني إماماا وخطيباا1211م نورة عات  و ىلَّ نيابة القضاء يف املدينة امل

 شيوخه :ومن 
               جده الشيخ حممد أفندي، حفظ عليه القرآن الكرمي . -1
 الشيخ مجعة السندي، تلقى عنه الصرف . -2

                                                 

، املدينة املنورة، مكتبة العلوم واحلخك م،  1، ط ه 0208ه  إلى عام 963قضاة المدينة المنورة من عام ( زاحم، عبداهلل بن حممد ،  1) 
 2/242م ، 1118ه   ، 1418
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 والده الشيخ علي أفندي، تلقى عنه النحو واملعاين والبيان واملنطق، والفقه، وأجازه بسائر مروياته . -3
 فيض اهلل، تلقى عنه علم املنطق .الشيخ إبراهيم  -4
 الشيخ حممد بن حممد بن عبداهلل، قرأ عليه صحيح البخاري، وأجازه بسائر مروياته . -5
 القراءات األربعة عشر . تعلم عليهالشيخ مصطفى أفندي بن حسن الفراء،  -6
  الشيخ إبراهيم الفرضي، تلقى عنه علم الفرائض . -7
 أ عليه يف الفقه وغريه .الشيخ مصطفى الرمحيت، قر  -8

 وفاته :
 ه اثنني ومائتني وألف من اهلجرة .1212عام  كان موجوداا  

 (1)محمد خليل -27
 نبوي الشريفلشيخ القراء بالمسجد ا

 هو الشيخ حممد أمحد خليل .
 . ه1217ُولد يف املدينة املنورة، عام 

 حياته العلمية :
لألئمة الشافعية باحملراب النبوي  الشاطبية، ُعني نائباا طريق السبع منت نشأ باملدينة املنورة، مث تلقى القراءا

الشريف، كما ُعني للقراء واحلفاظ يف العهود الثالثة : العثماين واهلامشي والسعودي، ت ش كَّل ت هيوة إدارية للقراء 
 واحلفاظ حتت رئاسته 

 شيوخه :ومن 
 الكرمي .والده الشيخ أمحد خليل، حفظ عليه القرآن  -1
 الشاطبية . طريق الشيخ ياسني أمحد اخلياري، تلقى عنه القراءات السبع من -2
 

 وفاته :

                                                 

 2/64ه  ، 1413،   1، ط بيبة و كريات األحبة( مرشد، أمحد أمني صاحل،   1) 
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 . ه7/8/1371باملدينة املنورة، يف  -رمحه اهلل  -ُتويف 
 (1)محمد م ع ب د -28

 هو الشيخ حممد أمحد حممد معبد .
، املوافق ه27/3/1353صر، مب ُولد يف قرية نزلة ترجم، مركز أطفيح، حمافظة اجليزة، جنوب حلوان،

 م .8/8/1134
 حياته العلمية :

 طريق عاصم من ة من عمره، مث جوده برواية حف  عننشأ يف القرية، فحفظ القرآن الكرمي يف احلادية عشر 
جع ر  ة، وتلقَّى فيها بعض الروايات، مثالشاطبية، مث ارحتل إىل قرية صول؛ اجملاورة لقريته، وأقام فيها مدة سنة كامل

 إىل قريته .
درس املراحل األولية يف مدارس القرية، مث التحق باألزهر، يف قسم القراءات بكلية اللغة العربية، وحصل على 

 زة التجويد يف رواية حف ، مث على عالية القراءات .اإج
مساجد ، مث ت  ن  قَّل  يف صول ( مركز الصف، مدة عشرين عاماا تقريباايف اجلامع الكبري بقرية )  يبااوخط ُعني إماماا

 يف القرية نفسها، ولكن تنازل عنها بعد مدة يسرية .احملافطة، كما ُعني مأذوناا شرعياا 
ت إشراف لتعليم القرآن الكرمي يف القرية، كما قام بإنشاء مجعية لتحفيظ القرآن الكرمي ببلدته حت أ نشأ مكتباا

مبنطقة  ( ر املقدسة للتدريس مبدرسة ) رويضة احململ؛ ارحتل إىل الدياه1312األزهر الشريف، ويف عام 
لتحفيظ القرآن  الرياض، وبعد سنتني انتقل إىل املدينة املنورة للتدريس يف مدرسة ) ُأيب  بن كعب رضي اهلل عنه (

يف مجعية  ريف، كما عمل مدة موجهاا متعاونااالكرمي، كما قام بتدريس القرآن الكرمي يف املسجد النبوي الش
نة املنورة، يف الفارة تحفيظ باملدينة املنورة، مث قام بالتدريس يف مدرسة التهذيب لتحفيظ القرآن الكرمي باملديال

أهني عقده مع إدارة التعليم، وعاد إىل بلده، وُعني موجهاا ومصححاا للمدرسني يف  ؛ه1416املسائية، ويف عام 
املدينة املنورة لإلقامة هبا، وقام بالتدريس يف املسجد النبوي ؛ عاد إىل ه1418ويف عام املعاهد األزهرية مبصر .

 . ويف دار القرآن صباحاا الشريف بعد صالة املغرب،

                                                 

 ه  .1417عام  -مراسلة  -( أفدته من املارج م له  1) 
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 شيوخه :ومن 
 . حفظ عليه القرآن الكرمي من كبار علماء األزهر الشريف يف عهده، والده الشيخ امحد حممد معبد،  -1
 التجويد واألداء، وقرأ عليه ختمة برواية حف   عن عاصم منتلقَّى عنه  الشيخ عبدالعظيم خليل سويلم، -2
 الشاطبية . طريق الشاطبية، وختمة أخرى برواية قالون عن نافع، وثالثة برواية و ر ش عن نافع من طريق
، وتلقَّى عنه العلوم الشرعية والعربية، وعرض عليه كتابه يف التجويد، خ عبدالفتاح القاضي، الزمه طويالا الشي -3

 وقرظ له .
 تالميذه :ومن 
   إبراهيم أمحد عطية . -3          أمحد حممد عثمان . -2        حممد عبدالعزيز احلداد . -1
     أمحد تاج السوداين . -6                أمحد رضوان . -5                أمحد بن داري . -4
 مصطفى أبو اخلري .  -1                 رشاد عيده . -8        حممد هيب عسيالن . -7 
 الشاطبية . طريق محدي طلبة سعيد، قرؤوا عليه القرآن الكرمي برواية حف  عن عاصم من -11 
 

 هم .مسجلة عندي، ال يسمح اجملال بذكر  م، أاماؤهون كثري   موغريه
 مؤلفاته :

 علوم القرآن الكرمي . نفحات من -2                          امللخ  املفيد يف علم التجويد . -1
 : (1)وفاته
 ه .27/1/1431مبصر، يف يوم اخلميس، املوافق  -رمحه اهلل  -ُتويف 
 

 
 (2)محمد األمين أيدا الشنقيط  -29

                                                 

 ( أفادين خبرب وفاته؛ تلميذه الشيخ أمحد القرين . 1) 

 .ه ، بوجود تلميذه الدكتور السيد بن فرغل بن أمحد 1416مبنزله بالسيح، عام  –إمالءا  -( أفدته من املارج م له   2) 
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 هو الشيخ حممد األمني بن أيدا بن عبدالقادر اجلكين الشنقيطي .
 ه .1345ُولد يف مدبنة ركيفا، مبوريتانيا، عام 

 حياته العلمية :
القرآن الكرمي وهو صغري برواية قالون عن نافع املدين، مث جوَّده، وتعلم رسم القرآن الكرمي وضبطه على حفظ 

منهج ضبُ التابعني، وتلقَّى بعض الروايات على كبار قراء قريته، كما در س التوحيد وفقه املالكية والفرائض 
 .والبالغة، واملوطأ، و تصر خليل، وحفظ املنظومات اخلاصة هبا 

، والتحق بكلية الشريعة باجلامعة ، واستقر يف املدينة املنورة؛ ارحتل إىل الديار املقدسةه1382ويف عام 
للتجويدوعلوم القرآن يف مدرسة حتفيظ القرآن الكرمي مبدينة الرياض، وبعد  المية، وبعدما خترَّج ُعني مدرساااإلس

، مث انتقل إىل متوسطة وُعني باملعهد الثانوي للمعلمني مخس سنوات انتقل عمله إىل املدينة املنورة بطلب منه،
عمر بن اخلطاب باملدينة املنورة، مث انتقل إىل مدرسة احلُباب بن املنذر يف مدينة بدر، وعندما أُنشئ  جممع امللك 

ا يف ريف باملدينة املنورة اختري عضواافهد لطباعة املصحف الش ملدير مراقبة الن   اللجنة العلمية، مث ُعني مساعدا
. 

 شيوخه :ومن 
من رسم  ه القرآن الكرمي، وكتب عليه بعضااحفظ عليبن حممد عبداهلل بن أيب اجلكين،  الشيخ حممد -1
 أيب اجلكين . ابنصحف، مث تُويف الشيخ امل
القرآن كتب عنده جزأين ونصف من بن حممد الناجم، ابن عم املارجم،  الشيخ السيد املختار بن حممد فال  -2

 الكرمي خبُ املصحف العثماين .
در س عليه علم الرسم أكثر من مرة، وقرأ عليه ضبُ التابعني الشيخ حممد املصطفى بن سيد حيىي،  -3

بن للياءات والواوات، وكتب عليه القرآن الكرمي يف اللوح، وكتب عليه نظم ) الدُّرر اللوامع( ال والتشديد
برواييت قالون وو ر ش أكثر من عشرين وألفني،وإرشاد القاري، وقرأ عليه القرآن قدمة ابن اجلزري، والصاد ومبري،

 مرة، وأجازه بكل ماذُكر .
تاوى، ومقدمة ابن اجلزري، أحرار الفقرأ عليه نظم الدرر اللوامع، و ، الشيخ حممد بن أمحد بن حممد املختار -4

واإلتقان يف علوم القرآن، وإيقاظ يف وجوه اتباع رسم ألَّف ه ابن نوح يف التجويد، ودر س  عليه الضبُ،  وكتاباا
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املصحف العثماين، وقرأ عليه القرآن الكرمي أربعني ختمة برواييت قالون وو ر ش عن نافع املدين، وكتب عليه جزأين 
 ونصف برسم املصحف الشريف بدون ن  ق ُ وال شكل، مث ضبطه بضبُ التابعني .

، والفرائض والبالغة، قرأ عليه يف التوحيداملختار اجلكين الشنقيطي،حممد العالمة الشيخ حممد األمني بن  -5
 وطأ.املو 
 ، قرأ عليه  تصر خليل بن إسحاق؛ مرتني .له الشيخ اإلمام بن املان، ابن عمة املارجم -6
املدين، وكتب ع الشيخ حممد بن الطالب بن بابا . قرأ عليه ختمة برواية و ر ش، وأخرى برواية قالون عن ناف -7

ا  برسم املصحف بدون ض ب ُ . عليه جزءاا واحدا
، وأخرى بقراءة اإلمام نافع املدين براوييه قرأ عليه ختمة بوبا، من كبار علماء موريتانيا،  الشيخ أعمر بن حمم -8

ض ألفية برواية حف  عن عاصم من طريق عبيد بن الصَّبَّاح، وقرأ عليه كتاب ) التوضيح على قراءة نافع ( وبع
 ابن مالك، واآلجرومية بتمامها .

 طريق من بقراءة اإلمام نافع املدين براوييهقرأ عليه ختمة تاح بن عبدالرحيم قاري الفرغاين، الشيخ عبدالف -1
 الشاطبية، وأخرى برواية حف  عن عاصم من طريق الشاطبية .

 تالميذه :ومن 
، وحفظ عليه نظم ) بقراءة اإلمام نافع املدين براوييه حفظ عليه القرآن الكرمي ي،عبدالعزيز عبدالفتاح قار  -1

 الدرر اللوامع يف مقرإ اإلمام نافع ( البن بري .
ا ، وتلقَّى عنه علم الضبُ، وكثريا بقراءة اإلمام نافع املدين براوييه قرأ عليه القرآن الكرمي عبدالعزيز عبدالرحيم،  -2

 ومخسمائة بيت من ألفية ابن مالك .من علم الرسم، 
 حممد أمحد الشيخ، قرأ عليه لقالون وو ر ش عن نافع . -3
خ الطالب عبداهلل قرأ عليه كتاب ) احملتوى اجلامع يف رسم الصحابة وضبُ التابع ( للشيالسيد بن فرغل ،  -4
. 
يه، بقراءة اإلمام نافع براوي مةكتب عليه القرآن كامالا بالرسم والضبُ، وختناجي بن حممد الشنقيطي، -5

 وغريهم .
 مؤلفاته :



(119) 

 

 إمتام الفارق بقراءة اإلمام نافع . -1
 ووافقه فيه نافع . جلامع فيما خالف فيه الدوري حفصااالبيان ا -2
 الدر املنثور يف رسم الصحابة وضبُ التابعني . -4              اجلوهر املكنون يف ضبُ قالون . -3
 اإلتقان فيما اختلف فيه و ر ش وحف  بن سليمان  . -6                         التوضيح .شرح كتاب  -5

 وفاته :
 . ه16/1/1422باملدينة املنورة، يف يوم اخلميس،  -رمحه اهلل  -ُتويف 

 (1)محمد اإلغاثة -51
 هو الشيخ حممد اإلغاثة ولد حممد سامل ولد الشيخ .

 م .1141، املوافق عام ه1351مبوريتانيا، عام ينة كيفا، ُولد يف مد
 حياته العلمية :

منذ أن ب  ل غ الرابعة  - له أهل املارجم -نشأ يف بلدته، فتعلَّم احلروف وكتابتها وقراء ا يف مدرسة األسرة اخلاصة 
 تلقَّى القراءات السبع،، مث وضبطه، وحفظ القرآن الكرمي كامالا من عمره، وقرأ القرآن الكرمي، وتعلَّم رسم القرآن 

مث ارحتل إىل قرى موريتانيا لطلب العلم على علمائها، فحصَّل من العلوم؛ النحو والصرف والتوحيد بفروعه 
 وأصوله وقواعده، والسرية النبوية، ومصطلح احلديث، والبيان واملنطق، والع روض، وغريها من العلوم النافعة .

 اإلسالمية، حىت صار املدرس الوحيد فيها؛ يد رِّس مجيع املواد .ت  ف رَّغ للتدريس يف مدرسة العلوم 
يف منزله، كما ُعني  عربية؛ ارحتل إىل املدينة املنورة، واستقر فيها، وقام بتدريس العلم الشرعية واله1317ويف عام 
 للن  القرآين بقسم مراقبة الن  يف جممع امللك فهد لطباعة املصحف الشريف . مراقباا
 شيوخه :ومن 
 والده الشيخ حممد سامل ولد الشيخ . -1
 شقيقه الشيخ الشريف بن حممد سامل، تلقى عنه القرآن الكرمي وعلومه . -2
 الشيخ خالد حممد املبار  بن حممد األمني . -4            شقيقه الشيخ حممد املختار بن حممد سامل . -3

                                                 

 . ه 1418( أفدته من املارج م له عام  1) 
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 الشيخ حممد األمني بن حممد سامل . -6                           الشيخ حممد ناجم بن أمحد . -5
      الشيخ حممد بن البين . -8                                      الشيخ ابن ميين . -7 
خ حممد عبداهلل بن حممد إبراهيم، وغريهم الشي -11                               الشيخ اإلمام بن املانة . -1 
. 

 تالميذه :ومن 
حممد عبدالرمحن بن املني، وزير اخلارجية يف  -2                    ابنه حممد عبداهلل بن حممد اإلغاثة . -1

 موريتانيا.
 إسلم بن باب . -4        الدولة يف موريتانيا .حممد بن أمحد زيدان، وكيل  -3
حممد عبداهلل السعودي، حاكم مقاطعة يف  -6                               الطالب أمحد بن اخلضر . -5

 موريتانيا .
         يوسف الرحيلي . -1           حممد حوية . -8             طفى بن الشريف بن حممد سامل .حممد املص -7
السيد بن فرغل أمحد، قرأ عليه ختمة برواية و ر ش عن نافع املدين -11

 وغريهم . .( 1)
 مؤلفاته :

 رسالة القراء بنيلها تقر عني الراء . -2              السعادة واألماين يف تفسري السبع املثاين .طريق  -1
 نظم يف  ارج احلروف وصفا ا . -4                                  رسالة يف الناسخ واملنسو  . -3
 .رسالة يف حتقيق  رج امليم وصفته ويف حقيقة تسهيل اهلمزة بني بني  -5
 احلج والزيارة . توضيح العبارة يف -7          . لفقه وفروعه، سبعمائة بيت تقريباانظم يف أصول ا -6
 كتاب يف اإلخبار بكسوف القمر . -1                                             نصيحة املسلم . -8

 أطال اهلل يف عمره، وأحسن عمله وخامتته، إنه اميع جميب .
(2)الزعب  تميم -50

 

                                                 

 ه .( أفدته من السيد فرغل نفس 1) 

 ه  .1418( أفدته من املارج م له  عام  2) 
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 احلمصي . ،احل س ين ،هو الشيخ حممد متيم بن مصطفى عاصم الزعيب
 م .1151، املوافق عام ه1371يف مدينة مح ، بسوريا، عام ُولد 

 حياته العلمية :
نشأ هم ، فأحلقه والده باملدارس النظامية، ودر س املراحل األولية، وأثناء ذلك حفظ القرآن الكرمي برواية 

م، كما حفظ املقدمة اجلزرية يف التجويد، ومنظومة طيبة النشر يف القراءات العشر وهو يف الثالثة جف  عن عاص
عشرة من عمره، مث حفظ منظومة الفوائد احملررة يف القراءات العشر املتواترة، مث تلقى القراءات العشر الصغرى،،  

 كما در س علم الرسم العثماين والضبُ وعد اآلي، وغريها .
؛ التحق جبامعة األزهر، كلية الشريعة والقانون، وارحتل إىل الديار املقدسة، والتحق ه1315ه أو1314م اويف ع

، مث استقر يف املدينة ه1318اإلسالمية، وخترج فيها عام بكلية الشريعة، التابعة جلامعة اإلمام حممد ابن سعود 
 املنورة .
 أمحد الزيات يرمحه اهلل .؛ سافر إىل مصر للقراءة على الشيخ ه1411ويف عام 

 يف املعهد العا  للدعوة اإلسالمية باملدينة املنورة يف السنوات األوىل من إنشاء املعهد، كما قام بالتدريس متعاوناا
القرآن والقراءات باملسجد النبوي الشريف، وهو عضو متعاون يف اللجنة العلمية مبجمع امللك فهد يقوم بتدريس 

صحف الشيخ مكتوم يف للجنة العليا ملشروع م املدينة املنورة، كما اختري عضواايف بلطباعة املصحف الشر 
.  أوقاف ُديب 

، ورئيساا للجنة عام ه1418لقرآن الكرمي يف ُديب  عام شار  يف جلنة التحكيم الدولية يف مسابقة حفظ ا
 عبدالعزيز للعسكريني . يف جلنة التحكيم الدولية مبسابقة األمري سلطان بن -ا أيضا  -ه ، وشار  1421
 يف وزارة األوقاف الكويتية للقرآن والقراءات وعلوم القرآن . ؛ ُعني مستشارااه1424ويف عام 
 شيوخه : ومن 
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قرأ عليه القرآن الكرمي برواية حف  عن عاصم، مث قرأ عليه عبدالعزيز حممد علي عيون السود،  الشيخ -1
ڄ  ڄ  چ  ها إىل قوله تعاىلاإلزمريي واملتو  والعبيدي وغري  القراءات العشر من طريق الطيبة بتحريرات

 . ومل يكمل (1)چ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ
 قرأ عليه ختمة كاملة برواية حف  عن عاصم منشيخ أبواحلسن حميي الدين الكردي، العالمة املقرئ ال -2
 الشاطبية والدرة . طريقي من ختمة أخرى بالقراءات العشرالشاطبية، و  طريق
 قرأ عليه ختمة بالقراءات العشر الكربى من طريق الطيبة،خ عبدالفتاح السيد عجمي املرصفي، الشي -3
 ق الطيبة، يف القاهرةقرأ عليه ختمة بالقراءات العشر من طريعبدالعزيز بن أمحد حممد الزيات،  الشيخ أمحد -4 
. 
الطيبة، يف  طريق ر منبقرة بالقراءات العشقرأ عليه سور  الفاحتة والالشيخ عامر بن السيد بن عثمان،  -5

 القاهرة .
 .عليه بعض القرآن بالقراءات األربعة عشرة  تعلمراهيم علي علي شحاته السمنودي، العالمة الشيخ إب -6 
 الشيخ أبو السعود عبدالسالم . -7
 و .الشيخ حممود احلبال، تلقى عنهما التفسري والفقه واحلديث والسرية النبوية والنح -8
علم ضبُ املصحف ، وبعض تفسري النسفي والبغوي، و املوطأقرأ عليه الشيخ حممد املختار الشنقيطي، -1

 الشريف .
قرأ عليه كتاب ) ضياء السالك شرح أوضح املسالك ( يف النحو، باملدينة املنورة ذير حامد، الشيخ حممد ن -11
. 
 ة .الشيخ حممد ياسني حممد عيسى الفاداين، أجازه عام -11
 الشيخ عبداهلل سراج الدين، قرأ عليه معظم صحيح البخاري، وبعض صحيح مسلم، يف املدينة املنورة. -12
 طيبة، والفوائد املعتربة وشرحها .الشيخ فتح حممد الفانيفيت، قرأ عليه منت الشاطبية والدرة وال -13
 تالميذه :ومن 

                                                 

 . 111(  سورة التوبة ، اآلية  1) 
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 الطيبة . طريق بالقراءات العشر الكربى من قرأ عليه ختمةحممد ياسني بن عبدالعزيز البوشي،  -1
 الطيبة . طريق صابر اإلدريسي، قرأ عليه ختمة بالقراءات العشر الكربى من -2
     عبداإلله صاحل . -4                     أمحد عبدالعزيز البوشي . -3 
 الشاطبية . طريق قرؤوا عليه ختمة بالقراءات السبع منعبدالرمحن عبدالعزيز البوشي،  -5
 الطيبة . طريق ش عن نافع طريق األزرق منقرأ عليه ختمة برواية و ر  حممد الصادق أبو محيد،  -6
 طريق اءات العشر من( وقرأ عليه سور  الفاحتة والبقرة بالقر محزة العطار، قرأ عليه شرح )ضبُ اخلراز -7 

 الطيبة، ومل يكمل.
 مؤلفاته :

 اطبية والدرة يف القراءات العشر .حتقيق وضبُ منظوميت الش -2، 1
آن العظيم النضري يف حترير أوجه القر  ) الروض حتقيق ودراسة منظومة الطيبة يف القراءات العشر، وكتاب -4، 3

 ( للشيخ حممد املتو ، وغريه .
 أطال اهلل يف عمره، وأحسن عمله وخامتته، إنه اميع جميب .

 (1)محمد رمضان -55

 بن حممد شفيع عالء الدين اخلريي الدهلوي . هو الشيخ حممد رمضان
 م1143، املوافق ه1362نيودهلي، عاصمة اهلند، عام ُولد يف مدينة 

 
 

 حياته العلمية :
به طالب العلم، أو الطفل الصغري؛  أكما هي العادة يف تلك املناطق، أعين القارة اهلندية وما جاورها، أول مايبد
يم احلروف والكلمات، ويتعلم حرفاا أن  يُلحقه أهله بالكتاتيب، فيتعلم احلروف من خالل كتاب خاص يف تعل

بأنواعه، وتركيب احلروف والكلمات، وهكذا حىت ينتهي منها،  -أي احلركات  -وكلمةا كلمة، والتشكيل  حرفاا

                                                 

 ه  .1416(  أفدته من املارج م له عام  1) 
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؛ فبدأ هفظ القرآن الكرمي وهو له  كامالا بالنظر، مث يبدأ هفظه، وهكذا بدأ املارجم  مث يتعلم قراءة القرآن الكرمي
صغري، مث ج وَّده وأتقنه حىت اخُترب يف القرآن كامالا، وحصل على شهادة حفظ القرآن الكرمي يف مدرسة ) دار 

إلسالمية والعربية، وحفظ بعض متون العلوم كراتشي ( مث التحق باجلامعة احلفظية يف الهور، وتلقَّى فيها العلوم ا
التجويد، وظل فيها حىت حصل على شهاد ا، مث ُعني مدرساا يف جامعة ) دار العلوم للقرآن الكرمي وجتويده ، 

 وظل يدرِّس فيها مدة مثان سنوات .
العلوم الشرعية، يف مدرسة  يف املدينة املنورة، وُعني مدرساا؛ ارحتل إىل الديار املقدسة، واستقر ه1388ويف عام 

ويف ن الكرمي باملسجد النبوي الشريف. فانتفع به خلق ال حُيصون كثرةا، كما ُخصصت له حلقة لتحفيظ القرآ
 املدينة املنورة؛ تلقى بعض الروايات والقراءات واحلديث الشريف على بعض علمائها .

 شيوخه :ومن 
        الشيخ حممد إلياس دهلوي . -1
  تاز. حفظ عليهما بعض األجزاء من القرآن الكرمي .قاري حممد  -2 
حفظ عليه القرآن الكرمي برواية حف  عن عاصم، وقرأ عليه كتاب ) فوائد مكية ، قاري بشري أمحد جبنوري -3

 ( لعبدالرمحن اهلندي، و  ) مجال القرآن يف التجويد (
عليه كتابه ) حتفة اإلخوان بتجويد القرآن ( قرأ خ القراء باملسجد النبوي الشريف، الشيخ حسن الشاعر، شي -4
. 
 طريق قرأ عليه القرآن الكرمي برواية قالون عن نافع منفانيفيت، شيخ القراء يف باكستان،الشيخ فتح حممد ال -5

 الشاطبية .
 الشاطبية . طريق من براوييهالشيخ بشري أمحد صديق، قرأ عليه القرآن الكرمي بقراءة اإلمام عاصم  -6
 الشاطبية .طريق الشيخ أمحد ميان  انوي، قرأ عليه القرآن الكرمي برواية حف  عن عاصم من  -7
     . الشيخ عطاء سليمان رزق املصري -1                الشيخ سيد حسن شاه خباري . -8
                الشيخ قاري وقار اهلل . -11                        الشيخ حممد حنيف . -11 
 الشيخ عبدالوهاب مكي العويف . -13            الشيخ خليل الرمحن الكشمريي . -12 
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الشيخ حممد مجيل صاحب، مثانيتهم؛ تلقَّى عنهم  -15             الشيخ قاري سيف الدين مكي . -14
 التجويد .
أبو مجيل خليل، تلقى عنهما قواعد  الشيخ قاري -17              الشيخ حممد حممد إبراهيم بدر . -16

 التجويد .
 تالميذه :ومن 

 حممد أمجل بن سيد أفتاب أمحد . -2                  أمحد حسن قاضي وزير أمحد . -1
 عبدالناصر يوسف سلطان . -4                        حممد قاضي وزير أمحد . -3 
  مجيل حممد إاماعيل . -6                            طاهر حممد صديق . -5 
 عبدالغين أمحد حسني سليمان الربماوي . -8                           مجال أمحد الصاوي . -7 
 مجيل قاضي بشري أمحد . -1 
كلهم حفظوا عليه القرآن الكرمي برواية حف  عن   -الباحث  -ي إلياس أمحد حسني سليمان الربماو  -11

 عاصم .
 ، ال حُيصون كثرة، أاماؤهم مسجلة عندي، ال يسمح اجملال بذكرهم .جدااوغريهم كثريون 

 وفاته :
، وُصلي عليه بعد صالة ه18/12/1428يوم اخلميس، املوافق باملدينة املنورة، يف عصر  -رمحه اهلل  -ُتويف 

اهل العلم، الفجر من يوم السبت، باملسجد النبوي الشريف،، وُدفن بالبقيع، يف مشهد مهيب؛ حضره كبار 
 وأفاضل أهل املدينة، وتالميذه، وغريهم، رمحه اهلل رمحةا واسعة وأسكنه فسيح جناته، إنه اميع جميب .

 
 (1)محمد بن صالح -53

 هو الشيخ صالح الدين حممد بن صاحل .
 . ه841ُولد باملدينة املنورة، عام 

                                                 

 1/113( السخاوي، مرجع سابق،   1) 
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 حياته العلمية :
، واشتغل وتال فيها بالقراءات، وارحتل إىل اليمن والقاهرة ومكة وكتباانورة، فحفظ القرآن الكرمي نشأ يف املدينة امل

قاهرة، عن علمائها الفقه واحلديث واألصول والعربية وغريها، وتكرر دخوله لل ىواخلليل واألقصى، وتلقَّ  املكرمة
، وأ مَّ بامللك مع األزهرجبا م اخلري والفصل، هيث خطب مسؤوالا ، وحيصل له متاثالثة منها مطلوباا وكان يف
يف صالة املغرب، وخطب ببيت املقدس واخلليل، وأ مَّ باألقص ى، واستقل بقضاء املدينة املنورة؛ بعد  مسؤوالا 

وولده يف  ا بالنظر على املسجد احلرام عوضاا عن أخيه، وشار  بقية إخوتهاستعفاء عمه الولوي حممد، وكذ
 . اخلطابة واإلمامة، وقرَّره األمري خري بك يف تدريس الشافعية من دروسه

 شيوخه :ومن 
 الشيخ حممد الششاري، تلقَّى عنهما القراءات . -2                      الشيخ إبراهيم الطباطيب . -1
             الشيخ حممد املعروف ببدير، قرأ عليه القراءات باليمن . -3
من تصانيفه أو سائرها، وكذا  ه ، فأخذ عنه كثرياا881اليمن عام لقيه بالشيخ عمر الفيت، فقيه اليمن،  -4 

 من تصنيف شيخه الروض مع التمشية عليه .
 الشيخ الشهاب أمحد اإلبشيطي، الزمه يف الفقه وأصوله والفرائض والعربية . -5
أخذ عنه يف الفقه والعربية حني قدومه املدينة املنورة  اجلزري،الشريازي، أحد مجاعة ابن الشيخ أمحد اخلفري  -6

 ونزوله عنده .
 الشيخ أبو الفتح بن إاماعيل األزهري، أخذ عنه يف األصول والفقه والعربية حني جماورته عندهم . -7
 املناوي . الشيخ حممد -11       الشيخ علم الدين البلقيين . -1                الشيخ حممد اجلوبري . -8
الشيخ أبو الفتح املراغي  -13    الشيخ أبو بكر القلقشندي . -12       الشيخ محيد الدين الفرغاين . -11
. 
 الشيخ أبو الفرج املراغي، وغريهم . -14

 وال يُعلم تاريخ وفاته .
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 (1)محمد قمحاوي -52

 هوالشيخ حممد الصادق قمحاوي .
 . القرن الرابع عشر اهلجري تقريباا من ُولد يف مصر، يف أواخر العقد الرابع

 حياته العلمية :
حق باألزهر الشريف بالقاهرة، يف قسم القراءات ودر س فيها، مث الت ةدارس النظاميالتحق يف باكورة حياته بامل

التابع لكلية اللغة العربية، وحصل على اإلجازة يف رواية حف ، مث عالية القراءات، مث التخص  يف القراءات 
م، خالهلا در س على املتخصصني يف علم القراءات والتجويد داخل وخارج 1153ه ، املوافق عام 1372عام 

واطالعه الواسع، واجتهاده، بني أقرانه جبخدِّه  وكان متميزاايف قسم القراءات،  ؛ ُعني مدرساااألزهر، وبعدما خترج
وغزارة علمه، وكان حمل التقدير واالحارام من اجلميع، وهو من أقران الشيخ حممد حممد سامل حميسن، والشيخ 

للتدريس يف جامعة أم درمان، ومعه ؛ ارحتل إىل السودان ه1373دالرؤوف حممد سامل يرمحهما اهلل، ويف عام عب
الشيخ حممد حممد سامل حميسن، والشيخ عبدالرؤوف، وبعد انتهاء الفارة عاد إىل األزهر، وتر قَّى يف الوظائف حىت 

؛ ه1315يف جلنة مراجعة املصحف، ويف عام  ني عضوااُعني بوظيفة مدرس أول مبعهد القراءات باألزهر، كما عُ 
مصر، وعمل بقسم اإلدارة نورة للتدريس يف اجلامعة اإلسالمية، وبعد ست سنوات رجع إىل ارحتل إىل املدينة امل

يف اللجنة  يس يف كلية الاربية، واختري عضواا أساسيااه، عاد إىل املدينة املنورة للتدر 1417ويف عام باألزهر، 
داد طباعة املصحف العلمية مبجمع امللك فهد لطباعة املصحف الشريف، وقد شار  يف أوىل خطوات وإع

 الشريف، وقد سابقته املنية قبل املراجعة النهائية لطباعة املصحف الشريف .
 شيوخه :ومن 
 طريق الشيخ عامر بن السيد بن عثمان، شيخ القراء بالديار املصرية، قرأ عليه القراءات العشر الكربى من -1

 .(2)الطيبة
 .(1)الشيخ عبدالفتاح عبدالغين القاضي -2

                                                 

ربى باملدينة املنورة؛ الشيخ عبدالرافع فضيلة املقرئ الكبري والع ل م الشهري مقرئ القراءات العشر الصغرى والك -إمالءا  -( أفادين هبذه الارمجة  1) 
 رضوان الشرقاوي .

 167( الدوسري، مرجع سابق، ص  2) 
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ويقربه إىل يف اجملالس، وال  ، وكان الشيخ القاضي حيبه كثريااكثرية، واستفاد منه، وقرأ عليه كتباا   طويالا الزمه 
 هو الذي يراجع له كتبه ومؤلفاته . له يرضى له شيواا من األذى، وكان املارجم

 . (2)الشاطبية والدرة طريقي الشيخ حممد األنور حسن شريف، تلقَّى عنه القراءات العشر من -3
 تالميذه :ومن 
 . (4)حممد عبداحلميد أبو رواش -2                              . (3)الدكتور شعبان حممد إاماعيل -1

 مؤلفاته :
ر يف توجيه القراءات العشر . -2                   الربهان يف جتويد القرآن . -1  طالئع البخش 
 ه .1411من كتابته يف منتصف شهر ربيع األول عام  البحث واالستقراء يف تراجم القراء، فرغ -3
 قالئد الفكر يف توجيه القراءات العشر، باالشارا  مع الشيخ قاسم أمحد الدِّجوي . -4

 الكوكب الدري يف شرح طيبة ابن اجلزري . -5
 

 وفاته :
 . ه1418يف حي الزاهدية، باملدينة املنورة، عام  -رمحه اهلل  -ُتويف 

 (5)الرحيم محمد باهر  -55
 هو الشيخ أبو عبدالقادر حممد طاهر بن حفيظ اهلل بن عرف اهلل ركها .

 ه .1361ُولد يف بلدة جالندهر، باهلند، عام 
 حياته العلمية :

                                                                                                                                                                         

 ه  .1/8/1423( أفدته من الشيخ إبراهيم األخضر، يف منزله، مساء يوم االثنني، املوافق  1) 

 . 2/716( املرصفي، مرجع سابق،  2) 
 ه  .1/8/1423مساء يوم االثنني، املوافق ( أفدته من الشيخ إبراهيم األخضر، يف منزله،  3) 

 ( كما أفادين ذلك بنفسه . 4) 

، ملتان، كراتشي، باكستان، دار 1( الفانيفيت، رحيم خبش،مأخوذة من من كتاب  مفردة ابن كثري املكي  ، تعريب وإضافات املارجم له، ط 5) 
 جم له وسؤا  إياه يف أجزاء من الارمجة .ه  ، الغالف اخلارجي ومن خالل مالزميت للمار 1415الكتب الطاهرية، 
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مع والديه إليها، فحفظ القرآن الكرمي وهو  له عندما استقلت باكستان وانقسمت عن اهلند؛ انتقل املارجم
، وعلى الشهادة العاملية يف ه1373ملدارس ( بتقدير  تاز عام صغري، وحصل على الشهادة يف جامعة ) خري ا

مع مرتبة م اإلسالمية والعربية و ، وعلى الشهادة العاملية يف العله1381ت العشر، بتقدير  تاز عام القراءا
، كما تلقَّى القراءات الصغرى والكربى، ودر س احلديث والتفسري والفقه واألصول، ه1384الشرف األوىل عام 

سم العلوم وبعدما فرغ من نيل العلوم وس رب  أغوارها؛ عمد إىل جامعة ) قا، لغة العربية والفارسية وأتقنهماوتعلَّم ال
، وخالل هذه ه1413كذلك حىت عام ه، وظل  1384قرآن الكرمي والقراءات عام لل ( مبلتان، وُعني مدرساا

ة والتلخي ، وتتلمذ عليه خلق الفارة اجتهد يف مطالعة الكتب وت  ب حَّر، واشتغل بالتصنيف والتأليف والارمج
 نتفعوا به يف القرآن الكرمي والقراءات واحلديث الشريف .وا

 : (1)شيوخهومن 
حافظ حممد ياسني   -3     إبراهيم هوشياربور .قاري حممد  -2        الشيخ حافظ مولوي عبدالعزيز . -1

 كرنا  .
 الشاطبية . طريق قرأ عليهم القرآن الكرمي بالنظر، مث حفظه عليهم برواية حف  عن عاصم من

 -الشاطبية والدرة  طريقي من الصغرى عشرقرأ عليه القرآن الكرمي بالقراءات الالشيخ رحيم خبش الفانيفيت،  -4
ببعض القرآن، كما قرأ عليه كتب الفن، مثل : منظوميت التحفة واجلزرية يف التجويد، والشاطبية  مث مجعاا – إفراداا

 والدرة والطيبة يف القراءات العشر الصغرى والكربى، والرسم والضبُ وغريه .
ذهب ب يف املتع لَّم عليه اللغة الفارسية، ودر س عليه كتاب ) نور اإليضاح ( و ) الكتاالشيخ أصغر علي، -5

 ) شرح الوقاية ( .احلنفي ( لقدوري، و ) كنز احلكيم ( و
در س عليه كتاب ) تعليم اإلسالم ( للشيخ كفاية اهلل، و ) إصالح الرسوم ( و ) تعليم الشيخ عبداملنَّان،  -6
 ) سرية خامت األنبياء ( .ين ( للشيخ أشرف علي التهانوي، والد

                                                 

 . 416( الرحيمي،  سوانح فتحية، مصدر سابق ، ص  1) 
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علم الصرف والنحو، ودر س عليه كتاب ) أصول الشاشي ( و)  تلقَّى عنه بعضاا منالشيخ فيض أمحد،  -7
( يف ( املعروف بشرح جامي، وكتاب ) ميبذي  لضيائية شرح الكافيةالنوافذ ا  تصر املعاين ( للتفتازاين، و )و 

 الفلسفة .
 .اللغة، والتفسري، واحلديث  تلقَّى عنهالشيخ حممد صديق، -8
ات احلريري ( يف األدب العريب، و)مراح ) مقام مال حسن ( واب ) قرأ عليه كتالشيخ غالم مصطفى،  -1

 ( يف الصرف ، وغريهم .األرواح
 تالميذه :ومن 
حممد األمني يوسف الزبري  -2    . الشاطبية إفراداا طريق قراءات السبع منابنه عبدالقادر، قرأ عليه ال -1

 اإلدريسي .
 مجال سامل عامر احلارثي . -5      عدنان مرسي .أنس  -4              عدنان مرسي طلبة . -3
 نعمت اهلل عبدالوهاب . -8 حممد سردار عبداملؤمن.   -7            إبراهيم مجال احلارثي . -6
 الشاطبية . طريق موىل الدين رمحة اهلل قربان، قرؤوا عليه القرآن الكرمي برواية حف  عن عاصم من -1
 طريق قرأ عليه ختمة حلف  عن عاصم بقصر املنفصل من -الباحث  -ي إلياس أمحد حسني الربماو  -11

 الطيبة .
ا  ، أاماؤهم مسجلة عندي، ال يسمح اجملال بذكرهم .وغريهم كثريون جدا

 
 مؤلفاته :

 تاريخ علم القراءات .                    -2 .                         وضوح الفجر يف القراءات الثالث املتممة للعشر -1
  تاريخ علم التجويد . -4           سلك الآللئ واملرجان شرح نظم ) آآلن ( للشيخ حممد املتو  . -2
اهلدية الطاهرية يف اآليات  -6                                     يف تراجم املتون العشرة . فيوض امل   ه رة -5

  .القرآنية 
 مفردة رواية قالون ، وغريه . -8                                          كمال الفرقان شرح مجال القرآن.   -7

 وفاته : 
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 . ه26/6/1421باملدينة املنورة، يف ليلة االثنني، املوافق  -رمحه اهلل  -ُتويف 
 (1)محمد عابد السندي -56

 حممد بن مراد بن يعقوب األيويب، األنصاري، اخلزرجي .هو الشيخ حممد عابد بن أمحد بن علي بن 
يو ن، على شاطئ النهر، مشال مدينة حيدر آباد، عام   . ه1111ُولد يف بلدة سخ

 ته العلمية :حيا
 إىل  قضاءها مدة من الزمن، وخرج أيضاا مع رهطه األدنني إىل أرض العرب، وأقام بزبيد، وو  له هاجر املارجم

بزبيد دارة علم لليمن، واستفاد من  له بعلم الطب، وأقام املارجم مشهوراا عمه، وكان عمهاحلديدة مع بلددة
علمائها، واقتبس من أشعة عظمائها، وكان أكثر مقامه يف زبيد حىت ُعّد من أهلها ومن علمائها، ودخل صنعاء 

، وبعد مدة ارحتل إىل املدينة املنورة، هبدية إليه  مصر من قخب ل إمام صنعاء رسوالا حممالا وألقى هبا رحله، وسافر إىل
ا وأقام هبا يف غاية مايكون من العزة والسؤدد، وتوىلَّ رئاسة علمائها من يف العبادة  قخب ل وا  مصر، ومل يزل جمتهدا

 وإقامة السنن، والصرب على جفاء أبناء الزمن، ونصح األمة، وخفض اجلناح هلم حىت لقي  اهلل على ذلك .
 شيوخه :ومن 

 عمه الشيخ حممد حسني بن حممد مراد األنصاري . -1
 متعددة . قراءة حتقيق وبيان وجتويد مراراا الشاطبية؛ طريق قرأ عليه القراءات السبع من

الشيخ يوسف بن حممد بن عالء الدين  -3                        الشيخ صاحل بن حممد الفالين . -2
 املزجاجي .

اإلمام اجلليل حسني املغريب، وهو من أ ج لِّ  -5     طاهر بن حممد سعيد سنبل .العالمة الشيخ حممد  -4
 شيوخه .

 الشيخ عبدالرمحن بن سليمان األهدل .  -7                       السيد امحد بن سليمان اهلّجام . -6
 املزجاجي .الشيخ صديق بن علي  -1                 ان اهلّجام .الشيخ أبو القاسم بن سليم -8

                                                 

ه  1424، مكتبة الرُّشد ناشرون،  1، حتقيق خليل بن عثمان السبيعي، طحصر الشارد من أسانيد محمد عابد(  السندي، حممد عابد،  1) 
 2/1317، والبكري، مرجع سابق،  
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                           الشيخ عبدالرزاق البكاري . -11
 تالميذه :ومن 

  عارف اهلل بن حكمة اهلل الاركي . -2                          عبدالغين الدهلوي املدين . -1
   حسني احللواين املدين . -4               هاشم ابن الشيخ احلخب شي الباعلوين . -3
 مجال بن عمر املكي . -6                         حممد بن ناصر احلازمي . -5  
 داود بن سليمان البغدادي اخلالدي . -8                     إبراهيم بن عبدالقادر الرياحي . -7
 أبو الفضل عبداحلق العثماين . -11            أبو احملاسن حممد بن خليل القاُوق جي . -1

 مؤلفاته :
 املواهب اللطيفة على مسند اإلمام أيب حنيفة . -2              حصر الشارد من أسانيد حممد عابد . -1
              شرح بلوغ املرام . -4                   طوالع األنوار على الدّر املختار . -3
        الشافعي .ترتيب مسند  -6                    منحة الباري مبكررات البخاري . -5
 منال الرجاء يف شروط االستنجاء . -8                  شرح تيسري الوصول، البن الربيع . -7
 رسالة يف كرامة األولياء . -11               رسالة يف جواز االستغاثة والتوسل . -1
عليه وسلم الكرمية أورأسه أو   صلى اهللهل ورد يف األحاديث أن الصحابة كانو يُ ق بِّلون يد رسول اهلل -11

عري . -13   قدميه أم ال    األمهات الست . -14                                   ديوان شخ
 . كشف اللباس عما رواه ابن عباس مشافهة عن سيد الناس  -15

 وفاته :
 . ه1257باملدينة املنورة، عام  -رمحه اهلل  -ُتويف 

 (1)محمد أبو رواش -57

 . الشيخ حممد عبداحلميد أبو ر وَّاشهو 
 م .23/11/1141، املوافق ه22/11/1351ظة اجليزة، مبصر، يف ُولد يف الكوم األمحر، مركز أوسيم، حماف

                                                 

 ه 1417املارجم له عام ( أفدته من  1) 



(123) 

 

 حياته العلمية :
نشأ يف بلدته، فحفظ القرآن الكرمي، مث ارحتل إىل القاهرة، والتحق مبعهد القراءات باألزهر، وحصل على عالية 

ى شهادة مث التخص  يف القراءات، مث التحق بكلية الدراسات اإلسالمية والعربية، وحصل فيها علالقراءات، 
يف معهد أم  ؛ ُعني مدرسااه1311ة، ويف عام ملسجد القراء بشارع اخلرَّاطني بالقاهر  الليسانس، مث ُعني إماماا

ه عاد إىل مصر، مث 1416ويف عام ين يف ليبيا مبدينة ) أجداميا ( املؤمنني السيدة عائشة رضي اهلل عنها اجلي
اقب للن  ارحتل إىل املدينة املنورة يف الذي يليه للعمل يف جممع امللك فهد لطباعة املصحف الشريف بوظيف مر 

يس القرآن الكرمي إلدارة مراقبة الن  القرآين، كما يقوم بيدر  القرآين، مث مديراالقسم الن   القرآين، مث ُعني مديراا
 باملسجد النبوي الشريف .

 شيوخه :ومن 
 الشيخ حسني عايش  -3       الشيخ حافظ البسطامي . -2          الشيخ عبدالباقي حممد السباعي . -1
 الشاطبية . طريق الشيخ زغلول عمر أبو رواش، حفظ عليهم القرآن الكرمي برواية حف  عن عاصم من -4
 الشاطبية والدرة . طريقي عبداخلالق جادو، قرأ عليه ختمة بالقراءات العشر منالشيخ حممود  -5
 الطيبة . طريق الشيخ أمحد عبدالعزيز الزيات، قرأ عليه ختمة بالقراءات العشر من -6

 تالميذه :ومن 
 . (1)الشاطبية والدرة طريقي محزة بن حممد النحاس، قرأ عليه ختمة بالقراءات العشر من -1

 امري بن مصباح ين صابر اللييب . -3        رفعت عبدالكرمي الدناصوري املصري . -2
ا أمحد عبدالعزيز أمحد برغوث املصري . -4  . ال ميكن حصرهم وغريهم كثريون جدا

 أطال اهلل يف عمره، وأحسن عمله وخامتته، إنه اميع جميب .
 (2)محمد الرعين  الطرابلس   -58

 حممد بن عبدالرمحن بن حسن بن حممد الرعيين، األندلسي .هو الشيخ أبو عبداهلل 

                                                 

 ه  .1434رمضان  22( أفدته من عمه مصاهرةا الشيخ غازي الشريف، يف سحر يوم الثالثاء املوافق  1) 

 4/285( ابن العماد احلنبلي، مرجع سابق،  2) 



(124) 

 

 . ه861ُولد يف طرابلس، يف صفر، عام 
 حياته العلمية :

مع  ؛ ارحتله877، ويف عام قَّه شيواا يسرياانشأ بطرابلس، فحفظ القرآن الكرمي، مث حفظ الرائية واجلزرية، وتف
وقد ُتويف  -أبويه وأخيه حممد ومجاعتهم إىل الديار املقدسة، وبعد أداء مناسك احلج والعمرة رجعوا ُمق فخلني 

، وبعد أشهر ارحتل مع أخيه ه884هر ذي احلجة من عام ويف شإىل طرابلس، وأقاموا فيها سنني ،  -بعضهم 
ىل املدينة املنورة وجاور هبا وتلقَّى فيها القراءات واللغة إىل الديار املقدسة ألداء مناسك احلج والعمرة، مث ارحتل إ

والعلوم الشرعية وغريها، وقد فتح اهلل عليه يف آخره عمره، وانقطع مبنزله عّدة سنني يقوم بتدريس القراءات 
 والعلوم الشرعية والعربية .

 شيوخه :ومن 
 عنه القراءات .الشيخ موسى املراكشي، قرأ عليه القرآن الكرمي، وتلقَّى  -1
 يف الفقه . القابسي، تلقَّى عنه شيواا يسريااالشيخ حممد  -2
         الشيخ مشس الدين حممد العويف، تلقَّى عنه العربية . -3
 احلافظ حممد عبدالرمحن السخاوي . -4 

 وفاته :
 . ه12/2/151بعد معاناة قاسية من املرض، ليلة السبت، املوافق  -رمحه اهلل  -ُتويف املارجم 

 (1)محمد السَّخاوي -59

 و الشيخ أبو اخلري حممد بن عبدالرمحن بن حممد بن أيب بكر بن عثمان بن حممد السخاوي .ه
 ه .831شيخ اإلسالم البلقيين، بالقاهرة، عام  ُولد هارة هباء الدين، علو الدرب، اجملاور ملدرسة

 حياته العلمية :
لسكن شيخه اإلمام ابن حجر  اوراادخل يف الرابعة من عمره مع أبويه جمحتوَّل من حارة هباء الدين حني 

املقسي الناسخ، فأقام العسقالين، وأدخله أبوه املكتب بالقرب من امليدان، عند املؤدب الشرف عيسى بن أمحد 

                                                 

 1/52مرجع سابق،  ،ابن الغزي، 8/15، ابن العماد احلنبلي، مرجع سابق،  32-8/2( باختصار شديد من السخاوي، مرجع سابق،   1) 



(125) 

 

ا هر رمضان ، مث نقله لزوج أخته، فقرأ عنده القرآن الكرمي، وصلى به يف صالة الاراويح يف شعنده يسرياا جدا
املبار ، مث ت  و جَّه به أبوه لتل قِّي الفقه، وهكذا انتقل من شيخ آلخر ينهل من العلوم واآلداب والقراءات وغريها، 
وحفظ مجلة من الكتب، وكلما اهنى من حفظ كتاب؛ عرضه على شيو  عصره، ومن مجلة ماحفظ: عمدة 

والنخبة، وألفية العراقي، وشرح النخبة، وغالب الشاطبية، األحكام والتنبيه، واملنهاج األصلي، وألفية ابن مالك، 
ختصرات، ومقدمة الساوي يف الع روض، وغري ذلك  ا مل يكمله، والزم وقرأ وعرض على كبار وبعض جامع امل

علماء وقته، بل وعلى أقرانه وم ن دوهنم
، وارحتل إىل األمصار واألقطار وحصَّل على مامل حيصل عليه غربه يف (1)

وقته، وأخذ عمن دب ودرج، وكتب العا  والنازل حىت بلغت عّدة م ن أخذ عنه مبصر والقاهرة وضواحيها زيادة 
 م رَّة، وجاور مبكة ت يف مجيع العلوم والفنون، وحج غريعلى أربعمائة نفس وأكثر من املقروءات واملسموعا
 املكرمة، وقام بالتدريس واإلقراء والسماع فيها .

ا  بأشياء من تصانيفه ه للحج، فحجوا وجاوروا، وحدَّث هن؛ ت  و جَّه وعخياله وأكرب إخوته ووالد ه871ويف عام 
وغالب شرحها لناظمها، والنخبة وشرحها، وأملى جمالس، كل ذلك باملسجد  ريها، وأقرأ ألفية احلديث تقسيمااوغ

ر ما والتدريس فيهما، وانتفع به خلق النبوي الشريف، وتكررت رحالته بني مكة املكرمة واملدينة املنورة وجما
الحُيصون كثرة، وكذا قام بالتدريس واإلمالء بالقاهرة، وألَّف وص نَّف وشرح وعّدل وجرح ......إخل، وأجاد وأفاد، 

 وامتدحه علماءوقته وشهدوا له باالنفراد، سيما يف احلديث الشريف وعلومه .
 شيوخه :ومن 

 حفظ عنده القرآن الكرمي .الشيخ حسني بن أمحد األزهري،  -1
ج وَّد عليه القرآن الكرمي، وانتفع به يف آداب حريري الضرير، املعروف بالسعودي، الشيخ حممد أمحد الن -2

 ، والتحق يف قراءته عليه بشيوخه .ه فوائد ونوادر، وقرأ عليه حديثااالتجويد وغريها، وع لَّق عن
 عمدة األحكام . الشيخ حممد بن عمر الطبا ، حفظ عنده بعض -3
أكمل عنده حفظ عمدة األحكام، وحفظ عنده التنبيه واملنهاج األصلي، الشيخ أمحد بن أسد األُميوطي،  -4

 عليه غريمها من الروايات إفراداا ومجعاا . وألفية ابن مالك، والنخبة، وتال عليه أليب عمرو مث البن كثري، وامع

                                                 

 13( حيث قال : ول عمري إن املرء ال ينبل حىت يأخذ عمَّن فوقه ومثله ودونه، انظر السخاوي، مرجع سابق، ص  1) 



(126) 

 

ت  ق لَّل  ا عداه يزيد على الوصف، هيث  وأقبل عليه بُكلِّي ته إقباالا مه الز مام أمحد ابن حجر العسقالين،اإل -5
 . هيث كان من أكثر اآلخذين عنه ومحل عنه علماا مجًّا، واخت  به كثرياا

 تالميذه :ومن 
 . (1)حممد بن قاسم بن حممد بن الغرابيلي -1

 تصانيفه بعد أن كتبها، واألذكار للنووي .قرأ عليه ألفية احلديث بتمامها هثاا، والقول البديع، وغريه من 
 .   أبو الغيث حممد بن علي اخلانكي -2

 الزمه يف شرحه هلداية ابن اجلزري، والقول البديع وغريمها، وكتبهما مع مصنفه يف ختم البخاري وغريه .
اإلمام الشافعي، الزمه أثناء إقامته باملدينة املنورة، وقرأ عليه مسند ، حممد بن أمحد بن شرف الدين -2

ا وأشياء، وامع منه وعليه مجلة، وكتب له أشياء . ، أاماؤهم مسجلة عندي، اليسمح وغريهم كثريون جدا
 اجملال بذكرهم .

 

 مؤلفاته :
 الغاية يف شرح منظومة ابن اجلزري  اهلداية . -2                      فتح املغيث بشرح ألفية احلديث . -1
 النكت على األلفية . -4               نظم العراقي لالقاراح .اإليضاح يف شرح  -3
بلوغ األمل بتلخي  كتاب الدار قطين يف العلل  -6                                  شرح التقريب للنووي . -5
. 
البن دقيق لقول املفيد يف إيضاح شرح العمدةا -8                         أقرب الوسائل بشرح الشمائل . -7

 العيد .
ن ذم التوريخ ، وغريه . اإلعالن -11                             شرح ألفية السرية للعراقي . -1

 
 بالتوبيخ مل

 : 2وفاته

                                                 

 286( املصدر السابق، ص  1) 

 1/17( ابن العماد احلنبلي، مرجع سابق،   2) 



(127) 

 

، وُصلي بعد صالة الصبح من يو م ه28/8/112يف يوم األحد، املوافق باملدينة املنورة،  -رمحه اهلل  -ُتويف 
 .  اإلمام مالك بن أنس رمحه اهلل جبوار قرباالثنني، وُدفن بالبقيع، 

 (1)ابن صالح -61

هو الشيخ فتح الدين أبو الفتح حممد بن عبدالرمحن بن حممد بن صاحل بن إاماعيل بن إبراهيم بن أمحد بن 
 حسني بن علي بن صاحل الكناين، ويُعرف بابن صاحل .

 . ه 12/3/711ُولد يف املدينة املنورة، يف ليلة 
 العلمية :حياته 

نشأ باملدينة املنورة، فحفظ القرآن الكرمي، وتاله بالعشر من طريق النشر، وحفظ احلاوي، ومجع اجلوامع، واجُلمل 
للزّجاجي، وألفية العراقي احلديثية، وعرض على مجاعة، وأخذ الفقه واألصول مع املعاين والبيان والعربية واملنطق، 

موته، بة واإلمامة ببلده طيبة عن أبيه، مث استقل بذلك بعد وقرأ احلديث على مجاعة، وناب يف القضاء واخلطا
، مع نظر املسجد النبوي ، فار  القضاء ألخيه، واقتصر على اخلطابة واإلمامةه844واستمر إىل أثناء عام 

ذا دهاة العامل ،  يف قضائه كرميا، من ُمس دَّداا يت املقدس، وكان ذكياالشريف حىت مات، وق دخم القاهرة، وزار با
ام تو ح س ن، وم ل قى مجيل، مع فضيلة يف الفقه، ومشاركة يف غريه، وسهولة يف النظر هيث كان قد ابتدأ نظم 

مع التصريح بأاماء القراء ن ظ ماا ُمن س جماا، القراءات العشر من طرق ابن اجلزري يف ر وخي الشاطبية وحنوها 
ا
ا
 خاوي املصنف باملدينة املنورة وأخذ عنه .سمن اللحن، ل قيه ال واختصاراا حسناا لو كان سامل

 شيوخه :ومن 
 أ عليه الشفا .قرأ عليه القرآن الكرمي بالقراءات العشر من طريق النشر، وقر اإلمام حممد بن اجلزري، -1
 ه صحيح البخاري، وأخذ عنه الفقه .لشيخ عبدالرمحن بن حممد، قرأ عليوالده ا -2
                 الشيخ حممد الغراقي . -5     الشيخ يوسف الرميي اليمين . -4         الشيخ مجال الدين الكازروين . -3
 الشيخ مجال الدين بن ظهرية، تلقى عنهم الفقه . -6 
 الشيخ هم الدين السكاكيين، تلقى عنه الفقه مع األصول واملعاين والبيان . -7

                                                 

 . 8/34( السخاوي، مرجع سابق،   1) 



(128) 

 

 والعربية واملنطق. وغريهم . األصول والنحوالشيخ أبو عبداهلل الوانوغي، أخذ عنه  -8
 وفاته : 
، وُصلي عليه بعد صالة الصبح ه14/5/861ليلة اجلمعة، املوافق  باملدينة املنورة، يف -رمحه اهلل  -ُتويف 

 بالروضة الشريفة، وُدفن بالبقيع، بالقرب من سيدنا عثمان رضي اهلل عنه .
 (1)قاري عبداهلل -60

 عبدالرمحن بن غالم حممد، الشهري بقاري عبداهلل، أو قار ي كبري .هو الشيخ حممد عبداهلل بن 
 ه .1365ُولد يف مدينة رام كلي أياز أباد، مبنطقة ُمل تان، يف باكستان، يف شهر رجب الفرد، عام 

 حياته العلمية :
دارس ( يف نشأ يف بلدته، فحفظ القرآن الكرمي وهو صغري، برواية حف  عن عاصم، مث التحق جبامعة ) خري امل

ُمل تان، ودر س فيه التفسري والتجويد والقراءات، والصرف والنحو واألدب واملنطق والفلسفة واألصول والفقه، 
؛ ارحتل إىل الديار ه11/1/1381، ويف ه1387ها عام وخترج من -اماعاا وقراءةا  -صوله واحلديث الشرف وأ

، بدأ ه21/1/1311دينة املنورة، ويف ارحتل إىل امل املقدسة ألداء مناسك العمرة، مث أدى مناسك احلج، مث
بتدريس القرآن الكرمي يف مسجد ) خليل اهلل ( يف عوا  املدينة، مث انتقل تدريسه إىل املسجد النبوي الشريف، 

 ه ، وانتفع به خلق ال حُيص ون كثرةا .21/8/1412يف 
 شيوخه :ومن 
 واية حف  عن عاصم .الشيخ ُخدا خبش، حفظ عليه القرآن الكرمي بر  -1
در س عليه كتاب ) مجال القرآن ( يف التجويد، للشيخ أشرف احلنَّان سيد طالب حسني احلسيين،الشيخ عبد -2

 صاحب  انوي .
حفظ عليه منظوميت التحفة واجلزرية يف التجويد، والشاطبية والدرة فانيفيت، الشيخ أبو عبداهلل رحيم خبش ال -3

ببعض  مث مجعاا - إفراداا -هنا و القراءات العشر مبضمشر الصغرى والكربى، وقرأ عليه والطيبة يف القراءات الع

                                                 

 ه 1416( أفدته من املارج م له عام  1) 



(129) 

 

القرآن الكرمي، كما قرأ عليه الرسائل املؤلفة باللغة األوردية يف هذا العلم، للشيخ رحيم خبش، وأجازه بكل ماذُكر 
. 
 املصابيح .الشيخ حممد صديق، تلقى عنه الصرف والنحو، وقرأ عليه كتاب : مشكاة  -4
 الشيخ غالم مصطفى . -5
 الشيخ فيض أمحد، تلقَّى عنهما النحو والصرف . -6 
 الشيخ حممد إسحاق خان، نائب املفيت، در س عليه املنطق والفلسفة . -7
 الشيخ عبدالستار املفيت، درس عليه الفقه وأصوله، وعلم املواريث . -8
 عليه أصول احلديث، وقرأ عليه صحيح البخاري . درسالشيخ خري حممد، مؤسس جامعة خري املدارس،  -1
 احملدث الشهري الشيخ حممد شريف الكشمريي، قرأ عليه جامع الارمذي، وسنن أيب داود . -11
 املفيت الكبري الشيخ حممد عبداهلل، قرأ عليه صحيح مسلم . -11
 .الشيخ عتيق الرمحن، قرأ عليه سنن ابن ماجه والنَّس ائي واملوطأين  -12
 
 

 تالميذه :ومن 
 يه، وثالثة لشعبة عن عاصم منبراوييه ، وأخرى لنافع املدين براويقرأ عليه ختمة البن كثري ،عبدالقيوم خان -1
  الشاطبية . طريق
 الشاطبية . طريق أيوب اهلل ركها، قرأ عليه ختمة لشعبة عن عاصم، وأخرى البن كثري من -2
حممد جييب املقدوين  -5       ناجي حممد عبداجمليد . -4 عامر عبداحلميد مظاهري الربماوي .    حممد  -3
. 
 حممد أبو شوشة فضل . -7                            مطيع غالم رسول . -6

 الشاطبية . طريق قرؤوا عليه القرآن الكرمي برواية حف  عن عاصم من
 الدرة . طريق قرأ عليه ختمة بالقراءات الثالث املتممة للعشر منعبدالرمحن بن سعد الزايدي،  -8



(131) 

 

الشاطبية، وختمة أخرى  طريق من براوييهقرأ عليه ختمة بقراءة اإلمام الكسائي علي حممد عطيف، -1
 الدرة . طريق بالقراءات الثالث املتممة للعشر من

دمة اجلزرية يف التجويد، وقرأ عليه ختمة حفظ منظومة املق -الباحث  -إلياس بن أمحد حسني الربماوي  -11
 الشاطبية . طريق الشاطبية، وأخرى برواية شعبة عن عاصم من طريق برواية حف  عن عاصم من

ا  ، أاماؤهم مسجلة عندي، اليسمح اجملال بذكرهم .وغريهم كثريون جدا
 ه اميع جميب .يف  عمره، وأحسن عمله وخامتته، إنأطال اهلل 

 (1)ابن القطان -64

ر ف ة أبيه وعمه .يسى بن عمر بن أيب بكرهو الشيخ حممد بن علي بن حممد بن ع  ، ويُعرف بابن القطان؛ حخ
 ، وكان يذكر أّن أصله كناين .ه737ُولد عام 

 
 
 

 حياته العلمية : 
ومهر يف ، وعرض على مجاعة، بااُحبب إليه العلم، فتلقَّى الفقه والعربية والقراءات واحلديث الشريف، وحفظ كت

، وأفىت وصنَّف ) وكان خطيب املدينة املنورة وإمامها عليه، ودر س القراءاتنون كثرية، وناب يف احلكم و الك ف
) (2) .  

 شيوخه :ومن 
 القراءات، وتلقَّى عنه العربية . الشيخ حممد بن الصائغ، هث عليه الشاطبية، وقرأ عليه -1

                                                 

 1/1( السخاوي، مرجع سابق،  1) 
ه  ، 1367، ط األخرية، مصر،  مطبعة احلليب وأوالده ، الم ن ح الفكرية شرح المقدمة الجزرية( مال قاري، علي بن سلطان حممد،  2) 

ه ، 1348اجلديد، عام ، دهلي، مطبع اجملتبائي شرح الشاببية ف  القراءات السبع، و مال قاري، علي بن سلطان حممد، 82م ، ص 1148
 . 431ص 
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أخذ عنه الشيخ سراج الدين امللقن،  -3       قرأ عليه القراءات.والد زوجته، الشيخ هباء الدين بن عقيل،  -2
 .الفقه
 الشيخ عماد الدين األسنوي، أخذ عنه األصلني واجلدل والفقه .وغريهم . -4

 تالميذه :ومن 
ومؤلَّف ه: ) قرأ عليه عدة علوم، وقرأ عليه سبع ختمات لألئمة السبعة، حممد بن حممد بن حممد السفطي  -1

 أبو بكر الضرير . -2            .(1) السهل يف القراءات السبع (
قرأ عليه احلاوي الصغري، وامع منه بعض كتبه، مثل: السهل يف القراءات حممد بن عبدالرمحن السخاوي، -3

 السبع ..
 مؤلفاته :

 يف القراءات السبع .بسُ السهل  -2                             السهل يف القراءات السبع .  -1
 ذيل على الطبقات لألسنوي . -4            مجع الشمل يف الفرائض واحلساب واهلندسة . -3
 املشرب اهلين شرح  تصر املزين، وغريه . -6           شرح ألفية ابن مالك، أكثر من أربع جملدات . -5
 

 : وفاته
 . ه813عام  -رمحه اهلل  -ُتويف  

 (2)السعادات الحسين أبو  -63

 هو الشيخ أبو السعادات حممد بن حممود بن عادل احلسيين، املدين، احلنفي .
 . ه811يف املدينة املنورة، عام  -فيما أحسب   -ُولد 

يخ أيب حمذورة، له اشتغال وفضل، وقرأ للسبع على الشيخ عبدالرمحن بن عياش، واإلمام حممد بن اجلزري، والش
 . نة املنورة إال ملكة املكرمةيومل صخرج من املد

                                                 

 1/227( الضوء الالمع  3)  
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 وفاته :
سابع عشري شعبان، عام سبعة  ه27/8/877باملدينة املنورة، يف يوم األحد، املوافق  –رمحه اهلل  –ُتويف 
 ، وُصلي عليه من الغد بالروضة الشريفة، وُدفن بالبقيع .ة من اهلجرة، عن سبعة وستني عاماا ومثامنائوسبعني

 (1)محمد المقعد -62

 هو الشيخ أبو عبداهلل وأبو نصر حممد بن حممد بن أيب بكر املراغي املدين .
 . ه834ُولد يف املدينة املنورة، يف شهر صفر، عام 

 حياته العلمية :
ة، فحفظ القرآن الكرمي، واملنهاجني الفرعي واألصلي، واآلجرومية وألفية ابن مالك، شأ يف املدينة املنور ن

السبع، ونصف ألفية احلديث، وج وَّد القرآن الكرمي، وتلقَّى القراءات السبع، والفقه والشاطبية يف القراءات 
والفرائض واحلساب، وغري ذلك، وعرض على مجاعة، والزم والده، وارحتل إىل مكة املكرمة  2واحلديث واألصلني

ألفاظ الكتب الشهرية، جمُخيداا يف  ة  ارسته للسماع والقراءة بارعااوغريها، فعرض وقرأ على علمائها، وصار لكثر 
ا قرأ عليه ر بعد أبيه لإلاماع، فكان ي     ، هيث كان ابن السيد عفيف الدين ينوِّه به يف ذلك، وتصدَّ لقراء ا فصيحا

ريه ومتانة عقله، هيث صار م ن شاء اهلل من أهل بلده والقادمني عليها، وهم متفقون على جاللته ووجاهته وخ
م وغريها من أمور املدينة، سيما وآراؤه جليلة، ومقاصده حسنة مجيلة، وتودده للفقراء والغرباء يف مهما  مرجعاا

، ومل البلد وغريهم منتشرة، وحج مراراا متزايدة، وبذله ملا حتت يده من الكتب، وهو شيء كثري لخطالبه من اهل
 يزل على وجاهته إىل آخر حياته .

 شيوخه : ومن 
 غريب، حفظ عليه القرآن الكرمي، وانتفع بربكته هيث إنه مل حيتج إىل إعادة .الشيخ أبو بكر امل -1
 الشيخ حممد بن عبدالعزيز الكازروين، ج وَّد عليه القرآن الكرمي . -2
 اءات السبع .ر الشيخ إبراهيم الطباطيب، قرأ عليه الق -3
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 ليه البخاري .الشيخ أبو الفرج بن اجلمال الكازروين، تلقَّى عنه الفقه، وقرأ ع -4
 الشيخ أبو الفتح بن تقي، تلقَّى عنه الفقه والعربية . -5
 ت بن ظهرية، أخذ عنه أصول الدين ، وغريهم .الشيخ أبو السعادا -6 

 وفاته :
 . ه15/1/811باملدينة املنورة، يف ضحى يوم األحد، املوافق  -رمحه اهلل  -ُتويف 

 (1)ُمنى صالح -65

 صاحل عزت . هي الشيخة مىن صاحل حممد
 م .1161، املوافق عام ه1371نة أم درمان بالسودان، عام ُولدت يف مدي

 حياتها العلمية :
نشأت يف بلد ا، فدر س ت املراحل األولية حىت حصل ت  على الشهادة الثانوية يف مدرسة البلك الثانوية عام 

؛ ه1415ت يف املدينة املنورة، ويف عام ، واستقرَّ ه ، مث ارحت ل ت إىل الديار املقدسة يف العام نفسه1318
التحق ت مبدرسة ) دار القرآن ( وحفظ ت  مخسة أجزاء من القرآن الكرمي، مث اخُترب ت فيها، وهح ت  بتقدير  تاز، 
مث التحق ت مبركز الدورات يف القسم النَّس وي جبمعية حتفيظ القرآن الكرمي باملدينة املنورة، وحض ر ت دورة إعداد 

لمات بالقسم املذكور، يف الذي يليه،   وخترَّج ت بتقدير  تاز، مث ُعين ت معلمة يف مدرسة ) دار القرآن املع
 الكرمي ( يف فصل األميات .

القرآن  ؛ التح ق ت مبركز الدورات مرة أخرى، وهي دورة متابعة احلفظ، حيث أكمل ت حفظه1418ويف عام 
خ القراء بدورة السند على رواية حف ، لدى شي التحق ت ؛ه1414الكرمي خالل هذه الدورة، ويف عام 
؛ التحق ت بدورة القراءات السبع يف القسم النَّس وي جبمعية التحفيظ ه1411باملسجد النبوي الشريف، ويف عام 

 باملدينة املنورة .
سند، كما ُرشح ت  ُرشِّح ت للتدريس يف الدورة املكثفة لتحسني املستوى، ويف دورة متابعة احلفظ، ويف دورة ال

 كعضوة جلان يف القسم املذكور .

                                                 

 ه  .1422( أفدته من املارج م له، عام  1) 
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 شيوخها :ومن 
 الشيخ إبراهيم األخضر، شيخ القراء باملسجد النبوي الشريف . -1

 الشاطبية . طريق قرأ ت عليه ختمة برواية حف  عن عاصم من
يدات، قرأ ت عليها القاءات السبع من -2  الشاطبية . طريق الشيخة زينب سخ

 تلميذاتها :ومن 
 حياة مصطفى إلياس . -3                مطرية عبداهلل الصاعدي . -2             عائشة حممد فالتة . -1
            هدى مرهون علي املرعي . -6                         جاكلني فرج . -5           عفاف محزة جعفر . -4
 الشاطبية . طريق برواية حف  عن عاصم من خدجية بادويالن، كلهن قر أ ن عليها القرآن الكرمي -7

ا  ، أاماؤهن مسجلة عندي، ال يسمح اجملال بذكرهن .وغريهن كثريات جدا
 عملها وخامتتها، إنه اميع جميب . أطال اهلل يف  عمرها، وأحسن

 
 

 (1)ياسين الخياري -66

 شيخ القراء بالمسجد النبوي الشريف

 اخلياري .هو الشيخ ياسني بن أمحد بن مصطفى 
 . ه1281ُولد يف املنصورة، مبصر، عام 

 حياته العلمية :
أ يف املنصورة، فالتحق بالُكتَّاب، وتعلَّم فيه القراءة والكتابة،  وحفظ القرآن الكرمي، مث التحق باألزهر، وحصل نش

الشاطبية والدرة على كبار قراء  طريقي منالصغرى فيه على إجازةته العلمية، قلُت: كما تلقَّى القراءات العشر 
 وقته .
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ويف مطلع القرن الرابع عشر اهلجري، ويف عهد الدولة العثمانية؛ ارحتل إىل املدينة املنورة، وفيها قام بتدريس 
 للقراء باملسجد النبوي الشريف .  شيخااملسجد النبوي الشريف، وُعنيالقرآن الكرمي والقراءات با

 شيوخه :
 الشاطبية . طريق بياري، قرأ عليه القرآن الكرمي بالقراءات السبع منالشيخ حممد األ -1
 الشاطبية . طريق الشيخ حسن بن حممد اجلريسي الكبري، أجازه بالقراءات السبع من -2
الشيخ إبراهيم السقا ،  -5                  الشيخ حممد عليش . -4              الشيخ البسيوين . -3

 وغريهم .
 : تالميذه
 عبداحلي أبو خضري . -2    ابنه أمحد ياسني اخلياري . -1
 الشاطبية . طريق الكرمي بالقراءات السبع من نحممد أمحد خليل، قرؤوا عليه القرآ -3

 وفاته : 
 ه .1344من املدينة املنورة ( عام  يف قرية املسيجيد، وُدفن بقرية فخر يش ) قريتان قريبتان -رمحه اهلل  -ُتويف  
 

 : الثان  المبحث
 . اهلجري من القرن التاسع إىل القرن اخلامس عشر مكة املكرمةقراء 

 (1)الفخر المرشدي -67
هو الشيخ فخر الدين أبو بكر بن أمحد بن إبراهيم بن أمحد بن أيب بكر بن عبدالوهاب بن أمحد املرشدي، 

 الفوي األصل، املكي الشافعي، ويُعرف بالفخر املرشدي .
 ه.813، يف شهر ذي القعدة، عام مكة املكرمةُولد يف 

 حياته العلمية :
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نشأ يف مكة املكرمة، فقرأ القرآن الكرمي وتاله بعّدة روايات، وقرأ احلديث الشريف، وحفظ أربعي النووي والعمدة 
مث عاد إىل مكة املكرمة وامع هبا،  ونقله أبوه إىل املدينة املنورة فأخذ عن علمائها، -للنووي  - واملنهاج الفرعي

والزم احلج واالعتمار من اجلعرانة مدة إقامة هبا، ودخل اليمن والقاهرة والشام، ورحل إىل أدرنة من بالد الشام 
، ودخل فما دوهنا، وحضر هنا  غزاة على ساحل البحر األخضر وباشر فيها القتال، ودخل حلب ودمشق

فتاة المنحنى بعد بُعدها                  وقد سمح ت من تقول::ذي أولهلمصر وأجاب هبا عن ذلك اللغز ا
 بعد صدٍّ وإعراض
، لطخيف العخشرة، غزير احلفظ أليام العرب وأشعارها، كثري املخالطة للموجودين ساكناا ظريفاا وكان ذكياا عاقالا 

كتب املنسوب، وخالُ األكابر والعلماء كالكمال بن البارزي والعز احلنبلي،   منهم، مع مشاركة يف الطب واللغة،
 وكان مييل إليه، وكتب عنه البقاعي، وبالغ يف الثَّناء .

 شيوخه :ومن 
 اإلمام حممد بن اجلزري، قرأ عليه القرآن الكرمي وتاله بعخدَّة روايات، وامع عليه شيواا من احلديث . -1
القاضي عبدالرمحن بن  -4     الشيخ زين الدين املراغي.     -3            ملرجاين .الشيخ هم الدين ا -2

 صاحل .
 الشيخ علي بن أيب الفتح الزرندي .-6         الشيخ مجال الدين بن ظهرية . -5
 الشيخ مجال الدين الكارزوين، هث عليه نصف تفسري البغوي . -7
 وغريهم .اإلمام أمحد بن حجر العسقالين . -1            الشيخ و  الدين العراقي . -8

 حممد بن عبدالرمحن السخاوي . وممن استفاد منه :
 وفاته :
ة الصبح، وُدفن مبقربة ، وُصلي بعد صاله876رمة، يف شهر ذي القعدة، عام مبكة املك -رمحه اهلل  -ُتويف 
 املعالة .
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 (1)أحمد التيج  -68
مة املقرئ الشهري  ري بن عبدالرزاق احلسيين التِّ هو العالَّ يجي الشيخ السيد أمحد بن حامد بن عبدالرزاق بن ع ش 

 املصري الريدي .
 . ه1285ُولد يف أيب تيج، مبصر، يف شهر ذي احلجة، عام  

 ته العلمية :حيا
والعشر، مث تلقى اعتىن هفظ القرآن الكرمي وجتويده وقراءاته، فقرأ منظوميت الشاطبية والدرة يف القراءات السبع 

هنا، كما و هنما، مث حفظ منظومة طيبة النشر يف القراءت العشر الكربى، مث تلقى القراءات مبضمو القراءات مبضم
 القراءات األربع فوق العشرة . علمت

، مث ارحتل إىل ه1335أقام باملدينة املنورة عام ، و ه1316دة، فارحتل إىل احلجاز عام قام برحالت علمية عدي
بطلب من مؤسس مدارس الفالح؛ الشيخ ، ه1347ارحتل إىل مكة املكرمة عام وأقرأ فيها مدة، مث حلب، 

للقراءات يف مدرسة الفالح، يف شعبة حفظ القرآن الكرمي، فانتفع به خلق كثريون  مدرسااوُعني حممد علي زينل، 
. 

ينة املنورة يف اإلجازة املد ، فصار ياردد إىله1361خاصة يف شهر رمضان حىت عام كان ياردد إىل مصر، و 
 .املدرسية
 شيوخه :ومن 
والده السيد حامد التيجي، حفظ عليهما القرآن الكرمي  -2                   الشيخ أمحد زكوة التيجي . -1
. 

                                                 

، 1، طإل  ى فل  ك أس  انبد اإلتص  ال بالحبي  ب البش  ير ص  لى اهلل علي  ه وس  لم  ال  دليل المش  ير ،بك  ر ب  ن أمح  د ب  ن حس  ني وأب  ، احلخبش ي ( 1) 
أه ل الحج از بع بقهم ،عب داحلي  ، حس ن ع زاز، و 31ص م، 1117، ه   1418، توزيع املكتبة املكية ،  مؤسسة فؤاد بعينو للتجليد، ، بريوت

، ومبا أفادين به حفيد ابن املارجم له السيد حممدود بن عمرو ب ن عب داهلل  333ص م، 1114، ه 1415دار العلم، ، ، جدة،  1، طالتاريخ 
 ابن املارجم له .
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ۀ  ہ  چ قرأ عليه القرآن الكرمي بالقراءات السبع إىل قوله تعاىل يف سورة األنعام الشيخ حممد سابق،  -3

ومل يكمل لوفاة الشيخ  (1)چہ  ہ  ہ  ھ  ھ   ھھ  ے  ے  ۓ  ۓ    
 . (2)ه1312سابق عام 

 الشاطبية والدرة . طريقي الشيخ عبدالعزيز علي كحيل، قرأ عليه ختمة بالقراءات العشر من -4
 لعشر الكربى منقرأ عليه القراءات االقراء بالديار املصرية يف وقته، الشيخ علي بن حممد الضباع، شيخ  -5
 القراءات األربع فوق العشرة يف الذي يليه . ليهع علم، مث ته1344الطيبة عام  طريق
 تالميذه :ومن 
، وأخرى بقراءة براوييهقرأ عليه ختمة بقراءة اإلمام عاصم امحد بن حسني بن حممد احلخب شي،  أبو بكر بن -1

 الشاطبية . طريق من براوييهاإلمام ابن كثري 
بالقراءات السبع  قرأ عليه القرآن الكرمي عرضاا واماعاا،  (3)عبدالفتاح بن عبدالرحيم ُمال حممود اآلقُّورغاين -2
 .ه 1365، وأجازه باإلسناد عام ه 1362الشاطبية، وانتهى من العرض عليه عام  طريق من
ن الشاطبية والدرة و عليه القراءات األربع عشرة مبضم تعلم، (4)عبدالعزيز بن حممد علي عيون السُّود -3

 . (5)والطيبة والفوائد املعتربة
  حممد عبداهلل الكحيلي . -6           حممد حسني عبيد . -5                       .(6)زيين بويان -4

                                                 

 . 71( سورة األنعام، اآلية  1) 
ه  1414مكتبة الدار ، ،املدينة املنورة ، 5، ط على رواية حف  عن عاصم بن أيب النَّجود قواعد التجويد:  عبدالعزيز عبدالفتاح، قاري(  2) 

 . 24، ص 
 . 24( املرجع السابق، ص  3) 
، دمشق، دار الفكر للطباعة والتوزيع  1، طتاريخ علماء دمشق ف  القرن الرابع عشر الهجري( احلافظ، حممد مطيع،  وأباظة ، نزار،    4) 

 . 142/  2م ، 1186ه   ، 1416والنشر ، 
ه  ، 1363ه  : أن األشقر ذهب إىل مكة املكرمة عام 1421أخربين الشيخ حممد خالد األشقر عندما ذهبُت إليه مبنزله يف مح  عام (  5) 

 م ألداء املناسك، ورأى عيون السود يقرأ على املارج م األربع فوق العشرة، وليس العشر .1144املوافق عام 

 . 352( عزاز، مرجع سابق، ص  6) 
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بن عباس بن عبدالعزيز ي علو  -1  (1)عبداهلل مح  ُدوه السُّنَّاري - 8    أمحد بن عبداهلل احلجازي.  -7 
 وغريهم كثري .، الشاطبية طريق قرؤوا عليه القراءات السبع من (2)املالكي
 وفاته :
، وُصلي عليه يف ه12/1/1368لة األربعاء، املوافق مبكة املكرمة، يف داره مبحلة أجياد، لي -رمحه اهلل  -ُتويف 

 املسجد احلرام، وُدفن ضحوة األربعاء، مبقربة املعالة .
 (3)أحمد المرزوق  -69

 هو الشيخ أبو الفوز أمحد بن السيد رمضان بن السيد حممد املالكي املرزوقي احل س ين .
 . ه1215ُولد بسنباط، مبصر، عام 

 حياته العلمية :
 حفظ القرآن الكرمي وهو صغري، مث تلقى القراءات العشر الصغرى والكربى على شيو  وقته .

للمالكية مبكة املكرمة بعد وفاة أخيه السيد حممد رمضان، كما قام بتدريس القرآن  ُعني مفتياا ه؛1261ويف عام 
الكرمي والقراءات والتفسري والعلوم الشرعية وغريها باحلرم املكي الشريف، جبوار مقام املالكي، ويف آخر عمره كان 

 يقرأ يف تفسري البيضاوي .
 شيوخه :ومن 
من طرق الشاطبية والدرة قرأ عليه القراءات العشر الصغرى والكربى الشيخ الكبري السيد إبراهيم العبيدي،  -1

 والطيبة.
 . (4)الشيخ حممد بن حممد بن أمحد األمري الكبري-2

                                                 

  7، مكة املكرمة، املكتبة املكية، نشروتوزيع وتعليق فوزي خوجة، ص 1، ط مقتاح التجويد للمعلم المستفيدنَّاري، عبداهلل محُدوه، ( السُّ  1) 
 . 127/ 1م ، 2114ه   ، 1425، 1، طتقريب النفع وتيسير الجمع بين القراءات السبع( الغمري، نبيل بن هاشم بن عبداهلل،   2) 
، اختصار   2، طمختصرن شر الن َّو ر والزهر ف  تراجم أفاضل مكة من القرن العاشر إلى الرابع عشرعبداهلل مرداد،   ( أبو اخلري، 3) 

 214 -167/ 1، البكري، مرجع سابق،  113ه  ، ص 1416وترتيب وحتقيق،  حممد سعيد العمودي، أمحد علي، عامل املعرفة، 

، الفكر فيما مضى من الحوادث والعبر ف  تراجم رجال القرن الثان  عشر والثالث عشرنزهة ( احلضراوي املكي، أمحد بن حممد،   4) 
 . 1/86م ، 1116، دمشق، حتقيق حممد املصري، وزارة الثقافة،   1ط
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 تالميذه :ومن 
  طاهر التكروري . -3           أمحد زيين دحالن . -2          أمحد دهان . -1
  . (2)أمحد احللواين الكبري -5                    . (1)حممد حيىي بن حممد أمان املكي -4 

الزمه مدة أربع سنوات مبكة املكرمة، فقرأ عليه ختمة جمّودة برواية حف  عن عاصم، ومل يأذن له بالرجوع، فأقام 
هنا، مث حفظ عليه منظومة و السبع مبضم وحفظ عليه منظومة الشاطبية يف القراءات السبع، وتلقَّى عنه القراءات
هنا، مث حفظ عليه منظومة الطيبة يف و الدرة يف القراءات الثالث املتممة للعشر، وتلقَّى عنه القراءات مبضم

 هنا، وأجازه بالقراءات العشر وماجتوز له روايته .و القراءات العشر الكربى، وتلقَّى عنه القراءات مبضم
 مؤلفاته :

 يل املرام شرح منت عقيدة العوام حتصيل ن -2                                   العوام .منت عقيدة  -1
  بيان األصل يف لفظ با فضل . -4                        شرح على مولد شرف األنام . -3
 . يف النحو، للخوارزمي البقا  ،نسهيل األذهان على منت تقومي اللسان -5
 منظومة يف قواعد الصرف والنحو . -7                      املرزوقية شرح اآلجرومية .الفوائد  -6
 . (3)عصمة األنبياء عليهم السالم -1                            منت نظم يف علم الفلك . -8 

 وفاته :
 . ه 1262مبكة املكرمة، عام  -رمحه اهلل  -ُتويف 

 (4)أبو الخير المك  -71

                                                 

رفة على مشيخة وأسانيد صاحب  شيخ مكة المشرفة( الغمري، نبيل بن هاشم،   1)  ه  ، 1426، مكة املكرمة،    1، طاألسوار الم ُش 
 1/17م ،  2115

ه  ،  1416، دمشق،  دار الفكر 1،  طتاريخ علماء دمشق ف  القرن الرابع عشر الهجري( احلافظ، حممد مطيع،  وأباظة، نزار،   2) 
 1/78م ، 1186

، لبنان ،  ، بريوت6،  طاألعالم قاموس تراجم ألشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين والمستشرقين( الزركلي، خري الدين،  3) 
 . 1/247م، 1184دار العلم للماليني،  

 1/157( البكري، مرجع سابق،  4) 
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أمحد بن الشيخ عبداهلل مريداد بن حممد صاحل بن سليمان بن حممد صاحل بن حممد مريداد احلنفي،  هو الشيخ
 املكي، الشهري بأيب اخلري .
 . ه1251ُولد يف مكة املكرمة،عام 

 حياته العلمية :
جر والده، وقرأ القرآن الكرمي على مجلة من الشيو ، وتلقَّى القراء ات السبع من نشأ مبكة املكرمة، فارىب يف حخ

ه الشاطبية، مث اشتغل بقراءة العلوم على علماء وقته، حىت برع يف كل فن تلّقاه، وأجاز له شيوخه وأ ذخنوا لطريق 
؛ والّه الشريف عبداهلل مشيخة اخلطباء، بعد موت الشيخ ه1213ويف عام ، بالتدريس، فدرَّس كتباا كثرية

، ويف شهر مجادى األوىل من العام نفسه؛ طلبه ه1211م وظل فيها حىت عاسليمان بن عبداملعطي مريداد، 
الشريف عبداملطلب، وعرض عليه اإلفتاء، فامتنع واستعفى من مشيخة اخلطباء ملا رأى األمور غري مستقيمة، 

 فأجابه الشريف إىل ذلك .
 ام .؛ عرض عليه الشرسف عون االفتاء، فامتنع لزهده، وهو إمام وخطيب باملسجد احلر ه1313ويف عام 

 
 

 شيوخه :ومن 
 طريق تلقَّى عنه القراءات السبع من الشيخ علي السمنودي بن إبراهيم بن مصطفى احلُلو املصري، -1

 الشاطبية .
 الشيخ حممد سعيد بشارة املكي، اخلالدي . -3            املفيت الشيخ مجال بن عبداهلل شيخ عمر . -2
 الشيخ عبداهلل كوجك . -5                          الشيخ حممد صاحل الزواوي . -4
 الشيخ رمحة اهلل بن خليل الرمحن اهلندي، مؤلف كتاب : إظهار احلق . -6

 ومن تالميذه :
 جازه عامة .أار بن عبدالوهاب املكي الصديقي، عبدالست -

 وفاته :
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 . ه1335مبكة املكرمة، عام  -رمحه اهلل  -ُتويف 
 (1)أحمد الكالع  -70

هو الشيخ شهاب الدين أمحد بن علي بن عمر بن أمحد بن أيب بكر بن سامل الكالعي احلمريي الشوايطي 
 اليمين مث املكي الشافعي .

 . ه781يف العشر األواخر من شهر رمضان املبار ، عام  -بلدة بقرب تعز  -ُولد بشوايُ 
 حياته العلمية :

فظ هبا الشاطبية، مث تلقَّى القراءات السبع بعد التسعني، فحنشأ يف مسقُ رأسه، فحفظ القرآن ، مث قدم تعز 
، أمثال ابن اجلزري، وأ ذخنوا له يف اإلقراء، كما تلّقى الفقه وغريه، وارحتل إىل والعشر على كبار القراء يف وقته

وأقرأ األطفال  املدينة املنورة ومكة املكرمة وغريمها، وقرأ على علمائها، وامع وكتب خبطه الكثري لنفسه ولغريه،
مدة، وعكف باملسجد احلرام يقرئ ويدرِّس ويفيد، فعم االنتفاع، وباشر مشيخة الواسطية حني أعرض الشيخ 

، ذا امت حسن، ونسمة الا مفنّ ناا دي ِّناا سكتاا متواضعاافاض وكان إماماالشييب، وحدَّث، امع منه الفضالء،عمر ا
وصفه اإلمام ابن حجر  إىل الناس قاطبة، مبار  اإلقراء، وقد للعبادة واإلقراء والطواف، حمباا لطيفة، ومالزمة

 العسقالين، بالشيخ القدوة األوحد الفقيه.
 شيوخه :ومن 
قرأ عليه ختمة برواية قالون عن نافع مجعاا بقراءة ابن كثري وأيب عمرو، وقرأ عليه الشيخ عبداهلل البنيب،  -1

 .(2)چھ  ے   ے  ۓۓ    چ بالسبع من أول القرآن إىل قوله تعاىل 
 املقرئ الشيخ عبدالرمحن بن هبة اهلل امللحاين، قرأ عليه ختمة بالقراءات السبع . -2
قرأ عليه القرآن الكرمي بالقراءات السبع، عام الشيخ حممد حيىي الشاريف اهلمداين، شيخ امللحاين املتقدم،  -3

 .ه811
 الشيخ ابن سالمة، قرأ عليه ختمة بالقراءات السبع، وأخرى بالقراءات الثالث املتممة للعشر . -4

                                                 

 2/28( السخاوي، مرجع سابق،   1) 

 181( سورة البقرة، اآلية  2) 
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 وغريهم . قرأ عليه ختمة بالقراءات العشر ، اإلمام حممد بن اجلزري، -5
 تالميذه :ومن 
 حممد عبد الرمحن السخاوي . -2                 األمني األقصرائي، تال عليه أليب عمرو . -1

 وفاته :
 . فن باملعالة. ودُ  ه14/11/863مبكة املكرمة، يف صبح يوم األربعاء، املوافق  -رمحه اهلل  -ُتويف 

 (1)أحمد العين  -74
بن علي بن عمر بن كنان العيين األصل، املدين الشافعي، ينتسب للصحايب هو الشيخ شهاب الدين أمحد 

 اجلليل الزبري بن العوام رضي اهلل عنه .
 ُولد باملدينة املنورة، وهو من علماء القرن التاسع اهلجري .

 
 

 حياته العلمية :
ا نشأ باملدينة املنورة، فحفظ ا عن الناس، كثري التالوة، حتوَّل يف  منجمعاالقرآن الكرمي وغريه، وكان خي ِّراا متعبِّدا

 آخر عمره ملكة املكرمة، فدام هبا إىل آخر حياته .
 شيوخه :ومن 
 اإلمام حممد بن اجلزري، قرأ عليه طيبته من حفظه، وأجاز له . -1
 . ه811الشيخ نور الدين علي احمللي، عرض عليه بعض االكتفاء للكالعي، عام  -2

 وفاته :
 . ه861مبكة املكرمة، عام  -اهلل  رمحه -ُتويف 

 (2)أحمد الطوخ  -73

                                                 

 . 2/21( السخاوي، مرجع سابق،  1) 
 2/124( السخاوي، مرجع سابق،   2) 
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 هو الشيخ شهاب الدين أمحد بن حممد بن عبدالرمحن بن حممد بن رجب الطوخي مث القاهري .
 . ه847ُولد يف طو  بين مزيد، عام 

 حياته العلمية :
والنحو وامللحة والشاطبية ومجع نشأ يف طو  بين مزيد، فقرأ القرآن الكرمي واملنهاج والتنقيح وألفييت احلديث 

، وأدمن كة املكرمة شهراامث قطنها، وحج غري مرة، وجاور مب اعة، وتردَّد إىل القاهرة مراراااجلوامع، وعرض على مج
والعربية والصرف واملنطق واملعاين والبيان والفرائض واحلساب والقراءات  1يف الفقه واحلديث واألصلني االشتغال

، وجاور ه812وتكسَّب بالشهادة، وحج عام  والتصوف وغريها، وبرع وأشري إليه بالفضيلة التامة، ونظم وشرح،
 يليه، وأقرأ هنا  العربية والفقه، وحضر قليالا عند القاضي .يف الذي 
 شيوخه :ومن 
الشيخ جالل الدين  -2           س الدين حممد احلمصاين، قرأ عليه الشاطبية بتمامها .الشيخ مش -1

 البكري .
الشيخ شرف الدين  -5     الشيخ احمليوي الطوخي . -4        الشيخ أبو السعادات بن ظهرية . -3

 الربمكيين .
  . السخاويالشيخ عبداحلق  -7                 الشيخ زين الدين زكريا . -6
 الشيخ حممد عبدالرمحن السخاوي . -1               الشيخة ابنة الزين القمي . -8

قرأ عليه شرحه لأللفية مرة بعد أخرى، ومحل عنه شرح املؤلف بقراءته وقراءة غريه، وأكثر عنه روايةا؛ كالكتب 
 قرأ عليه يف االستيعاب .الستة، وأملى وكتب خبطه من تصانيف شيخه السخاوي، ومدحه بعدة قصائد، و 

 مؤلفاته : 
 نظم النخبة . -3               نظم الورقات إلمام احلرمني . -2               نظم مجع اجلوامع . -1
 شرح نظم املغين . -5                    نظم املنهاج . -4

 وفاته :

                                                 

 ( أصول الفقه، وأصول احلديث . 1) 
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 ، وُدفن باملعالة، وكانت جنازته مشهودة ه813ة، يف شهر ربيع الثاين، عام مبكة املكرم -رمحه اهلل  -ُتويف 
 (1)إبراهيم سعد المصري -72

 املصري الشافعي، نزيل مكة املكرمة . ( 2) هو الشيخ إبراهيم بن سعد علي ) حممود (
 مبصر، وهو من علماء القرن الرابع عشر اهلجري . -فيما أحسب  -ُولد 
 
 
 

 حياته العلمية :
ن الكرمي ور وتزوج فيها، وجلس إلقراء القرآوتسعني ومائتني وألف من اهلجرة، وجاقدم مكة املكرمة يف نيف 

للقراءات والتجويد يف  صة من بلد اجلاوا، مث ُعني مدرسااوالقراءت باملسجد احلرام، فانتفع خلق كثريون، وخا
دَّ  نيف علم القراءات، وكا وكان بارعاا ومتقناا مدرسة العالمة رمحة اهلل اهلندي،  ة .ذاحخ

 ومن شيوخه : 
 الشيخ حسن بن حممد اجلريسي الكبري، تلقَّى عنه القراءات . -

 ومن تالميذه :
 حممد عبداهلل بشري خان، املدرس باملدرسة الصولتية . -1
 عبداهلل بن إبراهيم محدوه السُّنَّاري، إما احلرم املكي الشريف . -2
عليه منظوميت التحفة واجلزرية يف التجويد، والقراءات السبع أمحد عبداهلل الشامي، الشهري باملخلال ، قرأ  -3

 والعشر .
 ومن مؤلفاته :

                                                 

، ، اختصار وترتيب وحتقيق  العمودي: حممد المختصر من كتاب نشر الن َّو ر والزهر ف  تراجم أفاضل مكةبداهلل مرداد، ( أبو اخلري، ع 1) 
، ومقدمة السٌّنَّاري، مرجع 115، مرجع سابق، ص احلخبشي،  53ه ، ص 1416، جدة، عامل املعرفة للنشر والتوزيع،  2سعيد ، وأمحد علي، ط

 ، وإجازة جودت صربي شطارة لزيدان حممود سالمة حممود العقرباوي .1/223 سابق، البكري، مرجع سابق،

 ( الزيادة من )  تصر نشر النَّور ( حيث مل يذكر هذا االسم يف مجيع اإلجازات اليت بني يدّي اليت ذكرت املارجم . 2) 
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 . (1)إغاثة امللهوف يف صفات احلروف -
 وفاته :
 . ه1316مكة املكرمة، عام يف  -رمحه اهلل  -ُتويف 

ل إلهام -75  (2)د لَّ
ل .  هي الشيخة إهلام حممد سعيد دالَّ
 ه .22/6/1361حي أقيول، يف ُولدت يف مدينة حلب، بسوريا، 

 
 

 حياتها العلمية :
، ه1384، واملتوسطة عام ه1381لكة زبيدة االبتدائية عام من املرحلة االبتدائية يف مدرسة املخترَّج ت 
ة، جبامعة حلب، وخترجت ، مث التحق ت بكلية اآلداب، قسم لغة عربيه1381وية يف ثاموية العروبة عام والثان
تربية،  م، مث حصل ت على دبلو ه1315دراسات عليا يف اآلداب عام ، مث حصل ت على دبلوم ه1313عام 

ودرس ت مدة ثالث  - انتساباا -بكلية الشريعة، جبامعة دمشق  يف جامعة دمشق، يف الذي يليه، مث التحق ت
واستقرَّت يف  ،ه1411رحتل ت إىل األردن، عام ا، و سنوات، ومل تكمل للظروف اليت حصل ت يف تلك الفارة

كما ،  ه1413تمرَّت فيها إىل هناية عام مدينة الزرقاء، وُعين ت للتدريس يف كلية اجملتمع اإلسالمي هبا، واس
 . التحق ت بإحدى حلقات التحفيظ، وحفظ ت بعض األجزاء من القرآن الكرمي

هلقة الشيخ حممد نبهان تحق ت له؛ سافرت مع زوجها إىل مكة املكرمة، واستقرَّت هبا، فا1417ويف عام 
ُعي ِّن ت مدرسة يف جامعة أم ه؛ 1412ويف عام ، حسني مصري، وحفظ ت عليه القرآن الكرمي والقراءات السبع

 . ه1431، وبالتحديد حىت عام ، وظلَّت فيها مدة عشرين عاماا تقريباا، مبكة املكرمةالقرى

                                                 

 . 345( عزاز، مرجع سابق، ص  1) 
 .  ه 1425( أفدته من املارج م هلا عام  2) 
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يف جامعة القرآن الكرمي بالسودان، والدكتوراة  ه؛ حصل ت على املاجستري يف األدب اإلسالمي،1418ويف عام 
 . ه1423عام 

قامت بتدريس القرآن الكرمي واللغة العربية، يف الدورات اليت تقيمها مجعية التحفيظ، بالقسم النَّس وي، مبكة 
 .ى ه1422، إىل عام  ه1418املكرمة، منذ عام 

 شيوخها :ومن 
 أثناء إقامتها باألردن .الشيخة نشروان، حفظ ت عليها مخسة أجزاء  -1
لقراءات السبع مث قرأ ت عليه ختمة باأكمل ت عنده حفظ القرآن الكرمي، الشيخ حممد نبهان حسني مصري،  -2
 . ه1421الشاطبية، وكان اخلتم عام  طريق من 
 الدكتور حممد رواس قلعجي، قرأ ت عليه كتاب : مراقي الفالح، يف مسجد بدر هلب . -3
 الشيخ عبدالوهاب الطويل، تلقَّت عنهما الفقه احلنفي . -5        . قصريالشيخ كامل  -4
 . براوييهالشيخ سعيد حممد العبداهلل، قرأ ت عليه نصف القرآن الكرمي بقراءة اإلمام عاصم  -6
 

 تلميذاتها :ومن 
 أمامة منري غضبان . -2         مؤمنة عبداملهيمن طحان . -1
 الشاطبية . طريق من براوييهمسرة حزواين، ق  ر أ ن  عليه القرآن الكرمي بقراءة اإلمام عاصم  -3
 ياسني حمرم قارصلي . -5                    خدجية سنان . -4
 الشاطبية . طريق وفاء الصميل، ق  ر أ ن  عليه القرآن الكرمي برواية حف  عن عاصم من -6

 عملها وخامتتها، إنه اميع جميب .أطال اهلل يف عمرها، وأحسن 
 (1)بتول كرزون -76
 هي الشيخة بتول بنت أمحد بن حسن كرزون .

 ه .1312ُولد ت يف مدينة حلب، بسوريا، عام 

                                                 

 ه  .17/4/1425( أفدته من املارج م هلا، عن طريق الفاكس، يف يوم السبت، املوافق  1) 
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 حياتها العلمية :
ه ، 1416ه ، ومن املرحلة املتوسطة عام 1412در س ت املرحلة االبتدائية مبكة املكرمة، وخترَّج ت عام 

، مث  1411، القسم العلمي، عام الشهادة الثانوية، يف مدرسة الثانوية الرابعة عشر، مبكة املكرمةوحصل ت على 
التحق ت جبامعة امللك عبدالعزيز جبدة، وحص ل ت على شهادة البكالوريوس يف اآلداب اإلسالمية، ختص  

 . ه1421دراسات إسالمية عام 
دار العفيفة الطاهرة ( مبكة املكرمة، وهح ت بتقدير  )درسة ، واخُترب ت يف مه1418حفظ ت القرآن الكرمي عام 

التحق ت مبركز القراءات والتجويد وُأجيزت فيها، و  تاز، مث تلقَّت القراءات السبع، وحفظ ت بعض املنظومات يف 
الكرمي ن اال جتماعية بينبع، وقامت بتدريس القرآ اإلميان لتحفيظ القرآن الكرمي، التابع جلمعية الرب واخلدمات

ُعين ت معلمة يف ) روضة املهد ( التابعة لوزارة العدل والشؤون االجتماعية يف ينبع، ه ، فانُتفع هبا، 1414عام 
، مث اختري ت إلدارة ) روضة الياقوت ( التابعة للهيوة ه1423واستمرَّت حىت استقالت عام ه ، 1416عام 

 امللكية يف ينبع الصناعية .
 

 شيوخها :ومن 
حفظ ت عليها القرآن الكرمي برواية حف  عن جبدة،  دار اهلدى (الشيخة هناء بابطني، امل ُدرسة مبدرسة )  -1

 الشاطبية . طريق عاصم من
تلقَّت عنه التجويد النظري والعملي، وقرأ ت عليه ختمة بقراءة اإلمام الشيخ حممد نبهان حسني مصري،  -2

 الشاطبية . طريق ة أخرى بالقراءات السبع منالشاطبية، وختم طريق من براوييهعاصم 
 الشيخ حممد حممود حوا، حفظ ت عليه منظومة املقدمة اجلزرية يف التجويد، وقرأ ت عليه شرحها، وأجازها . -3

 تلميذاتها :ومن 
   ابتسام الغامدي . -3                    خدجية بركات . -2                  مها ُمودي . -1
 أمرية الداغستاين. -6                     رقية هوساوي . -5             كنسارة .  خدجية -4
 ن . ق  ر أ ن  عليها منظومة املقدمة اجلزرية يف التجويد، وقرأ ن  عليها شرحها، وأجاز  

 أطال اهلل يف عمرها، وأحسن عملها، وخامتتها، إنه اميع جميب .
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 (1)زين  بويان -77
أبو عبداهلل زين بن عبداهلل بن حممد أرشد بن معروف بن أمحد بن عبداللطيف الباوياين، اإلندونيسي  هو الشيخ

 . الشهري بزيين بويان األصل، مث املكي، الشافعي،
 . ه1334ُولد يف مكة املكرمة، عام 

 حياته العلمية :
وهي من بيت اآلشي  -آشية  الفقيهة بُكتَّابة القرآن الكرمي على أمه، وكانت حافظة مقرئة، مث التحق تعلَّم قراء
، وتلقَّى القراءات وعمره اثنا عشر عاماا مث التحق باملدرسة الفخرية، فحفظ فيها القرآن  -مبكة املكرمة  املعروف
كان من املؤسسني ملدرسة ) دار درسة الصولتية، ودّرس فيها مدة، و الشاطبية، مث التحق بامل من طريقالسبع 

مع السيد حمسن املساوي، مث تفرّغ لتدريس القرآن الكرمي يف بيته، وكان من املقرئني األوائل يف  عية (العلوم الشر 
 افل واجملامع اجملالس واحمل

 شيوخه : ومن 
 .عرب، حفظ عليه القرآن الكرميبن مدين الشيخ حسن  -2     والدته، تعلَّم عليها قراءة القرآن الكرمي . -1
 الشيخ حسني مرداد . -4                        .الشيخ حممد مرداد  -3
 الشاطبية . طريق الشيخ أمحد حامد التيجي، قرأ عليه القراءات السبع من -5
                        .الشيخ إبراهيم فطاين -8     الشيخ حممد العريب بن التباين . -7             الشيخ حممد علي مالكي . -6
 محدان احملرسي، تلقى عنهم العلوم الشرعية .الشيخ عمر  -1 
 النحوي الشيخ حممد أمني ُكت يب، اخت  به، ومل يكن جيتمع إال به . العالمة -11

 ومن تالميذه :
 ، تلقى عنه القراءات والتجويد . (2)سامل بن عبداهلل بن عمر الشاطري -1
 حممد احلسن علوي عباس املالكي، أجازه قبل موته بأسبوع واحد فقُ وبعد إحلاح شديد .  -2

                                                 

 ه 25/8/1421، ومن مقابلة معه ، أجراها السيد فدعق احلفيد، يف 352( عزاز، مرجع سابق، ص  1) 
، الرياض، مكتبة الرشد ناشرون،  1، ط معجم المعاجم والمشيخات والفهارس والبرامج واألثبات( املرعشلي، يوسف بن عبدالرمحن،  2) 

 . 3/214م ،  2112 -ه   1423
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 وفاته :
 ه .22/4/1426مبكة املكرمة، يف صبيحة يوم اخلميس، املوافق   -رمحه اهلل  -ُتويف 

 
 
 
 
 

 (1)سعيدالعبداهلل -78
 شيخ القراء بحماة  
 ّي .سخ بن عبداهلل احملمد العبداهلل احلخ هو العالمة الفقيه املفسر املقرئ الشيخ سعيد 
 ه .1338شهر رمضان املبار ، عام  يف ُولد يف قرية اجلخن ان ، قُرب مدينة محاة، بسوريا،

 حياته العلمية :
نشأ يف قريته، فحفظ القرآن الكرمي، مث انتقل إىل مدينة محاة، ودر س على علمائها  تلف الفنون، مث تلقَّى 

الشاطبية، مث ارحتل إىل مح  وتلقَّى القراءات العشر الصغرى والكربى، مث عاد إىل  طريق القراءات السبع من
من املتون يف  تلف  اوحفظ كثريا  محاة، والتحق بدار العلوم الشرعية، وتلّقى فيها العلوم الشرعية والعربية وغريها،

ة ابن مالك يف النحو، وناظمة الزُّهر يف كالشاطبية والدرة والطيبة يف القراءات، و اآلجرومية وألفيالفنون ؛  
الفواصل، والرائية يف علم الرسم، ومنت غرامي صحيح، والرحبية والسراجية يف الفرائض، وألفية السيوطي والبيقونية 
يف مصطلح احلديث، واملنظومة الكواكبية يف الفقه احلنفي، ملفيت حلب الكواكيب، و تصر املنار يف أصول الفقه، 

السخاوي يف متشابه القرآن، ورسالة أيب رمية، واملقدمة اجلزرية يف التجويد، والسُّلَّم يف املنطق، واجلوهر  ومنظومة
 . املكنون يف الثالثة الفنون، وغريها من املتون العلمية

                                                 

، و ا أفدته مؤخراا من ابنه حممد 4ه  ، ص 1418،   15( أفدته من املارجم له مباشرة، ومن مصري، حممد نبهان، مذكرة يف التجويد ، ط 1) 
 عبداحلكيم سعيد العبداهلل .
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 الشرعية هماة . بدار العلومللقرآن الكرمي والقراءات والتجويد والتفسري، ُعني مدرساا 
للفراء يف مدينة محاة بعد وفاة شيخه، وأّسس معهد دار  ُعني بإمجاع علماء بلده شيخاا؛ ه1361ويف عام 

احلُفَّاظ، املسمى مبعهد ) اإلمام الشاطيب للقرآن والقراءات والدراسات القرآنية واللغوية ( ودرَّس فيه التفسري 
 فيه أجيال كثرية من طالب العلم . والقراءات سنني طويلة، خترَّج

لقرآن الكرمي ل رمة، واستقر هبا، حيث ُعني مدرساا، ولظروف قاهرة؛ ارحتل إىل مكة املكه1411ويف عام 
 ي عقده مع اجلامعة لكرب سنه .هنه ، وأُ 1417أم القرى، وظل يدرِّس فيها حىت عام  والقراءات، يف جامعة

 وأهل احلاجة، حديثه اكنيسقام ببناء العديد من املساجد يف بعض القرى والنواحي، وهو دائم السؤال عن امل
، وأخالقه عالية رفيعة، ُعرف بتواضعه اجلم ويده السخية، وكرمه الذي عرفه البعيد قبل المُي ل، وكالمه ش يِّق

 القريب .
قام بتسجيل القراءات كاملة على أشرطة الكاسيت، وأفرد لكل قراءة ختمة، بل إّن بعض القراءات أفرد لكل 

 كرواية ورش عن نافع، وختمة لألصبهاين، وأخرى لألزرق ...... وهكذا .رواية منها ختمة كاملة  
وقد ذهبُت وسافرُت إليه مبكة املكرمة، وعرضُت عليه أشياء، ووجدته مع كرب سنه يهتم هسن األداء  قلُت :

 والتجويد العملي، مع حسن لقائه وأدبه وتقديره لآلخرين .
 شيوخه :ومن 
 ليه القرآن الكرمي إىل سورة مرمي عليها السالم .الشيخ عارف النوشي، حفظ ع -1
 والده الشيخ عبداهلل احملمد، أكمل عليه حفظ القرآن الكرمي . -2
هنا و الشيخ نوري أسعد الشحنة، حفظ عليه منظومة الشاطبية يف القراءات السبع، مث قرأ عليه القراءات مبضم -3
. 
الدرة  طريق منالصغرى  القراءات الثالث املتممة للعشر عليهقرأ الشيخ عبدالعزيز حممد علي عيون السود،  -4
. 
الشيخ توفيق الصباغ، در س عليه ألفية ابن مالك يف النحو، والفقه، والفرائض من منت الرحبية، وصحيح  -5

 البخاري.
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الشيخ زاكي الدندشي، درس عليه الفقه احلنفي  -7      الشيخ عارف قوشجي، درس عليه علم الصرف . -6
. 
 وغريهم .مود عثمان، درس عليه أصول الفقه، الشيخ حم -8

 تالميذه :ومن 
بعد إحلاح شديد الدرة، طريق لعشر منالثالث املتممة ل القراءاتقرأ عليه الشحنة، أستاذه الشيخ نوري  -1

 ومتكرر .
   حممد نبهان حسني مصري احلموي، وهو من أشهر تالميذه . -2
 ابنه عبدالباري سعيد العبداهلل . -5         . ابنه حممد عبداحلكيم -4        حسني عشيش احلموي . -3
  عبداهلل حامد السليماين .  -8             أمني إدريس فالته . -7             فؤاد جابر املصري . -6

 الشاطبية والدرة . طريقي منالصغرى قرؤوا عليه القراءات العشر 
ا   ، أاماؤهم مسجلة عندي، اليسمح اجملال بذكرهم .جدااوغريهم كثريون جدا

 مؤلفاته :
 بيت . 411نشر العطر يف بيان املد والقصر، نظم أكثر من  -1
 لي بن حممد الضَّبَّاع .ات املختلف فيها عن حف  ( للشيخ عنظم كتاب ) صريح الن  يف الكلم -2
 بيت  3111نظم كتاب )  ذيب األلفاظ ( البن السِّكِّيت، اكثر من  -3
 القول امل ُ نخيف يف رسم املصحف الشريف . -5      . بيتاا 151ر ش، أكثر من نظم يف حتريرات رواية و   -4
 ن كتاب : املصباح يف القراءات العشر للشهرزوري .و نظم يف قصر املنفصل حلف  عن عاصم مبضم -6

 : وفاته
 . ه8/7/1425بعد صالة العصر من يوم الثالثاء، املوافق  مبكة املكرمة، -رمحه اهلل  -ُتويف 

 (1)سالمة جبران -79
 جربان . مة أمحد جابرهي الشيخة سال  

                                                 

 ه  .12/12/1425يس، املوافق ( أفدته من املارج م هلا، يف مساء يوم اخلم 1) 
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 . ه1/1/1388ُولدات يف مدينة جدة، يف 
 حياتها العلمية :

) الرابعة والثالثون ( مبكة املكرمة، مث املتوسطة باملدرسة السابعة، والثانوية درس ت املرحلة االبتدائية مبدرسة 
مبكة املكرمة،  مث التحق ت مبدرسة ) دار الفردوس ( ،ه1412ها عام وخترج ت منمبدرسة حتفيظ القرآن الكرمي، 

وحفظ ت فيها القرآن الكرمي خالل سنة واحدة فقُ، مث حفظ ت منظومة الشاطبية يف القراءات السبع، وتلقَّت 
بكلية الاربية، قسم التاريخ، جبامعة شرحها، مث أفرد ت بعض القراءات، مث مجع ت القراءات السبع، مث التحق ت 

، وحتصل على املركز األول، وحتزن ، وكانت متفوقة دائمااه1424م ها عايا جبدة، وخترج ت منالعلوم والتكنولوج
، فوالدها العالمة الشيخ بل وتبكي إذا حصل ت على الارتيب الثاين، حيث إهنا عاشت يف بيوة علمية وقرآنية

 أمحد جابر جربان؛ مفيت الشافعية مبكة املكرمة ومسندها .
ن أذهب إليه، وأتشر  : ولقد سعيت كثرياا قلت ، ر   ذلك، وحزنُت بوفاته كثريااف باألخذ عنه، ولكن مل يُ ق دَّ ألخ

، وعلى كل حال؛ فهو من رجال أسانيدي يف صحيح ه1425ج من عام وكانت وفاته مبكة املكرمة، بعد احل
 مسلم قراءةا، فلله احلمد واملنة على ذلك .

وتنقَّل ت  تعمل اآلن مدرِّسة يف مركز التنشوة القرآنية، التابع ملعهد الدراسات القرآنية، مبكة املكرمة،  واملارجم هلا
يف سلك تدريس القرآن الكرمي يف مدارس التحفيظ، مبكة املكرمة، وذلك يف مسجد اخلياط، ودار السعد، ودار 

يف اختبارات القرآن الكرمي، جبمعية  العلم، كما اشارك ت يف بعض األنشطة الصيفية، وهي عضوة دائمة
التحفيظ، بالقسم النسوي، وهيوة اإلغاثة اإلسالمية، مبكة املكرمة، كما ُتشرف على بعض ُدور التحفيظ خارج 

 اململكة العربية السعودية، وكما تقوم بتدريس القرآن الكرمي والقراءات مبنزهلا مبكة املكرمة .
 شيوخها :ومن 
 . طاين، حفظت عندها القرآن الكرمي يف مدرسة ) دار الفردوس (األستاذة رشيدة ف -1
 األستاذة إهلام مخيس .  -4 األستاذة هناء قائد .       -2         األستاذة ُشوكيمة فطاين . -2

التحق ت هبا عام  امن مدرسا ا يف دورة إعداد املعلمات، بالقسم النسوي، جبمعية التحفيظ مبكة املكرمة، عندم
 . ه1418
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خرى بقراءة وأ ،براوييه قرأ ت عليه ختمة بقراءة اإلمامى عاصم يخ حممد نبهان حسني مصري احلموي، الش -5
ها، مث قرأ ت عليه القراءات القراءات السبع، وتلقَّت عنه شرح ية يفبن كثري، مث حفظ ت منظومة الشاطباإلمام ا

 هنا .و السبع مبضم
الشيخ أمحد جابر جربان، قرأ ت عليه سنن أيب داود، وكتاب : سفينةالنجاح، وتلقَّت عنه الفقه والدها  -6

 الشافعي.
 

 تلميذاتها :ومن 
رغدة  -4               صفاء مخيس . -3           فوزية سوب . -2            زهراء األهدل . -1

  عبداجلبار .
 فاطمة أمحد  -8           جوهرة آل يعين . -7           . طيبة آل هبة -6          سحر العطاس . -5
 فاطمة علي . -1 

 أطال اهلل يف عمرها، وأحسن عملها وخامتتها، إنه اميع جميب .
 (1)ش ب  سرور الح   -81
 هو الشيخ سرور بن عبداهلل احل ب شي القلشين .

 من علماء القرن الرابع عشر اهلجري .
 حياته العلمية :

، مث لوم، فعلَّمه القرآن العظيم أوالا الفاضل إبراهيم أفندي قلشين مبصر احملروسة، مث أعتقه واستخلصه للعاشاراه 
وفاق تعلَّم اللغة العربية والقراءات مبصر، حىت برع وأهب، مث ارحتل إىل مكة املكرمة، فحضر دروس العلماء، 

فتلقَّى عنه مجلة من القراءات، حىت ظهر وأحبه الناس، وبرع يف علم أقرانه ُهسن االنكسار مع السكينة والوقار، 
وهو مع ذلك يف غاية االنكسار واإلقرار من نفسه بالعجز، وتقدمة إخوانه الفقهاء عليه، يقر لفضله كل الناس، 

 فاضل، ويبجله كل عامل وواصل .

                                                 

 1/611( البكري، مرجع سابق ،  1) 
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 شيوخه :ومن 
 الشيخ حممد املتو ، قرأ عليه يف علم العربية . -1
 الرباموين، قرأ عليه القراءات العشر، وأجازه .يوسف  -2
 الشيخ أمحد الدمياطي، حضر دروسه يف املسجد احلرام، والزمه مدة . -4

 ومن تالميذه :
 عبدالستار بن عبدالوهاب البكري . -

 هنا .و الزمه مدة، وحفظ عليه منظومة الشاطبية يف القراءات السبع، وقرأ عليه القراءات مبضم
 وفاته :
 . ه1317مبكة املكرمة، يف شهر ربيع األول، عام  -فيما أحسب  -رمحه اهلل  -ُتويف 

  (1)سمية شمس الدين -80
 هي الشيخة امية بنت حممد سعيد مشس الدين .

 ه .23/2/1311ُولد ت يف مكة املكرمة، يف 
 حياتها العلمية :

، ه 1412ها عام الرابعة عشر ( وخترَّج ت مننشأ ت يف مكة املكرمة، فدر س ت املرحلة االبتدائية يف مدرسة ) 
، يف الثانوية الرابعة، بتقدير  تاز، بنسبة ه1417وسطةالتاسعة، والثانوي عام ، يف املته1414واملتوسطة عام 

، فحفظ ت القرآن الكرمي ه1421لتحفيظ القرآن الكرمي عام  التابعة، ، مث التحق ت بدار اللؤلؤ املكنون 15%
حفيظ، سنتني، وكانت خالل ذلك التحق ت بدورة صباحية، يف مركز قوافل اخلري، التابع جلمعية التيف أقل من 

ور ا اخلامسة عشرة، يف دها بتفوق، مث التحق ت بالدورة التأهيلية إلعداد املعلمات، مبكة املكرمة، وخترَّج ت من
وحصل ت على املرتبة التاسعة  لدراسات القرآنية،ها حاصلةا على املرتبة الثالثة ، مث التحق ت مبعهد اوخترَّج ت من

نفسها؛ التحق ت   يف املعهد املذكور، ويف الفارةعلى دفعتها، مث حصل ت على شهادة دبلوم بعد دراسة سنتني

                                                 

 ه 27/12/1425( أفدته من املارج م هلا، يف مساء يوم االثنني، املوافق  1) 
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بدورة صباحية، يف كل يوم مخيس، يف )دار اللؤلؤ املكنون ( لدراسة القراءات، وبعد التخرج؛ ُعين ت مدرسة يف 
 خالل عام واحد . القرآن الكرمي صباحاادورة لتحفيظ 

 شيوخها :ومن 
ت عليه ختمة بقراءة ، مث قرأ  حفظ ت عليها القرآن الكرمي برواية حف  عن عاصمالشيخة ليلى العمودي،  -1

 الشاطبية . طريق من اإلمام عاصم  براوييه
 الشاطبية .طريق الشيخ حممد نبهان حسني مصري احلموي، قرأ ت عليه القراءات السبع من  -2

 أطال اهلل يف عمرها، وأحسن عملها وخامتتها، إنه اميع جميب .
  (1)عائشة شمس الدين -84

 هي الشيخة عائشة بنت حممد سعيد مشس الدين .
 . ه21/1/1411ُولد ت يف مكة املكرمة، يف 

 حياتها العلمية :
 مدرسة ) احلادية الرابعة عشر ( مث انتقل ت إىلة ) نشأ ت يف مكة املكرمة، فدر س ت املرحلة االبتدائية يف مدرس

سطةالثانية، والثانوية عام ، يف املتو ه1417ه، واملتوسطة عام 1414ها عام ائية ( وخترَّج ت منوالثالثون االبتد
، مث التحق ت بدار اللؤلؤ املكنون التابعة، لتحفيظ  %15، يف الثانوية الرابعة، بتقدير  تاز، بنسبة ه1421

القرآن الكرمي، يف الذي يليه، ويف الفارة نفسها؛ التحق ت بدورة صباحية، يف مركز ) قوافل اخلري ( التابع جلمعية 
سنة واحدة وشهرين، وأكمل ت حفظ القرآن الكرمي خالل ، وحصل ت على املركز األولالتحفيظ، مبكة املكرمة، 

ها حاصلةا ور ا اخلامسة عشرة، وخترَّج ت منالتحق ت بالدورة التأهيلية إلعداد املعلمات، يف د ؛ه1422 عام ويف
وحصل ت على شهادة دبلوم بعد  يف الذي يليه، ، مث التحق ت مبعهد الدراسات القرآنية، امسةعلى املرتبة اخل

ت بدورة صباحية، يف كل يوم مخيس، يف )دار اللؤلؤ دراسة سنتني يف املعهد املذكور، ويف الفارةى نفسها؛ التحق  
إعداد حفظ القرآن الكرمي يف عام واحد، يف دورة مث ُعين ت مدرسة لاملكنون ( لدراسة القراءات، وبعد التخرج؛ 

 . دار ) جويرية بنت أيب سفيان (
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 شيوخها :ومن 
 الشيخة ليلى العمودي . -1

 طريق من براوييهحفظ ت عليها القرآن الكرمي برواية حف  عن عاصم، مث قرأ ت عليه ختمة بقراءة اإلمام عاصم 
 الشاطبية .

 والدرة الشاطبية طريقي منالصغرى  عشرالشيخ حممد نبهان حسني مصري احلموي، قرأ ت عليه القراءات ال -2
. 

 . يع جميبأطال اهلل يف عمرها، وأحسن عملها وخامتتها، إنه ام
 (1)عبدالحق السنباب  -83

هو الشيخ شرف الدين عبداحلق بن مشس الدين حممد بن عبداحلق بن أمحد بن حممد بن حممد بن حممد بن 
 ، مث القاهري، الشافعي .عبدالعال السنباطي

 . ه842 ُولد يف سنباط، مبصر، يف أحد اجلماد ين، عام
 حياته العلمية :
، عام أبوه القاهرة يف ذي القعدة سافر به مث –للنووي  - فحفظ القرآن الكرمي، واملنهاج الفرعي نشأ بسنباط،

واملنهاج األصلي وتلخي  املفتاح واخلزرجية، واجلعربية  2، فقطناها، وحفظ العمدة واأللفيتني والشاطبيتنيه855
وعرض القراءات على مجاعة  لتفسري،يف الفرائض، وعرض على خلق، وأخذ أصول الدين وأصول الفقه والنحو وا

والبيربسية واألشرفية  من كبار القراء، وا ذخن له غري واحد يف التدريس واإلفتاء، وتنزل يف اجلهات؛ كالسعيدية
ها لكونه صاهره على والباسطية، بل وخانقاه سرياقوس مع مباشرة وقفها، بعناية الشمس اجلوجري، املتحدث في

لك، وو  إمامة املسجد الذي جدده الظاهر جقمق خبان اخلليلي، وتدريس احلديث بالقبة  ذمنه يف ابنته  طوباا
االبيربسية، ومشيخة الصوفية باألزبكية،  للزين خالد الوقَّاد، لكون كل منهما  يف وقف املنصور بن الظاهر، شريكا

عن اخلطيب الوزير، حني حج لكونه أجل  يف تدريس التفسري باملؤيدية عوضاايُقرئ ولد الزيين سامل، وناب 
                                                 

 8/171، شذرات الذهب يف أخبار م ن ذهب 4/37( الضوء الالمع  1) 

املقصود بالشاطبتني : منظومة الشاطبية يف القراءات السبع، ومنظومة: عقيلة أتراب القصائد يف الرسم، كلتامها؛ لإلمام القاسم ابن  ( قلت: 2) 
 فخريُّه الشاطيب .
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وكذا بقية املنصورية عن ولد النجم بن حجي، بعد موت اجلمال الكوراين، بل كان النجم ع يَّنه للنيابة  الطلبة فيه،
عنه يف حياته، وكذا ناب عن يف الفقه باألشرفية برسباي عن العالء احلصين، وكذا جبامع طولون وغريه، وتصدَّى 

نا  يسرياا، مث حج بعده عام يف البحر، وامع ه ر اآلخذون عنه، وحج مع أبيه أوالا األزهر وغريه، وكثلإلقراء يف 
وأقرأ الطلبة  ،الذي يليه، مث مبكة املكرمة أيضاا، وجاور مبكة املكرمة، يف الذي يليه، مث باملدينة املنورة يف ه882

 كثرية .باملسجد ين فنوناا  
 

 شيوخه :ومن 
إىل أثناء سورة  لغالب السبع، ومجعاا - إفراداا -زهر، قرأ عليه القراءات لدين علي، إمام األالشيخ نور ا -1

 األعراف .
 الشيخ أمحد بن أسد األميوطي، قرأ عليه ختمة كاملة بالقراءات السبع . -2
  لنافع . ن أمحد السكندري، قرأ عليه يسريااالشيخ شهاب الدي -3
     الشيخ ابن الديري . -5                             الشيخ جالل الدين احمللي . -4
 الشيخ و  الدين السنباطي . -7                             الشيخ أبو الفضل املغريب . -6 
 الشيخ جالل الدين البكري . -1                            الشيخ بدر الدين البغدادي . -8
 الشيخ فخر الدين املقسي . -11                              الشيخ زكريا األنصاري . -11 
 الشيخ تقي الدين احلصين . -12 
 الشيخ تقي الدين الشمين، عرض عليهم حمفوظاته، وتلقى عنهم العلوم الشرعية والعربية ، -13
 الشيخ العز بن عبدالسالم البغدادي، تلقَّى عنه الصرف . -14
 ى عنه احلساب، واليسري من الفرائض .و اجلود، تلقّ الشيخ أب -15
 الشيخ قاسم احلنفي، أخذ عنه شرح ألفية العراقي بتمامه، وغريهم . -16

 ومن تالميذه :
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، واملوطأ، وقرأ عليه جمالس عديدة من امع عليه سنن ابن ماجه كامالا ،  (1)حممد بن أمحد بن علي أيب بكر -1
شرح املنهاج للمحلي إىل باب شروط الصالة، وقرأ عليه من شرح  أوائل سنن أيب داود والارمذي، وقرأ عليه من

من التفسري والشاطبية، وألفية ابن مالك يف النحو، وأ ذخن له باإلفتاء  صوف للتفتازاين، وامع عليه دروسااالت
 والتدريس .

  .  (2)قعو حممد بن أيب الوفاء ابن امل -2
 . (3)الفقهحممد بن حممد العباسي اخلانكي، الزمه يف  -3

 :  (4)وفاته
 ، وُدفن مبقربة املعالة .ه1/1/131جر يوم اجلمعة، املوافق مبكة املكرمة، عند طلوع ف -رمحه اهلل  -ُتويف 

 (1)عبدالرحمن بن عيّاش -82
هو الشيخ زين الدين أبو الفر ج وأبو بكر عبدالرمحن بن أمحد بن حممد بن حممد بن يوسف بن علي بن عيَّاش 

 األصل، املكي، الشافعي، املقرئ، ويُعرف بابن عيَّاش .الدمشقي 
 . ه772ُولد يف دمشق، يف شهر ربيع األول، عام 

 حياته العلمية :
وارحتل إىل حلب، وقرأ للعشر، وامع الشاطبية،  ومجعاا -إفراداا  - ن الكرمي، وتال للسبعنشأ بدمشق، فحفظ القرآ

؛ ارحتل إىل القاهرة، وعرض على ه712بيت املقدس، ويف عام ه، وزار 787على مجاعة، وحّج مع أبيه عام 
، وارحتل أثناء ذلك ه811ه، وانقطع مبكة املكرمة عام مجاعة، وتلقَّى الفقه والنحو، وامع دروس البلقيين وغري 

ر فيها وكذا سافر منها إىل املدينة املنورة، وجاو  -فإنه كان قد انقطع هبا لطلب احلالل  -إىل اليمن لزيارة أبيه 

                                                 

، بريوت لبنان، دار 1ري، ط( الغزي، هم الدين حممد بن حممد،الكواكب السائرة بأعيان املائة العاشرة، وضع حواشيه/  خليل املنصو  1) 
 . 3/46ه ، 1418الكتب العلمية ، 

 66( املصدر السابق ص  2) 

 1/251( الضوء الالمع  3) 
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ا والقادمني إليهما، وصار مفانتفع به خلق من أهلهغري م رَّة، وتصدَّى يف احلرمني لنشر القراءات، ليالا وهناراا، 
 -شيخ اإلقراء هنا  بال منازع، ولذا وصفه ابن حجر يف ترمجة والده يف إنبائه بقوله : مقرئ احلرم ، وكان يُد رِّس 

؛ لعجزه عن احلركة، غري منفك مع ذلك ه851زله يف مكة املكرمة، من عام يف ألفية مالك، وانقطع مبن - أيضاا
 عن اإلقراء ملن يقصده، وظل كذلك إىل آخر حياته .

 شيوخه :ومن 
للعشر مبا تضمنه كتاب  مث مجعاا - إفراداا -قرأ عليه القراءات السبع ده الشيخ أمحد بن حممد بن عّياش، وال -1

 وشوهد خُ والده بذلك، وأخذ عنه الفقه والنحو . -لوالده  -: الورقات املثمرة يف تتمة القراءات العشر 
من أول القرآن الكرمي إىل سورة الصف، وامع عليه  -  جتويداا -ني بن السالر، تال عليه الشيخ األم -2

 الشاطبية .
 حممود بن شرف شاه الطوسي، خادم اخلّدام بالسميطاطية بدمشق .الشيخ شرف الدين أبو املعا   -3
 الشيخ زين الدين أبو حف  عمر بن الشمس بن اللبان الدمشقي . -4
 الشيخ فريوز التربيزي، جبامع منكلي بغا هلب . -5
ن له يف تال عليه القراءات، وأ ذخ ، املصري، الشيخ أبو الفتح حممد بن أمحد بن حممد بن أمحد العسقالين -6

 اإلقراء، وعرض عليه الشاطبية والرائية .
 الشيخ عطاء اهلل الدروا  اهلندي، أخذ عنه النحو . -7

 تالميذه :ومن 
 (1) . ه828إبراهيم بن أمحد الطباطيب، تلقَّى عنه القراءات، عام  -1
 (2)ارحتل فيه مع ابن اجلزريليه بعض القراءات، مبكة املكرمة، يف السنة اليت أمحد بن أسد األُميوطي، قرأ ع -2

 . ( 3) ( ه827) عام 
 . (1)ه841أمحد بن حممد النويري، قرأ عليه القراءات العشر، مبكة املكرمة، عام  -3
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 . (2)بشري احلبشي مث القاهري، قرأ عليه القراءات األربعة عشر -4
 .(4) چچ    چ ، إىل قوله تعاىل (3)زكريا األنصاري، قرأ عليه للعشر -5
 . (5قرأ عليه القراءات الثالث املتممة للعشر طاهر بن حممد النويري، -6
 . (6)الشاطبية والدرة والطيبة طرق من قرأ عليه القراءات العشر إفراداا ومجعاا علي بن عبداهلل الديروطي، -7
اومجعا  قرأ عليه القراءات السبع إفراداا عمر بن عبدالرمحن املرشدي، -8

(7) . 
 . (8)حممد بن حممد بن حممد النويري، تلّقى عنه القراءاتأبو القاسم  -1
 . (9)مكي بن سليمان العياشي -11

قرأ عليه و  -للنووي  -: غاية املطلوب، واملنهاج الفرعي ، وكتابه 11حفظ عليه القرآن الكرمي، والشاطبيتني
 .القراءات السبع إفراداا ومجعاا

ا ا جدا  عندي، اليسمح اجملال بذكرهم .، أاماؤهم مسجلة وغريهم كثريون جدا
 ومن مؤلفاته :

 غاية املطلوب يف قراءة خلف وأيب جعفر ويعقوب، أخذها الناس عنه، أوهلا : -
ا         وصليُت يا ريب على أشرف امل  ال        مكمالا  محدُت إله اخللق محدا
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     دي من ت    الوبعد ف ُخذ نظم الثالثة سالكاا        طريق       ة إرش     ادو لته     
 وفاته :
 . ه 11/2/853فجأة مبكة املكرمة، يف ضحى يوم الثالثاء، املوافق  -رمحه اهلل  -ُتويف 

 (1)عبدالرحمن المرشدي -85
 الشيخ أبوالوجاهة عبدالرمحن بن عيسى بن مرشد العمري، املعروف باملرشدي، احلنفي، مفيت احلرم املكي  هو

 . ه5/5/175ليلةاجلمعة، املوافق ُولد يف مكة املكرمة، 
 حياته العلمية :

فية واألربعني احلرام، وحفظ األليف املسجد  لكرمي، وصلَّى به الاراويح إماماانشأ يف مكة املكرمة، فحفظ القرآن ا
، وتلقَّى العلوم ه181ا، وشرع يف االشتغال من عام النووية، وكنز الدقائق إال القليل منه، واجلزرية، وغريه

رسة حممد باشا، يف حدود الشرعية والعربية والقراءات، وغريها؛ على كبار علماء مكة املكرمة، وو  تدريس مد
، فدرَّس هبا صحيح البخاري، وأملى عليه شرحاا، بلغ فيه إىل باب : رفع العلم وظهور اجلهل، فُعزخل ه111عام 

علي بن  ، عام وفاة شيخه القاضيم أيب حنيفةعنها، ووليها مدرسها األول، وتعاطى الفتوى على مذهب اإلما
 ر ذلك وشيخه يف قيد احلياة .، وباشه1112جار اهلل، وهو عام 

فيها مبا هو املختار للفتوى فيه، وهو قول أيب يوسف : من أن الوقف يتم  فيت يف مسألة يف الوقف؛ فأفىتاستُ 
، وبدخول أوالد البنات يف مبجرد التلفُّظ به كغريه من العقود من غري حاجة إىل حكم حاكم ، أو تسليم إىل متول 

وقف اهلُمام امل ُنصف عند ) الوقف على الذرية، فخالفه يف ذلك بعض القضاة، فأ لَّف رسالة يف ذلك؛ اماها : 
، وأرسلها إىل مصر، فأ يَّده علماؤها، وكتبوا على جوابه وصوَّبُوه، وخطَّؤوا قول املخالف ( قول اإلمام أيب يوسف

 . ه1118يف ذلك، وكان ذلك عام  له
، ومشى األعيان بني يديه ذهاباا وإياباا ؛ و  إمامة املسجد احلرام وخطابته، واإلفتاء السلطاين،ه1121ويف عام 

بعد فراغه من اخلطبة  تشريفاا سلطانياا -وهو الشريف إدريس  -نوذ وأفاض عليه سلطان مكة املكرمة حي

                                                 

، دار الكتاب اإلسالمي، القاهرة،  خالصة األثر ف  أعيان القرن الحادي عشر( احمليب، حممد أمني فضل اهلل بن حمب الدين بن حممد،  1) 
2/361 . 
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سة السليمانية احلنفية اليت أنشأها السلطان سليمان، جوار املسجد احلرام، وحضر والصالة، وتوىلَّ تدريس املدر 
، وُأستد ت إليه مناصب أخرى؛  ه1127ماا مشهوداا، وكان ذلك عام درسه مجيع العلماء واألعيان، وكان يو 

عر حسن، وله منش فر، وباجلملة فكل آثارهكالقضاء وغريه، وله شخ مستحسنة،  وات كثرية؛ أغلبها جمموع يف سخ
، وهم  ن ت س ّموا الذين افتخر هبم أهل زماهنموهو من األربعة بأوصافو محيدة حسنة، وقد وصفه غري واحد 

هبذا االسم، وهم ) عبدالرمحن اليمين مبصر، وعبدالرمحن اخلياري باملدينة املنورة، وعبدالرمحن العمادي، 
 ( له موعبدالرمحن املرشدي، املارج  

 شيوخه :ومن 
 . عبدالرحيم بن حسان، الزمه كثرياا الشيخ -2          قاري الروي، تلقَّى عنه القراءات . الشيخ مال علي -1
 املال عبداهلل الكردي . -4                        الشيخ علي بن جار اهلل بن ظهرية . -3
  عبدالسالم وزير السالر .الشيخ  -6                                           السيد غضنفر . -5 
 حممد بن علي الركرو  اجلزائري، تلقَّى عنهم العلوم الشرعية والعربية .الشيخ  -7
 الشيخ املعمر املال محيد السندي . -1                          الشيخ مشس الدين حممد الرملي . -8
عنهم احلديث  النحراوي، تلقَّىحممد الشيخ مشس الدين  -11               الشيخ أمحد الشربيين . -11

 الشريف .
 مؤلفاته :

 منظومة ترصيف التصريف، مخسمائة بيت من هر الرج ز، يف علم التصريف . -1
 الوايف يف شرح الكايف يف علمي الع روض والقوايف . -3            فتح اللطيف شرح ترصيف التصريف . -2
 مناهل السمر مبنازل القمر . -5                 واهلالل .هالل فيما يتعلق بالشهر براعة االست -4
 الفتح القدسي شرح آية الكرسي . -7                                           شرح مناهل السمر .-6
 قطعة على اخلزرجية يف علم الع روض . -8
عقود اجلمان يف املعاين، للسيوطي شرح  -11          وقف اهل ُم ام املنصف عند قول اإلمام أيب يوسف . -1
. 
 اجلواب املكني عن مسألة إن كان يعذب املكني، وغريها . -11
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 وفاته :
 كة .ي  ب   ، وُدفن بالشُّ ه11/12/1137يلة اجلمعة، املوافق مبكة املكرمة، ل مقتوالا  -رمحه اهلل  -ُتويف 

 (1)ن  ُبول س  عبدالرحيم-86
 خليفة بن احلسن ن  ُبول سي املراكشي، املغريب .هو الشيخ عبدالرحيم بن عبدالسالم بن 

 م .13/7/1165، املوافق ه15/3/1385مبراكش، باملغرب، يف  ُولد
 حياته العلمية :

بَّ على العربية، يف قرية أوالد حشاد، بزمران الشرقية،  عندما بلغ عاماا واحداا من عمره؛ بعثه والده إىل جده لي شخ
اهلجاء واملفصل بالطرق العتيقة على اللوح، كما هو املعروف هنا ، وعندما بلغ من أعمال مراكش، فتعّلم 

السادسة من العمر؛ عاد إىل مراكش من أجل االلتحاق باملدرسة الرامية احلكومية، فدر س املراحل كلها حىت 
ويني بفاس، معة القر ، مث التحق بكلية اللغة العربية مبراكش، التابعة جلاه1414ج من املرحلة الثانوية عام خترّ 

ل فيها على املاجستري، ، مث التحق بكلية اآلداب، جبامعة حممد اخلامس بالرباط، وحصه1418ها عام وخترج من
مث ارحتل إىل الديار املقدسة، والتحق بكلية اللغة العربية، قسم اللغة والنحو، جبامعة أم القرى،  ،ه1411عام 

، خالل ذلك تلقَّى العلوم الشرعية والعربية يف بالده ه1417ة، عام ل فيها على الدكتورامبكة املكرمة، وحص
وبعدما حصل على املكرمة، والقراءات الكربى مبصر، على كبار علمائها، وتلّقى القراءات العشر الصغرى مبكة 

راءات باملغرب بكلية اللغة العربية مبراكش، وأ سس معهد اإلمام نافع للق االدكتوراة؛ عاد إىل مراكش، وُعني أستاذا 
 ى .لإلقراء باملغرب األقص وكان يديره بنفسه، كما ُعني شيخاااألقصى، 
جبامعة أم القرى، كما ُعني مدرساا للقراءات ، لتدريس النحو والصرف، بكلية اللغة العربية، ه1424ويف عام 

 جبدة، وجلس لإلقراء، فانُتفع به . مبعهد اإلمام الشاطيب
 شيوخه : ومن 
 كبور، تعلم عليه اهلجاء واملفصل على األلواح .الشيخ   -1
 والده الشيخ عبدالسالم نبولسي، أكمل عنده حفظ القرآن الكرمي . -2

                                                 

 ه  .1425املارج م له ، عام ( أفدته من  1) 
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قرأ عليه ختمة برواية و ر ش عن نافع، وأخرى برواية حف  عن عاصم، كما قرأ الشيخ املصطفى البحياوي،  -3
يحني، وخنبة الفخك ر، والطحاوية، والواسطية، وعقيلة ، وألفية ابن مالك، وأجزاء من الصحعليه أصول الشاطبية

 أتراب القصائد، وناظمة الزُّهر، ونونية السخاوي، ورائية اخلاقاين، وغيث النفع للصفاقسي، ومورد الظمآن .
الطيبة، وحضر دروسه يف  طريق جوَّد عليه القرآن الكرمي برواية حف  عن عاصم منالشيخ أبو عبيدة،  -4

 ح البخاري .التفسري وصحي
 الشيخ ابن عالل، قرأ عليه ألفية ابن مالك . -5
الشيخ عبدالرزاق، املوقت الفلكي، در س عليهما  -7                                     الشيخ ناجح . -6

 البالغة .
 الشيخ شراع، تلقَّى عنه الفقه . -1                  الشيخ راغب، أخذ عنه علم املواقيت . -8
      الشيخ الصاحلي، تلّقى عنه الفرائض والفقه . -11
 تالميذه :ومن 
 عبداهلل حممد بشري املكي . -3                                       أمحد احل رخيصي . -1
 الطيبة . طريق عثمان سليمان السيوطي، قرؤوا عليه القراءات العشر الكربى من -3
 مرزوق اجلمل . -5                                     حممود السهاوي . -4
 حواء بنت جابو عبده . -7                             حليمة بنت أمحد محام . -6 
 الشاطبية . طريق السبع من توليد حممد املصباحي، قرؤوا عليه القراءا -8
 طريق الشاطبية، وأخرى بالقراءات السبع منقرأ عليه ختمة برواية و ر ش عن نافع من سعيد الكما ،  -1

 الطيبة . طريق الشاطبية، وثالثة برواية األصبهاين عن ورش من
 الشاطبية، وأخرى بالقراءات الثالث املتممة طريق خالد صدقي، قرأ عليه ختمة برواية و ر ش عن نافع من -11

 الدرة . طريق للعشر من
ا ا جدا  ة عندي، اليسمح اجملال بذكرهم .، أاماؤهم مسجلوغريهم كثريون جدا

 مؤلفاته :
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األفنونة يف القراءات العشر بطريق  -2                    نظم الفريدة يف آداب مجع القراءات اجمليدة . -1
 اإلفراد .
    رير ُخلف و ر ش من طريق األزرق.ن األورق يف حتالف -3
 القراء .نظم األوجه املقدمة يف األداء حني اجلمع للعشرة  -4 
نظم يف حذف ألف بسم اهلل وطول  -6                                     النظم األجمد يف ماهية أجبد . -5

 بائه .
سلسلة نظرية االحتمال يف مرسوم  -1        أوجه التعليل ملرسوم التنزيل . -8 نظم يف مثلث ُقط رب . -7

 اإلمام .
                                .نظرات يف حمذوف األلفات، وغريه  -11

 أطال اهلل يف عمره، وأحسن عمله وخامتته، إنه اميع جميب .
 (1)عبدالستار البكري -87

ا يار بن عظيم حسني يار بن أمحد يار  هو الشيخ أبو الفيض عبدالستار بن عبدالوهاب بن حممد ُخد 
 املباركشاهوي، البكري الصديقي، احلنفي، الدهلوي .

 ه .25/11/1286حملة الشامية،مبكة املكرمة، يف  ُولد يف
 

 حياته العلمية :
نشأ يف بيت والده، فقرأ القرآن الكرمي وعمره أربع سنني، مث حفظه وعمره مثان سنني، وصلي بالناس يف صالة 

حضر  ه، جبمع غفري يف دكة باب زياد، ويف ليلة السابع والعشرين، وليلة اخلتم؛1217الاراويح، يف رمضان عام 
تية، فأخذ العلوم املقررة فيها شيوخه واألساتذة، على عادة املكيني، وداوم على ذلك، مث التحق باملدرسة الصول

جهابذة علمائها، والزم دروسهم، كما التحق هلقات العلم يف املسجد احلرام، وتلقَّى عنهم العلوم العربية  نع
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ز بالتدريس والتحديث والقراءة باملسجد احلرام، عام والشرعية والقراءات وغريها، وجد واجتهد حىت ُأجي
 ه ، كما أخذ عن العلماء الواردين إىل مكة املكرمة للحج والعمرة .1317
ه؛ ارحتل إىل املدينة املنورة للزيارة، مث ارحتل مرة أخرى يف الذي يليه،وأخذ عن علمائها، كما 1313ويف عام 

ه، واجتمع بأجلة 1333بالعلماء هنا ، ودخل مصر يف أوائل عام رحل إىل بالد اهلند واألفغان، والتقى 
األزهر، ودار الكتب، ونسخ عشرات من األثبات واملشيخات  علمائها، واعتكف على مطالعة  طوطات

  . ملعاجم واملسلسالت ، وكتب الطباقوا
طالب حيضرون دروسه كان يدرَّس صحيح البخاري عند باب احملكمة الشرعية بعد صالة العصر، وكان بعض ال

يف خلوته، برباط الداودية، فكان يدرسهم يف التفسري واحلديث واملصطلح، وملا ملس منه الشيخ عباس بن جعفر 
افتواه، يف عهد الشريف عون، فكان موضع اإلعجاب  اعة والبحث واملناظرة، عينه أمينا بن صديق ج ل ده يف املطال

إال أنه رغب عن ذلك بعد مدة، ُمف ضِّالا احلياة بني كتبه ومع طلبته، يف  والتقدير يف أداء مهمته بإخالص ونزاهة،
 رباط سلطان اليت جاوز ت اآلالف .

 شيوخه :ومن 
 ، ظناا .الشاطبية طريق عليه القراءات السبع منالشيخ أمحد بن عبداهلل مريداد، الشهري بأيب اخلري، قرأ  -1
افعية  ) اجتمع به يف املسجد احلرام مراراا، وحدثه باحلديث السيد حسني بن حممد احلخبشي، مفيت الش - -2
 . ( 1) ( ، وأجازه هبابسندهعن شيخه الشريف حممد بن ناصر،  ملسلسل باألولية بشرطه، يف بيته،ا
الشيخ عباس بن جعفر بن عباس احلنفي، املكي، قرأ عليه كثرياا من كتب األحناف يف الفقه وأصوله، ويف  -3

والنحو، وقرأ عليه يف احلديث : شرح النووي لصحيح مسلم، والشمائل احملمدية للارمذي، واإلحياء التفسري 
 للغزا ، وأجازه .

وأخذ عنه امل ُد النبوي ،نه حديث الرمحة املسلسل باألولية، وامع م بن نور الدين النهاري اليمينالسيد عبداهلل -4
. 
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الظاهري، امع منه حديث الرمحة املسلسل باألولية، وأجازه مشافهة  الشيخ أبو الُيسر فاحل بن حممد عبداهلل -5
. 
، وكتب له الشيخ حممد بن عبدالرمحن األنصاري احملدث، قرأ عليه كثرياا من الصحا  -6 ح، والزمه طويالا

 (1)مطولةإجازة
 ية، وأجازه عامة .العاّلمة احملدث أمحد بن أمحد بن حممد الربزهي، امع منه حديث الرمحة املسلسل باألول -7
امع منه حديث الرمحة املسلسل باألولية، وأجازه خاصة دث بدر الدين بن يوسف البيباين، العاّلمة احمل -8

 . (2)وعامة
وأجازه عامة، ومبؤلفات والده السيد داود ،داود البغدادي العاّلمة الشيخ السيد هباء الدين بن السيد  -1

 .(3)البغدادي
 : (4)ومن تالميذه

 عبدالرمحن بن أيب بكراألحسائي.  -3       عبداهلل صديق الغماري . -2        حممد ياسني الفاداين . -1
 مؤلفاته :

 اآليات العظيمة الباهرة يف معراج سيد الدنيا واآلخرة . -1
 إجابة املنادي مل فات السيد املرادي يف أفاضل القرن الثاين عشر . -2
، وغريه  اإلنصاف يف حكم اإلعتكاف -4  أزهار البستان الطيبة النشر يف ذكر أعيان كل عصر .          -3

 كثري .
 وفاته :
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رفة على مشيخة وأسانيد صاحب  شيخ مكةبن هاشم، ، الغمري،  أبو عاصم نبيل  2/431( املرعشلي، مرجع سابق ،  4)   األسوار الم ُش 
 1/348م ، 2115ه  ، 1426، مكة املكرمة،  لمشرفةا
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 ه .1355يف مكة املكرمة، عام  -رمحه اهلل  -ُتويف 
 (1)عبدالعزيز الحرب  -88

 هو الشيخ عبدالعزيز بن علي بن علي بن جابر بن سعد احلريب .
 ه .1384قريباا من احلدود السعودية، يف أواخر شهر رمضان، عام ُولد باليمن، 

 حياته العلمية :
رحل به والده إىل املدينة املنورة، مث إىل مكة املكرمة؛ قبل العاشرة من عمره، فحفظ القرآن الكرمي وأتقنه، هيث  

هاا للقراءات منذ صباه، وكذا كان صختمه كل مخيس تسميعاا، مبعهد دار األرقم، مبكة املكرمة، ووجد نفسه موجَّ 
علوم اآللة، فحفظ ألفية ابن مالك يف النحو، وألفية السيوطي يف مصطلح احلديث، ومنت التلخي  يف البالغة، 
ومعظم : الكوكب الساطع نظم مجع اجلوامع يف أصول الفقه، والرحبية يف الفرائض، والسُّلَّم، والشاطبية والدرة 

ه؛ تفرّغ لقراءة احلديث والفقة، فقرأ شروح السنة، 1416لى علماء وقته، ويف عام يف القراءات، وقرأ شروحها ع
، وكان حينها دارساا ؛ للبخاريالصغري الضعفاءواستظهر مسائل احملّلى باآلثار، وصحيح البخاري، ونظم كتاب 

لعشر على علماء املدينة املنورة يف كلية القرآن الكرمي، باجلامعة اإلسالمية، باملدينة املنورة، كما تلقَّى القراءات ا
 باجلامعة وخارجها .

ه؛ طُلب للتدريس يف معهد احلرم املكي، باملسجد احلرام، فدّرس فيه القرآن الكرمي والقراءات 1411ويف عام 
والفرائض مدة ثالث سنوات، مث التحق جبامعة أم القرى، مبكة املكرمة، إلكمال الدراسات العليا، فحصل على 

ه، وهو األن يعمل أستاذاا باجلامعة نفسها، ومديراا ملركز 1421ه، وعلى الدكتوراة عام 1418عام  املاجستري
 إحياء الاراث اإلسالمي، كما يقوم بتدريس الفقه لطالب معهد اللغة العربية .

 شيوخه :ومن 
 الشيخ س ّجاد مصطفى كمال احلسن، أكمل عنده حفظ القرآن الكرمي . -1
حممود املصري، كان يراجع عنده القرآن الكرمي، وصختم كل أسبوع ختمة، خالل سنتني كاملتني الشيخ أمحد  -2
. 

                                                 

 ه  .17/11/1425( أفدته من املارج م له، يف مساء يوم األربعاء، املوافق  1) 
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 الشاطبية . طريق الشيخ أمحد عبدالعزيز الزَّيّات، قرأ عليه ختمة بالقراءات السبع من -3
 . الدرة طريق الشيخ حممود سيبويه بدوي، قرأ عليه ختمة بالقراءات الثالث املتممة للعشر من -4
 الشيخ أمحدُّ املوريتاين . -5

، فقرأ عليه ديوان الشعراء الستة اجلاهليني كامالا واملعلقات العشر، والمية الشنفري، ومقصورة ابن  الزمه طويالا
ُدريد، وشيواا من ديوان ذي الرُّمَّة، كما قرأ عليه معظم ألفية ابن مالك، وشرح السُّلَّم يف املنطق، وشيواا من مراقي 

 د، وقصائد أخرى .السعو 
 الشيخ عبدالرزاق عفيفي، الزمه يف حج إحدى السنوات مالزمة تامة .   -6
ليه شيواا من كتاب : اإلحكام، البن حزم، ومقطعات يف بدالرمحن بن عقيل الظاهري، قرأ عالشيخ أبو ع -7

 فنون أخرى .
 : عدةالباحث يف الفرائض . احملقق الفرضي  الشيخ عبدالصمد الكاتب، قرأ عليه مؤلَّف ه، وكتاب -8
 الشيخ عبداهلل احلسامي، تلقَّى عنه احلديث الشريف . -1
، أصول الفقه، قراءة مناقشة وحتقيقالشيخ عمر الشيلغاين، قرأ عليه معظم كتاب : مجع اجلوامع يف  -11

 وغريهم .
 تالميذه :ومن 
 الشاطبية . طريق من براوييهعبدالعزيز األمحد، قرأ عليه ختمة بقراءة اإلمام عاصم  -1
 الشاطبية .طريق من  براوييهعاصم واإلمام  نافعإلمام إدريس آدم، قرأ عليه ختمة ل -2
 الشاطبية، وقرأ عليه يف النحو أيضاا . طريق عبدالعزيز الرضيمان، قرأ عليه ختمة حلف  عن عاصم من -3
، فقرأ عليه كتاب : ترتيب  -4 مجع اجلوامع يف األصول، ونصف ألفية ابن مالك شايع الدوسري، الزمه طويالا

 مع شرحها، وعدة الباحث يف الفرائض .
 حسن التونسي، الزمه، فقرأ عليه يف النحو واللغة والفرائض واملصطلح وغريه . -5
 عائض القرين، الداعية املعروف، قرأ عليه يف النحو واملنطق . -6

 مؤلفاته :
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املوازنة بني األلفيتني  -3      الكفاية يف العقيدة والفخر ق واملذاعب . -2     صغري .كتاب الضعفاء ال  نظم -1
. 
 مشكل القراءات العشرية الفرشية لغةا وتفسرياا وإعراباا ) رسالة ماجستري ( . -4
 الشرح امليّسر على ألفية ابن مالك . -6           سري النَّس في ) رسالة دكتوراة ( . فحتقيق جزء من ت -5
 ماهبَّ ودّب .  -8           شرح المية ابن الوردي، املسمَّى : تفاصيل اجُلم ل . -7
 وقف التجاذب يف القرآن الكرمي .  -11                                 سكتات حف  وتوجيهها . -1

 وله نظم لكثري من مسائل التجويد والقراءات واللغة، وغريها .
 مله وخامتته، إنه اميع جميب .أطال اهلل يف عمره، وأحسن ع

 (1)عبدالغفار الدُُّروب  الكبير -89
 عبدالسالم بن يوسف الدرويب العباسي . نالشيخ عبدالغفار بن عبدالفتاح ب هو

 ه .1338ُولد يف مدينة مح ، بسوريا، عام 
 حياته العلمية :

، مث التحق باملدرسة العلمية واحلساب، وحفظ القرآنة والكتابة نشأ هم ، فأحلقه والده بالُكّتاب، فتعلَّم القراء
 الشرعية هم ، فتلقَّى فيها العلوم الشرعية والعربية وغريها، كما تلقَّى القراءات العشر على كبار قراء وقته .

واعظاا  يف دار العلوم هم ، مث يف املعهد الشرعي، كما ُعني امث عمل مدرِّسا  ُعني إماماا ومعلِّماا يف قُرى سوريا،
ه؛ ارحتل 1411ويف عام ،سجد الدعوة، يف جورة الشَّيَّاحيف م ابن الوليد رضي اهلل عنه، وإماما  يف مسجد خالد

، خالل ه1418والقراءات، حىت عام وفور وصوله بأيام؛ تعاقد مع جامعة أم القرى لتدريس القرآن ، إىل مكة 
عر يتميز ذلك؛ كان يقوم بتدريس القراءات يف منزله، وكان  خطيباا يف مسجد عبدالرمحن النانية جبدة، وله شخ

 حلكمة والبالغة .اب
 شيوخه :ومن 
 الشيخ مصطفى احلصين، حفظ عليه القرآن الكرمي . -1

                                                 

 ه  .1418( أفدته من املارجم له، عام  1) 
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الشاطبية  طريقي من الصغرى  والده الشيخ عبدالفتاح بن عبدالسالم الدُُّرويب ، قرأ عليه القراءات العشر -2
 والدرة إفراداا .

الشاطبية والدرة  طريقي منالصغرى الشيخ عبدالعزيز حممد علي عيون السُّود، قرأ عليه القراءات العشر  -3
 مجعاا .
الشيخ عبدالقادر اخلوجة، تلقَّى عنه الفقه  -5        الشيخ أمحد الار ، تعلَّم عليه الكتابة واحلساب . -4
 . وغريه
 ، وغريهم .افعيالرئيس، تلقى عنه الفقه الشالشيخ طاهر  -6

 تالميذه :ومن 
 حيىي بالل الباكستاين، قرءا عليه القراءات السبع من الشاطبية . -2               غامن املعصراين .    -1
 عبدالغفار الدرويب احلفيد . -5            علي السنوسي . -4            حممد بن عبداهلل الشنقيطي . -3
 الشاطبية والدرة . طريقي منالصغرى قرؤوا عليه القراءات العشر ،  عبدالرزاق الغوثاينحيىي -6

ا، أاماؤهم مسجلة عندي، اليسمح اجملال بذكرهم . ا جدا  وغريهم كثريون جدا
 ه .11/1/1431، املوافق يوم اجلمعةيف جدة،   -رمحه اهلل  -تُويف  وفاته :

ُدوه -91  (1)عبداهلل ح م 
 إمام الحرم المك  الشريف

اإلمام احملدث اجملوِّد املقرئ الشيخ عبداهلل بن إبراهيم بن مصطفى بن مح  ُدوه بن حممد نور القرشي، هو 
 احلسيين، السُّّناري، السوداين، مث املصري، مث املكي، املالكي، األزهري .

 ه .1284ُولد بالسودان، عام 
 حياته العلمية :

                                                 

، املكتبة املكية، مكة املكرمة ،  1، ط نشر وحتقيق/ فوزي حممد أمني خوجه( السُّنَّاري، عبداهلل مح  ُدوه،  مفتاح التجويد للمتعلم املستفيد،  1) 
 341ه  ، املقدمة ، أهل احلجاز بعبقهم التارصخي، ص 1417
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تقنه، مث هاجر إىل مكة املكرمة وعمره حنو عشرين عاماا، نشأ بالسودان، فحفظ القرآن الكرمي، مث جوَّده وأ
فعكف على طلب العلم باملسجد احلرام، وانتظم يف احللقات العلمية، مث ارحتل إىل مصر ودر س باألزهر على  
ا كبار علماء مصر، مث عاد إىل الديار املقدسة، وافتتح ُكتَّاباا لتحفيظ القرآن الكرمي، باملدينة املنورة، ومكث هب
مدة، مث رجع إىل مكة املكرمة، واستقر هبا، وفيها افتتح ُكّتاباا لتحفيظ القرآن الكرمي، واعتىن اعتناءا كبرياا بتعليم 
وحتفيظ الصغار، وظل كذلك حىت جاء املوفق الشهري الشيخ حممد علي زيُنل علي رضا إىل مكة املكرمة؛ لفتح 

 ختار املناسب منها، ليكون نواة ملدرسته، فوقع نظره على املارجممدرسة الفالح، واطّل ع على أماكن التعليم، لي
، فرآه أهالا لتحقيق مرغوبه، وجديراا بتنفيذ مطلوبه، فاتفقا على افتتاح مدرسة الفالح مبكة املكرمة، بالطالب له

ُمور بطالب  ، مث انضم إليهم املريبِّ الفاضل والعامل اجلليل الشيخ مصطفى حممد يغله الذين هم عند املارجم
ه، ومكان أول مدير هلا 1331ُكّتابه، فكان الشيخ زيُنل يساعد باملال، والشيو  بالتعليم، وكان ذلك عام 

 العاّلمة الشيخ حممد حامد املصري .
مديراا للمدرسة، كما قام بتدريس النحو والفقه والقراءات باملسجد احلرام، له ه؛ ُعني املارجم 1336ويف عام 
 باملسجد احلرام يف العهد السعودي، وظل كذلك إىل آخر حياته .وُعني إماماا 

 
 

 شيوخه :ومن 
 والده الشيخ إبراهيم محدوه السُّّناري.  -1
 املقرئ الشيخ أمحد حامد التيجي، شيخ القراء مبكة املكة املكرمة . -2
 بن علي .الشيخ أمحد بن إبراهيم  -4                  الشيخ إبراهيم سعد علي املصري . -3
 الشيخ حممد األنصاري . -6                 الشيخ عبدالعزيز اجلعفري اهلامشي . -5
 الشيخ حسني بن علي األنصاري . -8                                 عثمان الدمياطي . -7 
وغريهم كثريون ، مد حسنني  لوف العدوي املالكيالشيخ حم -11         الشيخ علي بشارة السوداين . -1

ا .    جدا
 تالميذه :ومن 
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 حممد ياسني الفاداين املكي . -2                      أبو بكر بن أمحد بن حسني احلخب شي . -1
 إسحاق عزُّوز .  -4                                 حممد بن إبراهيم الفاسي . -3 
 عمر عبداجلبار  . -6                                    حممد بن مكي مرزوقي . -5
 .(1)السيد علوي عباس عبدالعزيز املالكي -7
 حممد نور بن سيف بن هالل، قرأ عليه ختمة برواية حف  عن عاصم . -8

 مؤلفاته :
 مفتاح التجويد للمتعلم املستفيد . -1
 رسالة يف التوحيد، باالشارا  مع العاّلمة الشيخ السيد حممد طاهر الدَّبّاغ . -2
 الارغيب والارهيب، باالشارا  مع بعض أساتذة مدرسة الفالح . -3

 وفاته :
ه، وص لَّي عليه بعد صالة الفجر من يوم اخلميس، 17/6/1351ليلة اخلميس، املوافق  -رمحه اهلل  -ُتويف 

 . مر باجنيد، وُدفن مبقربة املعالةباملسجد احلرام؛ الشيخ ع
 (2)عبداهلل باقشير -90

 عبداهلل بن سعيد بن عبداهلل بن أيب بكر باقشري املكي .هو الشيخ 
 ه .1113ُولد يف مكة املكرمة، عام 

 حياته العلمية :
نشأ يف مكة املكرمة، فحفظ القرآن الكرمي والشاطبية، وجّوده، وأحكم علم التجويد والقراءات، وجّد يف 

كان على اختصاصه هّل الفنون أديباا، إليه االشتغال حىت وصل إىل مرتبة مل ينلها أحد غريه من أهل عصره، و 
النهاية، متميزاا يف املعارف واآلداب، أخذ عن أئمة عديدة من أهل مكة املكرمة، وكان قوي الذكاء والفهم، 

مته الطلبة، وأهب تالميذ زخ لحلق، ندي القلم، وجلس للتدريس، ف  طلق اللسان، خاشع القلب، صادعاا با

                                                 

ري، نبيل بن هاشم بن عبداهلل، (  1)   1/127م، 2114 ه  ،1425، عام  1ط ، ن القراءات السبعتقريب النفع وتيسير الجمع بيالغ م 

 3/42( احمليب، مرجع سابق،  2) 
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الدهر، كتب الكثري، وحشى احلواشي، وعّلق التعاليق النفيسة والفتاوى العجيبة، أفاضل، وكان من عجائب 
 وكان كثري احملفوظ، لطيف األخالق .....إخل، وانتفع به كثري من اهل مكة املكرمة واليمن والشام والعراق .

 شيوخه :ومن 
 قادر الطربي .اإلمام عبدال -2                        الشيخ عمر عبدالرحيم البصري . -1
 الشيخ عبدامللك العصامي .      -4                                الشيخ أمحد بن عالن . -3 
 الشيخ أمحد احلكمي . -5 

 الشيخ إبراهيم اللقاني, وهو من الواردين إلى مكةالمكرمة ..6

 مؤلفاته :
شرح نظم عقيدة  -3دة اللقاين .      تصر منظومة عقي -2 تصر الفتح شرح اإلرشاد، مل يتّم .      -1

 اللقاين .
 شرح نظم آداب األكل . -5نظم آداب األكل .                       -4
 

 وفاته :
 ه .25/3/1176مبكة املكرمة، يف يوم االثنني، املوافق  -رمحه اهلل  -تويف 

 (1)عبداهلل الخياط -94
 إمام وخطيب المسجد الحرام

 عبدالرمحن عبداهلل بن عبدالغين بن حممد بن عبدالغين اخلياط املكي .هو الشيخ أبو 
 ه .21/11/1326ُولد يف مكة املكرمة، يف 

 حياته العلمية :

                                                 

 ه  16/3/1422( أفدته من ابن املارج م له؛ الشيخ أسامة اخلياط، إمام وخطيب املسجد احلرام، يف يوم اجلمعة، املوافق  1) 



(176) 

 

نشأ يف مكة املكرمة، فحفظ القرآن الكرمي يف املدرسة الفخرية، ودرخس املرحلة االبتدائية مبدرسة اخلياط، ودر س 
السعودي، مبكة املكرمة،  على عهد احلكومة اهلامشية، والتحق باملعهد العلمي املنهج الثانوي باملدرسة الراقية،

 ه، كما تلقَّى العلوم الشرعية والعربية والقراءات وغريها على علماء مكة املكرمة .1351ه عام منوخترج 
ظاهر أبو ه؛ صدر األمر امللكي بتعيينه إماماا يف املسجد احلرام، وكان يساعد الشيخ عبدال1346ويف عام 

ه ؛ صدر األمر امللكي بتعيينه 18/1/1347السمح يف صالة الاراويح، وينفرد بصالة القيام آخر الليل، ويف 
ه؛ ُعني مديراا للمدرسة الفيصلية، مبوجب 12/2/1352عضواا يف هيوة األمر باملعروف والنهي عن املنكر، ويف 
معلِّماا ألبنائه؛ يف الذي يليه، وعينه مديراا ملدرسة األمراء،  مدير املعارف آنذا ، مث اختاره امللك عبدالعزيز ليكون

ه، مث انتقل إىل احلجاز، 1373عام  -يرمحه اهلل  -بالرياض، واستمر يف هذا العمل حىت وفاة امللك عبدالعزيز 
 ه .7/4/1373، يف  21/3/1111وُعني مستشاراا للتعليم، يف مكة املكرمة، مبوجب األمر امللكي،رقم

ه؛ اسندت إليه إدارة كلية الشريعة، مبكة املكرمة، إضافة إىل االستشارة، واستمر  يف هذا 1375عام ويف 
ه؛ ُكلف باإلشراف على إدارة التعليم، مبكة املكرمة، إضافة إىل 1376ه، ويف عام 1377العمل حىت عام 
 استشاريته .
ه، 1414مر السامي، واستمر حىت عام ه؛ ُعني إماماا وخطيباا باملسجد احلرام، مبوجب األ1373ويف عام 

 حيث طلب من امللك إعفاءه لظروفه الصحية.
ه؛ صدر األمر امللكي بتعيينه رئيساا للجامعة اإلسالمية، باملدينة املنورة، بناءا على ترشيح  من 1381ويف عام 

 .عتذر عن ذلك لظروف خاصة آل الشيخ، ولكنه ا اماحة املفيت األكرب الشيخ حممد إبراهيم
ه؛ اختري عضواا يف جملس إدارة كلييت الشريعة والاربية، مبكة املكرمة، مبوجب خطاب وزير 27/11/1382ويف 

، كما عمل رئيساا جمللس إدارةدار احلديث املكية، وعضواا يف اللجنة الثقافية، برابطة 1/3/4115املعارف، رقم 
 العامل اإلسالمي .

املنبثقة من جملس التعليم األعلى لوضع سياسة عليا للتعليم يف  ه؛ اختري عضواا يف اللجنة27/5/1384ويف 
 . 13143اململكة العربية السعودية، مبوجب خطاب امو رئيس جملس الوزراء رقم 

ه؛ اختري كمندوب عن وزارة املعارف يف اجتماعات رابطة العامل اإلسالمي، مبكة املكرمة، 13/11/1384ويف 
 . 1/2/3/5151مبوجب خطاب وزير املعارف رقم 
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 ه؛ صدر األمر امللكي باستثنائه من النظام، وعدم إحالته للتقاعد مدى احلياة .18/6/1311ويف 
 ه؛ صدر األمر امللكي باختياره عضواا يف هيوة كبار العلماء منذ تأسيسها .8/7/1311ويف 
 سالمي .ه ؛ ُرشِّح عضواا يف جممع الفقه اإلسالمي، التابع لرابُ العامل اإل8/7/1313ويف 
 شيوخه :ومن 
 اماحة الشيخ عبداهلل بن حسن آل الشيخ، رئيس القضاة يف احلجاز، الزمه قرابة عشر سنوات . -1
 الشيخ عبدالظاهر حممد أبو السمح، إمام وخطيب املسجد احلرام، واملدرس فيه . -2
 الشيخ حممد عبدالرزاق محزة، إمام وخطيب املسجد احلرام، واملدرس فيه . -3
 . الشيخ سليمان احلمدان -6            . نديالشيخ عبيداهلل الس -5         . الشيخ أبو بكر خوقري -4
 . الشيخ إبراهيم الشورى -1       . ر حسنياحملدث الشيخ مظه -8     . الشيخ حممد حامد الفقي -7
 العلمي السعودي .الشيخ حممد علي البيز، املدرس باملعهد  -11        . حممد عثمان الشاوي -1

 ومن تالميذه :
 أبو حممد عبداملالك سلطان حممود . -

 مؤلفاته :
 لرواد الثالثة .          ا -3      اخلطب يف املسجد احلرام، ستة أجزاء .  -2   مبادئ السرية النبوية .     -1
 أجزاء . 3سري امليّسر، التف -6               اعتقاد السلف .        -5صحائف مطوية .            -4
 تأمُّالت يف ُدُروب احلق والباطل . -8م واإلحرام يف الطائرة (      حتفة املسافر ) أحكام الصالة والصيا -7
ك م وأحكام من السرية النبوية .                          -1  ما جيب أن يعرفه املسلم عن دينه . -11   حخ

 عوية متعددة يف  تلف وسائل اإلعالم .باإلضافة إىل ُمشاركات علمية ود
 وفاته :
 ه .7/8/1415يف مكة املكرمة، يف صبيحة يوم األحد، املوافق  -رمحه اهلل  -ُتويف 

 (1)عبدالمالك سلطان -93

                                                 

 ( أفدته من املارج م له مباشرة . 1) 
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 هو الشيخ أبو حممود عبداملالك سلطان حممود .
 ه .1368ُولد يف قرية قريبة من إقليم البنجاب، يف باكستان، عام 

 العلمية :حياته 
بتدائية، خالهلا حفظ أحلقه والده مبدرسة الشيخ خري حممد، فتلقَّى فيها الدراسة النظامية، ودرس فيها املرحلة اال

تلقَّى فيها العلوم العربية والشرعية، و قات العلم خارج املدرسة ل، وعمره دون البلوغ، مث التحق هرآن الكرميقال
خرها مدينة  آن، مثل رحيم بارخان، وشكاربور، و بلدته، وتنّقل بني مدن باكستاوالقراءات والتجويد، على علماء 

 ث فيها مدة؛ يتلقى العلوم املختلفة، وخاصة القراءات والتجويد .ككراتشي، فم
ه؛ سافر إىل مكة املكرمة، وجلس إىل علمائها يتلقَّى عنهم العلوم الشرعية والعربية وغريها، كما 1317ويف عام 
ها منرسم والضبُ وعّد اآلي، وخترَّج عة أم القرى، ودر س فيها العلوم الشرعية والقراءات والتجويد والالتحق جبام
ه ، كما التحق باملدرسة الفرقانية، ودر س على علمائها، مث ُعني مدرَّساا للقرآن الكرمي والقراءات هبا 1411عام 

 وجبامعة أم القرى .
ه نشيطاا نشاطاا منقطع النظري يف تعليم أبناء املسلمني؛ القرآن الكرمي وقد ذهبُت إليه مراراا، ورأيت قلُت :

، واملقدمة اجلزرية يف التجويد، وغريها .  والقراءات وغريها، وقرأُت عليه صحيح مسلم كامالا
 شيوخه :ومن 
 الشيخ غالم ياسني، حفظ عليه القرآن الكرمي . -1
فجّود عليه القرآن الكرمي برواية حف   -رحيم يار خان  -يف بلدته  له الشيخ اهلل خبش، ارحتل إليه املارجم -2

 الشاطبية، وقرأ عليه املقدمة اجلزرية واجلمزورية، ومجال القرآن، وفوائد مكية . طريق عن عاصم من
الشيخ الشيخ حممد علي سندي، ارحتل إليه املارجم يف شكاربور، والتحق باملدرسة األشرفية اليت يدرِّس فيها  -3

هنا،كما قرأ عليه  و سندي، فحفظ عليه الشاطبية يف القراءات السبع، مث قرأ عليه ختمة بالقرءان السبع مبضم
 كتاب : تسهيل القواعد، واملقدمة اجلزرية، وفوائد مكية .

وقرأ عليه القراءات السبع  -كراتشي   -يف بلدته  له الشيخ حممد حبيب اهلل خان، ارحتل إليه املارجم -4
 لعشر، إفراداا ومجعاا، واستفاد منه كثرياا .وا
 الشيخ فتح حممد الفانيفيت . -5
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أثناء إقامته بكراتشي، مث يف مكة املكرمة، فقرأ عليه شرح الشاطبية، وأفرد عليه الروايات،  له قرأ عليه املارجم 
 ودر س عليه ناظمة الزُّهر يف علم الفواصل، والزمه كثرياا .

 يف، در س عليه علم الع ُروض واحلديث والفرائض .الشيخ حممد نور س -6
 الشيخ أمحد جابر جربان، امع عليه صحيح مسلم، وأجازه مبروياته . -7
 الشيخ غالم قادر، در س عليه النحو والصرف . -8
الشيخ إبراهيم فطاين، در س عليه كتاب : الشَّف ا، للقاضي عياض، ودر س عليه مصطلح احلديث، وبلوغ  -1
 ، وأجازه .املرام
 الشيخ حممد حممود ربيع، در س عليه منظومة الشاطبية يف القراءات السبع، وعلم الفواصل، وناظمة الزُّهر . -11
 
 

 تالميذه :ومن 
 عبداهلل عبداهلادي حممد عمر . -3  أمحد عبدالقيوم عبدرب النيب.   -2   حسن عبداحلميد خباري .    -1
عبداهلل بالل أمحد منيار  -6الغوث حممد حممود .                -5زكريا بالل أمحد منيار .              -4
 عبداهلل أمحد هبادر صاحل  -1حممد إاماعيل ضياء احلق .          -8حممد عبداهلادي حممد عمر .        -7
 الشاطبية والدرة . طريق منصغرى العبداحلميد منري شانوحة، قرؤوا عليه القراءات العشر  -11

ا، أاماؤهم مسج  .لة عندي، ال يسمح اجملال بذكرهم وغريهم كثريون جدا
 (1)السيد علوي المالك  -92

هو العالَّمة الفقيه احملدِّث املسند الشيخ علوي بن عباس بن عبدالعزيز بن عباس بن حممد املالكي احلس ين، 
 اإلدريسي، املكي .
 ه .1327املكرمة، عام ُولد يف مكة 

                                                 

، والغمري، مصدر سابق، 384، دار الشباب، القاهرة، ص تشنيف األسماع بشيوخ اإلجازة والسماع( القاهري، حممود سعيد  دوح ،   1) 
1/127 . 
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 حياته العلمية :
أحلقه والده مبكتب عمِّه السيد حسن املالكي، فحفظ عنده القرآن الكرمي، وصلَّى الاراويح بالناس، وهو يف 
العاشرة من عمره، مث التحق مبدرسة الفالح، اليت كانت عامرة بالعلماء األعالم، وتلقَّى فيها العلوم العربية 

حيضر الدروس العلمية باملسجد احلرام، باإلضافة إىل دروس والده العاّلمة عباس املالكي،  والشرعية، كما كان
ه، مث جلس للتدريس باملسجد احلرام يف الذي يليه، ويف بيته، ويف مدرسة 1346وخترّج يف مدرسة الفالح عام 

يه للتدريس؛ فإنه عمد لالستفادة من غريه من العلماء يف عصر  ه، وارحتل غري مرة إىل املدينة الفالح، ورغم تصدِّ
املنورة لألخذ عن علمائها، واستجاز بعض علماء األقطار اإلسالمية، ومن الواردين للحرمني الشريفني، وكانت 
دروسه يف احلرم املكي للخاص والعام، يقصده مجيع الفوات من الناس، أما دروسه يف البيت فخاصة، ويف 

اء الوافدين للحج من شىت بالد املسلمني، يف حلقات علمية، وجمتمعات موسم رمضان واحلج يكتظ بيته بالعلم
مضيوة، كما كانت له دروس يف اإلذاعة، مجعها ابنه السيد حممد احلسن علوي املالكي، وطبعها يف كتاب، 

 يقوم بالصلح بني الناس . له وكان املارجم
 شيوخه :ومن 
 الشاطبية . من طريقرآن الكرمي برواية حف  عن عاصم عمه السيد حسن املالكي، حفظ عليه الق -1
 الشاطبية . طريق الشيخ أمحد حامد التيجي، شيخ اإلقراء مبكة املكرمة، قرأ عليه القراءات السبع من -2
 الشيخ عبداهلل مح  ُدوه .         -4والده الشيخ عباس املالكي .                       -3
 الشيخ الطيب املراكشي .             -6الشيخ حممد العريب التباين                         -5 
 الشيخ أمحد ناظرين . -8الشيخ عيسى رواس املسكري .                   -7 
 الشيخ عمر محدان احملرسي . -11الشيخ حيىي أمان السندي املكي .                -1
 الشيخ حممد اخلضر بن مايابا الشنقيطي . -12ني سويد .                      الشيخ حممد أم -11
 : 1تالميذهومن  
 ابنه السيد حممد احلسن علوي املالكي . -1

                                                 

 2/557( املرعشلي، مرجع سابق،  1) 
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أخذ عنه ُجلَّ علومه، وهو شيخ فتحه، وباب منحه، وبه خترَّج، وعليه يف التلقِّي واالنتفاع ع وَّل، وهو عمدته يف 
 . (1)سند اإلمام أمحد، وغريه من كتب احلديث والفقه والتفسري واألصول وسائر العلومرواية الكتب الستة وم

 أمحد بن حممد بن حممد بن حممد بن حيىي زبارة، مفيت اليمن . -2
 سامل بن عبداهلل بن عمر الشاطري، احلضرمي . -4إاماعيل إاماعيل زين اليماين، مث املكي .             -3
 عبدالفتاح حسني راو ه املكي . -6الدين الربماوي .                   عبدالسبحان نور  -5
 عبدالفتاح أبو ُغدَّة احلليب . -8عبدالرمحن حممود أبو مضاي اجلهين .                 -7
 حممد تيسري املخزومي، الدمشقي . -11عبدالقادر كرامة اهلل البخاري، مث الرابغي .           -1

 مؤلفاته :
 حاشية فيض اخلبري على شرح منظومة أصول التفسري . -1
 فتح القريب اجمليب على  ذيب الارغيب والارهيب . -2
 العقد املنظم يف أقسام الوحي املعظم . -3
 املنهل اللطيف إلي أحكام احلديث الضعيف . -4
 ي .نيل املرام، تعليق على عمدة املرام، باالشارا  مع الشيخ حممد النواوي، املصر  -5

 وفاته :
ه، وُدفن مبقربة املعالة، وهرع الناس عند وفاته لوداعه، وُسّدت 1311يف مكة املكرمة، عام  -رمحه اهلل  -ُتويف 

 الطُّرق، وكان تشييعه مهيباا، هيث كان أوله باملعالة، وآخره باحلرم املكي الشريف .
 (2)الجمال المصري -95
بكر بن أمحد بن عبدالرمحن بن حممد األنصاري، اخلزرجي، املكي،  هو الشيخ علي بن أيب بكر بن علي بن أيب
 الشافعي، املعروف باجلمال املصري .

 ه .1112ُولد يف مكة املكرمة، عام 

                                                 

 1/83،51( الغمري، مرجع سابق،  1) 

 3/128( احمليب، مرجع سابق،  2) 
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 حياته العلمية :
ه، فنشأ يتيماا، وقيَّض اهلل له الشيخ الو  أبا الف ر ج املزين، فاحتفل باربيته، وحفظ القرآن  1116مات أبوه عام 

الكرمي، مث اشتغل بالقراءات، مث تلقَّى النحو واألصول والع روض وعلم الكالم والفقه والعربية، واحلديث وأصوله، 
ه،  مث تصدَّر لإلقراء والتدريس، فانتفع 1134والتفسري واملعاين والبيان، والعقائد، إىل أن ُأجيز للتدريس، عام 

 به مجاعة من األعالم .
 شيوخه :ومن 
بو احلسن عبدالرمحن بن ناصر األشعري .ظّل يقرأ عليه القراءات حىت مات الشيخ عبدالرمحن ، الشيخ أ -1

 فأكمل القراءة على أحد تالميذه  : 
 . (1)الشيخ حممد تقي الدين الزبريي، قرأ عليه القراءات -3                  الشيخ أمحد احلكمي . -2
 النحو واألصول والع روض .الشيخ عبدامللك العصامي، تلقَّى عنه  -4
 الشيخ إبراهيم اللقاين، تلقَّى عنه علم الكالم . -5
 السيد عمر بن عبدالرحيم البصري، تلقَّى عنه الفقه واألصول والعربية، واحلديث وأصوله، والبيان، وأجازه . -6
 الشيخ أمحد بن إبراهيم عالمة، تلقَّى عنه العقائد واحلديث . -7
 فاجي، تلقَّى عنه احلديث الشريف .الشيخ أمحد اخل -8

 تالميذه :ومن 
 أمحد باقشري . -2عبداهلل بن حممد طاهر عباسي .           -1
 أمحد النخلي . -4احلسن العجمي .                        -3 

 مؤلفاته :
 اجملموع الوضاح على مناس اإليضاح .   -1
 الشرح الكبري على أبيات ابن املقري . -2
 الشرح الصغري على أبيات ابن املقري .  -3

                                                 

 121، ص ( انظر أسانيده يف املرجع السابق 1) 
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 كايف احملتاج لفرائض املنهاج .  -4
 فتح الفياض لفرائض املنهاج .          -5
 قرة عني الرائض يف فين احلساب والفرائض . -6
 املذلل يف الفرائض.                    -7
 النفحة املكية بشرح التحفة القدسية البن اهلائم . -8
 النقول الواضحة الصرحية يف عدم كون العمرة قبل النفر صحيحة . -1
 رسالة يف التقليد . -11

 وفاته :
 ه، وُدفن مبقربة املعالة .22/4/1172يف يوم االثنني، املوافق  -يف مكة املكرمة  -رمحه اهلل  -ُتويف 

 (1)ابن الشوائط  -96
ي، هو الشيخ نور الدين علي بن أمحد بن علي بن عمر بن أمح ري  عي، احلخم  د بن أيب بكر بن سامل الُكال 

 اليماين، املكي الشافعي، املعروف بابن الشوائطي .
 ه .7/5/821ُولد يف مكة املكرمة، يف 

 حياته العلمية :
، وهبجة احلاوي، وغالب ألفية النحو، وقطعة من ألفية 2نشأ مبكة املكرمة، فحفظ القرآن الكرمي، والشاطبيتني

ابن معطي، وعرض على مجاعة يف مكة املكرمة، وعلى القادمني عليها، وأجاز له مجاعة، واشتغل على أبيه 
 أوىل من املخن ن اللسن   واشك ر لربِّك مبادخر إىل اخلري يا ذا اللُّب وا  ومن نظمه :بالقراءات وغريها، 

 م بق   لبك خ  ل   ق اهلل كل ِّه   م     ي  ن  ل ك  رمحُته يف املوقف اخلشنوارح       
ه، ونسخ فيها ويف الذي يليها أشياء من تصانيف 813وكتب على بعض االستدعاءات، بل حدث يف سنة 

 السخاوي، وال صخلو من فضيلة .
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 شيوخه :ومن 
 سبع، واشتغل عليه يف الفقه والعربية، وغريها .والده الشيخ أمحد بن علي اليماين، قرأ عليه القراءات ال -1
اإلمام حممد ابن اجلزري، قرأ عليه نصف عدة احلصن احلصني له، بل حضر عليه من الرابعة أحاسن املنزلة  -2
. 
 الشيخ تقي الدين الفاسي . -3
 الشيخ ابن سالمة  -4 
 الشيخ و  الدين العراقي . -5 

 وفاته :
 ه، وُدفن مبقربة املعالة .14/11/863كة املكرمة، يف صبيحة يوم األربعاء، املوافق يف م -رمحه اهلل  -ُتويف 

 (1)ابن سالمة -97
هو الشيخ أبو احلسن علي بن أمحد بن حممد بن سالمة بن عطوف بن يعلى السلمي، املكي، الشافعي، 

 ويُعرف بابن سالمة .
 ه .7/11/746ُولد يف مكة املكرمة، يف 

 حياته العلمية :
نشأ مبكة املكرمة، وتال القرآن بالسبع، وامع احلديث، وارحتل إىل بغداد، فسمع هبا على مجاعة، مث سافر منها 

رة، وامع إىل دمشق، وامع من علمائها، وكذا بالقدس واخلليل ونابلس واالسكندرية، وغريها، وارحتل إىل القاه
مجاعة من كثري من البلدان اليت امع هبا ومن غريها،  مث رجع إىل مكة املكرمة، وأجاز لهومجع، وأقام هبا سنني، 

جيمع شيوخه بالسماع واإلجازة مشيخته املتضمنة لفهرست مروياته، وت  و غَّل يف القراءات، وأُذن له يف اإلقراء 
، وكذا أفىت، لكن قليالا بال لفظ، غاالا والتدريس، وت ص دَّى إلقراء القراءات والفقه وغريمها مبكة املكرمة زمناا طويالا

تأدباا مع قضاة مكة املكرمة، وكتب ألمراء مكة املكرمة؛ كالسيد حسن بن عجالن، وباشر يف املسجد احلرام 
ااا بالقراءات السبع والفقه، ذا فوائد حديثية 

سنني، وأعاد يف مكة املكرمة، باملنصورية، وكان شيخاا عارفاا عامل
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عبادة ومداومة على ورد الليل، وفيه خري، وله نظم، وحّدث  وأدبية، كثري التواضع، حسن العشرة، ذا حظ من
 بالكثري من مسموعاته، أخذ عنه األئمة، وصار بأخرة مسند احلجاز .

 و ا كتب به إىل ابن اجلزري اإلمام :
 ولقد نظرت فلم أجد يُهد ى لكم      غري الدعاء املستج  اب الصاحل

ه  ذا ال ذي وص  ل ت  ل  ه ي د ق  درت ي       فضالا على مّد الفرات السائ ح  أو جرع  ة من م    اء زم  زم ق  د امت    
 واحل ّق ق  لت ول س ت ف ي ه مب  ازح

 فأجابه بقوله :
 وص ل امل ش رف م ن إمام م رت  ض ى     ن  ور الش ري ع ة ذي ال كم  ال ال واض ح

 الصاحلوذكرت أنك قد نظرت فلم جتد        غري الدعاء املستج  اب 
 أو ج  رع    ة م  ن م      اء زم    زم ح بّ  ذا        ما قد وجدت ولست فيه مبازح
ُُّ إىل س واء ب ط ام ح  أم   ا ال دع   اء ف   لس ت أب   غ ي غ ي ره        م  ا كن  ت ق  

 وكتب إىل املقريزي من مكة املكرمة مع هدية :
 دعوات صدق من أ  لك قد صفا         خ ري اهل  داي  ا م  ن أب  اط  ح م  ك  ة

 وقت الطواف ويف السجود وعندما          ي  مضي إىل املسع اة من ب   اب الصفا
 شيوخه :ومن 
 الشيخ حيىي بن صفوان األندلسي . -1
 الشيخ تقي الدين البغدادي، قرأ عليهما القراءات السبع . -2
الشافعي والطيالسي وسنن ابن ماجه وأسباب النزول، الشيخ كمال الدين بن حبيب، امع عليه مسند  -3

 وغريها .
 الشيخ عفيف الدين اليافعي . -6        الشيخ العز بن مجاعة .  -5       الشيخ خليل املالكي .  -4
الشيخ عبدالدامي بن عبداحملسن  -8                    الشيخ مجال الدين بن معطي .               -7

 الدوالييب .
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الشيخ حممد بن عبدالرمحن بن  -11                الشيخ مهر بن علي القزويين .                   -1
 عسكر .
 تالميذه : ومن 
 تقي الدين بن فهد . -3         رضوان العقيب . -2          أمحد بن حجر العسقالين . -1
 . (1)الطباطيب إبراهيم بن أمحد -5            مجال الدين بن موسى . -4 
،قرأ عليه للسبع، مبكة املكرمة، مبا تضمنه التيسري والشاطبية، وعرض (2)حممد بن عبدالقادر السكاكيين -6

 عليه الشاطبية حفظاا، وأ ذخن له يف اإلقراء والتصدير .
 . (3)حممد بن حممد الطربي، عرض عليه بعض حمفوظاته -7

 وفاته :
 ه، وُدفن باملعالة .14/11/828املكرمة، يف يف مكة  -رمحه اهلل  -ُتويف 

 (4)عل  الُح لُ و -98
هو الشيخ علي بن إبراهيم بن مصطفى السمنودي، مث املكي، الشافعي، الفاضل، الشهري باحلُ  لُ و، بضم احلاء  

 كأسالفه .
 بسمنود، مبصر، وهو من علماء القرن الثالث عشر اهلجري . -فيما أحسب  -ُولد 

لم القراءات يف زمانه، فصار فيه مبكة املكرمة وحيد عصره وأوانه، وأخذ القراءات السبع وهو ابن انتهى إليه ع
 ست عشرة سنة .
 ومن شيوخه :

                                                 

 1/14( املصدر السابق  1) 
 8/67( املصدر السابق  2) 

 1/111( املصدر السابق  3) 

، حتقيق : حممد سعيد العمودي، وأمحد علي، جدة، عامل مختصر نشر النَّور والزهر ف  تراجم أفاضل مكة( أبو اخلري، عبداهلل مرداد، 4) 
، إجازة الشسخ حسن الشاعر لكل من : إبراهيم  25القاري،مرجع سابق، ص و ، 355ه ، ص 1416املعرفة للنشر والتوزيع، الطبعة الثانية 

 اجمليد اآلبادي، كرامة اهلل  دوم، وإجازة الشيخ أمحد نعمان  نعمان بكري، للسيد بن فرغل . األخضر، عبد
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  بقلبه، تلقَّى عنه القراءات .شهريسليمان الُشه داوي، الشافعي، ال خالشي -
 ومن تالميذه :

 ابنه صاحل بن علي احللو . -1
 أمحد بن عبداهلل مرداد . -2
 خليل بن عامر املطوبسي . -3

 وفاته :
 ه .1215يف مكة املكرمة، عام  -رمحه اهلل  -ُتويف

 (1)عل  الرمالوي -99
 هو الشيخ علي بن داود بن علي بن هباء الدين الكيالين األصل، املكي، القادري .

 مبكة املكرمة، وهو من علماء القرن التاسع اهلجري . -فيما أحسب  -ُولد 
 مية :حياته العل

نشأ مبكة املكرمة، فحفظ القرآن الكرمي، واملنهاج، وتلقى القراءات العشر، والفقه، وعرض على مجاعة، وُأجيز 
ه، وناب يف قضاء مكة املكرمة، 828باإلفتاء والتدريس، ودخل اليمن بصحبة اإلمام ابن اجلزري، عام 

ن نظمه النجم بن فهد ووالده، وذكره يف ه، وكان يقول الشعر، هيث كتب عنه م835واستقالالا جبدة، عام 
 معجمه .

 ومن نظمه يف اجلالل أيب السعادات بن ظهرية يهنوه بشهر :
 شه    ر ع   زي      ز ع     زه جب         الل       كم       ج     لَّ ال  ذي ق    د ع   زّكم جباللخ   كم

 اجل الُل جاللكم ف ج ال  لكميا أه    ل مك     ة هناكم جب الل   كم       ج لَّ 
 صعب العلوم ت  ب  ي َّن ت  فجالُلكم      ج   لَّ الُشُروح  مجيع ه   ا فجال ل   كم

 شيوخه :ومن 
 اإلمام حممد بن اجلزري، قرأ عليه القراءات العشر . -1
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 الشيخ علي بن أمحد، املعروف بابن سالمة . -2
 الشيخ حممد الكفريي، تلقَّى عنهما الفقه . -2

 
 وفاته :
 ه .842بعد أبيه بأيام، باالسكندرية، عام  -رمحه اهلل  -ُتويف  

 .كمل الثالثني قال السخاوي املصنف : ويف الظن أنه أ
 (1)عل  الديروب  -011

 هو الشيخ علي بن عبداهلل بن عبد القادر البحريي، الديروطي، املالكي، املقرئ، ويُعرف بالديروطي .
 ه بيسري .811عام ُولد يف البحرية، بعد 

 حياته العلمية :
، استوطن فوة ونطوبس، وحفظ القرآن نشأ يف البحرية، مث انتقل مع والديه إىل ديروط، فاستوطنها، وكذا

والرسالة، وتال بالسبع والعشر الصغرى والكربى وما فوقها، وقرأ الصحيح على مجاعة باملدينة املنورة ومكة 
، وكان نتفع به الناساسنة أربعني، وحج مراراا، وتصّدر لإلقراء بالقراءات، ف املكرمة، حيث استقر فيها من حنو

إنساناا خي ِّراا عفيفاا، منعزالا عن الناس، سّيما بعد ضعف حركته، فإنه صار ال صخرج للمسجد إال للجمعة وحنوها، 
 قانعاا مبا يستفيده من التكسب له .

 شيوخه :ومن 
 عليه القراءات السبع إفراداا .الشيخ إبراهيم الكركي، قرأ  -1
 الشيخ أمحد بن عياش، قرأ عليه بعض القراءات إفراداا. -2
الصغرى الشيخ حممد الكيالين، قرأ عليهما القراءات العشر  -4         الشيخ عبدالرمحن بن عياش . -3

 . والكربى
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عليه القراءات فوق العشرة ) األعمش، ابن حميصن، قتيبة ( ومل  تعلمالشيخ أمحد املدعو حافظ األعرج،  -5
 يكمل .
 ، وغريهم .القراءات الشاذة، ومل يكملعليه  تعلمجيي، نائب إمام مقام احلنفية، الشيخ أمحد األر  -6
 

 تالميذه :ومن 
البصري؛ إفراداا مث  يب عمروثالث ختمات ألتال عليه ،(1)أبو بكر بن إبراهيم املكي، املعروف بابن العراقي -1

 مجعاا .
 . (2)حممد بن يوسف الديروطي، تلقَّى عنه القراءات السبع -2
 . (4)حممد بن عبيد البخشبخيشي -4             . (3)عليه القراءات قرأحممد بن أيب بكر احلمصاين،  -3

 وفاته :
 . ه11/1/872مبكة املكرمة، يف عصر يوم اجلمعة، املوافق  -رمحه اهلل  -ُتويف 

 (1)مال عل  قاري -010
مة الشيخ علي بن سلطان حممد اهلروي، املعروف بالقاري، احلنفي، نزيل مكة املكرمة .  هو العالَّ

 ُولد يف هراة، وهو من علماء القرن احلادي عشر اهلجري .
 حياته العلمية :

يته، وُعرف  رحل إىل مكة املكرمة، وتلقَّى العلم فيها على كبار علمائها، وجدَّ واجتهد، واشتهر ذكره، وطار صخ
 بكثرة اعاراضاته على األئمة، ال سّيما اإلمام الشافعي وأصحابه رمحهم اهلل تعاىل .

                                                 

 11/13( املرجع السابق  1) 

 11/81( املرجع السابق ،  2) 

 7/111( املرجع السابق ،  3) 

 8/141( املرجع السابق ،  4) 

، بريوت، لبنان، البدر الطالع بمحاسن القرن السابع، الشوكاين حممد علي، 1/62، مرزا، مرجع سابق ، 3/186( احمليب، مرجع سابق ،  5) 
 . 1/445ه  ، 1348دار املعرفة الطبعة األوىل 
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 وهو احد صدور العلم، فريد عصره الباهر، والسمت يف التحقيق، وحتقيق العبارات .
 شيوخه : ومن 
 الشيخ أمحد بن حجر اهليتمي . -3      .الشيخ زكريا احلسيين  -2      الشيخ أبو احلسن البكري .  -1
 الشيخ عبداهلل سندي . -5              أمحد املصري، تلميذ القاضي زكريا األنصاري . خالشي -4
 . (1)القراءاتاليمين الشوايف، تلقَّى عنه  الشيخ سراج الدين عمر -العالّمة قطب الدين املكي .  -6

 ومن تالميذه :
 . (2)املرشدي، تلقَّى عنه القراءاتعبدالرمحن بن عيسى  -

 مؤلفاته :
شرح الشمائل  -3 ء .              شرح الشفا -2     شرح مشكاة املصابيح، وهو أكرب مؤلفاته . -1

 احملمدية .
 شرح الشاطبية يف القراءات السبع .         -5       ة .                            شرح النخب -4
 ، وغريه .الفانوس يف تلخي  القاموس -6            الفكرية شرح املقدمة اجلزرية .املنحة  -6

 وفاته :
 . ه1114ملكرمة، يف شهر شوال، عام يف مكة ا -رمحه اهلل  -ُتويف 

 (3)فؤاد الحسن -014
 هو الشيخ فؤاد بن مصطفى بن مصطفى كمال واعظ الدين احلسن احلسين .

 ه .1372املكرمة، عام ُولد يف ميدان اهلجلة، مبكة 
 حياته العلمية :

 له ج ميف مكة املكرمة، حيث ُتويف والده وعمره أربع سنوات، فتزوج ت والدته، وكفل زوجها املار  انشأ يتيما 
ني؛ االبتدائية واملتوسطة والصف األول من لترحوالتحق مبدرسة الفالح، فدرس امل وإخوته ورعاهم حق الرعاية،

                                                 

 . 82( مال قاري، مرجع سابق ، ص  1) 
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قسم  هبا، مث انتقل إىل مدرسة مكة الثانوية، بالقسم العلمي، وبعد خترجه التحق بكلية الاربية،املرحلة الثانوية 
 ه .1311ها عام مناألحياء والكيمياء، وخترج 

التحق يف باكورة حياته بالُكّتاب برغبة من والدته، حيث دفعته وأخويه إىل تلك الكتاتيب، ويف خالل ثالث 
حفيظ، ت، يف أول مدرسة أنشأ ا مجعية اله 1381كرمي، وكان ذلك عام سنوات؛ كلهم حفظوا القرآن ال

ه عام منلتابع للجمعية املذكورة، وخترج مبسجد حممد بن الدن، مبكة املكرمة، مث التحق مبعهد دار األرقم، ا
لي والنظري والعم العملي ه، وحصل فيه على اإلجازة يف احلفظ والتجويد والتدريس، مث تلّقى التجويد1311

ذا الفن وبه اشتهر،ويف ه وبعض الروايات على شيخ القراء باملسجد النبوي الشريف، وبه خترج وعليه اعتماده يف
ه؛ ُعني مدرساا للقرآن 1413ه؛ ُعني مدرساا يف متوسطة ابن سينا، مبحافظة جدة، ويف عام 1311عام 

الكرمي، مبكة املكرمة، مث مدّرساا للقرآن الكرمي الكرمي وعلومه، مبتوسطة وثانوية أيب زيد األنصاري لتحفيظ القرآن 
ه، وبعد سنتني نُقل إىل مدرسة أيب موسى األشعري لتحفيظ القرآن الكرمي، 1416بثانوية امللك عبدالعزيز عام 

رفاا جبمعية التحفيظ مبكة املكرمة، مث مشرفاا على فصل إعداد طالب املسابقات احمللية  مبكة املكرمة، وكان ُمش 
 لية، وهو إمام وخطيب جبامع الشيخ صدقة كعكي باملنصور .والدو 

ه، وحصل على املركز 1411يف املسابقة احمللية الثانية اليت أقامتها وزارة احلج واألوقاف، عام  له شار  املارجم
ابع، الثاين، كما شار  يف املسابقة الدولية اليت أقامتها الوزارة نفسها يف العام نفسه، وحصل على املركز الر 

 ومشاركات دولية أخرى .
 ه .1416ه و1415ه، ويف أمريكا عام 1317قام بإمامة املصلني يف صالة الاراويح يف بريطانيا، عام 

واملارجم له دور كبري يف إخراج ثلة من القراء اجملوِّدين املتقنني، مبكة املكرمة، وشهرته يف ذلك فائقة، ال  قلت :
 يستطيع أحد إنكارها .

 : شيوخهومن 
 الشاطبية، وأجازه . طريق الشيخ حممد أكرب شاه، حفظ عليه القرآن الكرمي برواية حف  عن عاصم من -1
 طريق الشيخ إبراهيم األخضر، شيخ القراء باملدينة املنورة، قرأ عليه ختمة برواية حف  عن عاصم من -2

الشاطبية، ورابعة  طريق الطيبة، وثالثة برواية قالون عن نافع من طريق الشاطبية، وأخرى هبا بقصر املنفصل من
 الشاطبية . طريق برواية و ر ش عن نافع من
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 تالميذه :
 حممود موسى علي .  -2                ابنه عماد الدين فؤاد مصطفى كمال احلسن . -1
 امري عوض الصبان .               أمحد  -4                          أنس مراد مصطفى كمال احلسن . -3 
 عبداهلل حممد الزهراين . -6                                     إبراهيم عبداهلل الزهراين . -5
 حممد أمحد املغريب .     -8                    إبراهيم حممد يعقوب هوساوي .          -7
 . عمر امري عوض الصبان -11                                         أسامة حممد إقبال . -1 

 الشاطبية . طريق كلهم قرؤوا عليه القرآن الكرمي برواية حف  عن عاصم من
ا، أاماؤهم مسجلة عندي، ال يسمح اجملال بذكرهم .  وغريهم كثريون جدا
 أطال اهلل يف عمره، وأحسن عمله وخامتته، إنه اميع جميب .

 (1)لطيفة مندورة -013
 هي الشيخة لطيفة بنت عبدامللك بن فتح الباري مندورة .

 ه .1381ُولد ت يف مكة املكرمة، عام 
 حياته العلمية :

نشأ ت يف مكة املكرمة، فدر س ت املراحل االبتدائية واملتوسطة والثانوية مبدارسها، مث التحق ت بكلية الشريعة، 
 ه .1412القرى، مبكة املكرمة، وحصل ت على البكالوريوس عام قسم الكتاب والسنة، جبامعة أم 

ه؛ حصل ت على املاجستري يف كلية الدعوة وأصول الدين، فرع الكتاب والسنة، مث على 1418ويف عام 
ه، يف اجلامعة نفسها،كما حفظ ت القرآن الكرمي، وتلقَّت بعض القراءات والروايات، ويف 1425الدكتوراة، عام 

ُعين ت وكيلة رئيس قسم الكتاب والسنة نيابة، مث وكيلة قسم الدعوة والعقيدة يف الذي يليه، مث ه؛ 1417عام 
ه ، وحالياا تقوم 1416ه، مث وكيلة رئيس قسم القراءات، عام 1411وكيلة رئيس قسم القراءات نيابة، عام 

ة اجملتمع، وهي منسِّقة اجلداول يف بتدريس القرآن الكرمي والقراءات، يف كلية الدعوة وأصول الدين، ويف كلية خدم
ه، كما تقوم بتدريس القرآن الكرمي، يف الندوة العاملية للشباب اإلسالمي، 1431قسم القراءات، من عام 

                                                 

  ه 21/11/1434( أفدته من املارج م هلا، عن طريق الفاكس، مث عن طرق املكاملة اهلاتفية، يف مساء يوم السبت، املوافق 1) 
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رخفة على بعض مدارس التحفيظ، مبكة املكرمة سابقاا، وتقوم بدورات يف كيفية غسل امليت وتكفينه،  وكانت ُمش 
 مشاركات يف األنشطة الثقافية التابعة للندوة العاملية للشباب اإلسالمي .يف بعض مدارس التحفيظ، وهلا 

 ومن شيوخها :
اإلمام كرمي، مث قرأت عليه ختمة بقراءة الشيخ حممد نبهان حسني مصري احلموي، حفظ ت عليه القرآن ال -

الشاطبية، وثالثة بقراءة طريق املدين من  وختمة أخرى برواية قالون عن نافعالشاطبية،  طريق من براوييهعاصم 
 الشاطبية، كما قرأ ت عليه كتابه : مذكرة يف التجويد .طريق من  براوييهابن كثري 
 مؤلفاتها :

حتقيق ودراسة كتاب: منهاج القاصدين يف فضل اخللفاء الراشدين، لإلمام ابن قدامة املقدسي )رسالة  -1
 ماحستري(

: أخبار املدينة املنورة، لإلمام عمر بن شبَّة النمريي ) رسالة  حتقيق ودراسة األحاديث املرفوعة يف كتاب -2
 دكتوراة ( 

 أطال اهلل يف عمرها، وأحسن عملها وخامتتها، إنه اميع جميب .
 (1)محفوظ الترمس  -012

هو العالّمة األصو  احملدث املسند الفقيه األصو  املقرئ الشيخ حمفوظ بن عبداهلل بن احلاج عبداملّنان 
 الارمسي، اجلاوي، مث املكي، الشافعي .

 ه .12/5/1285ُولد بقرية ترمس، من قرى صولوا، جباوا الوسطى، يف 
 حياته العلمية :

، ه، حيث كان والده مقيماا مبكة، وفيها تلّقى احلديث الشريف1211ارحتل إىل الديار املقدسة، عام 
الفقه وأصوله، والقراءات، و برز يف احلديث وعلومه،  اهتم يف التحصيل، حىت، و والقراءات األبعة عشر، وغريها

نتفع به الطلبة، وخترج عليه اومبنزله، فيف املسجد احلرام، وشار  يف فنون كثرية، وأجازه شيوخه ، فتصّدى لإلفادة 
 خلق كثريون .

                                                 

 342( عزاز، مرجع سابق ، ص  1) 
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 شيوخه :ومن 
 .السيد أبو بكر بن حممد شطا املكي، تلقَّى عنه احلديث الشريف، وعلم الرواية  -1
 السيد حسن بن حممد احلبيشي، املكي، درخس عليه مصطلح احلديث . -2
 .ر تلقَّى عنه القراءات األربعة عشالشيخ حممد الشربيين،  -3

 تالميذه :ومن 
دلتار  -4خليل الالامي .        -3    حممد دمياطي الارمسي . -2    رادين دحالن السماراين . -1

 املقالين .
عمر محدان  -7             حبيب اهلل الشنقيطي . -6 .        اين أشعري احلومبحممد هاشم بن  -5

 احملرسي .
 .. وغريهم، قي األيويب، اللكنوي، مث املدينحممد عبدالبا -1          أمحد عبداهلل املخلال ، الشامي . -8

 مؤلفاته :
 يف حاشية شرح مقدمة بافضل . موهبة ذوي الفضل -2    منهج ذي النظر يف شرح ألفية األثر . -1
 حاشية تكملة املنهج القومي .        -4.        ية غاية الوصول على ُلّب األصولنيل املأمول حاش -3
 . (1)تعميم املنافع بقراءة اإلمام نافع -5              ة يف القراءات العشر .غنية الطلبة بشرح الطيب -5

 :وفاته 
 ه، وُدفن هوطة آل شطا، مبقربة املعالة 1/7/1338يف مكة املكرمة، ليلة االثنني، املوافق  -رمحه اهلل  -ُتويف 
 
 
 
 
 

                                                 

 7/11( الزركلي، مرجع سابق ،  1) 
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 (1)مك  العّياش  -015
ولكنه  - أيضاا -مان السندي، اهلندي األصل، املكي، مؤدب األطفال، وُيسمَّى أمحد الشيخ مكي بن سلي هو

 .مل يشتهر به، ويُ ع ر ف بالعيَّاشي، نسبة لشيخه ومربِّيه الزيين بن عّياش
 ه مثانية عشر ومثامنائة من اهلجرة .818ُولد يف مكة املكرمة، عام 

 حياته العلمية :
، ومنظومة شيخه غاية 2نشأ يف مكة املكرمة، يف خدمة الزين بن عّياش، فحفظ القرآن الكرمي، والشاطبيتني

بعد  ، فعلم دورااه831دَّى إلقراء األبناء من عام وتصّ ، اوتال بالسبع إفراداا ومجعا طلوب، واملنهاج الفرعي، امل
أحبابه بالقرض، وكانت فيه فضيلة يف  دور، وأثرى من ذلك، مع سرية حممودة، وكثرة تالوة وانعزال، وينفع

 الشاطبية وفهم هلا .راجعة للتيسري، واستمرار حلفظ اجلملة واستحضار للفن، وم
 شيوخه : ومن 
 الشيخ عبدالرمحن بن عّياش . -1

، وبخلف وأيب جعفر ويعق ، ومنظومة شيخه غاية املطلوب يف قراءة3حفظ عليه القرآن الكرمي، ، والشاطبيتني
 . مجعاامث  السبع إفرادااوقرأ عليه القراءات ، ؛ للنوويواملنهاج الفرعي

 وفاته :
 . ه818يف مكة املكرمة، يف شهر رمضان، عام  -فيما أحسب  -رمحه اهلل  -ُتويف 

 (4)المحب الطبري -016
هو الشيخ حمب الدين أبو املعا  حممد بن حممد بن حممد بن أمحد بن إبراهيم الطربي، الشافعي، إمام املقام، 

 ويُعرف باحملب الطربي اإلمام .
 ه .817يف مكة املشرفة، عام ُولد 

                                                 

 11/161( السخاوي، مرجع سابق ،  1) 

 الشاطبية يف القراءات السبع، وعقيلة أتراب القصائد، كلتامها لإلمام ؛ القامي بن فخ ريُّه الشاطيب .( منظومة  2) 

 ( ومها: منظومة الشاطبية يف القراءات السبع، ومنظومة: عقيلة أتراب القصائد يف الرسم، كلتامها لإلمام القاسم بن فخريُّه الشاطيب . 3) 

 1/111( السخاوي، مرجع سابق ،  4) 
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 حياته العلمية :
 -للنووي  - حفظ القرآن الكرمي، والعمدة وأربعي النووي، ومن أول الشاطبية إىل الفرش، ومجيع املنهاج الفرعي

، واجلمل - الفلسفةيف  - من احلاوي، ومجيع مجع اجلوامع، وألفية ابن مالك، وإيساغوجي ، والنصف األول
وعرض على غريه بعضها، وقرأ احلديث، للخوهي، ومقدمة النسفي، وكانت قراءته للكثري منها على أبيه، 

وارحتل خذ عن علمائها،  ، ومح   ومحاة وحلب، وأه825ودخل الشام يف أوائل عام  وتلقَّى الفقه والعربية،
مث إىل االسكندرية فأخذ عن علمائها،  مث إىل الصعيد يف الذي يليه، ه إىل القاهرة، 828يف موسم عام 

ه، 831مث رجع إىل مكة املكرمة، ومنها إىل جبيلة غري مرة؛ أوهلا عام ودمياط، بل وزار بيت املقدس واخلليل، 
ه ولقي فيها 833ه، وكذا دخل اليمن وزبيد وأبيات حسني، وغريها من بالد اليمن، عام 834وآخرها عام 

ه، عما بيده من 823أيام أو أكثر، يف مجادى األوىل عام  مجاعة وأجازوه، ورغب له والده قبل وفاته بثالثة
ه، 817يها يف رمضان خاصة، عام اإلمامة مبقام إبراهيم، ومل يتفق له مباشر ا لصغر سنه، مع أنه كان ناب ف

بن أيب اليمن حممد  ه، فباشرها حينوذ شريكاا البن عم والده عبداهلادي827عاد من القاهرة يف رمضان  حني
ه، إىل أن مات، وو  يف أثناء ذلك  قضاء 845بن الرضى الطربي، مث استقل هبا بعد موته، عام  بن أمحد

ه، وُفصل عن ذلك مرة، مث 21/11/847مكة وأعماهلا كجدة، عوضاا عن أيب السعادات بن ظهرية، يف 
ملسجد احلرام نيابة ه، مقتصراا على اإلمامة، ورمبا دّرس وأفىت، بل وخطب مرة با851أُعيد، مث ُفصل آخر عام 

ه، وتناوب مع بنيه الثالثة يف مباشرة اإلمامة، وحّدث وامع منه 862عام  ن األخوين أيب القاسم وأيب الفضلع
 الطلبة سّيما بأخرة ختم صحيح مسلم، ومل يزل على حاله إىل أن انقطع مبنزله وُكّف .

 شيوخه :ومن 
   والده الشيخ حممد، عرض عليه معظم حمفوظاته . -1
 الشيخ مجال الدين بن ظهرية . -2
 الشيخ علي بن سالمة .  -3
 خ شعبان اآلثاري .الشي -4 
 الشيخ أبو عبداهلل الوناغي . -5 
 الشيخ أمحد بن الضياء احلنفي .  -6
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 الشيخ حممد بن علي النويري، عرض عليهم بعض حمفوظاته . -4 
نة، وغريه؛ كجزء األنصاري، وتال نشر والعدة واجلُ لتصانيفه؛ كاقرأ عليه مجلة من اإلمام حممد بن اجلزري،  -8

 عليه ختمة أليب عمرو البصري .
 الشيخ عبدالرمحن بن عّياش، قرأ عليه بعض القرآن الكرمي للسوسي . -1
 وغريهم .قرأ عليه ختمة أليب عمرو البصري، الشيخ رضوان املستملي،  -11
 تالميذه :ومن 
 . (1)الطباطيب، قرأ عليه صحيح مسلم، وسنن أيب داود، والارمذي، واملوطأ، والشفاإبراهيم بن أمحد  -1
 .(2)، والارغيب والارهيب للمنذريعلي عبداهلل الديروطي، قرأ عليه صحيح مسلم -2

 وفاته :
 ه .814يف مكة املكرمة، يف أثناء شهر صفر، عام  -رمحه اهلل  -ُتويف 

 (3)محمد الشربين  -017
 حممد بن حممد الشربيين، الدمياطي، املصري، الشافعي .هو الشيخ 
 يف مدينة دمياط، مبصر، وهو من علماء القرن الرابع عشر اهلجري . -فيما أحسب  -ُولد 

 حياته العلمية :
نشأ يف بلدته، يف صالح وجد واجتهاد، مث ارحتل إىل القاهرة، والتحق باجلامع األزهر، وقرأ على األجالء، فرب ع 

، مث ارحتل إىل مكة املكرمة، على رأس عام ، ودّرس وأفاد، مث قدخم املدينة املنورة، ولبخث فيها مدةوتفنن
ه، وتصدَّر إلقراء وتدريس الفقه الشافعي، والنحو والتفسري والقراءات، باملسجد احلرام، فانتفع به خلق  1331

 كثريون، وكان صاحلاا ورخعاا متواضعاا .
 ومن شيوخه :

 د اللخبوط الشافعي .الشيخ أمح -
                                                 

 1/14( املرجع السابق  1) 

 5/248( املرجع السابق  2) 

 2/1632، 1/21( البكري، مرجع سابق  3) 
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 ه .21/12/1318من الشاطبية والدرة، وأجازه يف الصغرى قرأ عليه ختمتني بالقراءات العشر 
 ومن تالميذه :

 . (1)عبدالستار بن عبدالوهاب البكري، امع منه حديث الرمحة املسلسل باألولية، وأجازه عامة -1
الشاطبية والدرة والطيبة، وحضر عنده طرق حممد حمفوظ بن عبداهلل الارمسي، قرأ عليه القراءات العشر من  -2

، وإحتاف فضالء الب ش ر، وطيبة النَّشر، يف يف قراءة الشاطبية بشرح ابن القاصح، والرائية، وتفسري البيضاوي
 . (2)املسجد احلرام

 وفاته :
 ه .1324، يف شهر شوال، عام يف مكة املكرمة -رمحه اهلل  -ُتويف 

 (3)محمد نبهان مصري -018
 هو الشيخ حممد نبهان بن حسني مصري ق جُّو .

 ه .25/2/1363ُولد يف مدينة محاة، بسوريا، يف 
 حياته العلمية :

وُكفَّ بصره، مث حفظ  نشأ يف بلدته، فالتحق باملدارس النظامية، واجتاز املرحلة االبتدائية واملتوسطة، مث شاء اهلل
وحفظ املقدمة  القرآن الكرمي بطلب وإحلاح من أبيه، مث التحق مبعهد دار احلُّفاظ والدراسات القرآنية، يف محاة،

هنما، والعلوم الشرعية و اجلزرية يف التجويد، والشاطبية والدرة يف القراءات، مث تلقَّى القراءات العشر مبضم
  ُعني مدرساا ونائباا للمدير يف املعهد نفسه .ه، مث1316والعربية، وخترج عام 

؛ وألسباب قاهرة ارحتل إىل مكة املكرمة واستقر هبا، ويف العام نفسه افتُتح يف جامعة أم ه1411ويف عام 
مدرِّساا يف القسم، وظل يدرس حىت عام له القرى قسم لتدريس القراءات، يف إحدى الكليات، واختري املارج م 

                                                 

، تعليق وتصيح أيب الفيض حممد ياسني بن حممد عيسى كفاية المستفيد لما عال من األسانيد( الارمسي، حممد حمفوظ بن عبداهلل،  1) 
 . 8ه  ، ص 1421الفاداين، دار البشائر اإلسالمية، 

 ، وفيه أنه تلّقى القراءات األربعة عشر .342( عزاز، مرجع سابق ، ص  2) 

 4( أفدته من املارج م له، وانظر حاشية كتاب : مذكرة يف التجويد، ص  3) 
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بالتدريس يف الثانوية األوىل لتحفيظ القرآن الكرمي، مدة أربع سنوات، ويف مجعية التحفيظ  ه، كما قام1431
 للبنات والبنني، يف مكة املكرمة، كما يقوم بتدريس القرآن والقراءات والعلوم الشرعية والعربية يف منزله .

ه ، عن طريق االتصال اهلاتفي، وطلبُت منه سريته الذاتية، فأرسل 1418عام  له قلت : وقد تعرفت باملارج م
، ورأيته مشاركاا يف العلوم مع تقدمه يف القراءات، جمتهداا   ترمجته مسجلة بصوته، مث ذهبُت إليه يف العام نفسه

ثة أجزاء، كل ختمة برواية، يف تعليم أبناء املسلمني، فانتفع به خلق ال حُيص ون كثرةا، ورأيته يقرأ كل يوم ثال
ص ف، و والزمته وقرات عليه القراءات العشر، وأشياء أخرى، وأجازين، وبيين وبينه عالقة وطيدة، وحمبة التُ 

 واحارام وتقدير، أسأل اهلل دوام ذلك ، إنه اميع جميب .
 شيوخه :ومن 
 .چٱچ  و چٱچ  الشيخ مصطفى الفحلة، حفظ عليه جزء -1

 .  چ  ڤچ سورة الشيخ حممد الزول احلموي، حفظ عليه من سورة اجملادلة إىل  -2

      چڭ چسورة  إىل  چڻچ الشيخ حممد إاماعيل، حفظ عليه من سورة  -3

 الشيخ حممد القواص، أكمل عليه حفظ القرآن الكرمي . -4
 الشاطبية والدرة، والزمه طويالا . منالصغرى الشيخ سعيد بن حممد العبداهلل، قرأ عليه القراءات العشر  -5
 الشيخ زاكي الدندشي، وقرأ عليه حاشية ابن عابدين، وحاشية الطحاوي، واجازه يف الفقه احلنفي . -6
  الشيخ سعيد النعسان، كانت بداية طلب العلم عنده، فأخذ عنه الفرائض، يف جامع النور هماة . -7
و والعربية، ودر س عليه كتاب : اللُّباب شرح الكتاب يف الفقه الشيخ علي عثمان آغا، تلقَّى عنه النح -8

 احلنفي، والدروس النحوي حلنفي ناصف، وغريه .
 ية .الشيخ خالد الشقفة، در س عليه الفقه الشافعي، وقرأ عليه كتاب : دراسات فقه -1
 الشيخ عبدالغفار الدُُّرويب الكبري، أجازه بالقراءات العشر الصغرى . -11
 البقرة، وأجازه . لشيخ بكري الطرابيشي، قرأ عليه سور  الفاحتة وأوائل سورةا -11
 : تالميذه ومن 
 حممد عبداهلادي حممد عمر . -3زكريا بالل أمحد منيار .      -2حسن عبداحلميد خباري .      -1
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 هبادر صاحل .عبداهلل امحد  -6عبداهلل هارون عبده .        -5عبداهلل عبداهلادي حممد .      -4
 حممد إاماعيل ضياءاحلق . -1الغوث حممد حممود .        -8عبيداهلل بالل منيار .           -7
ا  طريقي حممد عبدالعزيز فالته، قرؤوا عليه القراءات العشر من -11  الشاطبية والدرة . وغريهم كثريون جدا

 مؤلفاته :
 الثُُّمر اليانع يف رواية اإلمام قالون عن نافع . -2                                 مذكرة يف التجويد . -1
 القمر املنري يف قراءة اإلمام املكي عبداهلل بن كثري  -4اإلستربق يف رواية و ر ش عن نافع طريق األزرق .  -3
 بداهلل بن عامر .السَّن ا الزاهر يف قراءة اإلمام ع -6ف  و ح العطر يف رواية اإلمام الدُّوري عن أيب عمرو .  -5
 أزكى التحيات يف قراءة اإلمام محزة بن حبيب الزّيّات .  -8   الرِّي اش يف رواية اإلمام شعبة بن عّياش . -7
 .عبري من التحبري يف القراءا الثالث ) أيب جعفر ويعقوب وخلف العاشر (  -1
 لُبشر ى يف القراءات العشر الكربى .ا -11             النور السَّن ائي يف قراءة اإلمام الكسائي . -11
 ق ط ر من غيث النفع القراءات السبع .  -12

 أطال اهلل يف عمره، واحسن عمله وخامتته، إنه اميع جميب .
 (1)ياسين الفادان  -019

 هو العاّلمة احملدِّث املسند الشيخ أبو الفيض حممد ياسني بن حممد عيسى بن أوديق الفاداين، الشافعي .
 ه .1335يف مكة املكرمة، عام ُولد 
 

 حياته العلمية :
ن يف رعاية والده؛ الذي كان من العلماء الصاحلني، وعليه بدأ بطلب العلم، فقرأ القرآن نشأ يف مكة املكرمة

الكرمي، ومبادئ العلوم؛ من العربية والفقه، وحفظ كثرياا من املتون املتداولة يف التوحيد والفقه والنحو والفرائض 
 واملصطلح .

                                                 

 . 28ه  ، ص 1413،  دار البصائر،  1، طإتحاف المستفيد ب ُغر ر األسانيد( الفاداين، حممد ياسني،  1) 
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فيها املراحل املقررة، حىت انتقل إىل مدرسة ) دار العلوم  ه، ودّرس1346سة الصَّو لتية، عام مث التحق باملدر 
 الدينية (
ه، وأثناء ذلك كان حيضر دروس حلقات احلرم املكي الشريف، والدروس املقامة يف 1353ها عام وخترج من

 -وهو زميل هلم  -قرانه، وأُعجب به شيوخه، وازدحم عليه الطلبة منازل العلماء، فظهر نبوغه مبكراا، وفاق أ
 وشرع بكتابة بعض مؤلفاته مبكراا .

ه، مع تدريسه العلوم 1351ه؛ باشر بالتدريس يف ) دار العلوم الدينية (، وُعني وكيالا هلا عام 1356ويف عام 
باب الوداع، ويف منزله، ومكتبه اخلاص، وانتفع عند احلصوة اليت بني باب إبراهيم، و  املختلفة، يف املسجد احلرام،

 ون كثرة .ص  به خلق ال حُي  
ا إال وله اتصال به، وكم من سند ُعّد منقطعاا، ولكن تجد له س كقلُت : وهو مسند العصر، فال تكاد جتد سندا

 اه  . صاالا عن طريقه، ولو كان إجازةا،ات
 شيوخه :ومن 
       والده الشيخ حممد عيسى الفاداين . -1
 عمه الشيخ حممود الفاداين، تلقَّى عنهما العلوم األولية . -2 
الشاطبية  طريق ز امخي، السوداين، قرأ عليه القرآن الكرمي برواية و ر ش عن نافع منالشيخ إبراهيم بن موسى اخل  ُ   -3
. 
املخلال ، قرأ عليه ختمة برواية حف  عن عاصم، وأخرى بقراءة ابن كثري  الشيخ أمحد بن عبداهلل الشامي، -4

 الشاطبية . طريق من براوييهاملكي 
قرأ عليه كتباا كثرية، منها : مجع اجلوامع وشرحه، حسني بن إبراهيم املالكي، املكي، الشيخ حممد علي بن  -5

على مجع اجلوامع يف األصول؛ هاشييت العطار والبناين، مهع اهلوامع يف النحو، للسيوطي، شرح اجلالل امل ُح لَّى 
تفسري اخلازن، حتفة احملتاج البن حجر اهليتمي؛ هاشييت الشرواين وابن قاسم العبادي، زاد املسلم فيما اتفق عليه 
 البخاري ومسلم للشنقيطي، الرسالة الولدية يف آداب البحث واملناظرة، سنن النَّسائي، وأطرافاا من صحيحي

، ومجع له أسانيده يف جزء لطيف .البخاري ومسلم  ، وغريه، والزمه طويالا
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، وقرأ عليه من الكتب : التحفة السَّنخيَّة حسن بن حممد امل   ّشاط، املكي،  أبو عليالعاّلمة الشيخ  -6 الزمه طويالا
منهج ذوي النَّظ ر يف شرح  يف الفرائض، الفوائد الشِّن ُشورية يف الفرائض، ُلّب األصول بشرحه؛ غاية الوصول،

منظومة علم األثر، للشيخ حممد حمفوظ الارمسي،  تصر ابن أيب محزة، جامع الارمذي، سنن أيب داود، رفع 
طلعة األنوار، تفسري اجلالل ني، املواهب اللُدن ِّيَّة للقسطاّلين، إحياء علوم الدين وشرحه،  دراتن حميا  األستار ع

ك م ابن عطاء اهلل السكندري .للحافظ حممد مرتضى الزبي  دي، حخ
ي .الزمه سنوات عديدة، فكان يقرأ عليه منزله، ويف احلرم املكي  -7 ر سخ احملدث الشيخ عمر محدان امل  ح 

الشريف، ويف املدرسة الصَّو ل تخيَّة، ومن مجلة ماقرأ : موطأ اإلمام مالك، واجلامع الصغري للسيوطي؛ مع شرحه: 
اوي، بلوغ املرام من أدلة األحكام، الشَّف ا يف حقوق املصطفى، مجع الفوائد للروداين، بعضاا من فيض القدير للم ُ  ن  
ابن عقيلة املكي، مسلسالت علي بن ظاهر الوختري  ت، وأطرافاا من الكتب الستة، مسلسالاألشباه والنظائر

سيج حسني بن حممد املدين، مسلسلت عابد السندي، مسلسالت فاحل بن حممد الظاهري، مسلسالت ال
 احلخب شي، وغريها، ومجع له ثبتاا ضخماا .

شرح ابن قاسم الغ زِّي ملنت  العاّلمة الفقيه الشيخ عمر باجنيد، مفيت الشافعية .الزمه فقرأ عليه من الكتب : -8
نهاج ، حتفة احملتاج البن حجر اهليتمي، مالتقريب، فتح الوهاب شرح منهج الطالب لزكريا األنصاريالغاية و 

الطالبخني للنووي بشرح احمللي وحاشييت قليويب وعمرية، مغين احملتاج للخطيب الشربيين، صحيح البخاري هاشية 
 السندي .

قَّري؛ وشرحه أ س ىن  املطالب، وشرح امل  ح لِّي    الشيخ سعيد بن حممد اليماين، قرأ عليه روض الطالب للم  -1
 . ملنهاج النووي هاشييت قليويب وعمرية

، قرأ عليه الذي قرأه على والده، وحضر دروسه يف (1)الشيخ حسن بن سعيد حممد اليماين، ابن السابق -11
 صحيح مسلم وسنن النَّس ائي .
ا، ال  سمح اجملال بذكرهم، حيث يزيد شيوخه عن األلف شيخ، مابني شيو  القراءة يوغريهم كثريون جدا

 . (1)والسماع واإلجازة

                                                 

 الثالثة: باجنيد وسعيد وابنه حسن؛ عمدته يف الفقه الشافعي، املصدر السابق .( وهؤالء  1) 
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 : (3)الميذهتومن 
، أمين رشدي سويد العباسي، تلقَّى عنه املسلسالت بأعماهلا، وقرأ عليه صحيح البخاري، وسنن أيب داود -1

 وقرابة نصف سنن النَّس ائي، وأجازه عامة .
ه، وامع 1411ارحتل إليه يف مكة املكرمة، فأضافه يف منزله، عام يوسف بن عبدالرمحن املرعشلي احلسيين،  -2

 املسلسل باألولية، املسلسل باملصافحة، ومسلسالت أخرى بأعماهلا .منه حديث الرمحة 
الشيخ حممد شكُّور بن حممود احلاجي امرير املياديين، احلسيين، قرأ عليه املوطأ برواية الشيباين، واألوائل  -3

 السنبلية، وتلقَّى عنه بعض املسلسالت .
 وأجازه عامة . ى عنه بعض املسلسالت،عبداحلفيظ ملك عبداحلق، تلقَّ  -4
، عبدالسالم بن حممد ُحُبوس، امع منه حديث الرمحة املسلسل باألولية، وبيوم العيد، وأضافه على األسودين -5

 وباملشابكة، وقرأ عليه األوائل السنبلية، وأجازه عامة .
ات، حوارات ومناقش بينهما تحممد أمني بن عبداهلل بن يوسف اهلرري، صحبه مدة عشر سنوات، وحصل -6

 وفوائد علمية مجة، وأجازه عامة .
مساعد بن بشري بن حاج سعد احلسيين، السوداين، الزمه مدة طويلة، فقرأ عليه صحيح البخاري ومسلم،  -7

وأجزاء من الارمذي، واألوائل السنبلية، وامع منه حديث الرمحة املسلسل باألولية، وبعض املسلسالت بأعماهلا، 
 وأجازه عامة .

 بن صاحل بن يونس احلسيين، النيجريي، امع منه بعض األحاديث املسلسلة، وأجازه عامة . إبراهيم -8
        صفوان بن عدنان داودي . -1
 حممد مطيع حممد واصل احلافظ . وغريهم كثريون جدًّا . -11

 مؤلفاته :
                                                                                                                                                                         

الروض الفائح وبُ غية الغادي والرائح بإجازة األستا  ( وقد ذكر معظمهم : د. يوسف املرعشلي، يف مقدمة حتقيقه لكتاب املارج م له )  1) 
 – 54ص م ، 2115،  ه 1426،   1حتقيق/دار البشائر اإلسالمية، ط  ، حملمد ياسني بن حممد عيسى الفاداين،المالح (  محمد رياض

111 ) 
 ( أفدت أاماء تالميذه منهم أنفسهم، وكلهم شيوخي . 3) 
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 رسالة يف املنطق . -3        فتح العاّلم شرح بلوغ املرام .  -2   دُّر املنضود شرح سنن أيب داود.   ال -1
 جين الثمر شرح منظومة منازل القمر . -5                  بُغية املشتاق شرح ُلمع الشيخ أيب إسحاق . -4
        حاشية على األشباه والنظائر يف الفروع الفقهية، للسيوطي . -6
 بُلغة املشتاق يف علم االشتقاق، وغريه . -1                    تشنيف السمع يف اختصار علم الوضع . -7 
 فاته :و 

 ه .28/12/1411يف مكة املكرمة، ليلة اجلمعة، املوافق  -رمحه اهلل  -ُتويف 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 : أسانيد أشهر القراء المعاصرين, وفيه مبحثان : ن الثا الفصل

 : أسانيد أشهر القراء المعاصرين في المدينة المنورة . المبحث األول
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 : أسانيد أشهر القراء المعاصرين في مكة المكرمة . المبحث الثان 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المبحث األول : أسانيد أشهر القراء المعاصرين ف  المدينة المنورة .
 إسناد الشيخ أحمد إسماعيل-0

ختمةةة ه   ( 1434 -ه   1352الش  يخ أمح  د ب  ن إاماعي  ل ب  ن حمم  د ب  ن عب  دالكرمي مك  يت الس  نديوين، املص  ري ) ق  رأ

الدرة عل ى الش يخ حس ن  طريق الشاطبية، وأخرى بالقراءات الثالث املتممة للعشر منطريق بالقراءات السبع من 
ع م  ن الش  اطبية عل  ى الش  يخ ه    تقريبا  ا( وه  و ق  رأ الق  راءات الس  ب1411-ه   1341عبدالس  الم حس  ن أب  و طال  ب )

ه ( شيخ القراء بالديار املص رية يف وقت ه، وق رأ الق راءات ال ثالث املتمم ة 1418-ه 1318عامر بن السيد عثمان )
ه  (  1318 -ه   1315يلي )بن سليمان بن أمحد ب ن س ليمان الشَّ ن د وخ اللعشر من طريق الدرة على الشيخ حممد 

. 
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، فق  رأ الق  راءات العش  ر الص غرى م  ن الش  اطبية وال  درة عل  ى الش  يخ إب  راهيم ب  ن  (1)فأم ا الش  يخ ع  امر الس  يد عثم  ان
ه   ( وه  و ق  رأ الق  راءات العش  ر الص  غرى والك  ربى م  ن الش  اطبية وال  درة عل  ى 1371مرس  ي حمم  د بك  ر البناس  ي )ت

ه   ( 1315ع  ام  ك  ان حيا  ا  وه  و عل  ى الش  يخ حس  ن ب  ن حمم  د ب  دير اجلريس  ي الكب  ري ) (2)الش  يخ غن  يم حمم  د غن  يم
بن حممد الدري الته امي امل الكي )ت قب ل الشاطبية والدرة على السيد أمحد القراءات العشر الصغرى من  وهو قرأ
-ه   1251ه  ( وق  رأ الق  راءات العش  ر الك  ربى عل  ى الش  يخ حمم  د ب ن أمح  د ب  ن احلس  ن ب  ن س  ليمان املت  و  )1284
لعش  ر الك  ربى م  ن الطيب  ة عل  ى الس  يد أمح  د ه   ( ش  يخ الق  راء بال  ديار املص  رية يف وقت  ه، وه  و ق  رأ الق  راءات ا1313

ه ( املذكور، وقرأ الق راءات العش ر الص غرى م ن الش اطبية وال درة م ن أول 1284الدري التهامي، املالكي )ت قبل 
 القرآن إىل آخر احلزب السابع، يف سورة آل عمران، على الشيخ يوسف الب  ر ُموين، وأجازه هبا وبالقرآن كله .

ه   ( وه  و عل  ى الس  يد إب  راهيم 1337والربم  وين عل  ى الش  يخ أمح  د حمم  د س  لمونة ) ك  ان حيا  ا وق  رأ ك  ل م  ن ال  دري 
ع   ام  )ك   ان حيا   ا يش، ص   احب الص   يغة املش   هورةشخ   العبي   دي املق   رئ امل   الكي، األزه   ري اب   ن س   يدي عبدالس   الم مخ 

                                                 

هذا اإلسناد منتشر يف الديار املصرية، و ن نش ره يف مك ة املكرم ة: الش يخ كم ال حمم د أن يس، ويف لبن ان الش يخ حمم د ص الح ال دين كب ارة،  (1)
 .الشيخ يوسف إسحاق، ويف الدمام : الشيخ حممد شحاذة الغول ويف تشاد 

كم ا يش ار  يف ه ذا الس  ند الش يخ ع ادل ب  ن منص ور ب ن حمم د س  ليمان بقراءت ه عل ى الش  يخ عب داهلل اجل وهري، وه و عل  ى الش يخ ع امر الس  يد   -
 عثمان، املذكور .

عن عاصم بقصر املنفصل مبضمن كتاب املصباح على الشيخ حممود ويشار  فيه أيضاا الشيخ هشام عطا حممد حمجوب بقراءته رواية حف   -
 حممد أمحد فرغل، وهو على الشيخ عامر السيد عثمان .

ويش ار  في  ه أيض  اا الش يخ ج  ابر ب  ن عب  دالعزيز ب ن حمم  د الت  وين وه  و ق رأ الق  راءات العش  ر الك ربى عل  ى الش  يخ حمم  د ب ن إب  راهيم ب  ن عب  داجلواد  -
 مر بن السيد بن عثمان )انظر أجازة الشيخ جابر التوين للشيخ حسانني إبراهيم حسانني علي( .الفشين، وهو على الشيخ عا

ويشار  يف هذا اإلس ناد الش يخ عبداحلمي د بالس ي إب راهيم الش افعي، البش اري، القمح اوي، الش رقاوي، الش هري بع امر، بقراءت ه عل ى الش يخ  (2)
 . المذكورأبو طالب السيد وهو على الشيخ غنيم حممد غنيم، عبداللطيف إبراهيم سليمان وهو على الشيخ حممد 

الش  يخ عل  ي عل  ي حمم  د أمح  د أب  و ش  عيب بقراءت  ه عل  ى الش  يخ عب  داهلل النقيط  ي وه  و عل  ى الش  يخ أمح  د عب  داهلل  -أيض  اا  -ويش  ار  يف ه  ذا الس  ند  -
 .المذكورالنقيطي وهو على الشيخ عبدالرمحن عزب وهو على الشيخ حممد أبو طالب السيد 

ال يزال حياا( بقراءته على الشيخ عبداحلميد عبداملقصود، وهو  -ه  1383ويشار  فيه أيضاا،  الشيخ شعبان حممد سعداوي صقر الفيومي ) -
على الشيخ أمحد ط لبة سليمان اإلهبي يت، وه و عل ى الش يخ حس ن عل ي عم ار املطرطارس ي، وه و عل ى الش يخ حمم د طلب ة زاي د الع دوي، وه و 

 . المذكورالسيد حممد اهلواري وهو على الشيخ حسن اجلريسي على 
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 .وسيأت ,  ه (1237

الك ربى م ن الطيب ة عل ى الش يخ ه  ( الق راءات العش ر 1418ه  1318) عامر بن السيد بن عثم ان وقرأ الشيخ ح

  ژ ه  ( م ن أول الق رآن إىل قول ه تع اىل :1237عبده علي عبدالرمحن س بيع، الش هري بعل ي س بيع )ك ان حيا ا ع ام 

ومل يكم   ل لوف   اة الش   يخ س   بيع، فاس   تأنف  ،(1) چک  ک     ک  ک       گ  گ  گگ  ڳ       ڳ  ڳ  
وه و  (2)ه ( 1345ام قطب عبداهلادي ) كان حياا عام يخ مه ّ ختمة بالقراءات العشر الكربى من الطيبة على الش

على الشيخ عبده علي عبدالرمحن سبيع وه و عل ى الش يخ حس ن ب ن حمم د ب دير اجلريس ي الكب ري ) ك ان حيا ا ع ام 
 بسنده المذكور  نف ا . ه (1315

الق  راءات العش  ر الص  غرى م  ن الش  اطبية وال  درة عل  ى   -امل  ذكور  -  الش  يخ هم  ام قط  ب عب  دالهاديوقةةرأ  ح
ه  ( ش يخ الق راء بال ديار املص رية يف 1357-ه  1282الشيخ حممد بن عل ي ب ن خل ف احلس يين، الش هري باحل داد )
ه  ( ش يخ الق راء بال ديار املص رية يف وقت ه، وه و عل ى 1342وقته، وهو على الشيخ حسن بن خل ف احلس يين )ت 

 ه ( املذكور .1313-ه 1251بن احلسن بن سليمان املتو  )اد بن أمحد الشيخ حمم
ه   ( فق  رأ الق  راءات 1318 -ه   1311) محم  د ب  ن س  ليمان ب  ن أحم  د ب  ن س  ليمان الشَّ  ن د و يل وأم  ا الش  يخ  -

العش  ر الص   غرى عل   ى الش   يخ حمم   د أمح   د املغ   ريب، وه   و عل   ى الش   يخ حمم   د ب   ن عل   ي ب   ن خل   ف احلس   يين الش   هري 
 .المذكور  نف ا  ه (1357-ه 1282باحلداد )

الق  راءات العش  ر الك  ربى م  ن طري  ق الطيب  ة  ه   ( 1434 -ه   1352) الش  يخ أحم  د ب  ن إس  ماعيل مكت    وق  رأ ح
س  لَّمي )

ُ
ه   ( وه  و عل  ى الش  يخ إب  راهيم ب  ن مرس  ي 1421-ه   1341عل  ى الش  يخ حمم  د عب  داملنعم عل  وان س  ليم امل

 . وسيأت , السيد إبراهيم العبيدي إىل بسنده المذكوره ( 1371حممد بكر البناسي )ت

سلَّمي ختم  ة بق  راءة اإلم  ام ن  افع م  ن الش  اطبية، وأخ  رى ب  القراءات الس  بع م  ن وق  رأ الش  يخ حمم  د عب  داملنعم امل   ُ  ح
وه و عل ى الش يخ مص طفى ب ن  (3) ه  (1362 حممد غريب بن علي ُدحي ة )ك ان حيا االشاطبية على الشيخ عبده 

                                                 

 41سورة هود، اآلية (  1) 

 .وهي السنة اليت أجاز فيها بالسبع لتلميذه عيسى بن علي شيمي ( 2)
 .وهي السنة اليت أجاز فيها بالسبع للمسلمي، املذكور  (3)
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 .سناد الرابع وسيأت  ف  اإل, أمحد السَّحَّار

س لَّمي الق راءات العش ر م ن الش اطبية وال درة عل ى الش يخ حمم د األن ور س ليمان ح
ُ
, وقرأ الشيخ حمم د عب داملنعم امل

 . ول نعلم إسناده

الش يخ  فق رأه  ( 1381-ه  1311أما إذا كان هذا هو الشيخ حممد األنور حسن ش ريف، الش هري باحل اج األن ور )
 .المذكور  نف احممد الغريب، الشهري بأيب قاعود، وهو على األستاذ الكبري الشيخ عبدالعزيز مصطفى السَّحَّار، 

 : على كل من ه (1237عام  السيد إبراهيم العبيدي ) كان حيااوقرأ  

الش    يخ عب    دالرمحن ب    ن عب    داهلل ب    ن حس    ن ب    ن عم    ر اأُلجه    وري، امل    الكي، املص    ري، اخلض    ريي، )ت  -1
 ه ( .1118

 ه ( .1111الشيخ علي بن حممد البدري، العوضي، احلسيين، الشافعي )ت -2
، السمنودي ) -3  ه ( .1111-ه 1111الشيخ حممد بن احلسن بن حممد بن أمحد الشافعي، املن  ريَّ
 ه ( .1161الشيخ صفي الدين أبو الصفاء مصطفى بن أمحد العزيزي املصري، الشافعي )ت -4

 : كل منه ( فقرأ على 1118وهو الشيخ عبدالرمحن اأُلجهوري )ت:  ديفأما األول من شيوخ العبي
 الشيخ عبد ربه بن حممد السجاعي . -1
 ه ( .1181الشيخ أيب السماح أمحد بن رجب بن حممد البقري )ت  -2
 ه ( .1151الشيخ أيب السعود أمحد بن عمر القاهري، احلنفي، الشهري باألسقاطي )ت -3
-ه  1185حممد بن يوس ف ب ن عب داملنان احلنف ي، الروم ي، الش هري بيوس ف أفن دي زاده )الشيخ عبداهلل بن  -4

 ه  .1151ه ( شيخ القراء بالديار القسطنطينية بقلعة مصر، وقت قدومه للحج عام 1167
 الشيخ حممد األزبكاوي . -5
 ه ( .1152عام الشيخ عبداهلل السماطي )السما ( املغريب ) وقت رحلته إىل املدينة املنورة،  -6

   وق   رأ الش   يخ عب   د رب   ه ب   ن حمم   د الس   جاعي، الش   هري بعب   ده الس   جاعي عل   ى الش   يخ أيب الس   ماح أمح   د ب   ن رج   ب
مش  س ال  دين حمم  د ب  ن عم  ر ب  ن قاس  م ب  ن إاماعي  ل البق  ري، ه ( وه  و عل  ى الش  يخ 1181ب  ن حمم  د الق  ري) ت ا

ي ب   ن أيب الض   ياء عل   ي الشربامّلس   ي، وه   و عل   ى الش   يخ ن   ور ال   دين عل    ه    (1111-1118الشِّ   نَّاوي، األزه   ري )
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 ه (1151-ه 175ه ( وهو على الشيخ عبدالرمحن بن شحاذة اليمين )1187-ه 117الشافعي، القاهي )

:  ك ل م نه  ( فق رأ عل ى 1151فأما الشيخ أبو الس عود أمح د ب ن عم ر الق اهري احلنف ي، الش هري باألس قاطي )ت
ه ( وعل ى 1117)ت (1)الدمياطي، امللقب بشهاب الدين، الشهري بالبناالشيخ أمحد بن حممد أمحد بن عبدالغين 

الشيخ أيب العزائم سلطان ب ن أمح د ب ن س المة ب ن إاماعي ل ال  م زَّاحي، املص ري، األزه ري، الش افعي
-ه  185) (2)

 م  ن الش  يخ س  يف ال  دين أيب عل  ى ك  ل ، وه  والم  ذكوره   ( ش  يخ اإلق  راء بالق  اهرة، وق  رأ البن  ا عل  ى املزاح  ي 1175
ه    ( ش   يخ الق   راء يف عص   ره مبص   ر، وعل   ى 1121)ت (3)الفت  وح ب   ن عط   ا اهلل الوف   ائي الفض   ا ، الش   افعي، البص  ري

ه    ( ، وق   رأ 1187-ه    117) (4)الش   يخ ن   ور ال   دين عل   ي اب   ن أيب الض   ياء عل   ى الشربامّلس   ي، الش   افعي، الق   اهري
، وعل ى وس يأت ه  ( 178)تالشيخ شحاذة اليم ين :  كل منعلى  ه (1121الشيخ سيف الدين الفضا  )ت

وق رأ الشَّربام لِّس ي, وس يأت  ه (115الشيخ أمحد بن أمحد بن عبداحلق بن حممد السُّنباطي، الشافعي )ت
عل ى  (5)

 .  وسيأت ه ( 1151-ه 175الشيخ عبدالرمحن بن شحاذة اليمين )

على الشيخ حممد بن سالمة بن عبداجلواد بن أيب النور علي الزي ات، املع روف ب أيب  - أيضاا -وقرأ األسقاطي  ح
الش يخ س لطان ب ن أمح د ب ن س المة :  ك ل م ن ه  ( وه و عل ى1117-ه  1141السعود بن أيب الن ور ال دمياطي )

أمح  د ب  ن  ه   ( والش  يخ أمح  د ب  ن حمم  د ب  ن1175-ه   185زَّاحي، املص  ري، األزه  ري، الش  افعي )      ب  ن إاماعي  ل امل
 . االمذكورين  نف   ه (1117عبدالغين الدمياطي، امللقب بشهاب الدين، والشهري بالبنا )ت

 -الش  يخ س  لطان املزاح  ي : ك  ل م  ن عل  ى الش  يخ مش  س ال  دين املن  ويف وه  و عل  ى - أيضا  ا -وق  رأ األس  قاطي  ح
                                                 

إتح  اف فض  الء والص  واب أن اللقب  ني لش  خ  واح  د، وانظ  ر مقدم  ة ) –وه  ذا خط  أ  –ذك  ر يف أص  ل اإلج  ازة أن ال  دمياطي ه  ذا غ  ري البن  ا  (1)
 .( 43/ 1البشر 

والص  واب م  ا أثبت  ه ب  إذن اهلل تع  اىل، وه  ذا اخلط  أ موج  ود يف معظ  م  –وه  ذا خط  أ  –يف أص  ل اإلج  ازة أن اام  ه : أمح  د ب  ن س  لطان املزاح  ي   (2)
 .( 2/211 خالصة األثراإلجازات اليت بني يدي. وانظر كتاب )

 .مل يذكر يف األصل قراءة البنا على املزاحي، ولكنه مثبت يف ترمجتهما، ويف بعض اإلجازات اليت بني يدي  (3)
( وإجازة الشيخ أمحد إاماعيل 2/221 خالصة األثروالصواب ما أثبته بإذن اهلل تعاىل، وانظر ) –وهو خطأ  –يف األصل : يوسف الداين  (4)

 .مكيت، والشيخ عبداحلكيم خاطر، وغريمها 
مل يذكر يف أصل اإلجازة السرباملسي، ولكنه موجود يف اإلج ازات ال يت ب ني ي دي، ومنه ا إج ازة الش يخ أمح د إاماعي ل مك يت، وغ ريه، وانظ ر  (5)

 .املصدر السابق 
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ه      ( وعل     ى الش     يخ عل     ي ب     ن إب     راهيم الرش     يدي، الش     افعي، املع     روف باخلي     اط 1175-ه      185) - الم     ذكور
 . وسيأت  ه (1151-ه 175ه ( وهو على الشيخ عبدالرمحن بن شحاذة اليمين )1111)ت

وأما الشيخ عبداهلل بن حمم د ب ن يوس ف ب ن عب داملنان احلنف ي، الروم ي، الش هري بيوس ف أفن دي زاده، وبعب داهلل  -
ه   ( فق  رأ عل  ى وال  ده الش  يخ حمم  د ب  ن يوس  ف وه  و عل  ى وال  ده الش  يخ 1167-ه   1185) (1)واألماس  ي حلم  ي،

ه  ( وه و عل ى 1145يوسف بن عبداملنان، وهو على الشيخ حممد بن جعفر األماس ي املع روف بأولي ا أفن دي )ت
ي الش  يخ أمح  د ال   م س ري 

بص  هر الط  بالوي  ه   ( املص  ري، املع  روف1116، إم  ام ج  امع أيب أي  وب األنص  اري )ت(2)
والذي سيأت   كره  ه  (166-ه 866وهو على الشيخ ناصر الدين حممد بن سامل بن علي الطبالوي الشافعي )

 عند  كر إسناد الشيخ عبدالرحمن اليمن ، بإ ن اهلل تعالى .
على الشيخ علي بن سليمان  - أيضاا –وقرأ الشيخ عبداهلل بن حممد بن يوسف، الشهري بيوسف أفندي زاده  ح

س لطان ب ن أمح د :  الش يوخ الثالث ةعلى  ه ( شيخ القراء باألستانة وهو1134بن عبداهلل املنصوري املصري )ت
ه    ( ون   ور ال   دين عل   ي ب   ن أيب 1175-ه    185ب   ن إاماعي   ل املزَّاح   ي، املص   ري، األزه   ري، الش   افعي )اب   ن س   المة 

والش  يخ مش  س ال  دين ,  كرهم  ا وق  د س  بق ه   (1187-ه   117) الض  ياء عل  ي الشربامّلس  ي، الش  افعي، الق  اهري
ه ( وهو على الشيخ نور الدين علي بن 1111-ه 1118حممد بن عمر بن قاسم بن إاماعيل البقري، األزهري )
 . االسابق  كره  نف   ه (1187-ه 117أيب الضياء علي الشربامّلسي، الشافعي، القاهي )

وس يأت   ك ره  ه  (1151على الشيخ عب دالرمحن ب ن ش خاذة اليم ين )ت  – أيضاا –وقرأ الشيخ حممد البقري ح 
 . الحق  

فق رأ عل ى الش يخ مش س ال دين حمم د ب ن عم ر ب ن قاس م ب ن إاماعي ل الض رير،  الش يخ محم د األزبك اويوأما  -
 . اوقد سبق  كره  نف   ه (1111-ه 1118األزهري، البقري، الشناوي )

                                                 

ب  ن حمم  د يوس  ف، الش  هري بيوس  ف أفن  دي زاده ه  و ال  ذي ق  رأ عل  ى الش  يخ حمم  د ب  ن جعف  ر أولي  ا  ذك  ر يف أص  ل اإلج  ازة ب  أن الش  يخ عب  داهلل (1)
التحري ر ال وجيز فيم ا ( وكت اب )25ص قواع د التجوي دوالص واب م ا أثبت ه، ب إذن اهلل تع اىل، وانظ ر مقدم ة كت اب ) –وهذا خطأ  –أفندي 

 ( 37صيبتغيه المستجيز
، بأن ه أمح د املص ري، والص واب م ا 3/1154« فيض الملك الوه اب المتع ال »الدهلوي يف كتاب ه ذكر الشيخ عبدالستار بن عبدالوهاب ( 2)

 .أثبته )ال م س ريي( 
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فق  رأ عل  ى الش  يخ حمم  د عب  داهلل املغ  ريب، املتص  ل س  نده  )الس  مات ( المغرب   الش  يخ عب  داهلل الس  ماب  وأمةةا  -
ه  ( 131صاحب كتاب الوقوف املش هورة )ت –(1)بشيخ اإلسالم أيب عبداهلل حممد بن أيب مجعة اهلبطي السما 

ه   ( وه  و عل  ى 111-ه   841وه  و عل  ى الش  يخ أيب عب  داهلل حمم  د ب  ن أيب العب  اس ب  ن غ  ازي، الش  هري ب  ابن غ  ازي )
ه   ( وه  و عل  ى الش  يخ أيب احلس  ن ال  وهري 887الش  يخ أيب عب  داهلل حمم  د ب  ن حس  ن النيج  ي، الش  هري بالص  غري )ت

ه ( وهو الشيخ أيب عب داهلل ب ن 816وهو على الشيخ أيب وكيل ميمون بن مساعد املصمودي الفخار الفاسي )ت
أمح  د ب  ن أيب مح  زة وه  و عل  ى جحل  ون وه  و عل  ى الش  يخ أيب بك  ر ب  ن أمح  د ب  ن أيب مح  زة وه  و عل  ى وال  ده الش  يخ 
ه ( صاحب كت اب )التيس ري 444اإلمام أيب عمرو عثمان بن سعيد بن عثمان بن سعيد بن عمر الداين األموي )

  يف القراءات السبع(
عل ى   وهوه ( 1111)ت  فهو الشيخ علي بن حممد البدري العوضي احلسيينوأما الثان  من شيوخ العبيدي :  

 :  كل من

 ه ( .1151السعود أمحد بن عمر القاهري، احلنفي، الشهري باألسقاطي )ت الشيخ أيب –أ 
الش   يخ عب   داهلل ب   ن حمم   د ب   ن يوس   ف ب   ن عب   داملنان احلنف   ي، الروم   ي، الش   هري بيوس   ف أفن   دي زاده،  -ب

 ه ( .1167-ه 1185وبعبداهلل حلمي، واألماسي )
 الشيخ حممد األزبكاوي . -ج
 املغريب . الشيخ عبداهلل السماطي )السما ( -د
 الشيخ حمفوظ الفوي، املقرئ برواق بين معمر، جبامع األزهر. -ه 
: أب    و الس    عود أمح    د ب    ن عم    ر األ س    قاطي، والش    يخ يوس    ف أفن    دي زاده، الش    يخ حمم    د  الش    يوخ األربع    ةفأم    ا 

 .  نف افقد سبق  كر أسانيدهم , األزبكاوي، والشيخ عبداهلل السماطي

جب   امع األزه   ر فق   رأ عل   ى الش   يخ عل   ي ب   ن حمس   ن , المق   رر ب   رواق بن     معم   رمحف   وظ الف   وي،  وأم   ا الش   يخ -
الش  يخ مش  س ال  دين حمم  د ب  ن عم  ر ب  ن قاس  م ب  ن إاماعي  ل :  ك  ل م  ن  الص  عيدي، املع  روف ب  الرميلي، وه  و عل  ى

                                                 

( فلله 72ص القراء والقراءات بالمغربمل يذكر يف األصل سنده، بل وال يف إجازة من األجازات اليت بني يدي، ولكين وجدته يف كتاب ) (1)
 .املزيد املزيد احلمد واملنة على ذلك، نسأله 
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. وعل ى الش يخ أمح د الرش يدي، اوقد س بق  ك ره  نف   ه (1111-ه 1118الضرير، األزهري، البقري، الشناوي )
ه    ( وعل   ى الش   يخ حمم   د 1156الش   يخ مص   طفى ب   ن عب   دالرمحن ب   ن حمم   د اإلزم   ريي )ت:  ل م   نك    وه   و عل   ى

 العباسي، الشهري بالعطار .
وه  م : الش  يخ , الثالث  ة الش  يوخ ه   ( فق  رأ عل  ى1156فأم  ا الش  يخ مص  طفى ب  ن عب  دالرمحن ب  ن حمم  د اإلزم  ريي )

عبداهلل بن حممد يوسف بن عبداملنان احلنفي، الرومي، الش هري بيوس ف أفن دي زاده، وبعب داهلل حلم ي، واألماس ي 
. والش يخ أمح د حج ازي وه و عل ى الش يخ عل ي ب ن س ليمان ب ن عب داهلل  وقد س بق  ك رهه  ( 1167-ه 1185)

م  د الق  رة العش  ري ب  إزمري وه  و عل  ى الش  يخ والش  يخ حم. اوق  د س  بق  ك  ره أيض    ه   (1134املنص  وري، املص  ري )ت
عم  ر القس  طنطين وه  و عل  ى الش  يخ ش  عبان ب  ن مص  طفى أفن  دي وه  و عل  ى الش  يخ حمم  د ب  ن جعف  ر أولي  ا أفن  دي، 

 . وقد سبق  كره

وه  م : الش  يخ أيب الع  زائم س  لطان ب  ن , الش  يوخ الثالث  ة وأم  ا الش  يخ حمم  د العباس  ي، الش  هري بالعط  ار، فق  رأ عل  ى
ه   ( ش  يخ اإلق  راء بالق  اهرة، 1175-ه   185إاماعي  ل املزَّاح  ي املص  ري، األزه  ري، الش  افعي ) أمح  د ب  ن س  المة ب  ن

ه  ( والش يخ ن ور ال دين 1111-ه  1118والشيخ حممد بن عمر بن قاسم بن إاماعيل البقري األزه ري الش ناوي )
 . نيدهموقد سبق  كر أسا ه (1187-ه 117علي بن أيب الضياء على الشربامسلي، الشافعي، القاهري )

، السمنودي، فهو الشيخ حممد , (1)وأما الثالث من شيوخ العبيدي بن احلسن بن حممد بن أمحد الشافعي، املن  ريَّ
الشيخ علي ب ن حمس ن الص عيدي، املع روف ب الرميلي، وعل ى :  كل من ه ( وهو على1111-ه 1111األزهري )

 . اوقد سبق ذكره آنف   ه (1156الشيخ مصطفى بن عبدالرمحن بن حممد اإلزمريي )ت

الق رآن الك رمي ب القراءات الس بع م ن الش اطبية،  ه  (0151-975عبدالرحمن ب ن ش حا ة اليمن   ) وقرأ الشيخ

ڎ  ڈ    ڈ  ژ  ژ           ڑ  ڑ      ک  ک  ک  ک  ژ  م          ن أول الق          رآن إىل قول          ه تع          اىل :

ه    ( ومل يكم   ل لوف   اة الش   يخ ش   حاذة اليم   ين، مث 187، عل   ى وال   ده الش   يخ ش   حاذة اليم   ين )ت (2)چگ  
بن حممد ب ن عب داحلق ب ن الشيخ أمحد بن أمحد بن عبداحلق استأنف ختمة بالقراءات السبع والعشر على تلميذه 

                                                 

 . 234م ، ص2114ه ، 1425، بريوت لبنان، دار البشائر اإلسالمية،ثبت شمس الدين البابل انظر : الثعاليب، عيسى بن حممد،  (1)
 41( سورة النساء، اآلية   2) 
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وه و , الم ذكور ه  ( وه و عل ى الش يخ ش حاذة اليم ين،115أمحد بن حمم د ب ن حمم د ب ن عب دالعال الس نباطي )ت
ه  ( وه و عل ى ش يخ 166-ه  866على العالمة الشيخ ناصر الدين حممد بن سامل بن علي الطبالوي، الشافعي )

اإلسالم، زين الدين، احلافظ أيب حيىي زكري ا ب ن حمم د ب ن أمح د ب ن زكري ا األنص اري السُّ ن  ي كخي، األزه ري، الش افعي 
 . وسيأت  ه (125-ه 826)

( أيض  اا عل  ى الش  يخ يوس  ف ب  ن ش  يخ اإلس  الم زكري  ا األنص  اري ه   995س  نباب  )تالالش  يخ أحم  د وقةةرأ  ح
وهو ق رأ الق راءات الس بع م ن الش اطبية، ومنظوم ة , المذكور ه ( وهو على والده الشيخ زكريا األنصاري،187)ت

زي  ن  الش  اطبية والرائي  ة، وأخ  ذ مرس  وم اخل  ُ، وش  رح الش  اطبية للجع  ربي، ومجل  ة م  ن كت  ب الق  راءات، عل  ى الش  يخ
ال  دين أيب النع  يم وأيب الرض  ا رض  وان ب  ن حمم  د ب  ن يوس  ف ب  ن س  المة ب  ن البه  اء ب  ن س  عيد الُعق   يب، مث الق  اهري، 

 كل م ن القراءات السبع من الشاطبية على –أي األنصاري  –ه ( كما قرأ 852-ه 761الصحراوي، الشافعي )

: الش   يخ ن   ور ال   دين عل   ي ب   ن حمم   د ب   ن عثم   ان ب   ن عب   دالرمحن ب   ن عثم   ان املخزوم   ي، البلبيس   ي، مث الق   اهري، 
ه   ( وعل  ى الش  يخ ش  هاب ال  دين أيب العب  اس 864-ه   717األزه  ري، الش  افعي، املق  ري، املع  روف بإم  ام األزه  ر )

ري، األزه  ري، الش  افعي، املق  ري أمح  د ب  ن أيب بك  ر ب  ن يوس  ف ب  ن أي  وب ب  ن ال  زين الكت  اين، القلقيل  ي، مث الس  كند
ثالث املتمم ة للعش ر م ن طري ق النش ر والتقري ب والطيب ة ال  (1)القراءات -األنصاري  -ه ( كما قرأ 857-ه 757)

عل  ى الش  يخ أيب احلس  ن ط  اهر ب  ن حمم  د ب  ن عل  ي ب  ن حمم  د ب  ن حمم  ود الن  ويري، مث الق  اهري، األزه  ري، امل  الكي 
 بإ ن اهلل تعالى.ف  الفصل الثالث بالتفصيل،  ( وسيأت   كر أسانيدهمه 856-ه 711)
( الق راءات عل ى الش يخ ن ور ال دين عل ي ب ن هة 1151-975) عبدالرحمن ب ن ش حا ة اليمن   وقرأ الشيخ ح

ب  ن عل  ي ب  ن خلي  ل ب  ن حمم  د ب  ن حمم  د ب  ن إب  راهيم ب  ن موس  ى ب  ن غ  امن ب  ن عل  ي ب  ن حس  ن ب  ن إب  راهيم ب  ن احمم  د 
اخلزرج ي، الس عدي، العب ادي، املقدس ي األص ل، الق اهري املول د  –اخل زرج س يد  –عب دالعزيز ب ن س عد ب ن عب ادة 

 . وسيأت  ه (1114-ه 121والسكن، الشهري بابن غامن املقدسي، احلنفي )

وقرأ الشيخ عبدالرمحن اليم ين الق راءات العش ر م ن طري ق الطيب ة عل ى الش يخ أيب احل زم الع دين مث امل دين، وذل ك  ح
اهلجرة، وقرأ كل من : ابن غامن املقدس ي وأيب احل زم الع دين مث امل دين عل ى الش يخ مش س ه ( ألف من 1111عام )

                                                 

 .كأنَّ هنا سقُ يف األصل، أي القراءات السبع واملتممة للعشر ...، واهلل أعلم ( 1)
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الدين أيب اجلود حممد بن إب راهيم ب ن أمح د ب ن  ل وف ب ن غ ا  ب ن عب دالظاهر ب ن ق انع ب ن عبداحلمي د اب ن س امل 
ويع   رف بالسَّم ديس   ي ب   ن عب   دالباري ب   ن راض   ي ب   ن حام   د ب   ن عط   اء الربس   يقي، مث الق   اهري، ال   وزيري، احلنف   ي، 

ه   ( وه  و عل  ى الش  يخ ش  هاب ال  دين أيب العب  اس أمح  د ب  ن أيب الق  وة أس  د ال  دين، عبدالواح  د ب  ن 732-ه   853)
ه ( وهو قرأ القراءات السبع والعش ر م ن ط رق 872-ه 818اإلسكندري، القاهري، الشافعي ) (1)أمحد األُميوطي

 ب ابن الج زري ب ن عل ي ب ن يوس ف، املع روفم د ب ن حمم د ب ن حممتعددة على اإلمام مشس الدين أيب اخل ري حمم د 

. وه  و عل  ى مجاع  ة م  ن الش  يو ، م  نهم : اإلم  ام الش  يخ أب  و حمم  د  (2) ه   (833-ه   751، الش  افعي )الدمش  قي
ه  ( ش يخ اإلق راء بال ديار املص رية، وذل ك بع د 781-ه 712عبدالرمحن بن أمحد البغدادي، مث املصري، الشافعي )

ل قرأ   ا وق  رأت الق  رآن مبض  منها عل  ى الش  يخ اإلم  ام األس  تاذ تق  ي ال  دين أيب عب  داهلل حمم  د اب  ن ق  راء  هل  ا علي  ه، ق  ا
ه ( شيخ اإلقراء بالديار املصرية، قال قرأ  ا وق رأت 725-ه 636أمحد بن عبداخلالق الصائغ، املصري، الشافعي )

لض    رير، املص    ري، الش    افعي الق    رآن العظ    يم مبض    منها عل    ى اإلم    ام كم    ال ال    دين أيب احلس    ن عل    ي ب    ن ش    جاع، ا
ه ( الشهري بالكمال، وبصهر الش اطيب، ش يخ اإلق راء بال ديار املص رية، ق ال قرأ  ا وتل وت هب ا عل ى 661-ه 572)

( ش  يخ اإلق  راء بال  ديار هةة 591-هةة 538) ول    اهلل أب    القاس  م القاس  م ب  ن في  رُّه الش  ابب ناظمه  ا العالم  ة 
الش يخ : كل م ن ه ( وقرأ هبا على564-ه 471لي بن ُهذيل البلنسي )املصرية، وهو قرأ هبا  اإلمام أيب احلسن ع

ه ( وعلى الشيخ أيب احلسن عل ي ب ن 416-ه 413أيب داود سليمان بن هاح بن أيب القاسم األموي األندلسي )
ه   ( وعل  ى الش  يخ أيب احلس  ن حي  ىي اب  ن إب  راهيم ب  ن أيب زي   د 416عب  دالرمحن ب  ن أمح  د ب  ن ال  دُّوش الش  اطيب )ت 

أب  عمرو عثم ان ب ن س عيد  ه ( ثالثتهم على اإلمام احلافظ416-ه 416وا ، املرسي، املعروف بابن البياز )اللَّ 
 ه  (222-ه  370بن عثمان بن سعيد بن عمر الدان ، األموي، القربب ، المعروف بالصيرف ، المق رئين )

(3). 

ه و الش  يخ مص طفى ب ن أمح د العزي زي فأخ  ذ ع ن الش يخ مش س ال  دين ف, وأم ا الش يخ الراب ع م  ن ش يوخ العبي دي

                                                 

 .، بأنه األميوطي، والصواب ما أثبته 3/1154« فيض الملك الوهاب المتعال » ذُكر يف كتاب( 1)
 .بأسانيده املذكورة يف حتبري التيسري، والنشر يف القراءات العشر  (2)
الص حابة،  ، أليب عم رو ال داين، حتقي ق أ.د ح امت ص احل الض امن، اإلم ارات ، مكتب ةالتيسير ف  القراءات السبعوانظر أسانيده يف كتاب ه :  (3)

 . 121 - 111ه  ، ص 1421اإلمارات، الطبعة األوىل 
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ب  ن ش  رف ال  دين حس  ني احلس  يين، الش  هري بالشُّ  رُن بابخلي أمح  د ب  ن أم  ني ال  دين حمم  د الض  رير ب  ن حمم  د ب  ن احمم  د 
ه    ( ش   يخ مش   ايخ األزه   ر يف عص   ره، وه   و ع   ن الش   يخ أيب الع   زائم س   لطان ب   ن أمح   د ب   ن س   المة ب   ن 1113)ت

ه ( شيخ اإلقراء بالقاهرة، والشيخ نور الدين علي 1175-ه 185حي، املصري، األزهري، الشافعي )إاماعيل املزَّا
 .السابق  كرهما أول   ه (1187-ه 117بن أيب الضياء علي الشَّربام لِّسي، الشافعي، القاهري )

 إسناد الشيخ إبراهيم األخضر -4
( ختم   ة برواي   ة حف     ع   ن عاص   م م   ن  ال ي   زال حيا   ا -ه    1364عل   ي الق   يم ) ق   رأ الش   يخ إب   راهيم األخض   ر ب   ن

الش    اطبية، وختم    ة أخ    رى ب    القراءات الس    بع م    ن الش    اطبية، عل    ى الش    يخ حس    ن ب    ن إب    راهيم ب    ن عل    ي الش    اعر 
ه   ( ش  يخ الق  راء األس  بق باملس  جد النب  وي الش  ريف؛ وق  رأ الق  راءات ال  ثالث املتمم  ة للعش  ر م  ن 1411-ه   1211)

ه   ( وه  و ق  رأ الق  راءات العش  ر 1413-ه   1321الش  يخ عب  دالفتاح ب  ن عب  دالغين ب  ن حمم  د القاض  ي )ال  درة عل  ى 
وق د س بق  ك ره ف   اإلس ناد  (1)ه  ( 1345ام بن قطب بن عب داهلادي )ك ان حي اا ع ام الصغرى على الشيخ مه ّ 

 . األول

بن حممد غزال وهو على وال ده كما قرأ الشيخ عبدالفتاح القاضي القراءات العشر الصغرى على الشيخ حممود  ح
  وهو على الشيخ علي صقر اجلوهري ه (1321الشيخ حممد غزال وهو على الشيخ يوسف عجور احملروقي )ت 

وهو على الشيخ مصطفى بن علي بن عمر بن أمحد املخيهي الش هري ب املخيهي الص غري وه و ق رأ عل ى ك ل م ن: وال ده 
( الشهري بامليهي الكبري، وعلى الشيخ سامل النبتي يت وق رأ امليه ي ه 1214الشيخ علي بن عمر بن أمحد امليهي )ت

حلي األزهري -أيضاا  -الكبري 
 
 . وسيأت , على الشيخ سامل النبتييت، وعلى الشيخ إاماعيل امل

: الش  يخ حمم  ود ب  ن حمم  د نص  ر ك  ل م  ن كم  ا ق  رأ الش  يخ عب  دالفتاح القاض  ي الق  راءات العش  ر الص  غرى عل  ى ح
ول نعل  م  ص  بحي، وق  رأ رواي  ة حف    ع  ن عاص  م م  ن الش  اطبية عل  ى الش  يخ عل  ي عب  ادة، ال  دين، والش  يخ حس  ن

 . أسانيدهم

وقرأ الشيخ إبراهيم األخضر القرآن الكرمي برواي ة حف   ع ن عاص م بقص ر املنفص ل بض من ) روض ة احلف اظ (  ح
 . سناد الثالثف  اإل وسيأت   كره ه (1424-ه 1325على الشيخ أمحد عبدالعزيز بن أمحد حممد الزيات )

                                                 

 .وهي السنة اليت أجاز فيها تلميذه : عيسى بن علي شيمي، بالقراءات السبع ( 1)
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الق   راءات العش   ر الص   غرى م   ن الش   اطبية وال   درة عل   ى الش   يخ  ه    (1411-ه    1211) وق   رأ الش   يخ حس   ن الش   اعر
، املقرئ بأسيوط، وهو على العالم ة الفاض ل الش يخ حمم د (2)بيومي، الشهري بالكرَّا (1) حسن بن حممد )أفندي(

ع  امر املطوبس  ي وه  و ق  رأ الق  راءات الس  بع م  ن  ه   ( باإلس  كندرية، ال  ذي ق  رأ عل  ى الش  يخ خلي  ل1312س  ابق )ت 
 الشاطبية على الشيخ على األبياري .

القراءات الثالث املتممة للعشر من الدرة، والقراءات العشر الكربى م ن الطيب ة عل ى  -أي املطوبسي  -وقرأ  ح
 -بض    م احل    اء  - (3)الش    يخ عل    ي ب    ن إب    راهيم ب    ن مص    طفى الس    منودي، مث املك    ي، الش    افعي، الش    هري ب    احلُلو

ه   ( وه  و عل  ى الش  يخ س  ليمان 1233)ك  ان حي  اا ع  ام  (4)ه   ( وه  و عل  ى الش  يخ أمح  د حمم  د س  لمونة1215)ت
الُش   ه داوي

الش   افعي، البص   ري بقلب   ه وه   و عل   ى الش   يخ مص   طفى ب   ن عل   ي ب   ن عم   ر ب   ن أمح   د املخيه   ي، الش   هري  (5)
                                                 

 .انظر إجازة أمحد العقيلي لتلميذه : شحاته بن عيسى بن فرغلي بن محد أبو العال ( 1)
م ود و ن شار  يف هذا اإلسناد؛ هو الشيخ السيد بن فرغل أمحد، بقراءته على الشيخ أمحد نعمان نعم ان، وه و ق رأ الق راءات العش ر عل ى الش يخ حم (2)

 .المذكورحممد  يمر وهو على الشيخ حسن بن حممد بيومي، الشهري بالكرا ، 
 .وسيأت ، بإ ن اهلل تعالىا، على الشيخ سليمان الشُّه داوي، جاء يف إسناد الشيخ عبدالعزيز قاري بأن احلُلو قرأ أيضا  (3)
 . وسيأت وقرأ سلمونة أيضاا على الشيخ إبراهيم العبيدي، وسليمان بن مصطفى البيباين،  (4)
فيض الملك الوه اب هذا هو الصواب وليس البيباين، ألن هذا قرأ على الشيخ صاحل الزجاجي، وهذا مالكي ومبصر، وقد ذكر صاحب ) (5)

وسيأت   ك ره ض من أس انيد ق راء مص ر ب إ ن وهو خطأ أيضا ا ،  –بزيادة امليم قبل الشني  –( ، بأن اامه املشهداوي 3/1154 المتعال  
 . اهلل تعالى

 
 * فائ  دة :

الذي يذكره الشيخ إبراهيم األخضر، يف إجازته لتالميذه، هو قراءة الشيخ أمحد حممد سلمونة على الشيخ إبراهيم العبي دي، وه و خ الف م ا 
وه  و كم  ا ذك ر   ش  يخي وأس  تاذي الش  يخ  –أي أن  ه ذك  ر العبي دي ب  دالا م  ن الشُّ ه داوي  –ذك ر يف إج  ازة الش  اعر ل ه، وس  بب ذل  ك التغي ري 

ر، بأنه ذات يوم كان موجوداا يف مسجد السبق، وإذا بشيخ كبري ي قدم عليه، ودار بينهما ح ديث، وع رف ك ل منهم ا اآلخ ر، إبراهيم األخض
وظه  ر أن الش  يخ الكب  ري ه  و الش  يخ ع  امر ب  ن الس  يد ب  ن عثم  ان، ومل يس  مع ب  ه م  ن قب  ل، فطل  ب الش  يخ ع  امر م  ن الش  يخ إب  راهيم إجازت  ه يف 

وق د  –مص ر  –اإلجازة، وناوهل ا للش يخ ع امر، مث غ اب الش يخ ع امر س نة كامل ة، حي ث ذه ب إىل بل ده القراءت السبع، فأحضر له شيخنا 
الحظ الشيخ عامر يف السند، ما الحظته، وبعد سنة كاملة حضر الشيخ عامر من مصر، ومعه إجازة األخضر، وكتب ل ه الس ند اآلخ ر ع ن 

العبيدي، وهو الذي جييز به األخض ر لتالمي ذه حاليا ا، مث إين حص لت عل ى نس خة الشيخ أمحد حممد سلمونه وهو قراءته على السيد إبراهيم 
من هذه اإلجازة، وقد وجدت فيها بعض األخطاء، ومنها: ذُكر أن الشيخ سلطان بن أمحد املزاح ي ق رأ عل ى الش يخ أمح د ال  م س ري ي ، وه ذا 
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نبتي  يت، وق  رأ امليه  ي الكب  ري الش  يخ س  امل ال ، وعل  ى(1)ب  امليهي الص  غري، وه  و عل  ى وال  ده الش  يخ عل  ي امليه  ي الكب  ري
، وق  رأ النبتي  يت عل  ى الش  يخ عل  ي ب  ن حمم  د الب  دري، (2)عل  ى النبتي  يت وعل  ى الش  يخ إاماعي  ل احملل  ي، األزه  ري أيضا  ا

 . المذكور ف  اإلسناد األوله ( 1111العوضي، احلسيين، الشافعي )ت
 عبدالحكيم خابر -3

( القرآن الكرمي بالقراءات العشر ه 1434 -ه  1364خاطر ) عبداحلفيظعبدالسالم قرأ الشيخ عبداحلكيم 
الصغرى من طريقي الشاطبية والدرة، وختمة أخرى برواية حف  عن عاصم مبضمن روضة احلفاظ على الشيخ 

وهو قرأ القرآن الكرمي برواية حف  عن عاصم  (3) ه (1424-ه 1325أمحد بن عبدالعزيز أمحد حممد الزيات )
                                                                                                                                                                         

 ل م س ري ي وال من تالميذه، كما ذكر يف اإلسناد األول .غري صحيح، وغري معروف عند القراء، بل إن املزاحي مل يتلقَّ من ا
قرأ على الشيخ حمم د ب ن جعف ر، الش هري بأولي ا أفن دي، وه ذا خط أ وقل ب، والص واب أن أولي ا أفن دي  –املذكور  –وذكر أيضاا أن ال م س ري ي  -

 هو الذي قرأ على الشيخ أمحد املسريي، وهو املذكور يف مجيع األسانيد واإلجازات اليت بني يدي .
قرأ على الشيخ سلطان املزَّاحي،  -حممد اإلزمريي والصواب أن اامه مصطفى بن عبدالرمحن بن –وذكر أيضاا أن الشيخ عبدالرمحن اإلزمريي  -

 وهذا خطأ، وهو خالف املشهور، بل إن اإلزمريي قرأ على تالميذ تالميذ املزاحي، املذكور يف اإلسناد األول .

ا أكث ر م ن ثالمثائ ة مل يكمل يف أصل السند، وقد ذكر بأن املخيهي هذا قرأ على اإلمام ابن اجل زري، وه ذا خط أ واض ح ب ني، حي ث إن بينهم  (1)
 –وهذا خطأ  -: مصطفى امليمين على والده الشيخ علي امليمين 1/157« فيض الملك الوهاب المتعال »: وذُكر يف كتاب  قلتسنة ، 

 أي : امليمين، والصواب )املخيهي( .

 .سيأ  سنده عند ذكر سند الشيخ سيد الشني أبو الفرح  (2)
 
 
 
 
 
 

لديار املصرية، و ن نشره يف املدين ة املن ورة، فض يلة أس تاذي وش يخي الش يخ إب راهيم األخض ر، ش يخ الق راء باملس جد هذا اإلسناد منتشر يف ا (3)
النبوي الشريف، والش يخ عل ي احل ذيفي، والش يخ حمم د عبداحلمي د أب و رواش، والش يخ حمم د رش اد السيس ي، والش يخ خال د احل افظ، والش يخ 

ش  يخ عب دالرحيم احل  افظ والش يخ حمم  د مت يم ال زعيب، والش  يخ أمي ن س  عيد، ويف ج دة الش  يخ أمي ن س  ويد، عب دالرافع، والش يخ يوس  ف ش فيع، وال
والشيخ زايد الش نقيطي، ويف الري اض الش يخ إب راهيم س عيد الدوس ري بقراءت ه حلف   عل ى الزي ات، وبالعش ر الص غرى، عل ى الش يخ عب دالعزيز 

ويف مك ة املكرم ة : ال دكتور  الم ذكور،يخ أمح د أمح د مص طفى أب و حس ن ع ن الزي ات، أمحد إاماعيل عن الزيات، وبالعشر الكربى على الش 
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ه ( وقرأ القراءات 1371عام  إبراهيم السقا، الشافعي )كان حيااق الشاطبية على الشيخ حنفي بن من طري
ه ( من أول القرآن 1347العشر من طريق الشاطبية والدرة والطيبة على الشيخ خليل بن حممد غنيم اجلنايين )ت

مث قرأ ختمة كاملة بالقراءات ومل يكمل،  (1) ژ ٿ  ٿ      ٿ  ٹ  ٹژ  إىل قوله تعاىل يف سورة الدخان :
-ه 1217املصري ) (2)العشر من طريق الشاطبية والدرة والطيبة على الشيخ عبدالفتاح بن هنيدي بن أيب اجملد

 ه (1313-ه 1251ه ( وقرأ اجلنايين واهلنيدي على اإلمام حممد بن أمحد بن احلسن بن سليمان املتو  )1361

 . ابسنده المذكور سابق  

ه   ( عل  ى الش  يخ خلي  ل ب  ن حمم  د غن  يم 1371ع  ام  إب  راهيم الس  قا الش  افعي )ك  ان حيا  ا الش  يخ حنف  ي ب  نوق  رأ  -
  . اوقد سبق  نف   ه (1347اجلنايين )ت

رى، من طريقي الشاطبية والدرة، م ن أول وقرأ الشيخ عبداحلكيم خاطر، القرآن الكرمي، بالقراءات العشر الصغ ح

عل          ى الش          يخ  ( 3)ژ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ   ڇڍچ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ژ  الق          رآن إىل قول          ه
 لوفاة الشيخ عبدالفتاح املرصفي . ه ( ومل يكمل1411-ه 1341عبدالفتاح السيد عجمي املرصفي )

 إسناد الشيخ سيد لشين -2
ه  ( القراءات السبع من الشاطبية، على الش يخ حمم د عط ا 1432 -ه 1361قرأ الشيخ سيد ال شني أبو الفرح )

م( وهو قرأ ختمة بالقراءات العشر من الشاطبية وال درة وأخ رى ب القراءات العش ر 1178-م1123) سليمان رزق
الك  ربى م  ن الطيب  ة عل  ى الش  يخ حمم  د إاماعي  ل ب  ن حمم  د يوس  ف اهلم  داين وه  و ق  رأ الق  راءات العش  ر م  ن الش  اطبية 

 والدرة على الشيخ عبدالعزيز بن مصطفى بن أمحد السَّحَّار .
لق    راءات العش    ر الك    ربى م    ن الطيب    ة عل    ى الش    يخ أمح    د عب    دالعزيز اب    ن أمح    د حمم    د الزي    ات وق    رأ اهلم    داين ا ح

                                                                                                                                                                         

 .عبدالعزيز احلريب، والدكتور سامل غرم اهلل الزهراين
 21سورة الدخان، اآلية  ( 1) 

، تق دمي وحتقي ق: عم ر م امل أ بخ ه حس ن امل   راطي، طنط ا، دار األدل ة العقلي ة ف   حك م جم ع الق راءات النقلي ةأبو اجملد، عبدالفتاح هنيدي،  (2)
 . 41الصحابة للاراث ،  ص

 62سورة األنعام، اآلية  ( 3) 
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 . المذكور ف  اإلسناد الثالث ه (1424-ه 1325)

على الشيخ درويش بن مصطفى بن مجعة الشهري باحلريري وهو على الشيخ عب ده عل ي   -أيضاا  -وقرأ اهلمداين 
 . المذكور ف  اإلسناد األوله ( 1337عبدالرمحن سبيع ) كان حياا عام 

 (1)وقرأ السَّحَّار على الشيخ حممد بن حممد ب ن حس ن الش هري باإلبي اري وه و عل ى الش يخ أمح د مس عود األبي اري
وهو على الشيخ علي صقر اجلوهري وهو على الشيخ مصطفى بن علي بن عمر بن أمح د املخيه ي الش هري ب املخيهي 

ه ( الشهري ب امليهي الكب ري، 1214الشيخ علي بن عمر بن أمحد امليهي )ت: والده  كل منالصغري وهو قرأ على 
حلي لنبتي يت، وعل ى الش يخ إاماعي ل امل  على الش يخ س امل ا - أيضاا -بتييت وقرأ امليهي الكبري وعلى الشيخ سامل الن

 األزهري .
الم  ذكور ف    ه   ( 1111وق  رأ الش  يخ س  امل النبتي  يت عل  ى الش  يخ عل  ي ب  ن حمم  د الب  دري العوض  ي احلس  يين )ت -
 . األولإلسناد ا

ب ن أمح د الش افعي املن   ريَّ الس منودي لى الشيخ حممد بن احلس ن ب ن حمم د وقرأ الشيخ إاماعيل احمللي األزهري ع -
 . المذكور ف  اإلسناد األول ه (1111-ه 1111األزهري )

 إسناد الشيخ عبدالحنّان الحسيني -1

( القراءات العشر الكربى على الشيخ ف تح حمم د ب ن حمم د ال يزال حياا -ه 1354) قرأ الشيخ عبداحلنان احلسيين
ه  (، مث ق رأ الق راءات العش ر الص غرى والك ربى عل ى 1417-ه  1322إاماعيل الفانيفيت شيخ القراء يف باكستان )

ل  ى ه   ( ال ذي ق  رأ ع1412-ه  1341) الش يخ رح  يم خب ش ب  ن ش ودري ف  تح حمم  د ب ن ح  افظ رح م عل  ي الف  انيفيت
 . لمذكورالشيخ فتح حممد، ا

ه   ( الق  رآن الك  رمي برواي  ة حف    ع  ن 1417-ه   1322وق  رأ الش  يخ ف  تح حمم  د ب  ن حمم  د إاماعي  ل الف  انيفيت ) ح
ه   ( وه  و ق  رأ الق  راءات الس  بع عل  ى الش  يخ أيب 1347-ه   1267عاص  م عل  ى الش  يخ ش  ري حمم  د خ  ان الف  انيفيت )
 . ه (1372-ه 1215م العثماين القرشي الفانيفيت )حممد حميي اإلسالم ابن احلاج قاضي مفتاح اإلسال

                                                 

ويش  ار  يف ه  ذا الس  ند؛ الش  يخ أمح  د ب  ن ياس  ني ب  ن أمح  د اخلي  اري، وكي  ل ش  يخ الق  راء باملس  جد النب  وي الش  ريف، يف وقت  ه بقراءت  ه الق  راءات  (1)
وال  ده الش  يخ ياس  ني ب  ن أمح  د اخلي  اري وه  و عل  ى الش  يخ حمم  د اب  ن حمم  د اإلبي  اري وه  و عل  ى الش  يخ أمح  د مس  عود  الس  بع م  ن الش  اطبية عل  ى

 . المذكوراإلبياري 
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ه   ( الق  راءات العش  ر الص  غرى والك  ربى 1417-ه   1322وق  رأ الش  يخ ف  تح حمم  د ب  ن حمم  د إاماعي  ل الف  انيفيت ) ح
ه   ( وه  و عل  ى الش  يخ عب  دالرمحن ب  ن عبدالص  مد خ  ان، 1372-ه   1215عل  ى الش  يخ حمي  ي اإلس  الم العثم  اين )

ه   ( وه  و عل  ى الش  يخ عب  دالرمحن ب  ن ق  اري خواج  ه حمم  د ب  ن خواج  ه 1331-ه   1265البص  ري بقلب  ه، الف  انيفيت )
ه   ( املش  هور بعب  دالرمحن احمل  دث وعل  ى الش  يخ ق  اري 1314-ه   1227خ دا خب  ش الف  انيفيت، األي  ويب، األنص  اري )
ال  دين ق  رؤوا عل  ى الش  يخ إم  ام ال  دين ب  ن عل  ي ب  ن أمح  د ب  ن زي  ن  ثالث  تهم هي  ب اهلل والش  يخ ق  اري كب  ري ال  دين،

: الش    يخ حمم    د ع    رف ك    رم اهلل ال    دهلوي )ت  الثالث    ة الش    يوخ ه     ( وه    و عل    ى1256-ه     1113األمروه    ي )
-ه  1141ه ( والشيخ قاري قادر خبش والشيخ قاري حممدي وهم على الشيخ شاه عبداجملي د ال دهلوي )1258
ه  ( 1161-ه  1111ه ( وهو عل ى الش يخ ق اري غ الم مص طفى ب ن حمم د أك رب التهانس ري مث ال دهلوي )1211

وه    و عل     ى الش     يخ ق     اري غ     الم حمم     د الكج     را  مث ال     دهلوي وه     و عل     ى الش     يخ ح     افظ عب     دالغفور ال     دهلوي 
 وه                                      و عل                                      ى الش                                      يخ عب                                      داخلالق املن                                      ويف ه                                       ( 1121-ه                                       1141)

-ه   1118ه   ( وه  و عل  ى الش  يخ حمم  د ب  ن عم  ر ب  ن قاس  م ب  ن إاماعي  ل األزه  ري )1151)ت األزه  ري املص  ري 
 . ر أول  بسنده المذكو  ه (1111

ه ( القراءات العشر الصغرى على الش يخ 1417-ه 1322وقرأ الشيخ فتح حممد بن حممد إاماعيل الفانيفيت ) ح
وه و عل ى الش يخ عب دالرمحن خ ان ب ن  ( ه  1388-ه  1317حفظ الرمحن عبدالشكور الربتابكدهي الديوبندي )
الكب  ري املق  رئ الش  يخ حمم  د عب  داهلل ب  ن ه   ( وه  و عل  ى أخي  ه 1341حمم  د بش  ري خ  ان املك  ي، مث اإلل  ه آب  ادي )ت

 حممد بشري خان املدرس باملدرسة الصولتية، مبكة املكرمة، وهو على الشيخ إبراهيم ب ن س عد عل ي حمم ود املص ري 
الم ذكور ف   ه  ( 1315ع ام  د بدير اجلريس ي الكب ري ) ك ان حيا اه ( وهو على الشيخ حسن بن حمم1316)ت 

 اإلسناد األول .
 

 مكة المكرمة : أسانيد أشهر القراء المعاصرين في ثان المبحث ال
 إسناد الشيخ عبدالغفار الدُُّروب  الكبير -0

ويب رُ ق  رأ الش  يخ عب  دالغفار ب  ن عب  دالفتاح ب  ن عبدالس  الم  ب  ن يوس  ف ب  ن أمح  د ب  ن عب  دالغين ب  ن س  ليم ال  دُّ 
عل  ى وال  ده الش  يخ عب  دالفتاح  - إف  راداا -ه   ( الق  راءات العش  ر م  ن طريق  ي الش  اطبية وال  درة 1431 -ه   1338)
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ه    ( وه   و عل   ى اب   ن عم   ه الش   يخ عبداجملي   د ب   ن عب   دالقادر ب   ن يوس   ف ب   ن أمح   د ب   ن 1388-ه    1311ال   درويب )
ه   ( وه و ق  رأ الق راءات الس بع م  ن الش اطبية عل  ى الش يخ حمم  ود ب ن إب  راهيم 1351عب دالغين ب ن س  ليم ال درويب )ت

واين الكب ري  ل   خ أمحد بن حممد علي بن حممد بن حممد احلُ ه ( وهو على الشي1328-ه 1245الكيزاوي احلموي )
وهو قرأ الق راءات العش ر الص غرى والك ربى م ن ط رق الش اطبية وال درة والطيب ة عل ى الش يخ  ه (1317-ه 1228)

ه   ( وه  و 1262-ه   1215أيب الف  وز أمح  د ب  ن الس  يد رمض  ان منص  ور ب  ن الس  يد حمم  د امل  الكي املرزوق  ي احل س   ين )
 . بأسانيده المذكورة بالتفصيل ف  اإلسناد األول ه (1237عام  بيدي ) كان حيااإبراهيم الععلى السيد 

ه  ( الق راءات ال ثالث املتمم ة للعش ر م ن طري ق ال درة عل ى الش يخ أمح د 1351وقرأ الشيخ عبداجملي د ال درويب )ت 
رى بن عبدالرزاق احلسيين، التيجي، املصري، الر   ه ( .1368-ه 1285يدي )بن حامد بن عبدالرزاق بن ع ش 

ه   ( الق  راءات العش  ر م  ن الش  اطبية وال  درة عل  ى 1431 -ه   1338كم  ا ق  رأ الش  يخ عب  دالغفار ال  درويب الكب  ري )  ح
ه   ( وه  و ق  رأ 1311-ه   1335الش  يخ عب  دالعزيز ب  ن حمم  د عل  ي ب  ن عب  دالغين عي  ون الس  ود الش  يباين، احلمص  ي )

وق رأ الش يخ عي ون الس ود  ح.  دهول نعل م إس نا القراءات السبع من الشاطبية على الشيخ سليمان الفارس كوري،
-ه    1285الق   راءات العش   ر الص   غرى م   ن الش   اطبية وال   درة عل   ى الش   يخ حمم   د س   ليم ب   ن أمح   د احلل   واين الكب   ري )

 . المذكور  ه (1384

كما قرأ الش يخ عي ون الس ود الق راءات األرب ع عش رة عل ى ش يخ الق راء مبك ة املكرم ة الش يخ أمح د ب ن حام د ب ن  ح
ه  ( وه و ق رأ الق راءات 1368-ه  1285رى بن عبدالرزاق احلسيين، التيجي، املص ري، الري دي )عبدالرزاق بن ع ش  

ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ   ھھ  ے  ژ  السبع إىل قوله تعاىل يف س ورة األنع ام :

ه ( ومل يكمل لوف اة الش يخ حمم د س ابق، مث ق رأ 1312على الشيخ حممد سابق )ت  (1)ژے  ۓ  ۓ  
وه و ق رأ الق راءات العش ر الص غرى , لشيخ عبدالعزيز علي كحيل، شيخ الق راء باإلس كندريةالقراءات على تلميذه ا

الم  ذكور ف    اإلس  ناد  م  ن الش  اطبية وال  درة عل  ى الش  يخ حمم  د س  ابق وه  و عل  ى الش  يخ خلي  ل ع  امر املطوبس  ي،
 . الثان 

ب ن حمم د الق راءات األرب ع عش رة عل ى الش يخ عل ي هة ( 1368-هة 1285وقرأ الشيخ أحمد التيجي ) ح
                                                 

 71( سورة األنعام، اآلية  1) 
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 . وسيأت  ه (1381-ه 1316بن إبراهيم، الشهري بالضباع )

ه ( القراءات األرب ع عش رة عل ى الش يخ عل ي ب ن حمم د حس ني 1311-ه 1335كما قرأ الشيخ عيون السود )ح 
، وه  و ق  رأ الق  رآن الك  رمي برواي  ة حف    ع  ن عاص  م م  ن الش  اطبية الم  ذكوره   ( 1381-ه   1316إب  راهيم الض  باع )
الم  ذكور ف    اإلس  ناد  د ب  ن حمم  د ب  ن منص  ور الس  كري وه  و عل  ى الش  يخ س  يد اخلي  اط الش  بيين،عل  ى الش  يخ أمح  
وق  رأ الش  يخ عل  ي الض  باع، الق  راءات الش  بع م  ن الش  اطبية عل  ى الش  يخ حي  ىي ب  ن حس  ن كت  يب  ح.  الثال  ث عش  ر

ي ب الش عار ه ( وقرأ القراءات العشر الك ربى م ن الطيب ة عل ى الش يخ حس ني ب ن حمم د خط1313عام  ان حياا)ك
 وه                                                     و ق                                                     رأ عل                                                     ى اإلم                                                     ام حمم                                                     د ب                                                     ن أمح                                                     د 

 . المذكور ف  اإلسناد الثان ه  ( 1313 –ه  1251ابن احلسن بن سليمان املتو  ) 
وق   رأ الش   يخ عي   ون الس   ود الق   راءات العش   ر الك   ربى عل   ى الش   يخ عب   دالقادر ب   ن أمح   د س   ليم قوي   در الع   ربيين،  ح 

 . المذكور ف  اإلسناد التاسع ه (1361-ه 1318الشهري بعبده صمادية )

ن عامر بن م راد الش بيين وقرأ الشيخ علي الضباع القراءات العشر الكربى من طريق الطيبة على الشيخ حممود ب ح
 وه  و عل  ى األس  تاذ الع  امل العالم  ة احل  رب البح  ر الفهام  ة الش  يخ س  ليمان الشُّ  ه داوي (1) ه   (1335ع  ام  )ك  ان حيا  ا

 . الرابعالمذكور ف  اإلسناد  ،يهي   وهو على الشيخ مصطفى بن علي بن أمحد امل

 إسناد الشيخ عبدالمالك سلطان -4
 

( الق  راءات العش  ر م  ن الش  اطبية وال  درة عل  ى ال ي  زال حيا ا -ه   1368لطان حمم  ود )ق رأ الش  يخ عب  داملالك س  
عب داملالك ب  ن جي ون عل ي الص ديقي العل  ي  الش يخ حمم د حبي ب اهلل خ ان ب  ن بش ري خ ان وه و عل  ى الش يخ حمم د 

 وه   و عل   ى الش  يخ إب   راهيم ب   ن س   عد , ه    ( وه   و عل  ى الش   يخ حمم   د عب   داهلل بش  ري خ   ان1371-ه    1313ك  ري )
ه   ( وه  و عل  ى الش  يخ حس  ن ب  ن حمم  د ب  دير اجلريس  ي الكب  ري ) ك  ان حيا  ا ع  ام 1316عل  ي حمم  ود املص  ري )ت 

 .. المذكور سنده أول   ه (1315

وه  و عل  ى أخي  ه الكب  ري  عب  دالرمحن املك  يب  داملالك س  لطان، الق  راءات الس  بع عل  ى الش  يخ حمم  د وق  رأ الش  يخ ع ح
                                                 

 .وهي السنة اليت أجاز فيها تلميذه الشيخ علي الضباع  (1)
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املق  رئ الش  يخ حمم   د عب  داهلل ب  ن حمم   د بش  ري خ   ان امل  درس باملدرس  ة الص   ولتية، مبك  ة املكرم  ة، وه   و عل  ى الش   يخ 
 إب                                                                                                                                                       راهيم ب                                                                                                                                                       ن س                                                                                                                                                       عد 

ريس  ي الكب  ري ) ك  ان حيا  ا ع  ام ه   ( وه  و عل  ى الش  يخ حس  ن ب  ن حمم  د ب  دير اجل1316عل  ي حمم  ود املص  ري )ت 
 .المذكور  ه (1315

حمم  د س  ندي  أم  ري خب  ش خ  ريوق  رأ الش  يخ عب  داملالك س  لطان، الق  راءات الس  بع عل  ى الش  يخ حمم  د عل  ي ب  ن  ح 
 ه  (1411-ه  1211( وهو قرأ القراءات العشر على الشيخ حسن ب ن إب راهيم الش اعر )ال يزال حياا -ه 1361)

 . ثان المذكور ف  اإلسناد ال

، عل ى الش يخ ف تح حمم د ب ن حمم د إاماعي ل ب ن اهلل دي ا ب ن ن ور بداملالك سلطان، الق راءات إف رادااوقرأ الشيخ ع ح
 . المذكور ف  اإلسناد الخامس ه (1417-ه 1322حممد الفانيفيت )

: الش  يخ غ  الم ياس   ني ك  ل م   نوق  رأ الش  يخ عب  داملالك س   لطان رواي  ة حف    ع   ن عاص  م م  ن الش  اطبية عل   ى  ح
 . المذكور، خ اهلل خبش ومها على الشيخ تاج حممود وهو على الشيخ عبداخلالق بن جيون عليوالشي

 محمد نبهان مصري -3
ال ي  زال حيا  ا( الق  راءات  -ه   1363ق  رأ الش  يخ حمم  د نبه  ان ب  ن حس  ني ب  ن نبه  ان مص  ري ق جُّ  و، احلم  وي )
ه  ( 1425-ه  1338العب داهلل احلخس ي ) العشر الصغرى من الشاطبية والدرة على الش يخ س عيد ب ن عب داهلل احملم د

ه  ( وه و عل ى 1361-ه  1218وهو قرأ القراءات السبع من الشاطبية عل ى الش يخ ن وري ب ن أس عد آل الش حنة )
ه   ( وه  و عل  ى الش  يخ حمم  ود ب  ن 1337-ه   1228الش  يخ أمح  د ب  ن س  عيد ب  ن عل  ي الب  ابو ، املق  رئ، النح  وي )

وه  و الش  يخ أمح  د ب  ن حمم  د عل  ي ب  ن حمم  د ب  ن حمم  د احلُل  واين  ه   (1328-ه   1245إب  راهيم الكي  زاوي احلم  وي )
 . المذكور ف  إسناد الدُُّروب   ه (1317-ه 1228الشافعي األشعري احلسيين الشهري باحلُلواين الكبري )

وق  رأ الش  يخ س  عيد العب  داهلل الق  راءات ال  ثالث املتمم  ة للعش  ر م  ن طري  ق ال  درة عل  ى الش  يخ عب  دالعزيز ب  ن حمم  د  ح
 الدُُّروب  . إسنادالمذكور ف  ه ( 1399-ه 1335) عبدالغين عيون السودعلي بن 

وق رأ الش يخ حمم د نبه ان مص ري بع ض الق رآن الك  رمي ب القراءات العش ر الص غرى م ن الش اطبية وال درة عل ى ك  ل  ح
والش   يخ بك   ري ب   ن  الم   ذكور. ه    (1431 -ه    1338م   ن : الش   يخ عب   دالغفار ب   ن عب   دالفتاح ال   درويب الكب   ري )
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وأم  ا الطرابيش  ي  فق  رأ عل  ى الش  يخ حمم  د س  ليم احلُل  واين , ال ي  زال حيا  ا( وأج  ازاه -ه   1338عبداجملي  د الطرابيش  ي )
وهو الش يخ أمح د ب ن حمم د عل ي ب ن حمم د ب ن حمم د احلُل واين الش افعي األش عري احلس يين الش هري ب احلُلواين الكب ري 

 . ب و لدُّرُ المذكور ف  إسناد ا  ه (1317-ه 1228)

وق    رأ الش    يخ حمم    د نبه    ان، الق    راءات العش    ر الك    ربى عل    ى الش    يخ ن    ادي ب    ن ح    داد اب    ن حمم    د عل    ي الُق    ُ  ح
وه   والقرآن الك   رمي برواي   ة حف     ع   ن عاص   م م   ن الش   اطبية عل   ى الش   يخ ذك   ي هيب   ة  ال ي   زال حيا   ا(  -ه    1385)
ه ( وهو على الش يخ 1418-ه 1322ه ( وهو على الشيخ عيسى بن علي شيمي موسى )1415-ه 11326)

 .  المذكور ف  اإلسناد األول,  مهام قطب عبدالغين

الُقُ القراءات العشر من الشاطبية والدرة على الشيخ سعد ب ن أمح د حمم د أب و حداد وقرأ الشيخ نادي ح 
 ال ي زال حيا ا( الق راءات -ه  1342قرأ الشيخ سعد ب ن أمح د حمم د أب و طال ب ) (حيااال يزال  -ه 1342طالب )

ه   ( وه  و عل  ى الش  يخ حمم  د عل  ي خل  ف 1373الس  بع م  ن الش  اطبية عل  ى الش  يخ عب  داملنعم حس  ن اخلي  ال )ت 
ه  ( وه و عل  ى الش يخ حمم  د 1342ه   ( وه و عل ى الش  يخ حس ن خل ف احلس  يين )ت 1357-ه  1282احلس يين )

 . المذكور ف  اإلسناد الثالث ه (1313-ه 1251أمحد احلسن سليمان املتو  )

خ سعد أبو طالب القراءات ال ثالث املتمم ة للعش ر م ن طري ق ال درة، عل ى الش يخ س يد ب ن حمم د كما قرأ الشي ح
بن حممد بن هيكل املالكي وهو عل ى الش يخ إب راهيم ب ن إاماعي ل املغ ريب وه و عل ى الش يخ حس ن ب ن حمم د ب دير 
 اجلريس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ي 

 . المذكور ف  اإلسناد األول ه (1315عام  ) كان حيااالكبري 

ن  ادي الق  ُ الق  راءات العش  ر الك  ربى م  ن طري  ق الطيب  ة عل  ى الش  يخ عب  دالرازق ب  ن الس  يد ب  ن أمح  د  وق  رأ الش  يخ ح
ه   ( وه  و ق  رأ الق  راءات العش  ر الص  غرى م  ن الش  اطبية وال  درة عل  ى الش  يخ حمم  د س  امل 1411-ه   1346البك  ري )

اين وه و عل ى الش يخ إبراهيم جبيل وهو على الشيخ إبراهيم سعيد وهو عل ى الش يخ حمم د ب ن حمم د ب ن أمح د العن 
وق  رأ الش  يخ  ح.  الم  ذكور ف    اإلس  ناد األول  ه   (1315ع  ام  )ك  ان حيا  ا حس  ن حمم  د ب  دير اجلريس  ي الكب  ري

عب   دالرازق البك   ري الق   راءات العش   ر الك   ربى م   ن طري   ق الطيب   ة عل   ى الش   يخ أمح   د عب   داملنعم مص   طفى األمش   وين 
الم ذكور ف    ه (1424-ه 1325مد الزيات )ه ( وهو على الشيخ أمحد  عبدالعزيز أمحد حم1414-ه 1332)
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كم ا ق رأ الش يخ عب دالرازق البك ري الق رآن الك رمي عل ى الش يخ حمم د عبدالرس ول، وه و عل ى  ح.  اإلسناد الثالث
الم  ذكور ف    هةة ( 1327-هةة 1282) الش  يخ عب  داهلادي عرف  ة وه  و عل  ى الش  يخ حمم  د عل  ي خل  ف احلس  يين

 . اإلسناد األول
د القُ القرآن الكرمي برواية حف  عن عاصم من الش اطبية عل ى الش يخ حمم د عبداحلمي كما قرأ الشيخ نادي  ح

ال  -ه  1361) حمم د مقل د ( وهو ق رأ رواي ة حف   عل ى الش يخ فتح ي رمض انه 1434 -ه 1351أبو رواش )
, رص في( وهو قرأ القراءات العشر الصغرى من الش اطبية وال درة عل ى الش يخ عب دالفتاح الس يد عجم ي امليزال حياا

نفص ل م ن الطيب ة وقرأ الشيخ فتحي رمضان رواية حف   ع ن عاص م بقص ر امل ح.  الثالثالمذكور ف  اإلسناد 
وق رأ الش يخ حمم د أب و رواش الق راءات  حه  ( . 1424-ه 1325عبدالعزيز أمحد حممد الزيات ) على الشيخ أمحد

ه   ( وه  و ق  رأ 1418-ه   1348د ج  ادو )العش  ر الص  غرى م  ن الش  اطبية وال  درة عل  ى الش  يخ حمم  ود عب  داخلالق حمم  
رواي  ة حف    ع  ن عاص  م عل  ى الش  يخ حمم  د ش  اهني العنوس  ي، مث ق  رأ الق  راءات الس  بع م  ن الش  اطبية عل  ى أخي  ه 

فأما الشيخ حممد العنوسي فق رأ رواي ة حف   عل ى وال ده ه ( 1311-ه 1311الشيخ مصطفى شاهني العنوسي )
ه    ( الق   راءات العش   ر الص   غرى 1311-ه    1311عنوس   ي )حمم   ود ش   اهني العنوس   ي، كم   ا ق   رأ الش   يخ مص   طفى ال

)ت  (1)والك    ربى عل    ى وال    ده حمم    ود العنوس    ي وه    و عل    ى الش    يخ يوس    ف ب    ن حمم    د احملروق    ي، الش    هري بعج    ور
ه ( وهو على الشيخ حممد البن دادي وه و عل ى الش يخ س ليمان الشُّ ه داوي وه و عل ى الش يخ مص طفى ب ن 1321

وق  رأ الش  يخ حمم  ود ج  ادو ختم  ة ب  القراءات ال  ثالث  ح اإلس  ناد الث  ان  .الم  ذكور ف     ، عل  ي ب  ن أمح  د امليه  ي
عب  دالعزيز أمح  د حمم  د  ك  ربى م  ن الطيب  ة عل  ى الش  يخ أمح  داملتمم  ة للعش  ر م  ن ال  درة، وختم  ة ب  القراءات العش  ر ال

 . االمذكور  نف   ه (1424-ه 1325الزيات )

مح  د الش  يخ رش  اد ب  ن عب  دالتواب ب  ن أ وق  رأ الش  يخ ن  ادي الق  ُ رواي  ة حف    ع  ن عاص  م م  ن الش  اطبية عل  ى ح
( وهو قرأ الق راءات العش ر الص غرى م ن الش اطبية وال درة عل ى ك ل م ن : الش يخ ال يزال حياا -ه 1365السيسي )

الق راءات العش ر الك ربى م ن  -أي السيس ي  -أمحد عطية والشيخ حممد صاحل سليمان، وال نعلم إسنادمها، وقرأ 
 . االمذكور  نف   ه (1424-ه 1325العزيز أمحد حممد الزيات )الطيبة على الشيخ أمحد بن عبد

                                                 

 .على الشيخ علي صقر اجلوهري، املذكور يف إسناد الشيخ سيدالشني  –أيضاا  –وقرأ الشيخ عجور القراءات العشر  (1)
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ن كم  ا ق  رأ الش  يخ ن  ادي الق  ُ رواي  ة حف    ع  ن عاص  م م  ن طري  ق الطيب  ة عل  ى الش  يخ عب  دالرافع رض  وا ح
ق   رأ رواي   ة حف     ع   ن عاص   م عل   ى الش   يخ حمم   د حمم   ود ش   اهني وهةةةو  (ال ي   زال حيا   ا -ه    1351الش   رقاوي )

عل    ى الش    يخ مص    طفى حمم    ود ش    اهني العنوس    ي  -ختمت    ني  -م    ن الش    اطبية العنوس    ي، وق    رأ الق    راءات الس    بع 
ه    ( وق   رأ الق   راءات ال   ثالث املتمم   ة للعش   ر م   ن طري   ق ال   درة وختم   ة أخ   رى ب   القراءات العش   ر 1311-ه    1311)

وق د س بق ,  ه  (1424-ه  1325الكربى من طريق الطيبة على الشيخ أمح د عب دالعزيز ب ن أمح د حمم د الزي ات )
كم   ا ق   رأ الش   يخ عب   دالرافع الق   راءات العش   ر الك   ربى عل   ى الش   يخ إب   راهيم عل   ي عل   ي ش   حاتة ح .   ك   رهم  نف    ا
ه   (،  وه  و ق  رأ الق  رآن الك  رمي برواي  ة حف    ع  ن عاص  م م  ن الش  اطبية عل  ى الش  يخ 1421-ه   1333الس  منودي )
مث  ق   رأ الش   يخ إب   راهيم الس   منودي، مخ   س ختم   ات برواي   ة حف     ع   ن عاص   م م   ن الش   اطبية ، ح عل   ي ق   انون .

بالقراءات السبع من الشاطبية على الشيخ حممد السيد أبو حالوة السمنودي، الضرير، وهو قرأ على الش يخ س يد 
 . وسيأت  بن عبدالعزيز بن عبداجلواد الشافعي املصري، السمنودي،

وق    رأ الش    يخ إب    راهيم الس    منودي ختم    ة ب    القراءات ال    ثالث املتمم    ة للعش    ر م    ن طري    ق ال    درة، وختم    ة أخ    رى  ح
ب    القراءات العش    ر الك    ربى م    ن الطيب    ة، عل    ى الش    يخ س    يد ب    ن عب    دالعزيز ب    ن عب    داجلواد العالم    ي، الش    افعي، 

إب راهيم س عد ي ن عل ي ب ن حمم ود املص ري، مث املك ي، الش افعي ) ت  ك ل م ن: وه و عل ى, الم ذكور, السمنودي
 ه ( والشيخ عزب أبو حا  .1316

الش   يخ يوس   ف ب   ن حمم   د احملروق   ي، املص   ري،  ك   ل م   ن : عل   ىفأم   ا الش   يخ إب   راهيم عل   ي س   عد املص   ري، فق   رأ  -
والش    يخ حس    ن ب    ن حمم    د ب    دير اجلريس    ي الكب    ري ) ك    ان حي    اا ع    ام , ه     ( 1321امل   الكي، الش    هري بعج    ور )ت 

 . ف  اإلسناد الثان  ينالمذكور  ه (1315

حمم    د امل    زين وأم    ا الش    يخ ع    زب أب    و ح    ا ، فق    رأ عل    ى الش    يخ حمم    ود النم    ر األبوص    ريي، وه    و عل    ى الش    يخ  -
الشرباملسي، وهو على الشيخ علي شليب القادوسي، الرازقي، وهو على الش يخ مص طفى الطلي اوي، املق رئ، وه و 

وق  رأ الش  يخ إب  راهيم الس  منودي، الق  راءات العش  ر  ح .الم  ذكور ف    اإلس  ناد الراب  ع , عل  ى الش  يخ س  امل النبتي  يت
ه  ( وه و عل ى الش يخ خلي ل 1371 الش افعي )ك ان حيا ا إب راهيم الس قا الكربى من الطيبة، على الشيخ حنفي بن

ه     ( وه    و عل    ى الش    يخ حمم    د ب    ن أمح    د ب    ن احلس    ن ب    ن س    ليمان املت    و  1347اب    ن حمم    د غن    يم اجلن    ايين )ت 
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 . لثالمذكور ف  اإلسناد الثا ه (1313-ه 1251)

 

 

 

 

 

 

 

 

: أسانيد القراء المشهورين بالروايةة عةن اامةام ابةن الجةوري, وفيةه سةتة  الرابع الفصل        

 مباحث:

 : أسانيد الشيخ أحمد بن أسد األُميوطي .المبحث األول 

 : أسانيد الشيخ رضوان العقبي .المبحث الثان  

 : أسانيد الشيخ طاهر النويري .المبحث الثالث 

 لبلبيسي, إمام األزهر .: أسانيد الشيخ علي االمبحث الرابع         

 : أسانيد الشيخ أحمد القلقيلي .المبحث الخامس 

 : أسانيد الشيخ محمد النويري .المبحث السادس 

 

 

 

 

 

 

 ) المبحث األول ( 
 أسانيد الشيخ أحمد بن أسد األُميوب 

ق    رأ الش    يخ ش    هاب ال    دين أب    و العب    اس أمح    د ب    ن أيب الق    وة أس    د ال    دين ب    ن عبدالواح    د ب    ن أمح    د األُمي    وطي، 
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 ه ( على مجع من الشيو  وهم : 872-ه 818اإلسكندري، القاهري، الشافعي )
ة يف  اإلمام اب ن اجل زري، ق رأ علي ه الق رآن الك رمي ب القراءات الس بع والعش ر م ن ط رق متع ددة، و أس انيده م ذكر  -1

 (1) كتابه ) النشر يف القراءات العشر (
الش   يخ بره   ان ال   دين إب   راهيم ب   ن موس   ى ب   ن ب   الل ب   ن عم   ران ب   ن مس   عود ب   ن د م   ج الع   دماين، الكرك   ي، مث  -2

ه    ( ق   رأ علي   ه الق   راءات الس   بع م   ن الش   اطبية، وه   و ق   رأ الق   راءات الس   بع م   ن 853-ه    775الق   اهري، الش   افعي )
ل ى الش يخ مش س ال دين أيب الف تح الشاطبية والتيسري والعنوان مع قراءة يعقوب احلضرمي، وق رأ منظوم ة الش اطبية ع

الس بع ه  ( وه و ق رأ الق رآن الك رمي ب القراءات 713-ه  714بن أمحد العسقالين املص ري )احممد بن أمحد بن حممد 
م ن الش اطبية التيس ري والعن وان وب الثالث م ن اإلرش اد واملس تنري ، عل ى اإلم ام األس تاذ، مس ند  والعشر إفراداا ومجعا ا
دين أيب عبداهلل حممد بن أمحد ب ن عب داخلالق ب ن عل ي ب ن س امل ب ن مك ي الص ائغ، املص ري، القراء، الشيخ تقي ال

الق  راءات الس  بع   أيضا  ا -وق  رأ الش  يخ إب  راهيم الكرك  ي  ح.  الم  ذكور ف    اإلس  ناد(  ه   725-ه   636الش  افعي )
مبض  من الش  اطبية والتيس  ري والعن  وان واإلع  الن عل  ى الش  يخ أيب العب  اس أمح  د ب  ن حمم  د ب  ن يوس  ف ب  ن عل  ي اب  ن 

ه   ( وه  و ق  رأ 822-ه   746) (2)يوس  ف ب  ن عي  اش اجل  وخي، الدمش  قي، املق  رئ الش  افعي، املع  روف ب  ابن عي  اش 
ه  ( 713-ه  714مد بن أمح د العس قالين، املص ري )بن حماالقراءات العشر على الشيخ أيب الفتح حممد بن أمحد 

الش يخني : أيب املع ا  حمم د ب ن أمح د ب ن  ك ل م نالقراءات السبع عل ى  -أي ابن عياش  -، وقرأ االمذكور  نف  
ه  ( وأم ني ال دين أيب حمم د عب دالوهاب ب ن يوس ف 776-ه  715علي بن احلسن بن جامع بن اللبان الدمشقي )

عل ى األس تاذ تق ي ال دين أيب عب داهلل  وهم ا ه  (782-ه  618بن إبراهيم بن بريم بن هبرام ب ن خبتي ار ب ن السَّ الَّر )
ه   ( وه  و ق  رأ 725-ه   636خلالق عل  ي ب  ن س  امل ب  ن مك  ي الص  ائغ، املص  ري، الش  افعي )حمم  د ب  ن أمح  د ب  ن عب  دا

الس   بعة ويعق   وب، وتاس   عة مج   ع فيه   ا الق   راءات مبض   من العن   وان  ختم   ات : مثاني   ة ب   إفراد الثماني   ة؛ الق   راءات تس   ع
معش  ر عل  ى اإلم  ام والتيس  ري والش  اطبية والتجري  د واملس  تنري وت  ذكرة اب  ن غلب  ون والتمهي  د للم  الكي والتلخ  ي  أليب 

الع  امل احلس  يب النس  يب كم  ال ال  دين أيب احلس  ن عل  ي اب  ن أيب الف  وارس ش  جاع ب  ن س  امل ب  ن عل  ي ب  ن موس  ى ب  ن 
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ب ن عيس ى ب ن موس ى احسان بن طوق بن سند بن عل ي ب ن الفض ل ب ن عل ي ب ن عب دالرمحن ب ن عل ي ب ن موس ى 
باس  ي الض  رير، املص  ري، الش  افعي، ص  هر ب  ن حمم  د ب  ن عب  داهلل ب  ن عب  اس ب  ن عب  داملطلب ب  ن هاش  م اهل  امشي، الع

 . ه (661-ه 572الشاطيب، اإلمام الكبري )
الش   يخ ن   ور ال   دين عل   ي ب   ن آدم ب   ن حبي   ب الكت   اين اجلبي   ين، البوص   ريي، مث الق   اهري، الش   افعي، ق   رأ علي   ه  -3

، املص ري القراءات السبع من الش اطبية وه و عل ى الش يخ أيب الف تح حمم د ب ن أمح د ب ن حمم د ب ن أمح د العس قالين
 .االمذكور  نف   ه (713-ه 714)

الش   يخ أب   و عب   داهلل حمم   د ب   ن عل   ي ب   ن حمم   د ب   ن أمح   د الق   اهري، احلنف   ي، املق   رئ، املع   روف ب   ابن ال   زراتيين  -4
ه   ( ق  رأ علي  ه الق  راءات الس  بع م  ن الش  اطبية والتيس  ري والعن  وان وغريه  ا، وه  و ق  رأ الق  راءات ال  ثالث 825-ه   748)

 الش   يخ تق   ي ال   دين أيب حمم   د عب   دالرمحن ب   ن أمح   د ب   ن عل   ي ب   ن مب   ار  اب   ن مع   ا  اب   ن عش   ر عل   ى اإلم   ام الع   امل
ه   ( وه  و عل  ى اإلم  ام األس  تاذ تق  ي ال  دين أيب عب  داهلل حمم  د ب  ن 781-ه   712البغ  دادي، مث املص  ري، الش  افعي )

 ح.  نف  االم ذكور   ه  (725-ه  636أمحد بن عبداخلالق عل ي ب ن س امل اب ن مك ي الص ائغ، املص ري، الش افعي )
على الشيخ كم ال ال دين أيب إس حاق إب راهيم ب ن أمح د ب ن إاماعي ل ب ن إب راهيم ب ن ف ارس  - أيضاا -وقرأ الصائغ 

ه  ( وه و ق رأ بك ل م ا ق رأ ب ه اإلم ام العالم ة، ت اج ال  دين أيب 676 -ه  516التميم ي، اإلس كندري، مث الدمش قي )
لكن دي، البغ دادي، اليمن زيد بن احلس ن ب ن زي د ب ن احلس ن ب ن زي د ب ن احلس ن ب ن س عيد ب ن عص مة اب ن محخ  ري  ا

الم  ذكور ض  من أس  انيد  ه   (613-ه   521الت  اجر، املق  رئ، النح  وي، اللغ  وي، األدي  ب، احلنف  ي، نزي  ل دمش  ق )
 اإلمام ابن الجزري ف  النشر .

وق   رأ اإلم   ام العالم   ة التق   ي أب   و حمم   د عب   دالرمحن ب   ن أمح   د ب   ن عل   ي ب   ن مب   ار  ب   ن مع   ا  اب   ن البغ   دادي، مث  ح
ه ( القراءات االثين عشر على الشيخ جم د ال دين إاماعي ل ب ن يوس ف حمم د ب ن 781-ه 712املصري، الشافعي )

ه ( وهو على اإلم ام األس تاذ تق ي ال دين أيب عب داهلل حمم د ب ن أمح د ب ن 764يوسف الُكفيت، املقرئ املصري )ت 
 . المذكور ه (725-ه 636عبداخلالق علي بن سامل بن مكي الصائغ، املصري، الشافعي )
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 المبحث الثاني ()  
 أسانيد الشيخ رضوان الُعْقبي

ق  رأ الش  يخ زي  ن ال  دين أب  و الرض  ا وأب  و النع  يم رض  وان ب  ن حمم  د ب  ن يوس  ف ب  ن س  المة ب  ن البه  اء ب  ن س  عيد الُعق   يب 
 كل من : ه ( القراءات على852-ه 761)

 ( ق رأ علي ه س ورة ه 833-ه  751اإلمام حممد بن حممد بن حممد بن علي بن يوسف املع روف ب ابن اجل زري ) -1
 بالقراءات العشر، داخل الكعبة  مجعاا  ژڃ   چ  چ  ژ  الفاحتة وأول البقرة إىل قوله تعاىل :

ي، الق اهري )ت  -2 لي ه ختم ة ه  ( ق رأ ع718الشيخ نور الدين أبو احلس ن عل ي ب ن عب داهلل ب ن عب دالعزيز ال دُّم ري 
وه   و عل   ى الش   يخ مش   س ال   دين أيب الف   تح حمم   د ب   ن أمح   د ب   ن حمم   د ب   ن أمح   د  إال نافعا   ا ب   القراءات الس   بع إف   راداا
الم  ذكور ف     ه   ( امل  ذكور ض  من أس  انيد الش  يخ أمح  د ب  ن أس  د األمي  وطي713-ه   714العس  قالين، مث املص  ري )

 . المبحث األول

ق رأ علي  ه ختم  ة  الش يخ زك  ي ال دين أب  و الربك  ات حمم د ب  ن حمم  د ب ن عب  داهلل األش عري، التونس  ي، مث الق  اهري،  -3
كاملة للثمانية، وهو على الشيخ أثري ال دين أيب حي ان حمم د ب ن يوس ف ب ن عل ي ب ن حي ان النح وي، األندلس ي، 

ه ( وهو تال بالثمان على الشيخ أيب حممد عبدالنصري بن علي ابن حيىي بن إاماعيل بن 745 -ه 654الغرناطي )
د اين اإلسكندري، ا لوف بن نزار  ه ( وهو تال بالسبع عل ى الش يخ 681بعد  -ه 518املريوطي )بن مطروح اهل م 

أيب القاس     م عب     دالرمحن عبداجملي     د ب     ن إاماعي     ل ب     ن عثم     ان ب     ن يوس     ف ب     ن حس     ني ب     ن حف       الص     فراوي، 
 .(1) (اإلعالن  ه ( مؤلف )636-ه 544ري، املالكي )اإلسكند

-ه 751الشيخ مشس الدين أبو أمحد حممد بن إبراهيم بن عبداهلل الشَّط ُنويف، املنويف، مث القاهري، الشافعي ) -4
ه ( وهو قرأ القراءات على األستاذ اإلمام الع امل التق ي أيب حمم د عب دالرمحن ب ن أمح د ب ن عل ي ب ن مب ار  ب ن 732

 . وقد سبق  كره ف  المبحث السابق ه (781-ه 712معا  ابن البغدادي، مث املصري، الشافعي )

 ) المبحث الثالث (
 أسانيد الشيخ طاهر النويري

قرأ الشيخ مكني الدين أب و احلس ن ط اهر ب ن حمم د ب ن عل ي ب ن حمم د ب ن حمم ود الن ويري، مث الق اهري، األزه ري، 
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 :كل من ه ( القراءات على856-ه 711املالكي )

 زري ق   رأ علي   ه الق   رآن الك   رمي مجعا   اب   ن يوس   ف املع   روف ب   ابن اجل   اإلم   ام حمم   د ب   ن حمم   د ب   ن حمم   د ب   ن عل   ي  -1
 . المذكور ف  اإلسناد األول.  بالقراءات العشر إىل أول سورة النساء

 الشيخ نور الدين علي احلبييب . -2  الشيخ مشس الدين أبو عبداهلل حممد احلريري الشرارييب . -2

 ول نعلم إسنادهما .لقى عنهما القراءات السبع إفراداا ومجعاا، ت
الشيخ زين الدين أبو الفرج وأبو بكر عبدالرمحن بن أمح د ب ن حمم د ب ن حمم د ب ن يوس ف ب ن عل ي ب ن عي اش  -3

، وه و ق رأ ه ( قرأ عليه القراءات الثالث املتممة للعش ر853-ه 772الدمشقي األصل، املكي، الشافعي، املقرئ )
لوال ده،  (الورق ات املثم رة يف تتم ة ق راءات األئم ة العش رة  )للعشر مبا تض منه كت اب  القراءات السبع إفراداا مث مجعاا

عل  ى وال  ده الش  يخ أيب العب  اس أمح  د ب  ن حمم  د ب  ن يوس  ف ب  ن عل  ي ب  ن يوس  ف ب  ن عي  اش اجل  وخي، الدمش  قي، 
ح حممد بن ه ( وهو قرأ القراءات العشر على الشيخ أيب الفت822-ه 746املقرئ الشافعي، املعروف بابن عياش )

 . وقد سبق  كره ف  المبحث األول ه (713-ه 714أمحد بن حممد بن أمحد العسقالين، املصري )
الق راءات الس بع عل ى األس تاذ أيب املع ا  حمم د ب ن  ه  (822-ه  746) العباس أمحد ب ن عي اش وقرأ الشيخ أبو ح

:  ك  ل م  ن و ق رأ الق  راءات عل  ىه  ( وه  776-ه   715ب  ن عل ي ب  ن احلس  ن ب ن ج  امع ب  ن اللب ان الدمش  قي )اأمح د 

-ه  687مث الدمش قي، املع روف بس بُ الس لعوس )حمم د ب ن حي ىي ب ن حنل ة النابلس ي  الشيخ أيب العباس أمحد ب ن
ه ( واإلمام احل افظ األس تاذ أث ري ال دين أيب حي ان حمم د ب ن يوس ف ب ن عل ي ب ن حي ان النح وي، األندلس ي، 732

من الكن ز عل ى األس تاذ ه م ال دين أيب حمم د عب داهلل ب ن عب داملؤمن ه ( وق رأ العش ر مبض 745 -ه 645الغرناطي )
ه   ( وبالس  بع عل  ى اإلم  ام املق  رئ أيب عب  داهلل 741-ه   671ب  ن الوجي  ه هب  ة اهلل الواس  طي، ش  يخ الع  راق يف زمان  ه )

 ه  ( واإلم ام املق رئ أيب741-ه  678ياشي )م بن أمحد بن حسان القيسي، الوادحممد بن جابر بن حممد بن قاس
ه ( واإلمام مشس الدين حممد بن أمحد 743الفداء إاماعيل بن إبراهيم بن داود الكردي، البكاري، الشافعي )ت 

فأم ا  -ه  ( .742-ه  661بن عل ي ب ن عب دالغين ب ن برك ات الرق ي، احلنف ي، األع رج، ش يخ اإلق راء بدمش ق )بع د 
 ك ل م ن ه ( فق رأ بالس بع عل ى732-ه 687الشيخ أيب العباس أمحد بن حممد بن حيىي بن حنلة سبُ السلعوس )

اإلم     ام األس     تاذ اجمل     ود الب     ارع، ش     يخ مش     ايخ اإلق     راء بالش     ام، ب     در ال     دين أيب عب     داهلل حمم     د ب     ن أمح     د ب     ن : 
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ه ( وه و عل ى الش يخ أيب عب داهلل حمم د ب ن عب دالعزيز اب ن أيب 743-ه 668بن عني الدولة الدمشقي )(1)بصخان
يف عش ر  - اإف رادا  -ه  ( وه و ق رأ الق راءات 723-ه  621عبداهلل بن ص دقة الدمش قي، املع روف ب ابن ال دمياطي )

عبداألح د ب ن عب  دالغالب  ختم ات عل ى اإلم ام العالم ة عل م ال  دين أيب احلس ن عل ي ب ن حمم د ب  ن عبدالص مد ب ن
-8بن عطاس اهلمداين، السخاوي، املقرئ، املفسر، النحوي، اللغوي، الش افعي، ش يخ مش ايخ اإلق راء بدمش ق )

: اإلم ام و  اهلل أيب القاس م، القاس م ب ن فخ ريُّه ب ن خل ف ب ن أمح د ال رُّعيين،  ك ل م نه ( وه و عل ى 643-ه 551
ب  ن ا ( امل  ذكور س  ابقاا واإلم  ام العالم  ة ت  اج ال  دين أيب ال  يمن زي  د ه  511-ه   538األندلس  ي، الش  اطيب، الض  رير )

احلسن بن زيد ابن احلس ن بن زيد بن احلسن بن سعيد بن عص مة ب ن محخ  ري  الكن دي، البغ دادي، الت اجر، املق رئ، 
 . المذكور ه (613-ه 521النحوي، اللغوي، األديب، احلنفي، نزيل دمشق )

عل ى اإلم ام أيب إس حاق إب راهيم ب ن ف الح ب ن  ( أيضا اهة 743-ه 668)مش قي وقرأ اإلمام ابن بصخان الد ح
ه  ( وه و 712-ه  631ب ن حي ىي ب ن ح امت ب ن ش داد مقل د ب ن غن امي اجل ذامي، اإلس كندري، مث الدمش قي )احممد 

ري ه  ( وه و ق رأ بالتيس 661-ه  575على اإلمام العامل علم الدين أيب حممد القاسم بن أمحد بن املوفق بن جعف ر )
ه  ( وه و عل ى الش يخ 611-ه  531على اإلمام أيب جعف ر أمح د ب ن عل ي ب ن حي ىي ب ن ع ون اهلل احلص ار، ال داين )

ف  اإلسناد األول المذكور  ه (564-ه 471أيب احلسن علي بن حممد بن علي بن هذيل البلنسي، األندلسي )
. 

عل ى اإلم ام أيب عب داهلل حمم د ب ن أمح د ب ن ظ اهر ب ن  ه  ( أيضا ا732-ه  687) وقرأ ابن حنلة، سبُ الس لعوس ح
ه     ( وه    و عل    ى اإلم    ام أيب العب    اس أمح    د ب    ن إب    راهيم ب    ن س    باع ب    ن ض    يا الف    زاري 713عب    داهلل البالس    ي )ت 

ه    ( وه   و ق   رأ الق   راءات عل   ى الش   يخ مش   س ال   دين أيب الف   تح حمم   د ب   ن عل   ي ب   ن موس   ى 715)ت  (2)الدمش   قي
عل ى اإلم ام عل م ال دين أيب احلس ن  - إفراداا ومجعا ا -هو قرأ القراءات السبع ه ( و 734األنصاري، الدمشقي )ت 

-ه    551-8عل   ي ب   ن حمم   د ب   ن عبدالص   مد ب   ن عبداألح   د ب   ن عب   دالغالب ب   ن عط   اس اهلم   داين، الس   خاوي )
 . االمذكور  نف   ه (643

                                                 

د واحل  اء املهمل  ة، والص  واب م  ا أثبت  ه، بالص  اد املهمل  ة، واخل  اء املعجم  ة، انظ  ر معرف  ة الق  راء الكب  ار )بض  حان( بالض  ا 2/57يف غاي  ة النهاي  ة ( 1)
 . 3/311، قال اإلمام ابن حجر: )حممد بن أمحد بن بصخان، مبوحدة، وسكون املهملة، بعدها معجمة( انظر الدرر الكامنة 2/744
 . 1/33، غاية النهاية وامع الشاطبية والتيسري على اإلمام علي السخاوي (2)
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األس تاذ تق ي ال دين أيب ه ( القراءات مبضمن كتب، على اإلمام 732-ه 687وقرأ ابن حنلة، سبُ السلعوس ) ح
 ه ( .725-ه 636عبداهلل حممد بن أمحد بن عبداخلالق بن علي بن سامل بن مكي الصائغ، املصري، الشافعي )

على العالمة األس تاذ أيب حمم د إب راهيم  - أيضاا -ه ( القراءات 732-ه 687وقرأ ابن حنلة، سبُ السلعوس ) ح
ه   ( وه  و ق  رأ الق  راءات 732-ه   641الربع  ي، اجلع  ربي، السَّ  لفي ) ب  ن عم  ر ب  ن إب  راهيم ب  ن خلي  ل ب  ن أيب العب  اس

ه ( وهو قرأ القراءات العش ر عل ى 688العشر على األستاذ أيب عبداهلل احلسني بن احلسن املنتجب، التكرييت )ت 
ه ( وهو عل ى 611الشيخ مجال الدين أيب الفضل إاماعيل بن علي بن سعدان بن الكدي، الواسطي )ت حدود 

ه  ( وه و عل ى األس تاذ أيب بك ر عب داهلل ب ن منص ور 626الشيخ أيب جعفر املب ار  ب ن الفض ل الواس طي )ت خاله 
-ه    511ب   ن عم   ران ب   ن ربيع   ة الواس   طي، املع   روف ب   ابن الب   اقالين، ش   يخ الق   راء ومس   ندهم بواس   ُ، يف زمان   ه )

ب  ن بن  دار الواس  طي، القالنس  ي ه   ( وه  و ق  رأ الق  راءات العش  ر عل  ى اإلم  ام األس  تاذ أيب الع  ز حمم  د ب  ن احلس  ن 513
 .  (1)ه ( شيخ العراق، ومقرئ القراء بواسطن صاحب التصانيف521-ه 435)

الق  راءات، عل  ى ك  ل م  ن : اإلم  ام األس  تاذ الكب  ري أيب حمم  د  - أيضا  ا -ه   ( 513-ه   511وق  رأ اب  ن الب  اقالين ) ح
الكفاي   ة يف  )يف  الم   ذكور ه    (541-ه    464عب   داهلل ب   ن عل   ي ب   ن أمح   د ب   ن عب   داهلل البغ   دادي، س   بُ اخلي   اط )

وعل  ى الش  يخ أيب القاس  م عل  ي ب  ن عل  ي ب  ن جعف  ر ب  ن  وس  يأت  ض  من أس  انيد اب  ن الج  زري (الق  راءات الس  ت 
ه ( وهو على الشيخ أيب علي احلسن ب ن القاس م ب ن عل ي الواس طي، املع روف 524ر )ت شريان الواسطي، الضري

 .(2)المذكور ضمن الكفاية الكبرى ه (468-ه 374بغالم اهلراس )

عل ى األس تاذ الكب ري الرح ال، والعل م الش هري اجل وال،  ه  ( أيضا ا732-ه  687س بُ الس لعوس ) وقرأ اب ن حنل ة، ح
 ه  (465-ه  311ُجبارة بن حممد بن عقيل ب ن س وادة اهل ذ ، اليش كري )ح دود أيب القاسم يوسف بن علي بن 

 .( 3)ضمن أسانيد ابن الجزري المذكور 

ه    ( أيض   اا عل   ى األس   تاذ ه   م ال   دين أيب حمم   د عب   داهلل ب   ن 732-ه    687وق   رأ اب   ن حنل   ة، س   بُ الس   لعوس )ح 
: اإلم ام األس تاذ  ك ل م ن ه  ( عل ى741-ه  671)عبداملؤمن بن الوجيه هبة اهلل الواسطي، شيخ العراق يف زمانه 
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تق  ي ال  دين أيب عب  داهلل حمم  د اب  ن أمح  د ب  ن عب  داخلالق ب  ن عل  ي ب  ن س  امل ب  ن مك  ي الص  ائغ، املص  ري، الش  افعي 
والش  يخ أيب العب  اس أمح  د ب  ن غ  زال ب  ن مظف  ر ب  ن يوس  ف ب  ن ق  يس الواس  طي , االم  ذكور  نف    ه   (725-ه   636)
ين أيب الفض  ل إاماعي   ل ب   ن عل  ي ب   ن س   عدان ب  ن الك   دي، الواس   طي )ت ه    ( والش  يخ مج   ال ال   د717-ه   627)

على اإلمام أيب البدر حممد بن عمر بن أيب القاس م  - أيضاا -وقرأ ابن غزال  ح,  االمذكور  نف   ه (611حدود 
ه   ( وه  و عل  ى األس  تاذ أيب بك  ر عب  داهلل ب  ن 668-ه   577الش  ريف، ال  داعي، الرش  يدي، العباس  ي، ش  يخ الع  راق )

وق رأ اب ن  ح,  االم ذكور  نف   ه  (513-ه  511منصور ب ن عم ران ب ن ربيع ة الواس طي، املع روف ب ابن الب اقالين، )
على الشيخ مش س ال دين حمم د ب ن غ زال ب ن مظف ر ب ن يوس ف ب ن ق يس  ه ( أيضاا741-ه 671) مؤمن الواسطي
اإلم   ام أيب الب   در حمم   د ب   ن عم   ر ب   ن أيب القاس   م الش   ريف، :  ك   ل م   ن ه    ( وه   و عل   ى615-ه    624الواس   طي )

 والش يخ أيب الفض ل عفي ف ال دين,  االم ذكور  نف   ه  (668-ه 577الداعي، الرشيدي، العباسي، شيخ العراق )
ه ( والشيخ عفي ف ال دين أيب الفض ل املرَّج ا ب ن احلس ن ب ن 651منتخب بن مصدق بن مكي الواسطي )ت بعد 

ه  ( ومه ا عل ى األس تاذ 656بع د  -ه   561علي بن هبة اهلل بن غزال الواسطي، الشافعي، املع روف ب ابن ش قرية )
الم ذكور  ه  (513-ه  511الب اقالين، )أيب بكر عبداهلل بن منصور ب ن عم ران ب ن ربيع ة الواس طي، املع روف ب ابن 

 .ا نف  

وأم  ا اإلم  ام احل  افظ األس  تاذ أث  ري ال  دين أب  و حي  ان حمم  د ب  ن يوس  ف ب  ن عل  ي ب  ن حي  ان النح  وي، األندلس  ي،  -
  . ف  المبحث الثان فقد  كر  ه (745 -ه 645الغرناطي )

اهلل الواس  طي، ش  يخ الع  راق يف زمان  ه وأم  ا األس  تاذ ه  م ال  دين أب  و حمم  د عب  داهلل ب  ن عب  داملؤمن ب  ن الوجي  ه هب  ة  -
 . فقد  كر  نفا   ه (741-ه 671)

وأم  ا اإلم  ام املق  رئ أب  و عب  داهلل حمم  د ب  ن ج  ابر ب  ن حمم  د ب  ن قاس  م ب  ن أمح  د ب  ن حس  ان القيس  ي، ال  واد ياش  ي  -
ه    ( فق   رأ للثم   ان عل   ى األس   تاذ أيب العب   اس أمح   د ب   ن موس   ى ب   ن عيس   ى ب   ن أيب الف   تح البط   رين، 741-ه    678)
ه   ( وه  و ق  رأ للس  بع س  وى الكس  ائي، عل  ى الش  يخ أيب عب  داهلل حمم  د ب  ن أمح  د ب  ن لب  ان 713)ت  (1)نص  اري األ

                                                 

عل ى الش يخ عل ي ب ن حمم د ب ن أمح د الكن اين، وروى الش اطبية ع ن الش يخ أيب بك ر عب داهلل ب ن  –لل داين  –وقرأ التيسري يف القراءات الس بع  (1)
 .1/142إبراهيم بن أمحد األنصاري، قراءة عليه عن السديد عيسى والسخاوي، انظر غاية النهاية 
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إب راهيم ب ن ش  اكر األنص اري، وه  و عل ى الش يخ أيب عثم  ان س عد ب  ن عل ي ب ن عب  دالرمحن ب ن زاه  ر البلنس ي، وه  و 
ه  ( واإلم ام أيب عب داهلل 611-ه  531)بن حيىي بن عون اهلل احل صَّار، الداين اعلى اإلمام أيب جعفر أمحد بن علي 

ه  ( وه و ق رأ الق راءات عل ى الش يخ 618-ه  531حممد بن أيوب بن حممد ب ن وه ب ب ن ن وح الغ افقي، البلنس ي )
 . اسابق   المذكور ه (564-ه 471أيب احلسن علي ابن حممد بن علي بن هذيل البلنسي، األندلسي )

ه   ، عل ى اإلم  ام أيب جعف  ر 726ه  ( الق  راءات الس  بع، ع ام 741- ه  678وق رأ اإلم  ام أب و عب  داهلل ال  واد ياش ي ) ح
ه   ( وه  و ق  رأ عل  ى الش  يخ أيب 731-ه   651أمح  د ب  ن احلس  ن ب  ن عل  ي الكالع  ي، املع  روف ب  ابن الزي  ات احلم  وي )

ه  ( وه و ق رأ 645-ه 562جعفر وأيب العباس أمحد ابن علي بن حممد األنصاري، املالقي، املعروف بابن الفحام )
ه  ( واإلم ام 611-ه  531: اإلمام أيب جعفر أمحد بن عل ي ب ن حي ىي ب ن ع ون اهلل احل صَّ ار، ال داين ) نعلى كل م

 . االمذكورين سابق   ه (618-ه 531أيب عبداهلل حممد بن أيوب بن حممد بن وهب بن نوح الغافقي، البلنسي )

ه  ( فق رأ عل ى 743البكاري، الشافعي )ت وأما اإلمام املقرئ أيب الفداء إاماعيل بن إبراهيم بن داود الكردي،  -
بن س ليمان ب ن ف   ز ارة ب ن ب در ب ن حمم د ب ن يوس ف الكف ري، الدمش قي، شهاب الدين أيب عبداهلل احلسني  اإلمام

ه ( وهو على الشيخ علم الدين أيب حمم د القاس م ب ن أمح د ب ن املوف ق ب ن جعف ر 711-ه 637احلنفي، القاضي )
ه ( وهو عل ى العالم ة ت اج ال دين أيب ال يمن زي د ب ن احلس ن ب ن زي د ب ن 661-ه 575اللورقي، املرسي، الشافعي )

بن احلسن بن سعيد بن عصمة ب ن محخ  ري  الكن دي، البغ دادي، الت اجر، املق رئ، النح وي، اللغ وي، ااحل س ن بن زيد 
 . االمذكور سابق   ه (613-ه 521األديب، احلنفي، نزيل دمشق )

عل ى الش يخ أيب العب اس أمح د ب ن حمم د ب ن إاماعي ل  ه  ( أيضا ا743الفداء الك ردي )ت بو وقرأ اإلمام املقرئ أ ح
ه    ( وه  و ق   رأ عل   ى اإلم   ام أيب إس  حاق إب   راهيم ب   ن داود ب   ن ظ  افر ب   ن ربيع   ة الفاض   لي 725احل  راين، احلنبل   ي )ت 

م ة، عل م ال دين ه ( وهو قرأ املف ردات واجلم ع عل ى اإلم ام العال612-ه 622العسقالين، مث الدمشقي، الشافعي )
-8أيب احلس  ن عل  ي ب  ن حمم  د ب  ن عبدالص  مد ب  ن عبداألح  د ب  ن عب  دالغالب ب  ن عط  اس اهلم  داين، الس  خاوي )

على اإلمام العالمة الص احل أيب العب اس أمح د ب ن  - أيضاا -وقرأ احلراين  ح.  االمذكور سابق   ه (643-ه 551
ُغن يم  ة الف  اروثي، الواس  طي، املص  طفوي، الش  افعي ب  ن س  ابور ب  ن عل  ي ب  ن اإب  راهيم ب  ن عم  ر ب  ن الف  رج ب  ن أمح  د 
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المذذذكور فذذي الةفايذذة الةبذذرد وا ر ذذاد ه   (614-ه   614)
عل  ى اإلم  ام أيب  - أيضا  ا -احل  راين  ح.  (1)
: الش يخ  كل مذنه ( وهو عل ى 684-ه 611إسحاق إبراهيم بن إسحاق بن املظفر بن علي الوزيري، املصري )

ب   ن عب   داهلل ب   ن إب   راهيم ب   ن حمم   د الس   عدي، األمن   اطي، املص   ري، املع   روف ب   ابن املغرب   ل تق   ي ال   دين عب   دالقوي 
ب   ن عب   داهلل اللخم   ي، املن   ذري، املص   ري اه    ( وه   و عل   ى اإلم   ام أيب اجل   ود غي   اث ب   ن ف   ارس ب   ن مك   ي 646)ت
ى ب ن واإلمام كمال الدين أيب احلسن علي بن أيب الفوارس شجاع بن سامل بن علي ب ن موس   ه (615-ه 518)

ب ن عل ي ب ن موس ى ب ن عيس ى ب ن حسان بن طوق بن سند بن علي بن الفضل بن علي ب ن عل ي ب ن عب دالرمحن 
،  ه  (661-ه  572بن حممد بن علي بن عبداهلل بن عباس بن عب داملطلب ب ن هاش م اهل امشي، العباس ي )موسى 

ف  ارس التميم  ي، اإلس  كندري، مث واإلم  ام كم  ال ال  دين أيب إس  حاق إب  راهيم ب  ن أمح  د ب  ن إاماعي  ل ب  ن إب  راهيم ب  ن 
 .المذكور أسانيدهم ضمن أسانيد ا مام ابن الجزري في النشر ه (676 -ه 516الدمشقي )

ه ( أيضاا على اإلمام تقي الدين أيب عبداهلل حممد بن أمحد ب ن 743وقرأ اإلمام املقرئ أبو الفداء الكردي )ت  ح
 . ف  اإلسناد األولالمذكور  ه (725-ه 636الشافعي )عبداخلالق علي بن سامل بن مكي الصائغ، املصري، 

وأما اإلمام مشس الدين حممد ب ن أمح د ب ن عل ي ب ن عب دالغين ب ن برك ات الرق ي، احلنف ي، األع رج، ش يخ اإلق راء  -
ب راهيم ب ن عم ر : اإلمام العالمة الص احل أيب العب اس أمح د ب ن إ كل منه ( فقرأ على 742-ه 661بدمشق )بعد 

ه   ( 614-ه  614ب ن س  ابور ب ن عل  ي ب ن ُغن يم  ة الف اروثي، الواس  طي، املص طفوي، الش  افعي )ب ن الف  رج ب ن أمح  د 
-ه   622واإلم ام أيب إس حاق إب  راهيم ب ن داود ب ن ظ  افر ب ن ربيع  ة الفاض لي العس قالين، مث الدمش  قي، الش افعي )

ن حي  ىي ب  ن ح  امت ب  ن ش  داد مقل  د ب  ن غن  امي اجل  ذامي، ه   ( واإلم  ام أيب إس  حاق إب  راهيم ب  ن ف  الح ب  ن حمم  د ب  612
والش   يخ ش   هاب ال   دين أيب بك   ر حمم   د ب   ن ,  االم   ذكورين  نف     ه    (712-ه    631اإلس   كندري، مث الدمش   قي )

ه ( وهو قرأ القراءات السبع على اإلم ام عل م ال دين 611عبداخلالق بن عثمان بن مزهر األنصاري، الشافعي )ت 
-8ن عبدالص  مد ب  ن عبداألح  د ب  ن عب  دالغالب ب  ن عط  اس اهلم  داين، الس  خاوي )أيب احلس  ن عل  ي ب  ن حمم  د ب  

 . االمذكور سابق   ه (643-ه 551

وقرأ الشيخ أبو العباس أمح د ب ن حمم د ب ن يوس ف ب ن عل ي ب ن يوس ف ب ن عي اش اجل وخي، الدمش قي، املق رئ  ح
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م د عب دالوهاب ب ن يوس ف ب ن ه  ( عل ى اإلم ام أم ني ال دين أيب حم822-ه  746الشافعي، املعروف ب ابن عي اش )
عل ى الش يخ  - إفراداا ومجعا ا -وهو تال بالسبع  ه (782-ه 618بن بريم ابن هبرام بن خبتيار بن السَّالَّر )اإبراهيم 

ه  ( وه و عل ى الش يخ ناص ر ال دين عب دالو  ب ن 723جمري الدين حممد بن عبدالعزيز بن غازي األبار، الوكيل )ت 
 عب                                                                                                                                                                                                                                       دالرمحن ب                                                                                                                                                                                                                                       ن 

ه ( وهو قرأ على اإلمام منتجب الدين أيب يوسف املنتج ب ب ن أيب الع ز 611)ت حدود حممد املقدسي، احلنفي 
ه  ( وه و ق رأ عل ى اإلم ام أيب اجل ود غي اث ب ن ف ارس اب ن مك ي ب ن عب داهلل اللخم ي، 643بن رشيد اهلم ذاين )ت 
 . االمذكور  نف   ه (615-ه 518املنذري، املصري )

، عل   ى الش   يخ اإلم   ام وحي   د ال   دين أيب حام   د حي   ىي ب   ن أمح   د ب   ن ه    ( أيضا   ا782-ه    618)أ اب   ن الس   الر وق   ر  ح
ه  ( وه و ق رأ الق راءات عل ى الش يخ ص ائن ال دين أيب 721-ه  641خذاذاذ اخلالطي، مث الروم ي، الش افعي ) بع د 

ب ال  دين ه  ( وه  و ق  رأ عل ى اإلم  ام منتج  684عب داهلل حمم  د ب  ن أمح د ب  ن أيب عيس  ى موس ى اهل  ذ ، البص  ري )ت 
 . االمذكور سابق   ه (643أيب يوسف املنتجب بن أيب العز بن رشيد اهلمذاين )ت 

على اإلمام األس تاذ تق ي ال دين أيب عب داهلل حمم د ب ن أمح د ب ن  - أيضاا -ه ( 782-ه 618ابن السالر )وقرأ  ح
 . اابق  المذكور س ه (725-ه 636عبداخلالق علي بن سامل بن مكي الصائغ، املصري، الشافعي )

، عل  ى الش  يخ الم  ذكور أول  ه   ( 853-ه   772عي  اش )ح وق  رأ الش  يخ زي  ن ال  دين أب  و بك  ر عب  دالرمحن ب  ن 
الم  ذكور ف     ه   (713-ه   714مش  س ال  دين أيب الف  تح حمم  د ب  ن أمح  د ب  ن حمم  د ب  ن أمح  د العس  قالين املص  ري )

 . المبحث األول

 

 

 

 

 

 

 ) المبحث الرابع (
 إمام األزهر (أسانيد الشيخ علي البلبيسي ) 
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ق   رأ الش   يخ ن   ور ال   دين عل   ي ب   ن حمم   د ب   ن عثم   ان ب   ن عب   دالرمحن ب   ن عثم   ان املخزوم   ي، البلبيس   ي، مث الق   اهري، 
 : كل من ه ( القراءات على864-ه 717األزهري، الشافعي، املقرئ، املعروف بإمام األزهر )

 ه    ( تلق   ى عن   ه الق   راءات ،825-ه    748عب   داهلل حمم   د ب   ن عل   ي ب   ن حمم   د ب   ن أمح   د ال   زراتيين ) الش   يخ أيب -1

 . المذكور ف  المبحث األول

عبداهلل مشس الدين حممد بن إبراهيم بن عبيداهلل بن  لوف بن رش يد الع ف ص ي، الق اهري، احلنف ي  الشيخ أيب -2
الش   يخ حمم   د ب   ن عل   ي ال   زراتيين :  ك   ل م   ن الق   راءات عل   ى ه    ( تلق   ى عن   ه الق   راءات، وه   و تلق   ى851)ت قب   ل 

والش   يخ فخ  ر ال   دين عثم   ان ب   ن عب  دالرمحن ب   ن عثم   ان ب   ن الم   ذكور ف     المبح   ث األول،  ه    (825-ه   748)
ه    ( وه   و عل   ى 811-ه    711عب   دالرمحن املخزوم   ي، البلبيس   ي، مث الق   اهري، الش   افعي، املع   روف بإم   ام األزه   ر )

ب ن س امل ب ن مك ي الص  ائغ، الش يخ تق ي ال دين أيب عب داهلل حمم د ب ن أمح  د ب ن عب داخلالق عل ي :  الش يوخ الثالث ة
ه   ( والش  يخ جم  د ال  دين إاماعي  ل ب  ن يوس  ف حمم  د ب  ن ي  ونس الُكف  يت، املق  رئ 725-ه   636املص  ري، الش  افعي )

ه ( املذكوري ن يف املبحث األول ، والشيخ أيب عبداهلل حممد بن حممد بن منري املصري، الكاتب، 764املصري )ت 
 . (1)ضمن أسانيد ابن الجزري ف   كت اب اإلع الن المذكوري ه (747-ه 671اجملود، املعروف بابن السَّرَّاج )

عل    ى الش    يخ أيب الص    فا خلي    ل ب    ن عثم    ان ب    ن عب    دالرمحن ب    ن  - أيضا    ا -وق    رأ الش    مس الع ف ص    ي الق    راءات  ح
: الش يخ بره ان  ك ل م نه  ( وه و عل ى 811-ه   تقريبا ا715قرايف، املص ري، املع روف ب ابن امل  ُش بَّب )عبداجلليل ال

ه  ( وه و عل ى 741-ه  672الدين إبراهيم بن عبداهلل بن عل ي اب ن حي ىي ب ن خل ف احُلك  ري، القرش ي، الش افعي )
األستاذ تقي الدين أيب عبداهلل حممد ب ن أمح د ب ن عب داخلالق عل ي ب ن س امل ب ن مك ي الص ائغ، املص ري، الش افعي 

ب  ن عل  ي ب  ن فت  وح اال  دين أيب حف    عم  ر ب  ن حمم  د  ، وعل  ى الش  يخ س  راج الم  ذكور م  رار اه   ( 725-ه   636)
ب ن عل ي ب ن اه ( وهو على الشيخ أيب عبداهلل حممد ب ن عبدالنص ري 752-ه 681املصري، الدمنهوري، الشافعي )
 .(2) ( الهادي )المذكور ضمن أسانيد ابن الجزري، ف  كتاب عبداهلل املعروف بابن الشواء،

 ) المبحث الخامس (
 أحمد القلقيليأسانيد الشيخ 

                                                 

 1/71( انظر : النشر يف القراءات العشر  1) 

 1/66( انظر : النشر يف القراءات العشر  2) 
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ق  رأ الش   يخ ش   هاب ال   دين أب  و العب   اس أمح   د ب   ن أيب بك  ر ب   ن يوس   ف ب   ن أي  وب ب   ن ال   زين الكن   اين، القلقيل   ي، مث 
 كل من: ه ( على857-757) (1)السكندري، األزهري، الشافعي

 .المذكور ف  المبحث األولاإلمام حممد بن اجلزري قرأ عليه القراءات السبع،  -1
ه  ( ام ع 713-ه  714أيب الفتح حممد بن أمحد ب ن حمم د ب ن أمح د العس قالين املص ري )الشيخ مشس الدين  -2

 المذكور ف  المبحث األول ., عليه الشاطبية ، وتال عليه السبع مبضمنها
الش   يخ فخ    ر ال    دين عثم    ان ب    ن عب    دالرمحن ب    ن عثم    ان ب    ن عب    دالرمحن املخزوم    ي، البلبيس    ي، مث الق    اهري،  -3

ب  القراءات األربع  ة عش  ر، وعلي  ه ام  ع الك  رمي ه   ( ق  رأ علي  ه الق  رآن 811-ه   711األزه  ر )الش  افعي، املع  روف بإم  ام 
 المذكور ف  المبحث الرابع ., التيسري

الش    يخ ه    م ال    دين حمم    د ب    ن عب    دالقادر ب    ن عم    ر السِّ    نجاري، الش    ريازي، الواس    طي، الش    افعي، املع    روف  -5
ت السبع، وهو قرأ السبع والعش ر مب ا تض منه اإلرش اد ه ( قرأ عليه القراءا838-ه 761أو  -ه 757بالسكاكيين )

 أليب العز القاللس على الشيخ خضر العجمي، وال نعلم إسناده .
ش بَّب ف ب  ابن امل   ُ الش  يخ أيب الص  فا خلي  ل ب  ن عثم  ان ب  ن عب  دالرمحن ب  ن عب  داجلليل الق  رايف، املص  ري، املع  رو  -6
 . المذكور ف  المبحث السابق, ه ( قرأ عليه القراءات السبع811-ه  تقريباا715)

 

 ) المبحث السادس (
 أسانيد الشيخ محمد النويري

ق  رأ الش  يخ أب  و القاس  م حمم  د ب  ن حمم  د ب  ن حمم  د ب  ن عل  ي ب  ن حمم  د ب  ن إب  راهيم ب  ن عب  داخلالق الن  ويري، امليم  وين، 
 كل من:ه ( القراءات، على 857-ه 811القاهري، املالكي )

 اإلمام حممد بن اجلزري . -1
الم  ذكور ف    و  ,م  ن الق  رآن الك  رمي ، ح  ني جماور م  ا، وق  رأ علي  ه ج  زءااه   828مبك  ة املش  رفة، يف رج  ب ع  ام  لقي  ه

 .المبحث األول

                                                 

 .1/263على الشيخ صالح الدين البلبيسي، الضوء الالمع « العنوان يف القراءات السبع » وامع كتاب  (1)
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بكر عب دالرمحن ب ن أمح د ب ن حمم د ب ن حمم د ب ن يوس ف ب ن عل ي ب ن عي اش  الشيخ نور الدين أيب الفرج وأيب -2
 . المذكور ف  المبحث الثالثه ( 853-ه 772الدمشقي األصل، املكي، الشافعي، املقرئ )

عب   داهلل حمم   د ب   ن عل   ي ب   ن حمم   د ب   ن أمح   د الق   اهري، احلنف   ي، املق   ري، املع   روف ب   ابن ال   زراتيين  الش   يخ أيب -3
 . المذكور ف  المبحث األول( ه 825-ه 478)

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 الخ               اتمة
 نسأل اهلل حسنها

احلمد هلل الذي من علينا بتتمة هذه الرسالة، والصالة والسالم على سيدنا رسول اهلل، وعلى آله وصحبه 
 أذكر فيها ما توصلت إليها من النتائج، مث أذكر بعد ذلك التوصيات فهذه خامتة الكتاب، و أمجعني، وبعد : 

 : النتائج : أول  
 نتائج التمهيد : -0
 علم القراءات، وأن التعريف احتوى على ثالثة جوانب مهمة، وهي :الكرمي، و ذكرت فيه التعريف القرآن  -
 حقيقة االختالف بني القراءات . -أ
 مواضع االختالف يف القراءات . -ب
 النقل الصحيح املتواتر ، أو اآلحاد . -ج
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 الفرق بني القارئ والراوي والطريق . –أيضاا  -وذكرت فيه  -
 نتائج الفصل األول : -2
 من القرن التاسع إىل القرن اخلامس عشر اهلجري، احتوى املبحث األول على تراجم القراء يف املدينة املنورة، -أ

 وقارئة . قارئاا 66وبلغ عددهم 
احتوى املبحث الثاين على تراجم القراء يف مكة املكرمة، من القرن التاسع إىل القرن اخلامس عشر  -ب

 وقارئة .قارئاا  4366اهلجري، وبلغ عددهم 
هبا إىل آخر حيا م،  هؤالء القراء؛ بعضهم من أصل أهلها، وبعضهم قدموا إىل املدينة ومكة واستقروا -ج

 وبعضهم أقاموا فيهما مدة من الزمن ليست بالقصرية، مث رحلوا عنها .
 نتائج الفصل الثاين : -3
إاماعيل مكَّيت السنديوين، والشيخ إبراهيم  أسانيد أشهر القراء يف املدينة املنورة، وهم : الشيخ أمحد ذكرت -أ

والشيخ عبداحلنان احلسيين، وهم أشهر  األخضر، والشيخ عبداحلكيم خاطر، والشيخ سيد الشني أبو الفرح،
وأكثروا من اإلقراء، وإسناد كل واحد صختلف عن إسناد اآلخر، وخاصة يف أوائلها، ومل يُذكر أسانيدهم 

 وكلهم جيتمعون عند الشيخ عبدالرمحن اليمين . -حسب علمي  -كتاب بالتفصيل الذي ذكرته يف أي  
 عبدالغفار الدُّرويب الكبري، والشيخ عبداملالك سلطان، وذكرت أسانيد أشهر القراء يف مكة املكرمة، وهم : -ب

، والشيخ حممد نبهان حسيم مصري، وهم أشهر وأكثروا من اإلقراء، وإسناد كل واحد صختلف عن إسناد اآلخر
وكلهم جيتمعون  -حسب علمي  -وخاصة يف أوائلها، ومل يُذكر أسانيدهم بالتفصيل الذي ذكرته يف أي كتاب 

 عند الشيخ عبدالرمحن اليمين .
 : نتائج الفصل الثالث -4
ذكرت فيه أسانيد القراء املشهورين بالرواية عن اإلمام ابن اجلزري، وهذا هث جديد، مل يُذكر يف أي كتاب  -
وحىت األسانيد اليت وصلتنا يف القراءات؛ مل تذكر أسانيد هؤالء األعالم سوى أسانيد  –حسب علمي  –

روايتهم عن ابن اجلزي، وهؤالء القراء كانوا أئمة يف ذلك العصر، وكانت هلم أسانيد عن شيوخهم الذين تلقوا 
تبيني أسانيدهم وصلتها بأسانيد  عنهم القراءات قبل أن يأخذوا عن اإلمام ابن اجلزري، فعملت جاهدا على

 اإلمام ابن اجلزري .
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حاولت يف هذا الفصل ذكر رجال األسانيد ، مع التنبيه على أخطاء الناسخني، باالعتماد على املصادر  -5
 الرئيسة يف ذلك .

 ثاني ا : التوصيات : 
 ضرورة االهتمام بكتابة تراجم وسرية القراء، وخاصة املعاصرين منهم . -1
إن أمكن أخذ الاراجم من أصحاهبها، فذلك جيد، وهو  كن، وإن مل ميكن ذلك فعن طريق االتصال  -2

 بإدارات أعماهلم واالستفادة من األرشيف .
تكوين جلنة خاصة هلذا املوضوع، من اجلهات املختصة، مثل كليات القرآن يف اجلامعات يف الدول العربية  -3

 مشيخة اإلقراء يف مصر .العامل اإلسالمي، وخاصةا واإلسالمية، أو مشيخة اإلقراء يف 
وتعمل هذه اللجنة فروعاا هلا يف الدول املهتمة يف ذلك، وحتدد كل منطقة مدةا معينة لتنقيب القراء ومعرفة  -4

هم . ري   أخبارهم وسخ
 طرح واقاراح مثل هذه املوضوعات لطالب املاجستري والدكتوراة، للكتابة فيها . -5

ن يوفقنا إىل مافيه اخلري والصالح يف هذه الرسالة بالرضى والق بول، وأ أل اهلل عزوجل أن مين علىوأخرياا؛ أس
 ديننا ودنيانا، إنه اميع جميب، واحلمد هلل رب العاملني .
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 فهرس األحاديث النبوية . -3

، 3.............................. (  ..................................خريكم من تعلم القرآن وعلمه)
13 

 3( .................................  أمثاهلاا من كتاب اهلل فله به حسنة، واحلسنة بعشر من قرأ حرفا ) 
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محمد بن محمد بن محمد بن علي بن يوسف بن الجوري ................................     -9
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 ادر .ــــــــفهرس المص -4

 القرآن الكرمي .  -1
، القاهرة،  مكتبة السنة ،  1والظاء، حتقيق وتعليق مجال بن السيد رفاعي الشايب، طأربع رسائل يف الضاد  -2

 م .2114ه  ، 1424
 م .1113ه  ، 1414، املدينة املنورة، 1كتيب، أنس يعقوب، أعالم من أرض النبوة، ط  -3
 م .1114، ه 1415دار العلم، ، جدة،  1،أهل احلجاز بعبقهم التارصخي، طعبداحلي  ، حسن عزاز -4
مطابع مؤسسة املدينة للصحافة  ، جدة ،  1ط األجوبة الشافية على األسولة اخلافية،اخلياري، أمحد ياسني،  -5

 .  م1111،  ه  1421) دار  العلم ( ، عام 
ه  ، 1425، 1الغمري، نبيل بن هاشم بن عبداهلل، تقريب النفع وتيسري اجلمع بني القراءات السبع،ط -6

 م .2114
ل  ي، خ  ري ال  دين، األع  الم ق  اموس ت  راجم ألش  هر الرج  ال والنس  اء م  ن الع  رب واملس  تعربني واملستش  رقني،  الزرك -7
 م .1184، بريوت ، لبنان ، دار العلم للماليني،  6ط
مي    دان  42، الق   اهرة،  1النح   اس، عل   ي حمم    د توفي   ق،  األوج   ه الراجح    ة يف األداء ع   ن العش   رة الق    راء، ط -8

 م .2114ه  ، 1425 األوبرا، مكتبة اآلداب،
مقدم  ة أيب ش  امة، عب  دالرمحن ب  ن إاماعي  ل ب  ن إب  راهيم، إب  راز املع  اين م  ن حخ  رز األم  اين يف الق  راءات الس  بع،   -1 

 . م1113ه  ، 1413، املدينة املنورة، مطابع اجلامعة اإلسالمية ،  1حتقيق : جادو، حممود عبداخلالق، ط
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، حتقي ق وتق دمي 1،  إحت اف فض الء البش ر ب القراءات األربع ة عش ر ، طالب  ّنا، أمحد بن عبدالغين ال دمياطي -11 
 م .1187 -ه   1417، بريوت ، مكتبة الكليات األزهرية ،  1د. شعبان حممد إاماعيل، عامل الكتب، ط

 ه  . 1413،  دار البصائر،  1الفاداين، حممد ياسني، إحتاف املستفيد بخُغر ر األسانيد، ط -11 
 يخ حسن الشاعر لكل من : إبراهيم األخضر، عبد اجمليد اآلبادي، كرامة اهلل  دوم .إجازة الش -12 
إجازة الشيخ أمحد نعمان  نعمان بكري، للسيد بن فرغل . -13   
 إجازة الشيخ عامر بن السيد بن عثمان للشيخ كمال حممد أنيس القوصي . -14
الن اجحني فيم ا ع ال م ن أس انيد الش يخ عب داهلل س راج ال دين، احلليب، أمحد بن حممد سردار،  إعالم الطلب ة  -15
 م .1114ه  ، 1414، دار القلم العريب هلب، 1ط
، دراس   ة وحتقي   ق عب   دامللك ب   ن  1الغ   ازي، عب   داهلل حمم   د،  إف   ادة األن   ام ب   ذكر أخب   ار بل   د اهلل احل   رام، ط -16 

  .  ه 1431دهيش، مكة املكرمة، ، مكتبة األسدي للنشر والتوزيع، 

، الري  اض، مكتب  ة  1الدوس  ري، إب  راهيم ب  ن س  عيد ب  ن مح  د، اإلم  ام املت  و  وجه  وده يف عل  م الق  راءات، ط -17
 م . 1111ه  ، 1421الرشد، 

 ه  .1348، بريوت، لبنان، دار املعرفة،  1الشوكاين، حممد علي،البدر الطالع مبحاسن القرن السابع، ط -18 
، دمش ق،  1ار،   تاريخ علماء دمشق يف القرن الرابع عش ر اهلج ري، طاحلافظ، حممد مطيع،  وأباظة ، نز  -11

 .  م1186ه   ، 1416دار الفكر للطباعة والتوزيع والنشر ، 

، ب   ريوت،  2، طت   دريب ال   راوي يف ش   رح تقري   ب الن   واويالس   يوطي، احل   افظ ج   الل ال   دين عب   دالرمحن ،  - 21
 م .1171 -ه  1311لبنان، دار الكتب العلمية ، 

، الكوي    ت، ش    ارع 1اب    ن موس    ى، عب    دالرازق عل    ي إب    راهيم، ت    دريب الطَّل ب    ة عل    ى حتري    رات الطيب    ة،  ط -21 
 م .2118 -ه  1428الصحافة، غراس للنشر والدعاية واإلعالن،  

، الق   اهرة، دار املن   ار للطب   ع 1الق   رآن العظ   يم، ط تفس   ري القرش   ي، ب   ن كث   ري اب   ن كث   ري، أب   و الف   داء إاماعي   ل -22
 م 2112ه  ، 1423وزيع ، والنشر والت

ه ، 1425، 1الغمري، نبيل بن هاشم بن عبداهلل، تقريب النفع وتيسري اجلمع بني القراءات السبع، ط -23
 م.2114
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،  1الداغس  تاين امل  دين، عم  ر عبدالس  الم  ) ظنًّ  ا (،ت  راجم أعي  ان املدين  ة يف الق  رن الث  اين عش  ر اهلج  ري، ط -24
 م . 1184ه  ، 1414جدة ، حتقيق وتعليق الدكتور حممد التوهي، دار الشروق، 

 قاهرة .القاهري، حممود سعيد  دوح ،  تشنيف األاماع بشيو  اإلجازة والسماع، دار الشباب، ال -25
، ب    ريوت، لبن    ان، ض    بُ وتص    حيح وخت    ريج  1الن    وري الصفاقس    ي، غي    ث النف    ع يف الق    راءات الس    بع، ط -26

 م .1111ه  ، 1411اآليات: حممد عبدالقادر شاهني، دار الكتب العلمية، 

 ه   .1421، دار القاسم للنشر،  1أبو رواش، عبداحلكيم، مقدمة حتفة األطفال واجلزرية، ط -27 

طبع ة/ مطبع ة دار األص بهاين  ، 4طحتفة اإلخوان يف بيان أحكام جتويد القرآن، اعر ، حسن إبراهيم، الش -28
 . ه 1411للطباعة ، جبدة ، الطبعة الربعة 

،  1السندي، حممد عاب د، حص ر الش ارد م ن أس انيد حمم د عاب د، حتقي ق خلي ل ب ن عثم ان الس بيعي، ط  -21 
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