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بسم اهلل الرحمن الرحيم
اغبمدهلل الذي علم اإلنسان مامل يعلم وصلي اهلل علی سيدنا ؿبمد وآلو وصحبو وسلم .وبعد حينما انقسمت القارة اؽبندية إلی
باکستان واؽبند  ،ىاجر کبار القراء إلی باکستان منهم اؼبقرئ الکب ير الشيخ عبداؼبالک عليکری والشيخ اؼبقري فتح ؿبمد البانيبيت
والشيخ رحيم خبش البانيبيت اؼبقري عبدالعزيز شوقي وغريذلک کثري.
سأربدث فی ىذه احملاضرة عن حياة کبار القراء يف باکستان الذين جلسوا لإلقراء يف ىذا العصر وسأذکر تفاصيل اؼبؤلفات يف
القراءات من اؼبشائخ الکبار اؼبقرئني.
رئيس المجودين المقرئ عبدالمالک المکي
ولدالشيخ اؼبقرئ عبداؼبالک اؼبکي الکهنوي سنة ١٣٠٣للهجرة يف على کره ()1وتويف والده الشيخ جيون سنة ١٣٠٤للهجرة وکان
الشيخ عبداؼبالک ابن سنة ويف سنة  ١٣١٣للهجرة ذىبت والدتو إىل مکة اؼبکرمة وکان عمره عشر سنني ()2وحفظ القرآن الکرمي برواية
االمام حفص من الشيخ اؼبقرئ عبداهلل ااؼبهاجر اؼبکي يف اؼبدرسة الصولتية دبکة اؼبکرمة وعرض عليو القرآن الکرمي باللهجة اؼبصرية
واغبجازية()3ويف سنة  ١٣٤٠للهجرة عاد الشيخ اؼبقرئ عبد اؼبالک اؼبکي إىل شبو القارة اؽبندية وفاز على ر ئاسة اؼبدرسني باؼبدرسة
ذبويد القرآن بسهارنبوري واستمر بدرس باؼبدرسة ذبويد القرآن من سنة١٣٢٣للهجرة إىل سنة١٣٤٦للهجرة .
ويف سنة ١٣٢٨للهجرة ذىب الشيخ إىل إلو آباد وأخذ القراءات السبع والقراءات الثالث على الشيخ اؼبقرئ عبدالرضبن اؼبکي دبدينة
الو آباد4مث انتقل إىل مدينة لکهنو واشتغل مدرسا يف اؼبدرسة العا لةي الفرقانية .وؼبا انقسمت شبو القارة اؽبندية إىل باکستان واؽبندىاجر
الشيخ اؼبقرئ عبد اؼبالک اؼبکي إىل باکستان واشتغل مدرسا باؼبدرسة دارالعلوم تندوالو يار على الدعوة من الشيخ احتشام اغبق
()5

التهانوي وعرض عليو القرآن الکرمي والقراءات کثري من الطالب

ويف سنة ١٩٥٣م جاء الشيخ إىل الىور وجلس لالقراء باعبامعة دارالعلوم اإلسالمية بالىور وعر ض عليو القرآن الکرمي والقراءات کثري
من الطالب وإزدحم عليو عامة اؼبسلمني وطالب العلم واستفادوامنو واخذوامنو اجازة القراءة وانتشروايف اكباء العامل.وسبکن على ر ئاسة
اؼبدرسني باعبامعة دارالعلوم اإلسالمية بالىور إىل سنة ١٩٥٨م.مث انتقل إىل شارع لنت واسس اؼبدرسة دارالًتتيل والقراء ات سنة
١٩٥٨م()6وإن الشيخ اؼبقرئ عبداؼبالک اؼبکي کان أحسن الصوت وماىرا يف القراءات.
تالمذتو:
()١الشيخ اؼبقرئ حفظ الرضبن شيخ التجويد بدارالعلوم ديوبند
()٢الشيخ اؼبقرئ اظهار اضبد التهانوي
()1
()2
()3
()4
()5
()6

فيضان رضبت١٧٤
تيسري التجويد ٥٧.
تذکرةمنبع علوم وفنون٣١٢.
فيضان رضبت١٧٤.
ايضا
تذکره منبع علوم وفنون٣٢٤.
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()٣الشيخ اؼبقرئ حسن شاه
()٤الشيخ اؼبقرئ ؿبمد شريف
()٥الشيخ اؼبقرئ عبدالوىاب
()٦الشيخ اؼبقرئ ؿبمد اظباعيل
()٧الشيخ اؼبقرئ غالم النيب االيراين
()٨الشيخ اؼبقرئ عبداغبکيم
()٩الشيخ اؼبقرئ ؿبمد اظباعيل
()١٠الشيخ اؼبقرئ عبدالعزيز االکربآبادي
()١١الشيخ اؼبقرئ ؿبمدقاسم
()١٢الشيخ اؼبقرئ عبداؼباجد بن الشيخ عبدااؼبالک اؼبکي
()١٣الشيخ اؼبقرئ بشري اضبداألستاذ باغبرم النبوي باؼبدينة اؼبنورة
()1

()١٤الشيخ اؼبقرئ سعد اهلل

واؼبقرئ عبداؼبالک کتب التعليقات على فوائد مکية باسم ''التعليقات املالکية''
الشيخ المقرئ فتح محمد الباني بتي:
ولد الشيخ اؼبقرئ فتح ؿبمد سنة  ١٣٤٤للهجرة يف مدينة باين بت ( )2وقد بداء الشيخ فتح ؿبمد حبفظ القرآن الکرمي وىو ابن طبس
يةاحملًتمة ام ةاهلل زوج ةالشيخ ؿبمد فبتاز وکان
سنني والشيخ اؼبقرئ شرؼ الدين کان أستاذه االبتدائي وحفظ القرآن الکر مي من الس د
سن
عمرهاحدی عشرة ة

()3

وعرض القرآن الکر مي على الشيخ اؼبقرئ فبدوح على بروا ية االمام حفص مث بداء بالتدر يس يف اؼبدرس ة االشرؼية مع أستاذ هالشيخ
()4

اؼبقرئ فبدوح على

العرب واللغةالفارسية والکتب الدراسية
الراء ات السبع على الشيخ اؼبقرئ شير ؿبمد والشيخ اؼبقرئ ؿبي اإلسالم ودرس اللغة ية
وعرض ق
قري ديوبند والتحق بدارالعلوم ديوبند وعرض القراءات
على الشيخ اؼبفيت عبدالرح مي والشيخ ضبداهلل والشيخ سعيد أضبد  .مث ذهب إىل ة
الثالث على الشيخ اؼبقرئ حفظ الرضبن وحصل على شهاد ة الفراغ من دارالعلوم ديوبند  .وبعد ذالک عاد إىل مدينة باين بت وجلس
لإلقراء يف اؼبدرسة األشريفة.
وؼبا قامت باکستان هاجر إىل باکستان وفاز على رئاس ة اؼبدرسني بدارالعلوم کراتشي بقسم ربفيظ القرآن الکرمي والتجويد والقراءات
وأخذ عنه علم التجويد والقراءات کثري من الناس واستفادوا منه وأخذوا منهإجازة القراءة.
( )1يفضان رضبت ١٧٥.
( )2سوانح فتحية؛ ١٣١
( )3ايضا سابق١٣٩،
( )4سابق١٤٠،
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ويف سنة ١٣٩٢للهجرة سافر إىل اؼبدينة اؼبنورة وقام هبا إىل سنة  ١٤٠٧للهجرة وتويف الشيخ اؼبقرئ فتح ؿبمد يف السابع عشر من
سن.
سن ١٤٠٧للهجرة وکان عمرهعندئذ طبس وشبانني ة
شهر شعبان ة
شيوخه:
( )١اغبافظ اؼبقرئ شري ؿبمد
( )٢السيدة اغبافظة امة اهلل
( )٣الشيخ اؼبفيت عبدالرحيم الباين بيت
( )٤الشيخ حسني اضبد اؼبدين
( )٥الشيخ ابراهمي البلياوي
( )٦الشيخ ؿبمد رسول خان
( )٧الشيخ السيد أصغر حسني الديوبندي
( )٨الشيخ اؼبفيت سعيد اغبمد اللکهنوي
()٩الشييخ إعزاز علي
()١٠الشيخ مفيت ؿبمدشفيع الديوبندي
()١١أبو ؿبمد ؿبي اإلسالم
()١٢الشيخ اؼبقرئ حفظالرضبن الديوبندي
( )١٣الشيخ اؼبقرئ اغبافظ حسن بن ابراهمي اؼبصري اؼبدين
تالمذت:
ه
()١لشيخ اؼبقرئ الرحيم خبش
()٢الشيخاؼبقرئ عبدالشکور الًتمذي
()٣الشيخ اؼبقرئ سليمان الدهلوي
()٤الشيخ اؼبقرئ إرشاد اضبد
()٥الشيخ اؼبقرئ نور ؿبمدالباين البيت
()٦الشيخ اؼبقرئ بشري أضبد
( )٧الشيخ اؼبقرئ ؿبمد يٰسني
التانوي
()٨الشيخ اؼبقرئ أضبد ميان ه
()٩الشيخ اؼبقرئ عبدالقادر
التانوي
()١٠الشيخ اؼبقرئ احتشام اغبق ه
()١١الشيخ اؼبقرئ ؿبمد صديق
()1

سوانح فتحيه١٦٩.

()1
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()١٢عبداغبلمي اعبشيت
( )1

( )۱۳الشيخ اؼبقرئ ؿبمد طاىر رحيمي
مؤلفاتو:
()١عنايات رضباين
()٢ترصبةاؼبقدمة ا عبزرية

()٣ترصبةالوجوه اؼبسفرة يف القراءات الثالث
()٤القرة اؼبرضيةيف شرح الدرة اؼبضيئة
()٥مفتاح الکمال شرح ربفةاالطفال
()٦تسهيل القواعد
()2

()٧سراج الغايات يف عد اآليات

الشيخ المقرئ رحيم بخش
ُولد الشيخ اؼبقرئ رحيم خبش سنة١٣٤١للهجرةيف اؼبدينةباين بت( )3وکان والده الشيخ اؼبقرئ فتح ؿبمد مقرأ کبرياً وؾبوداً عظيماً وکان

الشيخ اؼبقرئ رحيم خبش ابيض اللون وکان الشيخ اؼبقرئ ؿبياإلسالم يقول ػلو''القمر'' وحفظ القران الکرمي من الشيخ اؼبقرئ فتح ؿبمد

الباين بيت يف اؼبدرس ة األشريفة ودرس الکتب الفارسيةوالکتب العريبه وعلم النحووعلم اؼبنطق وعلم الفق ه على الشيخ عبد الرحيم
()4

،والشيخ اؼبقرئ فتخ ؿبمد الباين بيت

ويف سنة١٣٥٨للهجرةالتحق بدارالعلوم ديوبندوحصل على شهاد ة الفراغ مث ذهب إىل ملتان سنة١٩٤٢م على الدعوة من الشيخ ؿبمد
على اعبالند هري وبدابالتدريس دبسجد سراجا ں مث فاز على رأاسة اؼبدرسني بقسم ربفيظ القرآن الکرمي والتجويد والقراءات يف اعبامع ة
()5
سن ١٤٠٢للهجرة وکان عمره ٍ
سن
عندئذ ٦١ة
خرياؼبدارس دبلتان وتويف الشيخ اؼبقرئ رحيم بخش يف الثاين عشر من شهر ذي اغبجة ة
شيوخه:
()١الشيخ اؼبقرئ فتح ؿبمد الباين بيت
( )٢الشخ اؼبفيت رياض الدين
()٣الشيخ القاري اصغر على
()٤الشيخ ؿبمد سعيد
()٥الشيخ السيد اخًت حسني
( )1سوانح فتحيه٥.
( )2سابق٢٤٦ ........
( )3دلکش نقش سوانح رحيم خبش١٢ .
()4
()5

سابق١٣.....
سابق٦١....
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()٦الشيخ اؼبفيت ؿبمد شفيع
()٧الشيخ ؿبمد ادريس
()٦الشيخ اعزاز على
()٩الشيخ ؿبمد ابراهمي البلياوي
()١٠الشيخ فخراغبسن
()١١الشيخ حسن اضبد اؼبدين
تالمذتو:
()١الشيخ اؼبفيت عبداهلل
()٢الشيخ صويف ؿبمد سرور
()٣الشيخ القاري عبداغبنان
()٤الشيخ القاري ؿبمد حنيف اعبالندهري
()٥الشيخ القاري دين ؿبمد
ابرهمي
()٦الشيخ القاري ؿبمد ا
()٧الشيخ القاري ؿبمد عبداهلل
()٨الشيخ القاري ؿبمد سيف الدين
()٩الشيخ القاري کرمي خبش
( )١٠سيف الدين
()1

()١١الشيخ القاري غالم رسول
مؤلفات:
ه
()١تنوير شرح التيسري

( )۲تسع رسائل يف القراءات العشر
( )۳رسائل القراءات
()٤تکميل االجرا ء يف القراءات العشر
يقحفظ القرآن
()۵آداب التالوة مع طر ة
معروؼبػ''متشاهبات القرآن''
ة
ربفاغبفاظ
( )٦ة
اعبزري
ة
( )٧العطايا الوهيبة يف شرح اؼبقدمة
( )۸تکثري النفع يف القراءات السبع
( )۹تاج اؼبصاحف
()1

دلکش نقش سوانح رحيم خبش١٤.
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()1

( )۱۰اػبط العثماين

()۱۱اؼبهذبة يف وجوه الطيبة.
( )۱۲اؼبرآة اؼبنرية يف حل قصدية الطيبة.
( )۱۳غاية اؼبهرة يف األربعة بعد العشرة.
( )۱٤ىدايات الرحيم.
( )۱۵حفاظ القرآن الکرمي.
( )۱٦الطريقة اؼبستحبة ػبتم القرآن الکرمي.
أستاذالقراء المقرئ الکبير الشيخ إظهار أحمد التهانوي
ولد الشيخ اؼبقرئ اظهار اضبد التهانوي يوم الثالثاء يف التاسع من شهرذي القعده سنتو ١٣٤٥للهجرة يف هتانو هبون(.)2وقد بدا الشيخ
اؼبقرئ اظهار اضبد التهانوي دراستو االبتدائية بقراءة القرآن الکرمي وحفظ القرآن الکرمي من الشيخ القاري اغبافظ اعجا ز اضبد 3ودرس
اللغة الفارسية على الشيخ ؿبي الدين البنجايب خريج دارالعلوم ديوبند واللغة العربية االبتدائية على الشيخ امري اضبد اؼبريايت ودرس فصول
4

اکربي (اسم الکتاب)على الشيخ اؼبفيت صبيل اغبمد التهانوي

ويف سنة ١٣٦٣ه للهجرة سافر الشيخ اؼبقر ئ اظهار اضبد هتانوي إىل سهارنبوروالتحق دبظاىرالعلوم وحصل على شهادة التخريج.
واخذ الشيخ علم التجويد عن الشيخ اؼبقرئ عبداػبالق السهارنبوري يف اؼبدرسة ذبويد القرآن وعرض القراءات العشر على الشيخ
اؼبقرئ عبداؼبالک اؼبکي باعبامعة دارالعلوم اإلسالمية الىور .مث فاز على نيابة الشيخ اؼبقرئ عبداؼبالک واشتغل مدرسا فيها.
درس فيها الشيخ اؼبقرئ اظهار اضبد التهانوي ىي:
اؼبدارس واعبامعات اليت ّ
( )١جامعة دارالعلوم اإلسالمية إبقبال تاؤن الىور
( )٢اعبامعة االشرفية دبسلم تاؤن الىور
()٣اؼبدرسة ذبويدالقرآن بکيمل بور
( )٤اؼبدرسة ذبويدالقرآن بالىور
( )٥اعبامعة اإلسالمية العاؼبية باسالم آباد
تالمذتو:
أخذ عن الشيخ اؼبقرئ اظهار اضبد التهانوي علم التجويد والقراءات کثري من الطالب فمنهم :
()١الشيخ اؼبقرئ ؿبمد ادريس العاصم
( )٢الشيخ اؼبقرئ عبدالرضبن الديروي اؼبدرس بقسم التجويد والقراءات بدارالعلوم اإلسالمية الىور
( )1دلکش نقش سوانح رحيم خبش ٢٩
( )2تذکرة منبع علوم وفنون٢٤ .
()3
()4

سابق ٢٢
سابق ٣٠....
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( )٣الشيخ اؼبقرئ عطاء اهلل الديروي
( )٤الشيخ اؼبقرئ عبدالباعث السوايت
( )٥الشيخ اؼبقرئ اغباج مظفر على اؼبظفر کري
( )٦الشيخ اؼبقرئ فقري ؿبمد اؼبردانوي
ي باعبامعة دارالعلوم اإلسالمية الىور
( )٧الشيخ اؼبقرئ اضبد مياں التهانوي رئيس قسم التجويد والقراءات وعميد شؤن التعلم
()٨الشيخ اؼبقرئ بزرک شاه
( )٩الشيخ اؼبقرئ ؿبمد يوسف اؼبريؿبمدي
( )١٠الشيخ اؼبقرئ نور ؿبمد
( )١١الشيخ اؼبقرئ عبدالعزيز الرام کري
( )١٤الشيخ اؼبقرئ سيف اهلل اغبافظ آبادي
( )١٥الشيخ اؼبقرئ عبداغبليم الشًتاىل
مؤلفاتو:
( )١اعبوىر النقية يف شرح اؼبقدمة اعبزرية
( )٢األمانية شرح الشاطبية
( )٣اجملموعة النادرة
( )٤اغبواشي اؼبفهمة يف شرح اؼبقدمة
( )٥إيضاح اؼبقاصد شرح العقيلة
( )٦الرشد يف التجويد والوقف
1

( )٧الدراري شرح الدرة

ترجمة أستاذ القراء الشيخ المقرئ محمد شريف
ولد الشيخ اؼبقرئ ؿبمد شريف يف مدينة الىور وحفظ الق رآن الکرمي من الشيخ اؼبقرئ خدا خبش  2وکان أستاذه الشيخ اؼبقرئ خدا
خبش حيبو حبا شديداً وکان الشيخ ؿبمد شريف زکيا وحيًتم أستاذه وحفظ القرآن الکرديي وىو ابن تسع سنني  3وأخذ علم التجويد
4

والقراءات عن الشيخ اؼبقرئ خداخبش  ،والشيخ اؼبقرئ عبدالشکور والشيخ اؼبقرئ فضل کرمي اؼبؤسس اؼبدرسة ذبويدالقرآن

وسافر الشيخ اؼبقرئ ؿبمد شريف مع أستاذه الشيخ اؼبقرئ خداخبش إىل لکهنو للدراسات العلىاء والتحق باؼبدرسة الع ا لةي الفرقانية
حيث اتيح لو أن يعرض القرآن الکرمي والقراءات على الشيخ اؼبقرئ عبداؼبعبود الذي أخذ علم التجويد والقراءات عن الشيخ اؼبقرئ
عبدالرضبن اؼبهاجر اؼبکي.
()1
()2
()3
()4

تذکرة منبع علوم وفنون١٧٤.
سوانح حضرة القاري ؿبمد شريف١٨
سوانح حضرة القاري ؿبمد شريف٢٠
سوانح حضرة القاري ؿبمد شريف٣٢
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وأخذ القراءات العشر عن الشيخ اؼبقرئ عبداغبق وبعد اغبصول على القراءات العشر جاء الشيخ اؼبقرئ ؿبمد شريف إىل الىور وفاز
1

على رأاسة اؼبدرسني بقسم التجويد والقراءات باؼبدرسة ذبويد القرآن

ويف سنة  ١٣٨١للهجرة يف السابع من شهر شوال أسس الشيخ اؼبقرئ ؿبمد شريف اؼبدرسة دارالقراء دبادل تاؤن الىور 2وکان الشيخ
3

اؼبقرئ ؿبمد شريف ؾبودا کبريا وصبيل الصوت .وتويف سنة ١٣٩٨للهجرة
تالمذتو:
( )١الشيخ اؼبقرئ فضل اؽبزاروي
( )٢الشيخ اؼبقرئ امري اؽبزاروي
( )٣الشيخ اؼبقرئ نوراغبق اؽبزاروي
()٤الشيخ اؼبقرئ ؿبمد يامني
( )٥الشيخ اؼبقرئ نوراغبق اؽبزاروي
( )٦الشيخ اؼبقرئ شجاع اؼبلک الکشمريي
()٧الشيخ اؼبقرئ خليل الرضبن الکشمريي اؼبدين
( )٨الشيخ اؼبقرئ عبدالقوي اؼبدرس باعبامعة باؼبدينة اؼبنورة
( )٩الشيخ اؼبقرئ فيوض الرضبن
4

( )١٠الشيخ اؼبقرئ عبدالرب
مؤلفاتو:
( )١معلم التجويد
( )٢التبيان يف ترتيل القرآن
( )٣زينة القرآن

( )٤سبيل الرشاد يف ربقيق تلفظ الضاد
( )٥ربفة االطفال
( )٦إيضاح حاشية صبال القرآن
5

( )٧توضيحات مرضية شرح فوائد مکية

()1
()2
()3
()4
()5

سوانح حضرة القاري ؿبمد شريف٣٣
سوانح حضرة القاري ؿبمد شريف٨٤
سوانح حضرة القاري ؿبمد شريف١٠٢
الشيخ اؼبقرئ شجاع اؼبلک الکشمريي ٨٢
الشيخ اؼبقرئ شجاع اؼبلک الکشمريي ٦٩
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ترجمة أستاذ المجودين المقرئ الکبير عبدالعزيز شوقي
ولد الشيخ اؼبقرئ عبدالعزيز الشوقي يف انبالو وتويف والده عبدالرضبن خان وىو صغري السن وحفظ الشيخ اؼبقرئ عبدالعزيز الشوقي
القرآن الکرمي من الشيخ اؼبقرئ اهلل ديا.
مث ذىب إىل سهارنبور والتحق باؼبدرسة دبظاىرالعلوم ودرس فيها اللغة العربية والعلوم الدينية مث ذىب إىل قرية ديوبند والتحق بدارالعلوم
ديوبند وحصل على الشهادة العاؼبية بالدراسات اإلسالمية واخذ علم التجويد والقراءات عن الشيخ اؼبقرئ حفظ الرضبن الديوبندي ،
شيخ التجويد بدارالعلوم ديوبند ،وکان الشيخ اؼبقرئ عبدالعزيز الشوقي احسن الصوت وماىرا يف ذبويد القرآن الکرمي وکان اماما
دبسجد دارالعلوم ديوبند اثناء الدراسة .
وعاد إىل انبالو بعد اغبصول على الشهادة العاؼبية وأسس معهدا باسم ''درس قرآن'' وحينما انقسمت القارة اؽبندية جاء الشيخ اؼبقرئ
عبدالعزيز الشوقي إىل باکستان وفاز على رأاسة اؼبدرسني بقسم التجويد والقراءات بدارالعلوم اإلسالمية بالىور .وکان الشيخ عبدالعزيز
عاؼبا باللغة العربية والفارسية واألردية وکان ينظم الشعر أيضا
تالمذتو:
عرض على الشيخ اؼبقرئ عبدالعزيز الشوقي القرآن الکرمي والقراءات کثري من القراء الکبار منهم:
()١الشيخ اؼبقرئ عبدالرضبن الديروي
()٢الشيخ اؼبقرئ بشري أضبد صديق األستاذ باغبرم النبوي
()٣الشيخ اؼبقرئ عبدالرضبن التونسوي
()٤الشيخ اؼبقرئ أضبد مياں التهانوي (كاتب ىذا البحث)
()٥الشيخ اؼبقرئ ؿبمد إبراىيم (اؼبدينة اؼبنورة)
الشيخ المقرئ أحمد اهلل

()1

ىوالشيخ أضبد اهلل بن نورؿبمد بن شاه ؿبمد.
ولد يف هبال نقر  ،يف باکستان  ،يف عام  ۱۹۳۹م تسعة وثالثني وتسعمائة وألف من اؼبيالد  ،اؼبوافق ،عام ۱۳۵۰ه طبسني وثالثة
وألف من اؽبجرة.
حياتو العلمية:
نشأ اؼبًتجم يتيم الوالدين  ،حيث تويف والده وعمر اؼبًتجم ستة أشهر فقط  ،وتوفيت والدتو وعمره أربع سنوات  ،فکفلو أخوه
األکربؿبمد صادؽ.

وبعدمازبرج فيها بعد طبس
وؼباّ بلغ عمره ست سنوات أغبقو أخوه اؼبذکور اؼبدرسة اإلبتدائية الکائنة يف قرية "عاکوکا" اؼبجانِبة لقرية ،
ّ
ُ
عشرعاما  ،فاشتاقت نفسو غبفظ القرآن الکرمي  ،والتحق
سنوات عمل مع أخيو يف الزراعة  ،وظل کذلک حىت بلغ من العمر أربعة
ّ

( )1الياس برماوي ،إمتاع الفضالء بًتاجم القراء ،ج،۱ص٤۳
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باؼبدرسة الرضبانية  ،فحفظ القرآن بعد سنة وأربعة أشهر  ،مث ارربل إىل کراتشي  ،والتحق فيها دبدرسة "دار العلوم"يراجع فيها القرآن
الکرمي مدة سنة کاملة  ،مث اختُِرب يف کامل القرآن وقبح بتقدير فبتاز.

بعد ذلک تعلّم القراءات العشر على کبار شيوخ وقتو بکراتشي ويف عام ۱۳۸۱ه إحدى وشبانني وثالشبائة وألف من اؽبجرة  ،اؼبوافق

عام  ۱۹٦۰م ستني وتسعمائة وألف من اؼبيالد ارربل إىل مدينة ملتان  ،وىناک التحق جبامعة خرياؼبدارس  ،حيث أکمل فيها دراستو
وتعلم القراءات  ،إضافة إىل العلوم العربية والشرعية  ،وظل يف اعبامعة مدة ثالث سنوات فقط  ،ومل يکمل بقية اؼبراحل فيها.
درس
ويف عام  ۱۹٦۲م اثنتني وستني قام بتدريس القرآن الکرمي يف مدرسة ذبويدالقرآن يف مدينة (تشتيا) مدة طبس سنني .مث بعدذلک َّ
يدرس فيها حىت عام
وظل ِّ
يف مدرسة (حرث اآلخرة) ملتان مدة ثالث سنني  ،مث يف مدرسة "باب العلوم" دبلتان أيضا َّ ،

۱۹۷٦م

اؼبوافق عام  ۱۳۹٦ه ستة وتسعني وثالشبائة وألف من اؽبجرة  ،حيث ارربل إىل الديار اؼبقدسة  ،وسکن مدينة اغببيب.
يدرس فيو مدة عشرسنوات تقريباً  ،وبالتحديد عام ۱٤۰۵ه
ني ُم َد ِّرساً يف مسجد خليل اهلل يف عوايل اؼبدينة  ،وظل ِّ
وباؼبدينة اؼبنورة ُع َ
طبس وأربعمائة وألف من اؽبجرة  ،حيث انتقل للتدريس باغبرم النبوي الشريف مدة ثالث سنوات  ،مث انتقل تدريسو إىل مسجد

اعبفري  ،مث أهني عقده يف بداية عام ۱٤۲٦ه ستة وعشرين وأربعمائمة وألف من اؽبجرة .
شيوخو :
.۱الشيخ قاري ؿبمد ناظرحسني .
حفظ على يديو القرآن الکرمي برواية حفص عن عاصم من الشاطبية .
.۲الشيخ قاري سيف الدين .
الزمو سنة کاملة يراجع عليو القرآن الکرمي.
.۳العالمة الشيخ فتح ؿبمد الفانيفيت .
قرأعليو القرآن الکرمي ست ختمات  ،ختمتني بقراءة االمام نافع براويتيو افر ًادا وختمتني بقراءة االمام ابن کثري براويتيو افر ًادا  ،وختميتني

بقراء ة االمام عاصم براويتيو افر ًادا.

.٤العالمة الشيخ رحيم خبش الفانيفيت .
عم فقط.
قرأعليو القراء ات العشر من طريقي الشاطبية والدرة افر ًادا عشرين ختمة  ،وصبعاجزء َّ

اسحق.
.۵الشيخ مفيت ؿبمد ٰ

درس عليو الفقو اغبنفي من کتاب نوراإليضاح  ،ومنت قدوري وتعلم عليو اللغة الفارسية .
.٦الشيخ فيض أضبد.تعلَّم عليو اللغة الفارسية أيضا والنحو والصرؼ.
.۷الشيخ ؿبمد صديق.تلقَّى عنو علم النحو والصرؼ أيضاً.
أحس َن عملو وخاسبتو  ،انو ظبيع ؾبيب.
أطال اهلل يف عمره  ،و َ
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الشيخ المقرئ بشير صديق

ىوالشيخ بشري أضبد صديق.
ُولِ َد دبنطقة لية  ،دبحافظة مظفر قرح  ،يف باکستان  ،عام ۱۳۵۷ه سبعة وطبسني وثالشبائمة وألف من اؽبجرة .
حياتو العلمية :
حفظ القرآن الکرمي برواية حفص عن عاصم  ،مث اذبو بعدذلک إىل جامعة دارلعلوم االسالمية يف مدينة "الىور" فدرس فيها التجويد
والقراءات السبع  ،وکتب ىذا العلم  ،وبعد مازبرج فيها  ،التحق جبامعة دارالعلوم يف "کراتشي" فدرس فيها القراءات العشر فيها ،
وظل کذلک إىل عام  ۱۳۸۵ه طبسة وشبانني وثالشبائمة وألف من اؽبجرة  ،حيث ىاجر إىل اؼبدينة اؼبنورة لإلقامة هبا  ،فقام بتدريس
القرآن الکرمي باؼبسجد النبوي الشريف  ،وتعرؼ على شيخ َّقرائو آنذاک  ،وجلس بني يديو وقرأعليو واستفادمنو.
مديرا للمعهد نفسو.
ويف عام ۱۳۸۷ه سبعة وشبانني ُ ،عني ُم َد ِّر ًسا دبعهد القراءات باؼبدينة َّ
اؼبنورة  ،وبعد طبس سنوات ُع َ
ني ً
واؼبًتجم لو نشاط علمي يف خارج السعودية  ،حيث يقوم بزيارات إىل بعض دول أوروبا  ،والشرؽ األوسط  ،وآسيا  ،ومشال

افريقياللوقوؼ على مدارس القرآن الکرمي فيها  ،وتصيح قراء ات ُم َعلِّميها.

ويف عام  ۱۳۹۳ه ثالثة تسعني اختري لقراءة القرآن الکرمي يف ؾبلس صاحب السمواؼبلکي األمري عبداهلل  ،شقيق اؼبلک اغبسن الثاين
ملک اؼبملکة اؼبغربية  ،وذلک يف شهر رمضان اؼببارک من کل سنة .
ويف عام ۱٤۱۳ه ثالثة عشر وأربعمائمة وألف اؽبجرة  ،تل ّقي دعوة خاصة من اؼبلک اغبسن الثاين لقراء ة القرآن الکرمي برواية ورش
عن نافع اؼبدين  ،وذلک بالقصر اؼبلکي بالرباط يف الدور اغبسنية .
وؼبًتجم لو نشاط أيضاً يف ثراء علم القراء ات تاليفاً وربقيقاًوترصبة وتالوة بالتسجيل  ،حيث قام بتسجيل القرآن الکرمي کامالً برواية
ورس عن نافع اؼبدين.
شيوخو :
.۱الشيخ عبدالعزيز الشوقي .
قرأعليو القراء ات السبع من طريق الشاطبية .
 .۲الشيخ فتح ؿبمد الفانيفيت  ،شيخ القراء يف باکستا ن .
قرأعليو القراءات العشر افراداًمن طريق الطَّيبة  ،وتل ّقي عنو النحو  ،وقرأ عليو ألفية ابن مالک.
.۳الشيخ حسن بن ابراىيم الشاعر  ،شيخ القراء باؼبسجد النبوي الشريف.
قرأعليو القرآن الکرمي بقراءة االمام عاصم الکويف بروايتيو  ،وقرأعليو منظومة اؼبقدمة اعبزرية  ،وکتاب "ربفة االخوان بتجويد القرآن".
القراء بدمشق.
.٤الشيخ حسني خطاب  ،شيخ َّ
قرأعليو بعض کتب التجويد بدمشق .
القراء بالدياراؼبصرية .
.۵الشيخ ؿبمود خليل اغبصري  ،شيخ ّ

( )1أيضا  ،ص۹۷
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تالميذه:
عاما إىل اآلن .ونذکرىنابعض طالبو:
ظل ِّ
قرأ على اؼبًتجم خلق الخيصون کثرة  ،حيث َّ
يدرس مدة أربعني ّ

.۱يعقوب ؿبمد يوسف الدىلوي .
.۲أضبد علی النويرة .
۳ؿبمدعبدالو باجعمان.
.٤ؿبمد عبداهلل نواراغبريب .
.۵مصطفي ؿبمد يوسف.
.٦علی عبداهلل جابر.

قرؤواعليو القرآن الکرمي برواية حفص عن عاصم من الشاطبية .
.۷يوسف عمرفالح اعبزائري .
قرأعليو القرآن الکرمي بقراءة االمام نافع اؼبدين من طريق طيبة النشر.
۸عبدالسالم ؿبمد ضباد االدريسي اؼبغريب .
قرأعليو القرآن الکرمي بقراءة االمام نافع اؼبدين من طريق الشاطبية .
اؼبنورة.
.۹عبداحملسن ؿبمد القاسم  ،امام وخطيب اؼبسجد النبوي الشريف  ،والقاضي جبمع احملاکم الشرعية باؼبدينة َّ
قرأ عليو القرآن الکرمي بقراء ة االمام عاصم بروايتو.
اؼبنورة.
.۱۰حسني آل الشيخ  ،امام وخطيب اؼبسجد النبوي الشريف  ،والقاضي دبُ َج َّمع احملاکم الشرعية باؼبدينة َّ
.۱۱إلياس بن أضبد حسني الربماوي .

تلقي عنو قراءة االمام عاصم بروايتو  ،وقرأعليو منظومة اؼبقدمة اعبزرية .غيبا.يف ؾبلس واحد  ،کماقرأعليو کتاب (ربفة االخوان بتجويد
ضبن يف ذبويد القرآن)وأاجازه.
القرآن) وکتاب (ىداية الر ٰ
مؤلَّفاتو:

.۱أوضح اؼبعلم يف قراء ة االمام عاصم برواية شعبة .
.۲.۳جامع اؼبنافع يف قراءة االمام نافع برواية قالون  ،وبرواية ورش.
.٤الکوکب اؼبنرييف قراءة ابن کثري.
واليزال اؼبًتجم .حيفظو اهلل  .يقوم بتدريس القرآن الکرمي والقراءات يف الداخل واػبارج  ،أطال هلل يف عمره  ،وأحسن عملو خاسبتو .انو
ظبيع ؾبيب .
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سيد حسن شاه

()1

ىوالشيخ سيد حسن شاه بن سيد عامل شاه خباري.
ُولِد يف مدينة الىور  ،يف باکستان  ،عام  ۱۳۳۹ه تسعة وثالثني وثالشبائة وألف من اؽبجرة  ،تقريبا.
حياتو العلمية :
حفظ القرآن الکرمي خالل ستة أشهر وىوصغري  ،مث تلقي الدراسة النظامية حىت التحق باعبامعة األشرفية  ،فتلقي فيها
علوم القرآن واللغة العربية ،والعلوم الشرعية ،وزبرج عام ۱۳۷۳ىػ أربعة وسبعني وثالئمائة وألف من اؽبجرة .
،ع َن ُم َد ِّرساً دبدرسة "ذبويد القرآن " يف الىور،وارربل أکثر من مرة إىل الديار اؼبقدسة ألداء مناسک
ويف عام ۱۳۷٦ه ستة وسبعني ُّ

اغبج والعمرة .ويف عام  ۱۳۱۰ىػ عشرة وأربعمائمة وألف من اؽبجرة سافر إىل اؼبدينة اؼبنورة واستقرفيها ،حيث قام بتدريس القرآن الکرمي
يف اؼبسجد النبوي الشريف ،وانتفع بو خلق.

شيوخة:
.۱اؼبقرئ الشيخ عبداؼبالک ابن الشيخ جيون علی العلی .
تلقي عنو القراءات والتجويد،وحفظ عليو اؼبقدمة اعبزرية ،والشاطبية يف القراءات السبع ،والدرة اؼبضية يف القراءات الثالث اؼبتَ ِّممة
ُ
للعشر ،وربفة األطفال وکتاب التجويد،وکتاب صبال القرآن ،وکتاب فوائد مکية.
.۲الشيخ ؿبمد ادريس الکاندىلوي .
قرأعليو صحيح البخاري ومسلم وجامع الًتمذي ،وسنن ابن ماجو والنسائي وأيب داود،وغريىامن کتب اغبديث.
.۳الشيخ اؼبفيت صبيل أضبد هتانوي .تلقي عنو الفقة .
٤الشيخ ؿبمد عبيداهلل بن مفيت حسن،رئيس اعبامعة األشرفية .
ضبن بن مفيت حسن ،نائب رئيس اعبامعة األشرفية.
 .۵الشيخ عبدالر ٰ
تالميذة :
ؿبمد اقبال ،اؼبدرس باعبامعة االسالمية يف أندونيسيا.
تل ّقي عنو القراء ات السبع،وغريىا وقرأعليو بعض کتب التجويد.
.۲بشري أضبد صديق.
.۳ؿبمد أنورويل ؿبمد.
ضبن غالم رسول .
.٤عطاء الر ٰ
.۵خليل اضبدالالىوري .
.٦نورؿبمد.وغريىم .
مؤلفاتو:
.۱ترتيل القرآن .
( )1أيضا ،ص۱۵٦
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.۲ترصبة اؼبقدمة اعبزرية باللغة األردية .
وفاتو:
تويف .رضبو اهلل.يف  ۱۳/۱۱/۱۳۱۳ه الثالث عشر من شهر ذي القعدة ،عام أربعة عشر وأربعمائمة وألف من اؽبجرة ،وقد ناىز
عاما تقريباً،وصلي عليو باؼبسجد النبوي الشريف،بعدصالة الفجر،ودفن بالبقيع.
اػبمس وسبعني ّ

()1

المقرئ عبدالحنان

ىواحملدث اؼبقري ء الشيخ عبداغبنان بن سيد طالب حسني اغبسيين.
ُولِديف ىوشيارپور،باؽبند،يف  ۲۹/۹/۱۳۵۳ه تاسع عشر رمضان ،عام أربعة وطبسني وثالشبائة وألف من اؽبجرة .
حياتو العلمية:
حفظ القرآن الکرمي ُمذکان صغرياً،کعادة أىل البالد،مث التحق جبامعة خري اؼبدارس دبلتان بباکستان .فتلقي فيها القراءات العشر
السنَّة والعقيدة واللغة والنحووالصرؼ واؼبنطق
والتجويد  ،وحفظ اؼبتون اػباصة بعلم القراءات والتجويد ،ودرس فيها أيضا کتب ُّ
والفلسفة ،وعلم الکالم ،واألدب العريب  ،واللغة الفارسية .
ويف عام ۱۳۷۷ه سبعة وسبعني ،وثالشبائة وألف من اؽبجرة ُ ،عني ُم َد ِّرساً يف جامعة خرياؼبدارس ،وظل فيها مدة طبس سنوات،حيث
انتقل تدريسو إىل مدرسة "ذبويد القرآن "يف فيصل آباد،عام ۱۳۸۳ه ثالثة وشبانني ،مث انتقل إىل مدرسة "منبع العلوم االسالميو" عام

۱۳۸۷ه سبعة وشبانني .
اؼبکرمة ،مث ارربل إىل
ويف عام ۱۳۹۱ه احدي وتسعني ،ارربل إىل الديار اؼبقدسة ،وقام بتدريس القرآن الکرمي يف اغبرم اؼبکي دبکة َّ
اؼبدينة اؼبنورة ،وقام بالتدريس يف اؼبسجد النبوي الشريف،مدة سبع سنوات ،مث تعاقدمع صبعية ربفيظ القرآن الکرمي باؼبدينة اؼبنورة
للتدريس يف احدي حلقاهتاباؼبسجد النبوي الشريف وغريه ،ويف بداية عام  ۱٤۲٦ه ستة وعشرين أهني عقده مع اعبمعية ،فانتقل إىل
صبعية األمرية أُم ثامرلتحفيظ القرآن الکرمي لالشراؼ علی بعض حلقاهتا.
شيوخو:
.۱اؼبقري ء الشيخ فتح ؿبمد الفانيفيت ،شيخ القراء ،شيخ القراء بالديار الباکستانية .قرأعليو القراء ات العشر الصغري من الشاطبية
والدرة ،والعشر الکربي من الطبيو.
.۲اؼبقري ء الشيخ رحيم خبش الفانيفيت .
قرأعليو القراءات العشر الصغري والکربي من الشاطبيو والدرة والطيبة ،وحفظ عليو منظومات التجويد والقراءا ت ،وعرض علی کتب
الفقو ومؤلفاتو ،وىواول من قرأعليو القراءات ،وکان يراجع لو مؤلفاتو ،بل وساىم يف کتابة بعضها.
.۳الشيخ ؿبمد يوسف فيصل آبادي .
عرض عليهما القرآن الکرمي برواية حفص عن عاصم .
( )1أيضا ،ص
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.٤الشيخ خريؿبمد.
قرأعليو الصحاح الستة ،واؼبوطاين ،ومعاين اآلثار للطحاوي ،ومشائل الًتمذي ،ومشکاة اؼبصابيح .
.۵الشيخ مفيت ؿبمد عبداهلل ملتاين .
قرأعليو سنن الًتمذي ،والشمائل احملمدية للًتمذي .
ضبن کامل بوري .
.٦الشيخ عبدالر ٰ
.۷الشيخ ؿبمد شريف الکشمريي .قرأعليو سنن أيب داود.
.۸الشيخ ؿبمد عبداهلل جالندري .
قرأعليو موطأاالمام ؿبمد ،ومعاين اآلثار ،ولببة الفکر.
.۹الشيخ عبدالشکور کامل بوري .قرأعليو ـبتصر اؼبعاين وغريه .
.۱۰الشيخ ؿبمد يوسف بنوري .قرأعليو صحيح البخاري .
.۱۱الشيخ ؿبمد صديق فيصل آبادي .تلقي عنو علم الصرؼ.
.۱۲الشيخ مفيت سياح الدين کاکاخيل .
قرأعليو بعض األبواب من مشکاة اؼبصابيح .
.۱۳الشيخ صبال الدين األفغاين .قرأعليو صحيح مسلم .
.۱٤الشيخ نورؿبمد.
کثريا من العلوم الشرعية والعربية ،وکلهم أجازوه.
قرأعليو سنن النسائي وابن ماجو .قرأعليهم ً

تالميذه:

.۱حافظ ؿبمد رقيب .
قرأعليو القرآن الکرمي ،بقراءة األئمة  :نافع کثري وأيب عمرومن الشاطبية .
.۲بروفيصر ظفراهلل .
قرأعليو القرآن الکرمي برواية حفص عن عاصم من الشاطبية .
ضبن حاجي ،الشهري بقاري ،عبداهلل .
.۳ؿبمد عبداهلل عبدالر ٰ
قرأعليو کتاب "صبال القرآن "يف علم التجويد للشيخ أشرؼ علی صاحب .
.٤أسامة ياسني حجازي .
قرأ عليو سنن أيب داود،والًتمذي ،والشمائل احملمدية للًتمذي .
.۵حامد أضبد أکرم البخاري .
قرأعليو القرآن الکرمي برواية قالون عن نافع اؼبدين ،من طريق الطيبة .
.٦الياس بن أضبد حسني الربماوي .
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قرأعليو صحيح البخاري،وکتاب " :التيسري يف القراءا ت السبع" لالمام أيب عمروالداين ،والشمائل احملمدية للًتمذي ،وموطأاالمام
مالک برواية االمام ؿبمد الشيباين ،کماقرأ عليو اؼبقدمة اعبزرية ،وربفة األطفال يف التجويد،غيبايف ؾبلس واحد،وقرأ عليو أيضاًالقرآن
الکرمي بقراءيت االمامني الکسائي وخلف العاشر ،من الشاطبية والدرة والطيبة ،واليزال يقرأعليو .
أحس َن عملو وخاسبتو ،انو
وال يزال الشيخ .حيفطو اهلل .يقوم بتدريس القرآن الکرمي وغريه ،أطال اهلل يف عمره ومتعو بالصحة والعافية ،و َ
ظبيع ؾبيب.

الشيخ المقرئ عبدالقوي

()1

ضبن نورأضبد ولديف اؽبند دبدينة الىور،عام ۱۳۵۹ه تسعة وطبسني وثالشبائة وألف من
ىوالشيخ عبدالقوي بن عبداجمليد بن فضل الر ٰ
اؽبجرة .
حياتو العلمية:
ابتدأ دراستو حبفظ القرآن الکرمي ،فحفظو وعمره عشر سنني ،مث التحق باؼبعهدالعلمي يف الىور،ودرس کتب الصحاح الستة والفقو
والتفسري واللغة ،مث تلقي القراءات والتجويد بدار التجويد والقراءا ت ،وحفظ ُمتُوهنا،وزبرج فيها عام ۱۳۸۲ىػ اثنتني وشبانني وثالشبائة

وألف من اؽبجرة ،وأثناء دراستو يف الدار،التحق بکلية الطب اليونانية يف الىور،وزبرج فيها عام ۱۳۸۲ه اثنتني وشبانني أيضا،ويف السنة

نفسها ارربل إىل الديار اؼبقدسة ،واستقر يف اؼبدينة اؼبنورة بعدذلک .
ويف  ۱۳۸۳ه ثالثة وشبانني التحق جبمعية ربفيظ القرآن الکرمي دبکة اؼبکرمة ،وقام بتدريس القرآن الکرمي باؼبسجد اغبرام  ،مث نقل إىل
مدينو بريد بالقصيم عام  ۱۳۸٤ه أربعة وشبانني لتدريس القرآن الکرمي هبا،ويف هناية السنة انتدب من قبل رابطة العامل االسالمي
لتدريس القرآن الکرمي يف اؼبعهد النموذجي للدراسات االسالمية يف السودان ،وعاد إىل الرياض ٍ
عام۳۸۸ه شبانية وشبانني لتدريس دبعهد
العاصمة التابع لوزارة اؼبعارؼ ،مث مل يلبث أن طلبو ظباحة الشيخ عبدالعزيز بن باز لتدريس القرآن الکرمي والتجويد يف اؼبعهد الثانوي
باعبامعة االسالمية يف اؼبدينة اؼبنوره ،يف  ۱/۹/۱۳۹۰ه مستهل شهر رمضان اؼببارک ،عام تسعني وثالشبائة وألف من اؽبجرة .
ويف عام ۱٤۲۰ه عشرين وأربعمائة والف من اؽبجرة ،أ ُِحيل إىل التقاعد،وظل يف تدريسو باؼبسجد النبوي الشريف.
شيوخو:
 .۱الشيخ ؿبمد شريف .حفظ علی يديو نصف القرآن الکرمي.
 .۲الشيخ ؿبمد إظباعيل قل ؿبمد.
أکمل علي يديو حفظ القرآن الکرمي  ،مث قرأ عليو متون التجويد وکتب التجويد  ،وقرأ عليو منظومة الشاطبية  ،وتلقي عنو القراءات
السبع دبضمنها  ،ودرس عليو کذلک اللغة العربية والبالغة وغريىا.
 .۳السيد ؿبمد داؤد الغزنوي .درس عليو اغبديث الشريف والفقو.
 .٤الشيخ ؿبمد شريف نور .درس عليو التفسري.

( )1أيضا ،ص
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تالميذه:
 .۱جربان أضبد صاحل ودعاين.
 .۲عوض الشهري.
 .۳فاحل نافع اغبريب
 .٤عبدالرضبن اغبجيلي .وغريىم
مؤلفاتو:
 .۱مذکرة يف التجويد.
 .۲ربقيق کتاب :اؼبنح الفکرية علي منت اؼبقدمة اعبزرية للشيخ مال علي قاري.
واليزال اؼبًتجم .حيفظو اهلل  .يقوم بتدريس القرآن الکرمي يف اؼبسجد النبوي الشريف ،أطال اهلل يف عمره  ،وأحسن عملو وخاسبتو .إنو
ظبيع ؾبيب.
ٌ
()1

المقرئ عطاءالرحمن
ىوالشيخ عطاء الرضبن غالم رسول غالم ؿبمد.

ولد يف مدينة ملتان  ،باکستان  ،يف  ۲۳/۳/۱۳۷۲ه ثالث عشري ربيع األول  ،عام اثنتني وسبعني وثالشبائة وألف من اؽبجرة ،
اؼبوافق ۱۰/۱۲/۱۹۵۲م.
حياتو العلمية:
حفظ القرآن الکرمي وعمره عشر عاما ،يف اؼبدرسة الرشيدية  ،عام  ۱۳۸٤ه أربعة وشبانني وثالشبائة وألف من اؽبجرة  ،مث أرسلو والده
إلی إحدی القری اجملاورة  ،ليقوم بتدريس القرآن الکرمي هبا  ،وظل کذلک مدة ثالث سنوات  ،وأم اؼبصلني يف صالة الًتاويح يف
رمضان عام  ۱۳۸۷ه  ،سبعة وشبانني وثالشبائة وألف من اؽبجرة  ،أمام الشيخ الکبري ؿبمد إبراىيم  ،تلميذ شيخ اؽبند ؿبمود اغبسن ،
الذي أدخلو يف دورة التحفيظ والتجويد والقراءات  ،وتدريب اؼبدرسني  ،يف جامعة خرياؼبدارس  ،دبلتان  ،لدي شيخ القراء واؼبدرسني ،
وظل فيها مدة سنتني  ،ليال وهنارا  ،وبعد ما تلقي طرؽ التدريس والتجويد والقراءات  ،أجازه شيخو  ،عام ۱۳۸۹ه تسعة وشبانني ،
وعهد إليو أمور ربفيظ القرآن الکرمي  ،ودعا لو يف ىذا العمل اؼببارک  ،مث التحق دبدرسة دارالعلوم  ،يف مدينة "کبريواال" عام
 ۱۳۹۰ه طبسة وتسعني  ،مث التحق باعبامعة األشرفية  ،يف مدينة الىور ،وحصل علی الشهادة العاؼبية  ،عام

۱۳۹۹ه  ،تسعة

وتسعني  ،مث عني مدرسا ومسؤوال لتحفيظ يف مسجد "بدر" بالىور ،کما عني مدرسا يف کليو البنات هبا  ،وظل کذلک حىت عام
 ۱٤۰۰ه  ،أربعمائة وألف من اؽبجرة  ،حيث ارربل إلی اؼبدينة اؼبنورة يف شهر ذي القعدة  ،والتحق باؼبعهد الثانوي  ،باعبامعة
اإلسالمية  ،باؼبدينة اؼبنورة  ،وبعد ما زبرج فيو  ،التحق بکلية القرآن الکرمي  ،وزبرج فيها عام
اؽبجرة.

1
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ويف عام  ۱٤۰۸ه شبانية وأربعمائة وألف من اؽبجرة  ،قام بتدريس القرآن الکرمي يف حلقة خاصة  ،مث عني مدرسا يف مدرسة
"دارالقرآن" باؼبدينة اؼبنورة  ،عام  ۱٤۱٤ه أربعة عشر وأربعمائة وألف من اؽبجرة  ،وما زال يدرس حتی اآلن.
شيوخو:
 .۱والده الشيخ غالم رسول  ،اؼبدرس يف اؼبدرسة الرشيدية يف اؽبند قبل تقسيمها  ،حفظ لديو القرآن الکرمي برواية حفص عن
عاصم.
 .۲الشيخ رحيم خبش الفانيفيت.
الزمو مدة سنتني  ،مالزمة تامة  ،وقرأ عليو القراءات العشر من الشاطبية والدرة إفرادا.
 .۳الشيخ عبدالرافع رضوان الشرقاوي.
تلقی عنو القراءات السبع يف الکلية ،وقرأ عليو .خارج اعبامعة .ختمة  ،بقراءة اإلمام عاصم بروايتو  ،من الشاطبية  ،وختمة أخری
برواية حفص عن عاصم  ،بقصر اؼبنفصل  ،من الطيبة.
 .٤الشيخ عبداغبکيم خاطر.
تلقی عنو القراءات السبع من الشاطبية  ،يف الکلية  ،وقرأ عليو .خارج اعبامعة .ختمة بقراءة اإلمام ابن کثري بروايتو ،من الشاطبية.
 .۵الشيخ فتح ؿبمد الفانيفيت.
 .٦الشيخ حسن شاه البخاري.
قرأ عليهما القرآن الکرمي برواية حفص عن عاصم من الشاطبية.
 .۷الشيخ ؿبمود سيبويو بدوي.
تلقی عنو القراءات العشر الصغری يف الکلية.
تالميذه:
 .۱عثمان إحسان الرضبن لطيف.
 .۲ؿبسن بشري.
 .۳عبداغبميد الصاعدي.
 .٤أنس علي الشيخ.
 .۵سعد عايض الصاعدي.
 .٦أدين سعيد اؼبهدي.
 .۷إبراىيم يوسف حيی.
 .۸عمر إحسان الرضبن لطيف.
 .۹وليد سعد مقبول اغبطامي.
 .۱۰عبدالصمد ؿبمد رمضان.
واليزال اؼبًتجم .حيفظو اهلل .يقوم بتدريس القرآن الکرمي والقراءات  ،أطال اهلل يف عمره  ،وأحسن خاسبتو وعملو  ،إنو ظبيع ؾبيب.
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المقرئ محمد رمضان
ىوالشيخ ؿبمد رمضان بن ؿبمد شفيع عالءالدين اػبريي الدىلوي.

ولد دبدينة نيودؽبي  ،عاصمة اؽبند  ،عام  ۱۳٦۲ه  ،اثنتني وستني وثالشبائة وألف من اؽبجرة  ،اؼبوافق عام ۱۹٤۳م.
حياتو العلمية:
کما ىي العادة يف تلک اؼبناطق  ،أعين القارة اؽبندية وماجاورىا  ،أول مايبدأ بو طالب العلم  ،أو الطفل الصغري  ،أن يلحقو أىلو
بالکتاتيب  ،فيتعلم قراءة اغبروؼ من خالل کتاب القاعدة النورارنية أو البغدادية  ،ويتعلمها حرفا حرفا وکلمة کلمة  ،ويعرؼ التشکيل
بأنواعو  ،وترکيب اغبروؼ والکلمات  ،وىکذا حتی ينتهي منها  ،مث يتعلم قراءة القران کامال  ،وحصل علی شهادة حفظ القران
الکرمي يف مدرسة (دارالعلوم  ،کراتشي)  ،مث التحق باعبامعة اغبفظية يف الىور  ،وتلقي فيها العلوم اإلسالمية والعربية وحفظ بعض
اؼبتون يف التجويد  ،وظل فيها حتی حصل علی شهادهتا .عني مدرسا يف جامعة دارالعلوم للقران الکرمي وذبويده ،وظل فيها مدة شبان
سنوات.ويف عام  ۱۳۸۸ه شبانية وشبانني وثالشبائة وألف من اؽبجرة ارربل إلی الديار اؼبقدسة  ،واستقر يف اؼبدينة اؼبنورة  ،وعني مدرسا
للقران الکرمي يف مدرسة العلوم الشرعية  ،فانتفع بو خلق الحيصون کثرة  ،کما خصصت لو حلقة لتحفيظ القران الکرمي باؼبسجد
النبوي الشريف ،وتلقی وقرأ ببعض الروايات علی بعض علماء وقتو  ،کما تلقی اغبديث الشريف  ،وأجيز يف کل ماذکر.
شيوخو:
.1

الشيخ ؿبمد إلياس دىلوي.

قاري ؿبمد فبتاز.
.2
حفظ عليهما بعض األجزائ من القران الکرمي.
قاري بشريأضبد جبنوري.
.3
حفظ عليو القران الکرمي برواية حفص عن عاصم  ،وقرأ عليو کتاب "الفوائد اؼبکية" لعبدالرضبن اؽبندي  ،وکتاب "صبال القران" يف
التجويد.
الشيخ حسن الشاعر  ،شيخ القراء باؼبسجد النبوي الشريف.
.4
قرأ عليو کتاب "ربفة اإلخوان يف ذبويد القران" للشاعر.
الشيخ فتح ؿبمد الفانيفيت ،شيخ القراء باکستان.
.5
قرأ عليو القران الکرمي برواية قالون عن اإلمام نافع من الشاطبية.
الشيخ بشري أضبد صديق.
.6
قرأ عليو القران الکرمي بقراءة اإلمام عاصم بروايتو.
الشيخ أضبد ميان هتانوي.
.7
قرأ عليو غبفص عن عاصم من الشاطبية.
.8
1

الشيخ سيد حسن شاه خباري.

أيضا  ،ص ۳۷٦
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.9

الشيخ عطاء سليمان رزؽ اؼبصري.

.10

الشيخ ؿبمد حنيف.

.11

قاري وقاءاهلل.

.12

الشيخ خليل الرضبن الکشمريي.

.13

الشيخ عبدالوىاب مکي العويف.

.14

قاري سيف الدين مکي.

 .15الشيخ ؿبمد صبيل صاحب.
شبانيتهم تلقی عنهم التجويد
.16

الشيخ ؿبمد ؿبمد إبراىيم بدر.

 .17قاري أبوصبيل خليل أضبد.
قرأ عليهما قواعد التجويد.
تالميذه:

لقد قرأ علی الشيخ خلق الحيصون کثرة  ،نذکر منهم:
.1

أضبد حسن قاضي وزير أضبد.

.2

ؿبمد أصبل بن سيد أفتاب أضبد.

.3

ؿبمد قاضي وزير أضبد.

.4

عبدالناصر يوسف سلطان.

.5

طاىر ؿبمد صديق

.6

ؿبمد صبيل ؿبمد إظباعيل.

.7

صبال أضبد الصاوي.

.8

ؿبمد فالح الکندري.

.9

صبيل قاضي بشري أضبد.

.10

طارؽ ؿبمد بکر قاضي.

.11

ؿبمد أمني عريب اؼبکي.

.12

عبدالرضبن زىري اػبالد.

.13

عصام زىري اػبالد.

.14

نعمان زىري اػبالد.

.15

إلياس بن أضبد حسني بن سليمان األرکاين الربماوي.

.16

حامد بن أضبد أکرم البخاري.
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وقد أجاز األخريين بسائر مروياتو.
تويف رضبو اهلل قبل سنتني.

()1

محمد طاىر الرحيمي

ىوالشيخ أبوعبدالقادر ؿبمد طاىر الرحيمي بن حفيظ اهلل عرؼ اهلل رکها.
ولد يف اؽبند  ،ببلدة جالندىر ،عام ۱۳٦۰ه ستني وثالشبائة وألف من اؽبجرة.
حياتو العلمية:
حفظ القران الکرمي وىو صغري  ،وحصل علی الشهادة من جامعة خري اؼبدارس بتقدير فبتاز عام

۱۳۷۳ه ثالثة وسبعني وثالشبائة

وألف من اؽبجرة  ،وعلی الشهادة العاؼبية يف القراءات العشر بتقدير فبتاز عام ۱۳۸۱ه إحدی وشبانني  ،وعلی الشهادة العاؼبية يف
العلوم اإلسالمية والعربية مع مرتبة الشرؼ األولی عام  ۱۳۸٤ه أربعة وشبانني  ،وتلقی القراءات العشر الصغری والکربی  ،ودرس
التفسري واغبديث والفقو وأصوؽبا  ،کما تعلم اللغة العربية والفارسية وأتقنها.
وعند ما فرغ من نيل العلوم وسرب أغوارىا عمد إلی جامعة "قاسم العلوم" دبلتان  ،وعني مدرسا للقران والقراءات عام ۱۳۸٤ه أربعة
وشبانني  ،وظل کذلک حتی عام  ۱٤۰۳ه ثالثة وأربعمائة وألف من اؽبجرة  ،وخالل ىذه الفًتة اجتهد يف مطالعة الکتب  ،وتبحر
واشتغل بالتصنيف والتأليف والًتصبة والتلخيص  ،وتتلمذ عليو خلق وانتفعوا بو يف القران والقراءات واغبديث الشريف.
شيوخو:
.1

الشيخ حافظ مولوي عبدالعزيز.

.2

قاري ؿبمد إبراىيم ىوشياربور.

.3

حافظ ؿبمد ياسني کرنايل.

ثالثتهم قرأ عليهم القران الکرمي بالنظر  ،مث حفظو برواية حفص عن عاصم من طريق الشاطبية.
.4

الشيخ رحيم خبش فانيفيت.

قرأ عليو القران الکرمي بالقراءات العشر من الشاطبية والدرة والطيبة إفرادا  ،مث صبعا بعض القران  ،کما قرأ عليو کتب الفن  ،مثل ربفة
األطفال واؼبقدمة اعبزرية يف التجويد  ،والشاطبية والدرة الطيبة يف القراءات  ،والرسم والضبط  ،وغريىا.
.5

الشيخ أصغر علي.

تعلم عليو اللغة الفارسية  ،ودرس عليو کتاب "نوراإليضاح" وکتاب "قدوري" يف اؼبذىب اغبنفي  ،و"کنزاغبکيم" و"شرح الوقاية".
.6

الشيخ عبداؼبنان.

درس عليو کتاب "تعليم اإلسالم" للشيخ کفاية اهلل  ،و"إصالح الرسوم" و"تعليم الدين" للشيخ أشرؼ علي التهانوي  ،و "سرية خامت
األنبياء".
.7
1

الشيخ فيض أضبد.

أيضا ص۳۹٤
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تلقی عنو بعضا من علم الصرؼ والنحو  ،ودرس عليو کتاب "أصول الشاشي" و "ـبتصراؼبعاين" للفتزاين ،و"النوافذ الضيائية شرح
الکافية" اؼبعروؼ بشرح جامي ،و"ميبذي" يف الفسفلة.
.8

الشيخ ؿبمد صديق.

تلقی عنو علم الصرؼ والنحو واؼبنطق  ،وتفسري اعباللني  ،وترصبة القران الکرمي يف األجزائ السبعة األخرية من القران  ،ومشکوة
اؼبصابيح ،واؼبؤطأين.
.9

الشيخ غالم مصطفی.

قرأ عليو کتاب "مال حسن" و"مقامات اغبريري" يف األدب العريب ،و"مراح األرواح" يف الصرؼ.
.10

العالمة الشيخ ؿبمد شريف کشمريي.

درس عليو تفسري البيضاوي وکتاب "مسلم الثبوت" فی أصول الفقو  ،و"اؼبطول" يف البالغة واؼبعاين  ،و "جامع الًتمذي" و"وسنن أيب
داود".
.11

اؼبفيت الشيخ ؿبمد عبداهلل.

درس عليو اعبزءين األولني من کتاب "اؽبداية يف شرح القدوري" و "صحيح مسلم" و" سنن النسائي".
.12

الشيخ خري ؿبمد.

درس عليو کتاب "لببة الفکر" و"صحيح البخاري".
.13

الشيخ عتيق الرضبن.

درس عليو بعض "تفسريالبيضاوي" و"شرح العقيدة الطحاوي".
.14

الشيخ عبدالستار.

درس عليو اعبزءين األخريين من کتاب "اؽبداية" اؼبذکور" ،وشرح العقائد" للنسفي  ،و"سراجي" يف اؼبنطق.
.15

الشيخ ؿبمد شريف مرحوم.

درس عليو ترصبة القران الکرمي ،السبع أجزائ األخرية.
.16

الشيخ ؿبمد سرور.

درس عليو کتاب "نوراألنوار" يف أصول الفقو.
.17

الشيخ عبداغبق.

درس عليو بعض کتاب "حصة کلستان" يف األدب الفارسي  ،و"کرديا" نصائح باللغة الفارسية  ،و"نام حق" يف الفقو.
تالميذه:
.1

ابنو عبدالقادر .قرأ عليو للسبع إفرادا من الشاطبية.

ؿبمد األمني يوسف الزبري اإلدريسي.
.2
قرأ عليو غبفص عن عاصم من الشاطبية.
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عبدالسالم ؿبمد ضباد اإلدريسي.
.3
قرأ عليو القران الکرمي بالقراءات العشر من الشاطبية والدرة من أول القران إلی أواخر سورة فاطر  ،ومل يکمل لظروؼ أحالت دون
ذلک.
يوسف ؿبمد شفيع.
.4
قرأ عليو غبفص عن عاصم بقصر اؼبنفصل من الطيبة.
.5

عدنان مرسي طلبة.

.6

أنس عدنان مرسي طلبة.

.7

صبال سامل عامر اغبارثي.

.8

إبراىيم صبال اغبارثي.

.9

ؿبمد سردار عبداؼبؤمن.

.10

نعمت اهلل عبدالوىاب.

مؤلفاتو:

.1

وضوح الفجر يف القراءات الثالث اؼبتممة للعسر.

.2

سلک الآللئ واؼبرجان شرح نظم "اآلن" للشيخ ؿبمد اؼبتويل.

.3

تاريخ علم القراءات.

.4

تاريخ علم التجويد.

.5

فيوض اؼبهرة يف تراجم اؼبتون العشرة.

.6

اؽبدية الطاىرية يف اآليات القرآنية.

.7

کمال الفرقان شرح صبال القرآن.

.8

مفردة رواية قالون.

.9

مفردة رواية ورش من طريق األصبهاين.

.10

مفردة رواية شعبة من الطيبة.

.11

مفردة قراءة ابن کثري.

.12

کشف النظر شرح کتاب النشر  ،باللغة األردية.

.13

االستدراک الطاىري علی اؼبصحف السوري علی القراءات العشر.

.14

زبدة اؼبقصود يف حل قال أبوداؤد.

.15

عمدة اؼبفهم يف حل مقدمة صحيح مسلم.

.16

ماينفع يف شرح قال بعض الناس.

.17

ربفة اؼبرآة يف دروس اؼبشکوة.
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 .18نصرة الراوي يف نظر الطحاوي.
واليزال اؼبًتجم حيفظو اهلل يقوم بتدريس القران القرآن والقراءات  ،أطال اهلل يف عمره  ،وأحسن عملو وخاسبتو  ،إنو ظبع ؾبيب .أقول
تويف رضبو اهلل يف سنوات اؼباضية.
()1

المقرئ عبداهلل

ىوالشيخ ؿبمد عبداهلل بن عبدالرضبن بن غالم ؿبمد  ،الشهري بقاري عبداهلل  ،أو قاري کبري.
ولد يف مدينة رام کلي أياز أباد ،دبنطقة ملتان  ،يف باکستان ،يف شهر رجب الفرد  ،عام ۱۳٦۵ه طبسة وستني وثالشبائة وألف من
اؽبجرة.
حياتو العلمية:
حفظ القرآن الکرمي وىو صغري  ،برواية حفص عن عاصم من الشاطبية  ،يف قريتو  ،مث التحق  ،مث جبامعة خرياؼبدارس يف ملتان ،
ودرس فيها من علوم القرآن الکرمي التجويد والتفسري والقراءات ،والصرؼ والنحو واألدب واؼبنطق والفلسفة والفقو وأصولو  ،واغبديث
الشريف وأصولو وقراءة  ،وزبرج عام ۱۳۸۷ػه سبعة وشبانني وثالشبائة وألف من اؽبجرة.
ويف ع ۱۹/۹/۱۳۸۹ه تاسع عشر رمضان من عام تسعة وشبانني وثالشبائة وألف من اؽبجرة  ،ارربل إلی الديار اؼبقدسة ألداء مناسک
العمرة  ،وظل يف مکة اؼبکرمة إلی اغبج  ،وبعد ما أدی مناسک اغبج ارربل إلی اؼبدينة اؼبنورة يف ۲۸/۱۲/۱۳۸۰ه ثامن عشري ذي
اغبجة  ،عام تسعة وشبانني وثالشبائة وألف من اؽبجرة  ،ويف  ۲۱/۱/۱۳۹۰ه حادي عشري احملرم يف السنة اليت تليها بدأ بتدريس
القران الکرمي يف مسجد "خليل اهلل :يف عوايل اؼبدينة  ،مث انتقل تدريسو إلی اؼبسجد النبوي الشريف يف ۲۹/۸/۱٤۱۲ه تاسع عشري
شعبان  ،عام اثين عشر وأربعمائة وألف من اؽبجرة  ،وانتفع بو خلق الحيصون کثرة.
شيوخو:
الشيخ خدا خبش.
.1
حفظ عليو القرآن الکرمي برواية حفص عن عاصم.
الشيخ عبداغبنان طالب حسني اغبسين.
.2
درس عليو کتاب "صبال القران " يف التجويد للشيخ ؿبمد أشرؼ علي هتانوي  ،رضبو اهلل .
الشيخ أبوعبداهلل رحيم خبش الفانيفيت.
.3
حفظ عليو منظومة "ربفة األطفال" و"اؼبقدمة اعبزرية" يف التجويد  ،والشاطبية والدرة والطيبة يف القراءات  ،وقرأ عليو القراءات السبع
دبضمنها إفرادا  ،مث صبعا بعض القرآن الکرمي  ،کما قرأ عليو الرسائل اؼبؤلفة باللغة األردية يف ىذا العلم .للشيخ رحيم .وأجازه بکل
ماذکر.
الشيخ ؿبمد صديق.
.4
تلقی عنو علم الصرؼ والنحو  ،وقرأ عليو کتاب مشکوة اؼبصابيح.
.5
1

الشيخ غالم مصطفی.

أيضا  ،ص ٤۲۷
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.6

الشيخ فيض أضبد .تلقی عنهما علم الصرؼ والنحو.

.7

فضيلة نائب اؼبفيت الشيخ ؿبمد إسحق خان.

درس عليو اؼبنطق والفلسفة.
.8

اؼبفيت الشيخ عبدالستار.

درس عليو الفقو وأصولو  ،وعلم اؼبواريث.
.9

الشيخ خري ؿبمد  ،مؤسس جامعة خرياؼبدارس.

قرأ عليو صحيح البخاري  ،وأجازه  ،کما قرأ عليو أصول اغبديث.
.10

احملدث الشهري الشيخ ؿبمد شريف الکشمريي .قرأ عليو جامع الًتمذي  ،وسنن أيب داود.

.11

اؼبفيت الکبري الشيخ ؿبمد عبداهلل  .قرأ عليو صحيح مسلم.

.12

الشيخ عتيق الرضبن .قرأ عليو سنن ابن ماجة والنسائي واؼبؤطني.

تالميذه:
.1

عبدالقيوم خان.

قرأ عليو ختمة البن کثري  ،وأخری لناؼ اؼبدين  ،وثالثة لشعبة عن عاصم من الشاطبية.
أيوب اهلل رکها.
.2
قرأ عليو ختمة لشعبة عن عاصم  ،وأخری البن کثري من الشاطبية.
ؿبمد عامر عبداغبميد مظاىري.
.3
ناجي ؿبمد عبداغبميد.
.4
ؿبمد جييب اؼبقدوين.
.5
مطيع غالم رسول.
.6
ؿبمد أبوشوشة ؿبمد فضل.
.7
قرؤوا عليو غبفص عن عاصم من طريق الشاطبية.
علي بن سعد الغامدي.
.8
قرأ عليو اؼبقدمة اعبزرية غيبا  ،والشاطبية أکثر من نصفها  ،وأجازه.
.9

إلياس بن أضبد حسني الربماوي.

حفظ عليو منظومة اؼبقدمة اعبزرية  ،وقرأ عليو ختمة غبفص عن عاصم  ،وأخری لشعبة عن عاصم  ،من الشاطبية .وغريىم.
اؼبًتجم لو -حفظو اهلل -يقوم بتدريس القرآن والقراءات وغريىا  ،أطال اهلل يف عمره  ،وأحسن عملو وخاسبتو .إنو ظبيع ؾبيب.
واليزال َ
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الشيخ المقرئ محمد إدريس العاصم

()1

ىوالشيخ ؿبمد إدريس العاصم بن ؿبمد يعقوب بن غالم اهلل اؼبولود يف الىور ۱۹٤۹م .
حياتو العلمية:
حفظ القرآن علی الشيخ اؼبقرئ ؿبمد صديق الکهنوي وقرأ التجويد برواية حفص عن عاصم علی الشيخ اؼبقرئ إظهار أضبد هتانوي
يف سنة  ۱۹٦٦م مث التحق جبامعة اإلسالمية غوجرانوالو ودرس فيها الکتب العربية واإلسالمية وقرأ کتب اغبديث علی الشيخ أبو
الربکات وزبرج فيها سنة ۱۹۷۵م .مث رجع إلی الىور وبدأ التدريس يف مدرسة ذبويد القرآن  .ويف أثناء التدريس قرأ القراءات السبع
علی الشيخ اؼبقرئ إظهار أضبد هتانوي مث التحق باعبامعة اإلسالمية باؼبدينة اؼبنورة يف کلية القرآن الکرمي وزبرج فيها سنة ۱٤۰۲ه وقرأ
فيها القراءات العشرة اؼبتواترة علی كبار اؼبشايخ  .منهم الشيخ عبدالفتاح القاضي والشيخ عبدالفتاح اؼبرصفي والشيخ ؿبمود
سيبويهوالشيخ عبدالرافع رضوان والشيخ ؿبمود جادو و الشيخ الدکتور سامل ؿبيسن والشيخ عبدالرزاؽ علي موسی .وقرأ الشيخ ؿبمد
إدريس القراءات العشرة الکربى والصغری علی الشيخ اؼبقرئ عبد الفتاح اؼبرصفي وأخذ عنو اإلجازة  .مث التحق برابطة العامل اإلسالمي
دبکة اؼبکرمة لتدريب اؼبعلمني ومکث يف مکة اؼبکرمة سنة واحدة  .مث رجع إلی باکستان وبدأ التدريس يف مدرسة ذبويد القرآن
کثري.
بالىور وقرأ عليو ٌ
خلق ٌ

واليزال الشيخ إدريس -حفظو اهلل -يقوم بتدريس القرآن والقراءات وغريىا  ،أطال اهلل يف عمره  ،وأحسن عملو وخاسبتو .فإنو ظبيع
ؾبيب.
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