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 ادقدمة

احلؿد هلل اًمذي أفمفر ديـف اعمبلم، وشمقمم سمحػظ يمتوسمف اعمبلم، ومـعف سمسقوج متلم، ومحوـمف مـ حتريػ اًمغوًملم، وأؿمفد أن 

ٓ إًمف إٓ اهلل وطمده ٓ ذيؽ ًمف اعمقومؼ مـ اضمتبوه حلػظ يمتوسمف، وأؿمفد أن حمؿدًا قمبده ورؾمقًمف اعمميد سموًمؽتوب ذم 

 آًمف وصحبف أمجعلم، رؾموًمتف وكبقشمف، اًمؾفؿ صؾ وؾمؾؿ قمؾقف وقمغم 

ومنن اهلل ضمؾ وقمال اصطػك مـ سملم ظمؾؼف ضمقاًل سمعد ضمقٍؾ مـ يـقب مؼوم رؾمقًمف صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ ذم أداء  :أمو سمعد

يمتوسمف، وضمعؾفؿ مشؽوًة ذم شمبصػم قمبوده، وطمصـًو ومـعًي ذم صقوكي يمتوسمف، ومؽوكقا يموخلؾقَّي مسؾسؾًي مـ قمـد رؾمقًمف 

 سمقاضمى طمؼفؿ طمتك اكتنم يمتوب اهلل إمم مجقع أكحوء اًمعومل.  همٓء إيمرم، وىموم

ومـ سملم همٓء قمؾامء وىمراء اهلـد وسمويمستون اًمذيـ اضمتفدوا ذم ظمدمي يمتوب اهلل قمز وضمؾ ىمراءًة ودمقيدًا، وذم يقمـو هذا 

اًمؼراءات، ويمون مـ يقضمد ذم اهلـد يمثػم مـ اعمدارس واعمعوهد اًمتل هتتؿ سمخدمي اًمؼرآن اًمؽريؿ، ومـفو مو ختتص سمعؾؿ 

طمؼ اًمسؾػ وواضمى اخلؾػ أن يعرف َمـ إًمقف يرضمع هذا اًمػضؾ ومال يذهى ضُمفُده هدرًا وٓ قمؿؾف سمؽمًا، ومرأيـو أن 

 همٓء اًمعؾامء اًمؼراء ذم هذه إؾمطر ًمقؽقن ذظمرًا ًمـو وهلؿ، وذم ذيمر اًمصوحللم شمـزل اًمرمحي! سمعض كجؿع شمراضمؿ

هؿ يمعؿقدة ذم قمؾؿ اًمؼراءات سموهلـد، وضمؾ مـ أظمذ اًمؼراءات ذم هذه  ويرضمع هموًمى أؾموكقدهؿ إمم صمالصمي أؿمخوص

 اًمبالد قمقول قمغم همٓء، وهؿ:

 هـ شمؼريبًو(1200 -هـ 1050( قمبد اخلوًمؼ اعمـقذم اعمٍمي )1

 هـ(1324 -هـ 1310( حمؿد سمـ أمحد اًمتقكيس )2

 هـ(1341 –( قمبد اًمرمحـ اعمؽل )؟ 3

 إكف قمغم ذًمؽ ىمديٌر كسلل اهلل أن يقومؼـو عمو حيبف ويرضوه 

 طمرره يعؼقب يقؾمػ

 سمنذاف

 اًمشقخ حمؿد ؾمؾقؿ سمـ إؾمامقمقؾ همقبل اعمؼرئ

 م 2014كقومؿؼم  2/ هـ1436ًمقؾي قموذ حمرم،  ؾمـي  
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 الشوخ عبد اخلالق ادنويف( 1)

 هق اًمشقخ قمبد اخلوًمؼ اعمـقذم إزهري اعمٍمي، مـ قمؾامء اًمؼرن اًمثوين قمنم اهلجري.

 

 -حواته العلموة:

ده، صمؿ شمؾؼك اًمؼراءات اًمسبع واًمعنم مـ ـمريؼ اًمشوـمبقي واًمدرة واًمطقبي مع طمػظ طمػظ  اًمؼرآن اًمؽريؿ وأشمؼـف، صمؿ ضمقَّ

اًمتحؼ سمجومع إزهر وشمؾؼك ومقف اًمعؾقم اًمعرسمقي صمؿ  .متقن اًمتجقيد واًمؼراءات قمـد اًمعالمي اًمشقخ حمؿد اًمبؼري

إطمدى قمقاصؿ  وهل – هـ وؾمؽـ ذم دهكم1050ـديي قموم اهلارحتؾ إمم اًمديور و واًمنمقمقي واًمعؼؾقي إمم أن خترج ومقف،

بوطمػوفمفو وقمؾامؤ ، واؾمتؼبؾف طمؽومفو-اهلـد زق، وأيمرمسمف أقمظؿ وأؿمد شمرطمقى قاهو ورطمَّ ؿمقخًو ًمؾؼراء وقُملمن ه، وه وقمزَّ

ًمؾشؿس اسمـ اجلزري،  "ًمؼراءات اًمعنمااًمـنم ذم "ويمون معف سمعض يمتى اًمتجقيد واًمؼراءات، مـفو كسخي مـ  سموهلـد،

هـ، 1006إمحدي اعمـصقري اعمٍمي ؾمـي  اًمؽوشمى ذيػ اًمديـ سمـ حمل اًمديـ حمؿد ؿمػمازيويموكً كسختف سمخط 

ْوًمقوهذه اًمـسخي مقضمقدة أن ذم  وذيمر اًمؽوشمى اعمذيمقر سملكف يمتبف مـ أصؾ كسخي اعممًمػ اسمـ اجلزري،  ياعمؽتبي اًمدَّ

 سمحقدرآسمود.

 

اًمؼرآن واًمؼراءات طمتك اكتنم قمؾؿ اًمؼراءات سموًمديور اهلـديي، وارحتؾ إًمقف قمؾقم سمـنم اًمشقخ قمبد اخلوًمؼ اعمـقذم ىموم  

احلػوظ واًمؼراء ًمقؼرؤوا قمؾقف ويـفؾقا مـ قمؾؿف، وفمؾ يمذًمؽ مو يؼورب مخسلم قمومًو، ٓ يؽّؾ وٓ يؿّؾ ذم شمعؾقؿ أسمـوء 

ويمون أيمثر اًمؼراء ذم دهكم وسموين سمً مـ  ، يؽـ ذم اهلـد إٓ وىمرأ قمؾقفف ملاعمسؾؿلم وشمؾؼقـفؿ اًمؼرآن واًمؼراءات طمتك إك

شمالوة اًمؼرآن مـ اعمسوضمد  يسؿع ذم دور اًمشقخ قمبد اخلوًمؼيمون ، ووصور دهكم مريمز اًمؼراءات ٕضمؾف شمالمقذه،

 سمدهكم سمعد صالة اًمػجر. واعمدارس

 

 تالموذه:

 ويمون ممـ أظمذ قمـف:

 قمبد اًمغػقر اًمدهؾقي .1

 اًمسـدي صمؿ اًمدهؾقيحمؿد وموضؾ  .2
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 اعمحدثومـ ؾمؾسؾي اًمشقخ قمبد اخلوًمؼ اعمـقذم قخ قمبد اخلوًمؼ اعمـقذم طمتك أن، اًمؼراءات سمعد دور اًمش ًوشمسؾسؾ

 .إموم اًمديـ إمروهلاًمَبويِن سَمتِل سمؼراءشمف قمغم اًمشقخ  قمبد اًمرمحـ
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 الشوخ عبد الرمحن ادحدث

 -:وحواته العلموة اسمه ومولده وىسبه

ؾمـي وشمقذم هـ ٧٢٢١إكصوري اًمبوين سمتل، وًمد ؾمـي هق اًمشقخ قمبد اًمرمحـ ؿمقخ اًمؼراء اعمحدث سمـ اًمشقخ حمؿد 

 قمـف.هـ، يتصؾ كسبف سموًمصحويب اجلؾقؾ أيب أيقب إكصوري ريض اهلل ٧١٧١

قخ اًمؼراء كف طمػظ اًمؼران اًمؽريؿ ودرس قمؾؿ اًمتجقيد قمكم يد ؿمومن ،ن سملم اًمعؾامءؿمليمون ًمقاًمد اًمشقخ قمبد اًمرمحـ 

 ،اًمؼراءات اًمسبع وسمعض يمتى اًمؼراءات قمكم يد اًمشقخ اعمؼرئ اًمشوه قمبد اعمجقد أظمذمصؾح اًمديـ اًمعبود وسمعده 

 مـ اًمشقخ اعمؼرئ جمقى اهلل ذم هذا اًمػـ، ومفذه أطمقال واًمده.أيضًو واؾمتػود 

طمى واًمده ويمون يصو، حمؿد اًمشقخأمو اًمشقخ قمبد اًمرمحـ ومبدايي أمره ذم اًمعؾقم اًمنمقمقي يموكً قمكم يد واًمده  

ًمؾحضقر وآؾمتػودة مـ اًمعالمي اًمشوه قمبد اًمعزيز اعمحدث اًمدهؾقي طمقٌ يمؿؾ دراؾمي اًمعؾقم اًمنمقمقي واًمؼراءات 

قمؾقف  ىمرأموم اًمديـ عمدة ؾمـتلم شمؼريبو وإتؾؿذ اًمشقخ قمبداًمرمحـ قمكم يد اًمشقخ اعمؼرئ اًمشوه شموسمعد ووموة واًمده  ،اًمسبع

 ـه٧٢٢١و ذم اًمسـي  ـه٧٢١١وظمتؿ ظمتؿي سمطريؼ مجع اجلؿع طمتك أضمقز ذم اًمؼراءات ؾمـي اًمؼراءات. اًمشوـمبقي ويمتى 

 –ىمريي مـ ىمرى اهلـد  –زم سموكدهو إاحلٍ أىموم ذم سموين سمً ًمؾتدريس عمدة ىمؾقؾي صمؿ شمقضمف ومريضي قمـد قمقدشمف سمعد أداء ، و

درؾمي سمؽثرة مزامحي ـمؾبي اًمعؾؿ إًمقفو اؿمتفرت هذه اعمو ،ًمقدرس ذم مدرؾمي أؾمسفو اًمـقاب ذو اًمػؼور قمكم ظمون

ؾموومر اًمشقخ إمم همرب اهلـد ٓ ؾمقام و ،ىمسؿ قمؾؿ اًمتجقيد واًمؼراءاتظموصي ذم  ،ًمتحصقؾ اًمعؾؿ وخترج مـفو قمدد يمبػم

قمـف مجع يمبػم ذم قمؾؿ اًمؼراءات اًمسبع، و ىمد وومؼ اهلل اإلضموزة طمقٌ اؾمتػود اًمـوس وأظمذ  'جراتيم'و 'شمقكؽ'مـطؼي 

خ قمبد اًمرمحـ طمقٌ درؾمـ قمؾؿ  اًمتجقيد واًمؼراءات قمـد واًمدهـ طمتك أظمذن قمـف اًمؼراءات اًمسبع شمعومم سمـوت اًمشق

 .هذا اًمعؾؿ اًمنميػ سملم اًمـسوء سمشؽؾ قموماكتنم وهبـ .ؾمـدا

امتأل ىمؾبف طمبو هلذا اًمعؾؿ اعمبورك و يمون يظفر اعمحبي ًمطؾبتف ظموصي اعمبتدئلم، ومؽون اًمشقخ قمبد اًمرمحـ ممـ روج وكنم و

ؿ أهنقمودة إئؿي يقمئذ مـ قمؾؿ اًمتجقيد واًمؼراءات ذم زمـ ىمٍم يمثػم مـ اًمعؾامء ذم سمقون أمهقتف ًمؾؿجتؿع  ويموكً 

أهؾ  قمغمؿمؽ أن هذا يمدي إمم اًمتؼصػم ذم اًمتالوة وهذا أمر ٓ خيػك  اًمتالوة ذم صالة اًمؽماويح وٓيرسقمقن  يموكقا

اًمعؾؿ، ٕضمؾ هذا أىموم اًمشقخ وسمعده شمالمذشمف صالة اًمؽماويح مجوقمي يممقن اعمصؾلم سمتالوة مرشمبي وأؾمؾقب مجقؾ شملصمرت 

 رضير اًمبوين سمتكمـف اًمؼؾقب، واؿمتفر مـ شمالمقذ اًمشقخ قمبد اًمرمحـ اعمحدث شمؾؿقذه اًمشقخ اعمؼرئ قمبد اًمرمحـ اًم

قمغم هنٍ ؿمقخف ذم كنم قمؾؿ اًمتجقيد وسمعده صور ًمؾشقخ  ومشكشموسمع  يمون اًمذي اًمشفػم سمـعبد اًمرمحـ إقمؿك، وهق
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ذح  'قمبد اًمرمحـ اًمرضير شمؾؿقذ ؿمفػم اؾمؿف اعمؼرئ حمل اإلؾمالم اًمبوين سمتل اًمذي ذح اًمشوـمبقي ذم اًمؾغي آردويي 

وص اًمؼوري اعمؼرئ ومتح حمؿد اًمبوين سمتل اًمرضير صوطمى ذح اًمشوـمبقي ذم صمؿ ضموء سمعده شمؾؿقذه اخل 'ىمراءات ؾمبعي

 .'قمـويوت رمحوين'اًمؾغي آردويي اًمشفػم ب 

 . اًمعرب واًمعجؿ مـ سملمقمؾقف يمثػم مـ ىمراء اًمعٍم احلوزم  وىمرأومؽٌ اًمشقخ ومتح حمؿد آظمر قمؿره ذم اعمديـي اعمـقرة 

 

 .ل سمؼراءشمف قمغم اًمشقخ حمل اإلؾمالمؿمقخ اًمؼراء ومتح حمؿد اًمَبويِن سَمتِ  أيضوً  ومـ ؾمؾسؾي اًمشقخ قمبد اخلوًمؼ اعمـقذم
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 يف بكستان فتح حممد الباين بتي القراء شوخ

ًْ سمؿـطؼي ؿمقرايمقا سموهلـد  مـ ذي اًمؼعدة  12هق اعمؼرئ اًمشقخ ومتح حمؿد سمـ حمؿد سمـ إؾمامقمقؾ اًمبوين سمتل، وًمد ذم سَموكِْقَب

 مـ قمؿر ومؼد سمٍمه.و سمؾغ ؾمـي وكصػ هـ، وقمـدم1322قموم 

، ويمون قمؿره مخس ؾمـلم، وىمرأ اًمؼوقمدة "سمقـس"سمدأ طمقوشمف اًمعؾؿقي سمحػظ اًمؼرآن اًمؽريؿ، وملحلؼف أهؾف سمؿسجد 

اًمبغداديي صمؿ طمػظ اًمؼرآن اًمؽريؿ وضمقده سمروايي طمػص مـ ـمريؼ اًمشوـمبقي، وأشمؼـ احلػظ إشمؼوكًو قمجقبًو طمتك يستطقع 

إمم أول اًمسقرة، وهبذا اإلشمؼون طمػظ اعمتقن اعمختؾػي ذم قمؾؿ يصؾ ىمبؾفو طمتك اًمتل أن يؼرأ مـ آظمر آيي مـ أي ؾمقرة صمؿ 

اًمشوـمبقي سمعد أن ىمرأ سمؿضؿـفو، وذم قموم أضمقز ذم هـ  1346اًمتجقيد واًمؼراءات يموًمشوـمبقي واًمدرة واًمطقبي، وذم قموم 

ع واًمعنم مـ ـمريؼ هـ اًمتحؼ سمدار اًمعؾقم ديقسمـد، وشمؾؼك ومقف احلديٌ وقمؾقمف، صمؿ شمؾؼك اًمؼراءات اًمسب 1347

اًمشوـمبقي واًمدرة واًمطقبي، ىموم سمتدريس مـ صغره، ومبدأ ذم اعمدرؾمي اإلذاومقي وقمؿؾ يمؿسوقمد مدرس ويمون قمؿره اصمـل 

قمنم قمومًو، وفمؾ يدرس هبو إمم أن سمؾغ قمؿره صمالصملم قمومًو، ومتخرج قمغم يديف ظمؾؼ يمثػمون، وشمػّرق ـمالسمف ذم إمصور ذم 

 .وممؾؽي اًمعرسمقي اًمسعقديي وسمريطوكقو سمالد اهلـد وسمويمستون وسمـجؾديش

مدة مـ اًمزمـ طمقٌ ضمؾس ومقفام  "أذه"و "ٓهقر"هـ هوضمر إمم دوًمي سمويمستون، وفمؾ سملم مديـي 1366وذم قموم 

صمؿ اكتؼؾ إمم سمـد داود ظمون ذم مؼوـمع ضمفؾؿ ودرس ومقفو مدة ؾمـي ومؼط، صمؿ اكتؼؾ إمم ؿمؽورسمقر  ًمؾتدريس واإلىمراء،

هـ اكتؼؾ إمم 1377ودرس ومقفو مدة شمسع ؾمـقات شمؼريبًو سمؿدرؾمي ومقض اًمؼرآن، وذم قموم سمؿـطؼي اًمسـد سمبويمستون، 

مديـي يمراشمٌم ذم سمويمستون سمدقمقة مـ مػتل اًمديور اًمبويمستون اًمشقخ حمؿد ؿمػقع اًمعثامين، وفمؾ ومقفو مدة مخس قمنمة 

يمراشمٌم سموًمققمظ واإلرؿمود  يمام يؼقم سمتدريس اًمؼراءات، واؿمتغؾ ذم ؾمـي يدرس ذم ؿمعبي طمػظ ةدمقيد اًمؼرآن اًمؽريؿ

هـ ؾموومر إمم اعمديـي اعمـقرة واؾمتؼّر هبو، وضمؾس ومقفو  1392واًمتلًمقػ واًمتصـقػ واًمتبؾقغ إضوومي إمم اًمتدريس، وذم قموم 

 ًمؾتدريس ذم مـزًمف واعمسجد اًمـبقي اًمنميػ وفمؾ يمذًمؽ إمم آظمر طمقوشمف.

 

 شووخه:

 ضمقده قمؾقف سمروايي طمػص مـ اًمشوـمبقي.أيمؿؾ قمـد طمػظ اًمؼرآن اًمؽريؿ صمؿ  –اًمشقخ ؿمػم حمؿد ظمون  .1

ىمرأ قمؾقف اًمؼراءات اًمعنم  –اًمشقخ طمػظ اًمرمحـ قمبد اًمشؽقر، رئقس ؿمعبي اًمتجقيد ذم دار اًمعؾقم ديقسمـد  .2

 مـ ـمريؼل اًمشوـمبقي واًمدرة، ويمذا أظمذ قمـف يمتى اًمتجقيد واًمؼراءات.
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 ىمرأ قمؾقف اًمؼراءات اًمعنم مـ ـمريؼ اًمطقبي.  –اًمشقخ حمل اإلؾمالم اًمعثامين  .3

 

 ومن أشهر تالموذه:

 رطمقؿ سمخش اًمبوين سمتل .1

 سمشػم أمحد صديؼ .2

 ظمدا سمخش يمراشمٌم .3

 حمؿد صديؼ سموكده .4

 حمؿد ـموهر اًمرطمقؿل .5

 ىمرأ قمؾقف اًمشوـمبقي واًمدرة واًمطقبي واًمػقائد اعمعتؼمة. –حمؿد متقؿ اًمزقمبل  .6

 حيقك قمبد اًمرزاق اًمغقصموين .7

 ىمرأ قمؾقف اًمؼراءات اًمعنم اًمصغرى. –أمحد مقون اًمتفوكقي  .8

 

 مؤلفاته:

 اًمعـويوت اًمرمحوين ذم ذح اًمشوـمبقي 

 وقمؿدة اعمعوين ذم اصطالطموت طمرز إموين 

 واًمؼرة اعمرضقي ذم ذح اًمدرة اعمضقي 

 وذح قمغم اًمقضمقه اعمسػرة ًمؾؿتقزم 

 وذح قمغم اجلزريي 

 ومػتوح اًمؽامل ذم ذح حتػي إـمػول 

 ؾ اعمقارد ذم ذح قمؼقؾي أشمراب اًمؼصوئدأؾمف 

 ورساج اًمغويوت ذم قمد أيوت 

 ويموؿمػ اًمعرس ذم ذح كوفمؿي اًمزهر 

 شمسفقؾ اًمػقائد ذم اًمتجقيد 

 اًمؼوقمدة اًمـقراكقي 
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 در ؾمالؾمؾ اًمطقبي 

  مضوملم سمقون اًمؼرآن اظمتصور 

 

ف سمعد صالة اجلؿعي ودومـ سموًمبؼقع سملم هـ، وصغّم قمؾق1407ؿمعبون قموم  17شمقذم رمحف اهلل سموعمديـي اعمـقرة ًمقؾي اجلؿعي 

 ىمؼمي اإلموم كوومع واإلموم موًمؽ، رمحي اهلل قمغم اجلؿقع.
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 قمبد اخلوًمؼ اعمـقذم:اًمشقخ إمم  اًمبوين سمتل ؾمـد اًمشقخ ومتح حمؿد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 حمؿد اًمبؼري 

 قمبد اخلوًمؼ اعمـقذم 

 

 قمبد اًمغػقر اًمدهؾقي 

 

 همالم حمؿد اًمدهؾقي 

 

 همالم مصطػك حمؿد أيمؼم

 

 اًمشوه قمبد اعمجقد

 

 يمرم اهلل اًمدهؾقي

 

 ىمودر اًمبخش

 

 ىمورئ حمؿد

 

 إموم اًمديـ إمروهل

 

 قمبد اًمرمحـ اعمحدث

 

 ىمورئ يمبػم اًمديـ

 

 كجقى اهلل

 

 قمبد اًمرمحـ إقمؿك

 

 حمل اإلؾمالم اًمعثامين

 

 ومتح حمؿد اًمبوين سمتل

 



12 

 

 ثم ادكي الشوخ حممد بن أمحد التوىيس( 2)

هق اًمشقخ اعمؼرئ حمؿد سمـ أمحد اًمتقكيس، ىمرأ اًمؼراءات اًمسبع واًمعنم مـ ـمريؼ اًمشوـمبقي واًمدرة واًمطقبي قمغم اًمشقخ 

أن ىمرأ قمغم ؿمقخف اًمدراضمل ؾمؽـ اعمديـي اعمـقرة وىموم هـ، وسمعد 1291طمبقى حمؿد سمـ محقده اًمدراضمل اعمتقرم ؾمـي 

و أرسمع ؾمـقات هـ ؾموومر إمم طمقدرآسمود وؾمؽـ هب1309وذم ؾمـي ، مـفو قمؾؿ اًمؼراءات، اًمنمقمقي سمتدريس اًمعؾقم اعمختؾػي

وذم ًمقؾي مـ اًمؾقوزم صغم سموًمـوس صالة اعمغرب، وىمرأ ومقفو ؾمقرة اًمضحك هـ صمؿ رضمع إمم اعمديـي اعمـقرة، 1313إمم 

سمؼراءة اًمؽسوئل، ويمون مـ ورائف اًمشقخ احلوومظ حمؿد أيقب، وهمضى سمتالوة اًمشقخ اًمتقكيس قمـدمو ؾمؿع اإلموٓت ذم 

حقحي، وىموسمؾ يعرف اًمتالوة اًمصٓاًمسقرة، وهذا أول مرة ؾمؿع اإلموًمي، ويرى سملن اًمشقخ اًمتقكيس ضموهؾ مـ اًمعرب 

اًمشقخ اًمتقكيس سمعد اًمصالة ومعرف سملكف يمون قموعمًو سموًمؼراءات اًمعنم، وسمعد أن ضمؾس مع اًمشقخ قمدة جموًمس وضمده موهرًا 

 مؼرئًو سموًمؼراءات اًمعنم. سملظمذهو قمـف طمتك أصبح كػسف متؼـًو سمعؾؿ اًمؼراءات ومبدأ

 

عمـقرة سمعد ؾمـي، وذم هذه اًمسـي اؾمتػود مـف يمثػمون، هـ ؾموومر إمم طمقدرآسمود مرة صموكقي، ورضمع إمم اعمديـي ا1317وذم ؾمـي 

  ويح سملي روايي مـ اًمؼراءات اًمعنم.ويمون طمسـ اًمصقت، ويسفؾ قمؾقف صالة اًمؽما

 

سموًمؼراءة قمؾقف طمتك ؾموومر إًمقف مـ سمعقد، ومـ شمالمذشمف اًمشقخ حمؿد إسمراهقؿ رهمبقا وعمو قمرف اًمـوس سمؿفورشمف ذم اًمؼراءات 

وسمدأ  ويمون سمقتف يبعد قمـف سمعنمة مقؾ. اًمشقخ اًمتقكيس موؿمقًو يمؾ يقم ًمؽل يؼرأ قمغم اًمشقخ،إمم يمون جيلء اًمؼؿقيص اًمذي 

 يستؿر سموًمؼراءة قمغم اًمشقخ طمتك صالة اًمػجر،يمون اًمشقخ اًمشقخ حمؿد إسمراهقؿ ، ودرؾمف ذم اًمؼراءات سمعد صالة اًمعشوء

 اءات اًمعنم قمغم يد اًمشقخ اًمتقكيس.وهبذه اًمطريؼي أيمؿؾ اًمؼر

 

 شووخه:

 اًمشقخ طمبقى حمؿد سمـ محقده اًمدراضمل. .1

 اًمشقخ حمؿد سمـ قمكم اًمسامين اًمتقكيس. .2

 

 ومن تالمذته أيضًا:

 اًمشوه اًمسقد همالم همقث اًمشوـمري. .1
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 اًمشوه حمؿد قمكم اًمشوـمري. .2

 أؾمد اهلل. اًمسقد اعمؼرئ .3

 اعمؼرئ اًمسقد حمؿد قمؿر. .4

 

 وفاته:

 سموًمبؼقع سمجقار اإلموم اًمـوومع رمحفام اهلل.هـ ذم اعمديـي اعمـقرة ودومـ 1324شمقذم اًمشقخ اًمتقكيس قموم 

 

  



14 

 

 ؾمـد اًمشقخ اًمتقكيس ذم اًمؼراءات:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 قمبد اًمرمحـ اعمؽل

 قمكم اًمشؼمامؾيس

 حمؿد هموزي

 حمؿد أمحد اًمتقكيس صمؿ اعمؽل

 طمبقى حمؿد اًمدراضمل اًمسامين قمكم سمـ حمؿد

 حمؿد اًمشوذزم اًمصدام أمحد سمـ حمؿد اعموـمري

 حمؿد اًمرايس حمؿد سمـ حمؿد اًمسامري

 حمؿد اعمشوط أمحد اًمسـون

 محقدة سمـ إدريس احلسقـل

 حمؿد اًمبـوين حمؿد احلرىموين

 إؾمحوق إسمراهقؿ اجلؿؾأسمق 

 ؾمود اًمتقكيس

 قمكم اًمـقري اًمصػوىميس

 حمؿد سمـ حمؿد إومراين قمكم إسمراهقؿ اًمرؿمقدي اخلقوط

 أسمق زيد اسمـ اًمؼويض ؾمؾطون اعمزاطمل
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 عبد اهلل ادكي الشوخ ترمجة

 -اسمه ومولده وحواته العلموة:

 .هق قمبد اهلل سمـ سمشػم ظمون اعمؽل

وًمد اًمشقخ قمبد اهلل سمـ حمؿد سمشػم ظمون اعمؽل ذم اهلـد ذم سمقً معروف سموًمعؾؿ واًمتديـ. وكظرًا ٓؾمتعامر اإلكجؾقز ًمؾفـد 

واضطفودهؿ ًمسؽوهنو إصؾقلم اؾمتشعر حمؿد سمشػم ظمون واًمد اًمشقخ قمبد اهلل اعمؽل أكف مـ إطمسـ أن يستقـمـقا 

( 3( حمؿد قمبد اًمرمحـ    )2( حمؿد قمبد اهلل   )1ظمون صمالصمي أوٍٓد: )مؽوكًو أظمر، وموختذ مؽي وـمـًو. ويمون عمحؿد سمشػم 

 م. 1867هـ/1284حمؿد طمبقى اًمرمحـ. ومفوضمر قمبد اهلل مع أسمقف وإظمقشمف إمم مؽي ذم اًمسـي 

ويمون حمؿد سمشػم ظمون ذم مؽي طمريصًو قمغم اًمعؾؿ وأن يتعؾؿ أوٓده، ومتعؾؿ قمبد اهلل قمـد مقٓكو رمحي اهلل اًمؽػماكقي ذم 

رم مؽي اعمؽرمي وذم اعمدرؾمي اًمصقًمتقي. وىمد سمؾغ طمرص قمبد اهلل ذم قمؾؿ اًمؼراءات إمم أن أظمذ اًمؼراءات اًمسبع طم

 واًمعنم مـ ـمريؼ اًمشوـمبقي واًمدرة واًمطقبي قمـ اًمؼورئ اعمؼري اعمٍمي اًمشقخ إسمراهقؿ ؾمعد. 

قيد واًمؼراءات. ويمون يامرس اًمؼراءة وسمعد أن أيمؿؾ هذه اًمؼراءات قُملمن مدرؾمًو ذم اعمدرؾمي اًمصقًمتقي ذم قمؾَؿل اًمتج

ؾموقمي يمومؾي يقمقًو، ويؼقل ًمتالمذشمف: إن مل يؽـ اًمتدريى قمغم اًمؼراءة قمودة اًمؼورئ ومؾـ حتسـ شمالوشمف وًمـ يتؼـ اًمؼراءة، 

 ومال يغػؾـ ىمورئ قمـ اًمتدريى يقمقوًّ.

م 1919هـ/1337إمم مموشمف ذم ؾمـي وىمد شمزج اًمؼورئ قمبد اهلل اعمؽل ذم مؽي اعمؽرمي وقموش ومقفو يعؾؿ اًمؼرآن واًمؼراءة 

 رمحف اهلل شمعومم.

 

 شووخه:

 وأظمذ اًمؼورئ قمبد اهلل اعمؽل رمحف اهلل شمعومم قمـ يمؾ مـ:

 مقٓكو رمحي اهلل اًمؽػماكقي: أظمذ قمـف قمؾقم خمتؾػي. .1

 اًمشقخ إسمراهقؿ ؾمعد: ىمرأ قمـده اًمؼراءات اًمسبع واًمعنم. .2
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 تالمذته:

 ويمون ممـ أظمذ قمـف: 

 اًمتفوكقي: كول اإلضموزة قمـ قمبد اهلل اعمؽل ذم اًمؼراءة.مقٓكو أذف قمكم  .1

 اًمؼورئ قمبد اًمرمحـ اعمؽل: كول اإلضموزة قمـ أظمقف قمبد اهلل اعمؽل ذم اًمؼراءات اًمسبع واًمعنم. .2

 اسمـ اًمشقخ ضمققان، أظمذ قمـف ىمراءة قموصؿ سمروايي طمػص. اعمؾؽقمبد  .3

 

 وفاته:

 رمحف اهلل شمعومم رمحًي واؾمعًي.م 1919هـ/1337شمقذم اًمشقخ قمبد اهلل ذم مؽي اعمؽرمي ؾمـي 
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 ترمجة الشوخ عبد الرمحن ادكي (3) 

 -اسمه، لقبه ومولده:

ذم اهلـد ذم زمـ آؾمتعامر اإلكجؾقز. رمحف اهلل هق قمبد اًمرمحـ سمـ حمؿد سمشػم ظمون اعمؾؼى سملؾمتوذ أؾموشمذة اهلـد، وًمد 

ويمون واًمده حمؿد سمشػم مـ اعمؼووملم ضد آؾمتعامر اًمؼميطوين ذم اهلـد. ومؾام أطمس حمؿد سمشػم ظمون سمظؾؿ اعمستعؿريـ 

وكزل سمؿؽي اعمؽرمي ؾمـي  أًمػ   –ومـفؿ قمبد اًمرمحـ  –واضطفودهؿ أهؾ اهلـد اضطر إمم اهلجرة ومفوضمر مع أهؾف 

 م(، وؾمؽـ ومقفو.1867هـ(  اعمقاومؼ ًٕمػ وصمامن موئي وؾمبع وؾمتلم اعمقالدي )٧٢١١صمامكلم )وموئتلم وصمالث و

 

 حواته العلموة:

سمدأ قمبد اًمرمحـ يتعؾؿ مبودئ اًمعؾقم ذم مؽي اعمؽرمي، ومحػظ اًمؼرآن وسمعض اعمتقن ذم اًمتجقيد، ومل يلظمذ ذم قمؾؿ اًمؼراءة 

درة، واًمطقبي. وشمعؾؿ هذه اًمؽتى مـ أظمقف قمبد اهلل اعمؽل يمام إٓ سمعد أن طمػظ طمرز إموين اعمعروف سموًمشوـمبقي، واًم

أظمذ قمـف اًمؼراءات اًمسبع مـ ـمريؼ اًمدرة واًمطقبي.  وسمعد اًمدراؾمي رضمع إمم اهلـد طمقٌ كنم هـوك اًمعؾقَم اًمتل أظمذهو 

 ذم مؽي.

وأصبح مدرؾمًو ذم مدرؾمي مقٓكو أمحد طمسـ، صمؿ ؾمؽـ   –ىمريي سموهلـد  –م قمود إمم يمـػقر 1883هـ/1300وذم قموم  

إًمف آسمودي وقمؾَّؿ ذم مدرؾمي إطمقوء اًمعؾقم، ويمون اًمؼورئ قمبد اًمرمحـ يرهمى ذم كنم اًمعؾؿ همػم أن اًمطؾبي يموكقا ىمؾقؾ 

ـبل صغم اًمرهمبي واهلؿي ذم اًمعؾؿ. وًمذًمؽ رأى أن يرضمع إمم مؽي ومتفقَّل ًمؾسػر ومجع إمتعي. وىمبؾ أن يسوومر سمققٍم رأى اًم

وعمو اؾمتقؼظ صبوطمًو ومرغ  "يو قمبد اًمرمحـ امؽٌ ذم اهلـد ومنكو كرضمق مـؽ ظمػمًا يمثػماً "اهلل قمؾقف وؾمؾؿ ذم اعمـوم يؼقل: 

 اعمحتقيوت وقمزم اًمبؼوء ذم اهلـد.

وسمُجفد اًمشقخ اًمؼورئ قمبد اًمرمحـ سمدأ اًمـوس يرؾمؾقن إًمقف أوٓدهؿ ًمقلظمذوا قمـف. وذاع صقتف طمتك طمرض قمـده يمثػم 

اًمطؾبي سمؾ اًمعؾامء اًمؽبور مـ كقاطمل اهلـد ومتتؾؿذوا قمـده، وسمف اكتنم قمؾؿ اًمؼراءات ذم اهلـد. ويصعى حتديد يمؿ مـ 

 قمدد اًمعؾامء اًمذيـ خترضمقا قمـده. 
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 صفاته:

ل اًمتجقيد واًمؼراءة، ويمون اًمؼورئ قمبد اًمرمحـ رمحف اهلل ذا طِمػظ واومر وذايمرٍة متقـي، ومؼد طمػظ اعمتقن اًمؽثػمة ذم قمؾؿَ 

ٍػ وٓ شمؽؾٍػ. ويمون يصكم ذم رمضون  ويرسد شمػوصقؾ اًمؼراءات واًمروايوت واًمطرق سمسفقًمٍي ويموكً ىمراءشمف سمال شمعسُّ

صالة اًمؽماويح وطمده يرشمؾ ومقفو اًمؼرٰان شمرشمقاًل. وذم ًمقؾي مـ ًمقوزم ظمتؿ اًمؼرآن َكيِسَ ؾمقرة اهلؿزة ومؾامَّ ُأظْمؼِم قمـ ذًمؽ 

 وملقمود اًمصالة وىمرأ ؾمقرة اهلؿزة.ىمول: إن اًمؼرٰان هموًمٌى وٓ يغؾبف أطمٌد. 

ويمون رمحف اهلل ُيقافمى قمغم صالة اًمـقاومؾ يمصالة اًمضحك واًمتفجد وهمػمهو. وىمقؾ يمون خيتؿ ذم هذه اًمـقاومؾ ظمتامت 

 يمثػمًة مـ ىمراءات خمتؾػي. 

س ذم اعمدرؾمي اًمعوًمقي ومل حيٍ سمعد رضمققمف إمم اهلـد إٓ مرشملم، وموؿمتد اؿمتقوىمف إمم زيورة اعمديـي اعمـقرة. وذم آظمر قمؿره درَّ 

 م. 1922ديسؿؼم  25هـ/1341اًمػرىموكقي ذم ًمؽفـق طمتك شمقذم ومقفو يقم اًمسودس مـ مجودى إومم

 

 شووخه:

 قمبد اهلل اعمؽل: أظمذ اًمؼورئ قمبد اًمرمحـ اعمؽل اًمؼراءات اًمسبع واًمعنم قمـ أظمقف قمبد اهلل اعمؽل.  .1

 ىمرأ قمؾقف سمعض اًمؼرآن وأضموزه سموًمؽؾ.حمؿد هموزي:  .2

 

 تالمذته:

 وأظمذ قمـف ظمؾؼ يمثػٌم مـ أومغوكستون، وسمـجق، وسمرمو. وممـ أظمذ قمـف:

 ضقوء اًمديـ  .1

 قمبد اعمؾؽ سمـ اًمشقخ ضمققان .2

 طمػظ اًمرمحـ اًمديقسمـدي .3

 حمى اًمديـ سمـ ضقوء اًمديـ .4

 

 مؤلفاته:

 اًمػقائد اعمؽقي: شمدرس ذم معظؿ دور اًمعؾقم ذم اًمعومل. .1
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 اًمشوـمبل.أومضؾ اًمدرر، وهق ذح قمغم اًمرائقي ًمإلموم  .2

 

 وفاته:

م. رمحف اهلل 1922ديسؿؼم  25هـ/1341شمقذم اًمؼورئ قمبد اًمرمحـ اعمؽل ذم ًمؽفـق يقم اًمسودس مـ مجودى إومم

 .شمعومم رمحي واؾمعي
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 الشوخ ضواء الدينالقارئ 

 أمحد سمـ مـشئ قمبد اًمرزاق أسمودي.هق اًمشقخ ضقوء اًمديـ 

 م ذم مديـي إًمف آسمود.1873يقًمقق  24هـ/ 1290مجودى إومم ؾمـي وًمد رمحف اهلل شمعومم يقم اًمتوؾمع واًمعنميـ مـ 

 

 حواته العلموة:

ؾمور اًمشقخ ضقوء اًمديـ رمحف اهلل ذم اعمراطمؾ اًمتعؾقؿقي يمعودة أسمـوء زموكف، وأظمذ قمؾقم اعمبودئ قمـ قمؿف مـػم اًمديـ أمحد، 

صمؿ شمؾؼك اًمؼراءات اًمسبع واًمعنم مـ ـمريؼ اًمدرة واًمطقبي قمـ اًمؼورئ قمبد اًمرمحـ اعمؽل، ويمون رمحف اهلل شمعومم مـ أضمؾي 

 رًا ذم قمؾؿ اًمؼراءات ومع ذًمؽ يمون متقضعًو. أصحوب اًمؼورئ قمبد اًمرمحـ اعمؽل، موه

ؾمًو ذم اعمدرؾمي اإلؾمالمقي اًمعرسمقي سمؿديـي أمروهو، وذم أصمـوئف اؾمتػود يمثػمًا مـ اعمحدث اًمؽبػم  قُملمن رمحف اهلل شمعومم ُمدرن

مجقع أكحوء مقٓكو أمحد طمسـ واعمػرس اجلؾقؾ مقٓكو قمبد اًمرمحـ. وًمشفرة اعمدرؾملم ذم هذه اعمدرؾمي ضموء اًمطؾبي مـ 

 اهلـد، وٕضمؾ ذًمؽ اؿمتفر اًمؼورئ ضقوء اًمديـ ذم اهلـد. 

وصموين ؾمببلم ًمشفرشمف أكف ىموم سموًمتدريس ذم يمثػم مـ مدارس اهلـد وسمويمستون، ومذاع صقشمف ويمثر ـمالسمف، ًمؼد ىموم سموًمتدريس 

ذم يموكبقر، واعمدرؾمي  ذم مدرؾمي دمقيد اًمؼرآن ذم ؾمفوركبقر، ومدرؾمي قموًمقي ومرىموكقي ذم ًمؽفـق، ومدرؾمي ىمراءة اًمؼرآن

 اًمػوروىمقي ذم ضمقكبقر، واعمدرؾمي اًمسبحوكقي ذم إًمف آسمود.

 

 شووخه:

 اًمشقخ مـػم أمحد، وهق قمؿف، أظمذ قمـف مبودئ اًمعؾقم  .1

 مقٓكو أمحد طمسـ: شمؾؼك قمـف قمؾقم احلديٌ وهمػمه .2

 مقٓكو قمبد اًمرمحـ: شمؾؼك قمـف اًمتػسػم وهمػمه .3

 ت اًمسبع واًمعنم وأضمقز ذم ذًمؽ يمؾف.اًمؼورئ قمبد اًمرمحـ اعمؽل، أظمذ قمـف اًمؼراءا .4

 

 تالموذه:

 حمؿد قمبد اهلل اًمتفوكقي .1
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 حمى اًمديـ وهق وًمده .2

 حمؿد ؾمؾقامن اًمديقسمـدي .3

 حمؿد يمومؾ .4

 

 مؤلفاته:

 م1907ضقوء اًمؼرءات، أًمػف سموًمؾغي إرديي، اكتفك شملًمقػف قموم  .1

 ، وـمبع مرارًا 1902ظمالصي اًمبقون ذم دمقيد اًمؼرآن، وهق يمتوب ذم مسوئؾ اًمتجقيد، اكتفك شموًمقػف قموم  .2

 ضقوء اًمؼرآن، وهق ذح ظمالصي اًمبقون سموًمؾغي آرديي،  مل يؽؿؾف. .3

 

 وفاته:

 م.1951سؿؼم دي 6هـ اعمقاومؼ ًمـ 1371شمقذم رمحف اهلل شمعومم ذم مديـي إًمف آسمود يقم إطمد اًمسوسمع مـ مجودى إومم 
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 الشوخ حمب الدين بن ضواء الدينترمجة 

ق حمى اًمديـ اسمـ ضقوء اًمديـ أصؾف مـ كوره ىمريٌي مـ ىمرى إًمف آسمود، وًمد رمحف اهلل شمعومم ذم يقم اخلومس مـ رمضون ه

 م. 1904كقومؿؼم  13هـ/ 1322ؾمـي 

 

 حواته العلموة:

احلديٌ واًمػؼف واًمعؾقم إظمرى اًمتل حيتوضمفو هـوك قمؾؿ طمقٌ شمعؾؿ َأْمُرْوَه إمم  طمػظ اًمؼرآن حتً رقمويي أسمقف صمؿ رطمؾ

 يمؾ قمومل.

أظمذ اًمؼراءات اًمسبع واًمعنم مـ ـمريؼ اًمشوـمبقي واًمدرة واًمطقبي قمـ اًمؼورئ قمبد اًمرمحـ اعمؽل، َأْمُرْوَه وعمو رضمع مـ 

صمؿ يستجقزه وسمعد إيمامًمف قمغم اًمؼورئ قمبد اًمرمحـ اعمؽل، أوصوه اًمؼورئ قمبد اًمرمحـ اعمؽل أن يعقد اًمؼراءة قمغم أسمقف 

 .مرًة صموكقي قمغم أسمقف اًمؼورئ ضقوء اًمديـ اطمؽمامًو ًمف، ومبفذه اًمقصقي ىمرأ مجقع اًمؼراءات اًمسبع واًمعنم ويمتبفو

وعمو أشمؿ دراؾمتف ىموم سموًمتدريس ذم اعمدرؾمي اًمسبحوكقي سمنًمف آسمود، ويموكً أصمرات أسمقف شمظفر ومقف، وقمال ؿملكف ذم طمقوة أسمقف 

 .مـ كقاطمل خمتؾػي وضموئتف اًمطؾبي

 

 شووخه:

 اًمدرة واًمطقبي.اًمؼورئ قمبد اًمرمحـ اعمؽل، أظمذ قمـف اًمؼراءات اًمسبع واًمعنم مـ ـمريؼ  .1

 واًمده ضقوء اًمديـ، ىمرا قمـده مو أظمذ قمـ اًمؼورئ قمبد اًمرمحـ اعمؽل. .2

 

 مؤلفاته:

 ضمومع اًمقىمػ .1

 معرومي اًمرؾمقم .2

 

 تالمذته:

 ويمون ممـ أظمذ قمـف اًمؼورئ أكقس أمحد ظمون.
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 القارئ ادقرئ أىوس أمحد خان

  -اسمه ومولده ولقبه:

 -اًمشقخ أكقس أمحد ظمون اًمػقض آسمودي   -اًمداريـ يُمجرات، اًمـفـد هق اًمؼورئ اعمؼرئ ؿمقخ اًمؼراء سمدار اًمعؾقم ومالح 

 وًمد ؾمامطمي اًمشقخ رم ضَمَؽـُْػقر ىمريي مـ ىمرى ومقض آسمود، اهلـد. رمحف اهلل،

مـ أؿمفرشمالمذة ومّتبعل ؿمقخ اهلـد حمؿقد طمسـ  -رمحف اهلل شمعومم -ويمون أسمقه اًمشقخ مقٓكو قمبد اًمرؤوف ظمون

يمون زاهدًا صوحلًو ورقمًو. ومل يؽـ ذم سمؾده أيمثر اشمبوقمًو ًمؾؽتوب واًمسـي مـف. وعمو ومرغ مـ اًمديقسمـدي رمحف اهلل شمعومم. و

دراؾمي إدب اًمعريب واحلديٌ واًمػؼف واًمعؾقم إظمرى ذم دار اًمعؾقم ديقسمـد، اقمتـك سمعؾؿ اًمؼراءات طمتك متفر ومقف صمؿ 

    ؿ. وأًمػ يمتبًو يمثػمة وأومتك رم مقاضع ؿمتك.                                                                                      رضمع إمم ىمريتف طمقٌ قمّؾؿ اًمشبون واؿمتغؾ سمتصحقح شمالوهتؿ ًمؾؼرآن اًمؽري

ُود أّمف إذ شمقومقً وهق ذم ؾمـ اًمصبو. ومؽمسمك قمغم يد أسمقف وحتً قمـويتف،  -رمحف اهلل شمعومم -وًمؼد طُمرم صوطمى اًمؽممجي

واًمسػر. ويمون متقىمعًو أكف يرث قمؾؿ أسمقف ويـسؾ ومقف ظمصوئؾ أسمقف. ومـول مـ أسمقف طمّى ديـ اهلل  ومؽون يصوطمبف رم احلرض

 -ويمتوسمف ويمذا طمّى كبّقف صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ وؾمـتف. ويمون أسمقه يبغض اًمتعدي قمـ طمدود اهلل شمعومم، يمذًمؽ اسمـف 

 طمّى اًمؼرآن وقمؾقمف مـ اًمؼراءات وهمػمهو. رمحف اهلل شمعومم. ويمون مـ اعمتقىمع أيضو أن يـول مـ أسمقف -صوطمى اًمؽممجي

 

 حواته العلموة:

ظموصًي قمؾؿ اًمؼراءات  –اًمتحؼ اًمشقخ اًمؼورئ أكقس أمحد رمحف اهلل شمعومم سمدار اًمعؾقم ديقسمـد، ًمدراؾمي اًمعؾقم اإلؾمالمقي 

ـمرق طمػص يمؾَّفو رم صغره. ومتعّؾؿ قمـد ؿمقخ اًمؼّراء ومؼرئ زموكف رم ديقسمـد اًمؼورئ اعمؼرئ طمػظ اًمرمحـ اًمديقسمـدي  -

ويمذا اًمؼراءات اًمسبع. ومل يؽتػ اًمشقخ أكقس أمحد رمحف اهلل شمعومم سمتعّؾؿ اًمؼراءات اًمسبع ومحسى، سمؾ ؾموومر امم 

اعمدرؾمي اًمعوًمقي اًمػرىموكقي رم ًمؽفـق اًمتل قمرومً طملم ذاك سمؼّرائفو اًمـؿفرة رم ومـ اًمؼراءات وقمؾقم اًمؼرآن. ومتعؾؿ 

ًمؼراء اعمتخصصلم رم قمؾؿ اًمؼراءات. ويمون مـ مجؾي اعمتخصصلم: اًمؼورئ اعمؼرئ واؾمتػود اًمشقخ رمحف اهلل شمعومم مـ ا

حمى اًمديـ أمحد سمـ ضقوء اًمديـ أمحد اإلًٰمَف آسمودي، واًمشقخ حمؿد ؾموسمؼ اًمؾؽفـقي، واًمشقخ قمبد اهلودى ؾمؽـدر اعمؽك. 

اًمؽتى واعمصـػوت ًمعدة  وىمد شمعؾؿ اًمشقخ اًمؼورئ أكقس أمحد رمحف اهلل شمعومم مـ اًمشقخ اعمؼرئ حمى اًمديـ معظؿ

ؾمـقات طمتك أيمؿؾ قمـده اًمؼراءات اًمسبع واًمعنم مـ ـمرق اًمشوـمبقي واًمدرة واًمطقبي. وسمسبى شمػقىمف رم اًمػـ قُملمن 

س ومقفو ًمعنم ؾمـقات.                                  مدرؾمو رم كػس اعمدرؾمي، )اعمدرؾمي اًمػرىموكقي( ومدرَّ
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م( أؾمسً دار اًمعؾقم اعمسؿك سمػالح اًمداريـ رم شمريمقرس ىمريي رم اهلـد. 1964ورم ؾمـي أًمػ وشمسعامئي وأرسمع وؾمتلم )

ويمون مديرهو إذ ذاك يبحٌ قمـ معؾٍؿ ومؼرٍئ موهٍر رم ومـ اًمؼراءات مّدًة ـمقيؾًي. ومؾام زار ًمؽفـق مّر سموعمدرؾمي اًمعوًمقي 

عمعؼدة ومسوئؾ قمؾؿ اًمؼراءات اًمػرىموكقي ومعثر قمغم معّؾٍؿ مل يبؾغ مـ اًمعؿر ؾمـ اًمشقخقظمي ينمح ًمؾطؾبي اًمعبورات ا

اعمختؾػي، ومتلصمر سمغزارشمف رم هذا اًمعؾؿ اًمنميػ وشمػرس ومقف سموكف يـدر وضمقد مثؾف رم اعمدارس اإلؾمالمقي. ويمون هذا 

اعمعؾؿ هق اًمؼورئ أكقس أمحد رمحف اهلل شمعومم. وسمعد أن أسمدى اعمدير رهمبتف ومقف ًمّبك اًمؼورئ أكقس أمحد هلذه اًمػرصي 

محف اهلل شمعومم معؾَؿ قمؾؿ اًمؼراءات رم داراًمعؾقم ومالح اًمداريـ. ويمون ذاًمؽ رم ؾمـي أًمػ وشمسعامئي اًمثؿقـي. وأصبح ر

 م(. ومل يؾبٌ همػم يسػم طمتك اؿمتفر سمعؾؿف سملم إؾموشمذة واًمطؾبي.1975ومخس وؾمبعلم )

 ، ومؽون اًمشقخ يرى أكف ويمون رمحف اهلل شمعومم يعتؼد أن قمؾؿ اًمؼراءات ًمقس يمعؾقم أظمرى طمتك يدّرؾمف يمّؾ مـ هىَّ ودبَّ

ٓ يـبغل إيصول هذا اًمعؾؿ اًمنميػ إّٓ عمـ اضمتؿع ومقف اًمطؾى اًمصودق واًمتقاضع. وىمد يمون رم ىمؾى اًمشقخ حمبي 

راؾمخي وقمالىمي ىمقيي سمؽتوب اهلل شمعومم وهبذا اًمعؾؿ اًمنميػ ومؾؿ يطؿئـ سمنقمطوئف يمؾ طموـمى ًمقؾ أو هموئص ؾمقؾ. 

ؿ ومقفؿ اخلػم واًمرهمبي إن هذا اًمعؾؿ ذيػ ومال يع -ويمثػما مو يؼقل طك إٓ ًمنميػ، ويمون اًمشقخ اذا وضمد مـ شمقؾمَّ

يػرغ كػسف إلومودشمف طمتك ذم أوىموشمف اًمػورهمي، ويؼّرسمف ذم جمؾسف ويؽرمف أموم أظمريـ طمتك  يؿده سموعمول ويـػؼ قمؾقف ؿمػؼًي 

 وحمبًي ًمف.

ؼرآن اًمؽريؿ، ويموكً قمودشمف هذه ختوًمػ ويمون اًمشقخ رمحف اهلل شمعومم ٓ جيقز أطمدا إٓ سمعد إؾمامقمف ظمتؿي يمومؾي مـ اًم

 اًمعودة اعمعفقدة ذم سمعض اعمدارس ذم قمٍمه طمقٌ يموكقا جيقزون إضموزة قمومي وًمق ىمبؾ ظمتؿ اًمؼرآن اًمؽريؿ. 

مل يعجبف اًمظفقر ذم اًمـوس وٓ اًمشققع، ويمون جيتـبف  –وإن يمون مشفقرا سمعؾؿف ذم ومـ اًمؼرآن واًمؼراءات  –واًمشقخ 

 طمسى اإلمؽون، ويمون يػضؾ اعمجوًمسي مع اًمشققخ واًمطؾبي.

 

 مؤلفاته:

وأًمػ اًمشقخ رمحف اهلل شمعومم أرسمع شملًمقػوت رم قمؾؿ اًمتجقيد واًمؼراءات سموًمؾغي إردويي، وواطمدة سموًمعرسمقي )خمطقط( 

 اًمػقائد اًمؽمشمقؾقي رم أطمؽوم اًمتجقيد.

اًمػقائد اًمتجقيديي: وهق يمتوب كػقس سملمَّ ومقف أطمؽوم اًمتجقيد، وًمف مقزة عمـ يريد إشمؼون احلروف وشمصحقح اًمؼراءة . 1

 سمروايي طمػص.
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. اًمػقائد اعمحبقي: اجلزء آّول سملمَّ ومقف أصقل اًمؼراءات اًمسبع مـ ـمريؼ اًمشوـمبقي، واجلزء اًمثوكك سملّم ومقف ومرش 2

 احلروف مـ ـمريؼ اًمشوـمبقي.

 ائد اعمتّؿؿي: سملمَّ ومقف أصقل اًمؼراءات اًمثالث مـ ـمريؼ اًمدرة.. اًمػق3

 . اًمػقائد اعمؽّؿؾي: سملمَّ ومقف أصقل اًمؼراءات اًمعنم مـ ـمريؼ اًمطقبي.4

 

 صفاته:

ويمون رمحف اهلل شمعومم هيتؿ همويي اإلهتامم ويرس همويي اًمرسور قمـد ظمتؿ اًمؼرآن اًمؽريؿ ؾمقاء يمون قمـد شمؽؿقؾ روايي طمػص 

 ًمسبع أو اًمعنم. و يمون مبفجًو ًمف طمتك جيؿع اًمـوس قمـد اخلتؿ ًمؾدقموء.أو اًمؼراءات ا

حمبي ؿمديدة ًمؾـبل صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ ومقصكم ويسؾؿ قمؾقف طمقثام ذيمر اؾمؿف. ويمون  –رمحف اهلل شمعومم  –ويمون ًمؾشقخ 

رض مقشمف آظمر يغضى إذا ُذيمر اؾمؿف قمؾقف اًمصؾقة واًمسالم ومل يصؾ قمؾقف أطمٌد مـ اًمطؾبي رم اعمجؾس. وصـػ رم م

، ويمون يطقؾ "ؿملن اعمصطػك صغم اهلل قمؾقف و ؾمّؾؿ"يمتبف ذم ؾمػمة احلبقى اعمصطػك قمؾقف اًمصالة واًمسالم اعمسؿك ب

اًمسفر رم اًمؾقؾ يمل يؽؿؾف ىمبؾ مموشمف. وًمؼد اؾمتجوب اهلل دقموءه وطمؼؼ ُأمـقتف وملشمؿ يمتوسمف اعمذيمقر، ويؼع رم جمؾديـ 

 ضخؿلم حيتقي قمغم أيمثر مـ أًمػ صػحي.

قمغم يمؾ ؿمئ طمتك اًمزواج، ومعوش قموزسمًو –ظموصي قمؾؿ اًمؼراءات  –ـ ظموصقتف رمحف اهلل شمعومم أكف آصمر واًمعبودَة اًمعؾَؿ وم

 إمم أن ىمه َكَػسف إظمػمة.

 

 وفاته: 

سمداء اًمسؽر، ووموضً روطمف إمم اًمرومقؼ إقمغم رم اًمققم اًمسودس قمنم مـ  –رمحف اهلل شمعومم   –ورم آظمر قمؿره أصقى 

م( أدظمؾف اهلل ومراديس ضمـوشمف وأوموض قمغم رضحيف ؿمآسمِقى رمحتف 1990ـي أًمػ وشمسعامئي وشمسعلم )ؿمفر كقومؿؼم ؾم

 وهمػراكف.
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 شووخه:

شمؾؼك قمـف اًمؼراءات اًمسبع واًمعنم مـ ـمريؼ اًمشوـمبقي واًمدرة واًمطقبي، ويمون  –. اًمؼورئ حمى اًمديـ سمـ ضقوء اًمديـ 1

 قمؿدشمف ذم اًمتجقيد واًمؼراءات. 

 ىمرأ قمؾقف روايي طمػص وسمعض إضمزاء رم اًمؼراءات اًمسبع وكول إضموزة مـف. –اًمؼورئ طمػظ اًمرمحـ اًمديقسمـدي . 2 

 شمؾؼك قمـف اًمؼراءات اًمسبع مـ ـمريؼ اًمشوـمبقي. –اًمؼورئ حمؿد ؾموسمؼ اًمؾؽفـقي . 3 

 شمؾؼك قمـف اًمؼراءات اًمسبع مـ ـمريؼ اًمشوـمبقي. –. اًمؼورئ قمبد اهلودى ؾمؽـدر اعمّؽك 4

 

 ته:تالمذ

ىمرأ قمؾقف اًمؼراءات اًمسبع مـ ـمريؼ  –. اًمؼورئ أيقب سمـ إسمراهقؿ إؾمحوق )ٓ زال حمػقفمو مـ يمؾ ـمورق وهموؾمؼ( 1 

 اًمشوـمبقي واًمؼراءات اًمعنم مـ ـمريؼل اًمدرة واًمطقبي.

ىمرأ قمؾقف اًمؼراءات اًمسبع مـ ـمريؼ اًمشوـمبقي واًمؼراءات اًمعنم مـ  –. اًمؼورئ حمؿد هورون سمـ ؿمقخ قمكم طمسلم 2

 ل اًمدرة واًمطقبي.ـمريؼ

ىمرأ قمؾقف اًمؼراءات اًمسبع مـ ـمريؼ اًمشوـمبقي واًمؼراءات اًمعنم مـ ـمريؼل  - ئ حمؿد صديؼ سمـ طموومظ آدمرًمؼو. ا3

 اًمدرة واًمطقبي.

ىمرأ قمؾقف اًمؼراءات اًمسبع مـ ـمريؼ اًمشوـمبقي واًمؼراءات اًمعنم مـ  - اًمؼورئ اؾمامقمقؾ سمـ ؿمبػم امحد ديسوئ. 4

 ـمريؼل اًمدرة واًمطقبي.

ىمرأ قمؾقف اًمؼراءات اًمسبع مـ ـمريؼ اًمشوـمبقي واًمؼراءات اًمعنم  -ًمؼورئ ؿمقخ مػقد آؾمالم سمـ ؿمقخ قمبد اًمؼودرا. 5

 مـ ـمريؼل اًمدرة واًمطقبي.

 ىمرأ قمؾقف اًمؼراءات اًمسبع مـ ـمريؼ اًمشوـمبقي واًمؼراءات اًمعنم مـ ـمريؼ اًمدرة. -اًمؼورئ حمؿد زسمػم سمـ أمحد ًٓمف . 6

ىمرأ قمؾقف اًمؼراءات اًمسبع مـ ـمريؼ اًمشوـمبقي واًمؼراءات اًمعنم مـ ـمريؼ  -. اًمؼورئ حمؿد يقؾمػ سمـ إسمراهقؿ 7

 اًمدرة. 

 ىمرأ قمؾقف اًمؼراءات اًمسبع مـ ـمريؼ اًمشوـمبقي واًمؼراءات اًمعنم مـ ـمريؼ اًمدرة. -. اًمؼورئ حمؿد طمسـ وموروىمل 8

 مـ ـمريؼ اًمشوـمبقي واًمؼراءات اًمعنم مـ ـمريؼ اًمدرة. ىمرأ قمؾقف اًمؼراءات اًمسبع -اًمؼورئ مؼبقل همالم رؾمقل . 9
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ىمرأ قمؾقف اًمؼراءات اًمسبع مـ ـمريؼ اًمشوـمبقي واًمؼراءات اًمعنم مـ ـمريؼ  -اًمؼورئ داود سمـ أمحد سمـ داود ركديرا  .11

 اًمدرة.

 ىمرأ قمؾقف اًمؼراءات اًمسبع مـ ـمريؼ اًمشوـمبقي. -اًمؼورئ يقكس سمـ قمبد اهلل  .11

 ىمرأ قمؾقف اًمؼراءات اًمسبع مـ ـمريؼ اًمشوـمبقي. -سمـ اؾمامقمقؾ سمخش اًمؼورئ حمؿد إىمبول  .12

 ىمرأ قمؾقف اًمؼراءات اًمسبع مـ ـمريؼ اًمشوـمبقي. وهمػمهؿ يمثػمون. -اًمؼورئ ؿمبػم امحد سمـ قمبد اًمؼودر أؾمامل  .13
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 شوخنا أىوس أمحد خان  شوخ منهج تدريس

أضمزاء مـ اًمؼرآن اًمؽريؿ، وًمؽـ اًمشقخ أكقس أمحد ٓ ويمون مـفٍ سمعض اعمشويخ سملن جيقز اًمطوًمى سمعد أن ىمرأ قمؾقف قمدة 

ا إٓ سمعد أن خيتؿ قمؾقف، وإذا يمون سمطريؼ اًمـقسمي أي يلظمذ قمـف سمعض اًمطالب سملن يؼرأ قمؾقف واطمد مـفؿ ويسؿع جيقز أطمدً 

 أظمرون، ومال جيقز اًمطوًمى إذا يػقشمف ؿمقئًو مـ اخلتؿ وًمق يموكً آيي مـ اًمسقرة أو وضمفًو مـ وضمقه اًمؼراءات.

 

  : ادرحلة األوىل

أوًٓ طمػظ يمتوب اهلل شمبورك وشمعومم، صمؿ ذيمراًمشقخ أكقس أمحد ظمون طمقل مـفٍ شمعؾقؿ قمؾؿل اًمتجقيد واًمؼراءات ذم  

ذم حتصقؾ هذا اًمعؾؿ اًمنميػ أي قمؾؿ اًمؼراءات ومال سمد أوًٓ أن يتعؾؿ خمورج احلروف "يمتوسمف اًمػقائد اعمحبـقي: 

وهر اعمتؼـ اًمذي أشمؼـ ىمراءشمف قمغم ؿمقخ جموز ىمبؾف سمسـده وصػوهتو درايي وشمطبقؼو، وٓ يؿؽـ ذًمؽ إٓ قمـد اًمشقخ اعم

 "، صمؿ يؼرأ اًمطوًمى قمغم اًمشقخ ظمتؿي يمومؾي سمروايي طمػص مـ ـمريؼ اًمشوـمبقي.اعمتصؾ إمم اًمـبل 

وذم هذه اعمرطمؾي يؼرأ اًمشقخ أكقس أمحد ًمؾطوًمى وهق يسؿع ضمقدًا ًمؼراءة اًمشقخ، صمؿ يعقد اًمطوًمى احلّصي اًمتل ؾمؿع 

أصمـوءهو يصحح اًمشقخ ىمراءشمف، وذم هذا اًمطريؼ طمصؾ اًمطوًمى ظمتؿتلم قمغم اًمشقخ: إومم ؾمامقمًو مـ مـ اًمشقخ، وذم 

اًمشقخ واًمثوين ىمراءة قمؾقف. وذم هذه اعمرطمؾي يدرس اًمطوًمى قمدة يمتى اًمػـ مو حتتقي قمغم سمعض اًمؽتى ذم اًمؾغي 

ؼرآن ًمؾشقخ أذف قمكم اًمتفوكقي، شمسفقؾ إرديي واًمعرسمقي، مـفو اًمػقائد اًمتجقيديي ًمؾشقخ أكقس أمحد ظمون، مجول اًم

اًمتجقيد ًمؾؼورئ صديؼ أمحد، ضمومع اًمقىمػ ًمؾشقخ حمى اًمديـ، واًمػقائد اعمؽقي ًمؾشقخ قمبد اًمرمحـ اعمؽل، وظمالصي 

اًمبقون ًمؾشقخ ضقوء اًمديـ، واعمؼدمي اجلزريي وهمػمهو مـ يمتى اًمػـ. ويؼرأ اًمطوًمى أيضًو مـ يمتى أظمرى مع اًمبحٌ 

طمل ؿمقخ اإلؾمالم زيمريو إكصوري وماّل قمكم اًمؼورئ قمغم متـ اجلزريي، وهنويي اًمؼقل اعمػقد ًمؾشقخ ومقفو مع اًمشقخ يمنم

 حمؿد مؽل كٍم اجلرييس وهمػمهو. وهبذا أظمذ اًمطوًمى اًمدرايي واًمروايي قمـ اًمشقخ ذم هذه اعمرطمؾي.

  

 :ادرحلة الثاىوة

د وشمؽؿقؾ روايي طمػص ًمقدرؾمفؿ اًمؼراءات اًمسبع اًمشقخ خيتور سمعض مـ شمػقق مـ شمالمذشمف اًمذيـ اضمتفدوا ذم اًمتجقي 

اًمتل خلص ومقف اًمشقخ أكقس أمحد أصقل اًمؼراءات  "اًمػقائد اعمحبقي"مـ ـمريؼ اًمشوـمبقي، ويدرس اًمطوًمى أوًٓ يمتوب 

ومـفجف ذم شمعؾقؿ اًمشوـمبقي ويمذا سموىمل اعمتقن يموًمدرة اًمسبع، وحيػظ اًمطوًمى هذ اًمؽتوب، صمؿ يدرس متـ اًمشوـمبقي، 



29 

 

ن اًمطوًمى يؼرأ قمؾقف سمقتًو وهق ينمح هلؿ مو ومقفو مـ إطمؽوم اعمتػؼ قمؾقفو واعمختؾػ ومقفو وأىمقال ذاح هذه واًمطقبي أ

اعمتقن، واًمؾغي وهمػمهو مـ اًمػقائد سمقضقح شموم، وحتً رقمويي اًمشقخ يطوًمع اًمطوًمى قمدة ذوح قمغم اًمشوـمبقي يمنسمراز 

 عد إمتوم متـ اًمشوـمبقي يبدأ سمجؿع اًمؼراءات اًمسبع قمغم اًمشقخ. اعمعوين، وأموكقي ًمؾشقخ إفمفور أمحد اًمتفوكقي وهمػمهو، وسم

وأصمـوء هذا اخلتؿ يؼرأ اًمطوًمى أيضًو اًمؽتوب همقٌ اًمـػع ذم اًمؼراءات اًمسبع ًمؾصػوىميس متومًو، ويمذا يؼرأ رساج اًمؼورئ 

 اًمـػع. اعمبتدي ٓسمـ اًمؼوصح وخمتٍم سمؾقغ إمـقي ٕهنام ذم اًمـسخ اًمؼديؿي يموكو مطبققمًو ذم هومش همقٌ

 وسمعد اخلتؿ سموًمؼراءات اًمسبع  يدرس اًمعؼقؾي ذم قمؾؿ اًمرؾمؿ ًمإلموم اًمشوـمبل.

  

 ادرحلة الثالثة:

ص ومقف إصقل ًمؾؼراءات  "اًمػقائد اعمتؿؿي"يدرس اًمطوًمى ذم هذه اعمرطمؾي وحيػظ  ًمؾشقخ أكقس أمحد، اًمذي ًَمـخَّ

طمو سمـػس اًمطريؼ اًمذي أظمذ قمـف اًمشوـمبقي، صمؿ يبدأ اًمثالث مـ اًمدرة، صمؿ يلظمذ قمـ اًمشقخ متـ اًمدرة اعمضقي كظام وذ

 سمجؿع اًمؼراءات اًمثالث قمؾقف، وذم أصمـوء هذا اجلؿع يؼرأ اًمبدور اًمزاهرة يموماًل ويمذا اًمقضمقه اعمسػرة ًمؾشؿس اعمتقزم.

 

 ادرحلة الرابعة:

إصقل ًمؾؼراءات اًمعنم ًمؾشقخ أكقس أمحد، اًمذي خلَّص ومقف  "اًمػقائد اعمؽؿؾي"ذم هذه اعمرطمؾي يدرس وحيػظ يمتوب 

مـ اًمطقبي مع سمعض حتريراهتو اهلومي، صمؿ يلظمذ قمـ اًمشقخ متـ اًمطبقي كظام وذطمو سمـػس اًمطريؼ اًمذي أظمذ قمـف متـل 

إحتوف "اًمشوـمبقي واًمدرة، صمؿ جيؿع قمدة أضمزاء قمغم اًمشقخ سموًمؼراءات اًمعنم مـ اًمطقبي، وذم أصمـوء هذا اجلؿع يؼرأ 

 بـوء اًمدمقوـمل مع اعمؼوركي سمام ذم اًمـنم.ًمؾشقخ أمحد اًم "ومضالء اًمبنم

 

 . ومريؼقوإؼقم سمف ذم ضمـقب كاهلـد، وهق مو  ومفذا مـفٍ مدرؾمي ؿمقخـو اًمؼورئ أكقس أمحد ظمون ذم

  

 

 


