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 امللخص

 ف   الشناقطةأعالم القراءة    مع ما تفرق من تراجمجل  دراسة أفردت هذا املعجم  

غريهمعتمييزهم  ل،  (هـ 51ق ) ألعدادهم،  ن  إحصائية    يمعجم م  امتوإل،  وتقديم 

 .  هـ(14ق و)،  (هـ31ق -هـ 11أعالم القراءة بشنقيط ف)ق 

عىل اشتمل  فيها   وقد  امل  مقدمة  املعجم ،  وضوعأمهية   ت والدراسا،  وحدود 

البحوخط،  سابقةال القراءة  ع أ   فيه و  :لواأل بحث  املف،  تمهيدف،  منهجيته و،  ثة  الم 

و ل ا ة  الشناقط  عرفت  :  الثان   حث ب مل ا و ،  هـ( 1442) عام حتى    ( هـ 15ق ) ف  فياهتم  ذين 

 والفهارس. ،  امتة ل ا ف ،  هتم وفيا   الذين مل تعرف و ،  األحياء   الشناقطة عالم القراءة  أ فيه  و 

 : هذا املعجم من نتائج
هذا  األعالم  دعدأن    - عرفت ،  علام  (169)  غلب  عجمامل   ف  من  عىل  موزعني 

هو  و،  اهلمحمن مل يتبني يل  كذلك  و ،  أثناء البحث  ومن ظهر يل أهنم أحياء،  اهتموفي

  ن ك ي يم الت  شفويةقابالت الملامن خالل  ة عليه مستقبال  اإلضافيمكن    تقريبي  عدد

 . لدبأعالم القراءة املعارصين ف هذا البعض إجراؤها مع 

اقل  - باإلقراء املص  ف  اتومعلملة  بعضهم  قيام  حول  ب  وأ،  ادر  تعليم قيامهم 

 . البحثا هذ روغري ذلك من النتائج املذكورة آخ، مالقراءة لغريه 

س  امـرن الـالق،  مـاجر ـت،  ة ـطـاقـن ـالش،  راءةــالم الق ـ أع  ة:ـــيـاحـتـمفـات ال ـلمـ الك

 اهلجري. عرش 
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 ـدمةقامل
الة عليه الص  رسولوالضامن لل،  القرآن منزل  ،  القدرة واجلالل  يذ  هلل  احلمد   

 أما بعد:  ه من أهل الكفر والبهتان.وحراست، م حفظهالسالو

واضحة  ناقطةشال  (1)القراءةم  العألن  فإ إقر  جهودا  وتعلف    ات ءارالقيم  اء 

والضبطلروا ،  دجويالتو،  القرآنية واالبتداء،  سم  علوم   هاوغري،  والوقف   من 

  .(2)  د شنقيطنشأهتا ف بال نذم القراءة

ف  اءةالقر  أعالم  (3)يمعجم   لامالكتا  نظرو   عرش    القرن  بشنقيط  احلادي 

الثالث عرش اهلجري رغبت  ،  (4) والقرن الرابع عرش اهلجري،  اهلجري حتى القرن 

العمل هذا  إمتام  هذ خال  نم  نيليلاجل  نيف  املعجمل  منف ،  ا  مات  من  اهلل  ،  هم رحم 

 . ني مآ اللهم، حياءألر اوبارك ف أعام 

 
وايات  الر  يهعت عل مما أمج  للقراءة  ملتجردينئمة امام من األإل )الالف املنسوب    :هي  عند القراء   راءة الق  (1)

 (.270علم القراءات القرآنية عجم مصطلحات )م .(ءة نافع وعاصمرق كقراوالط

 ن ذة وجاج ب د تالمكان أحو،  هـ( 145)تـ،  اسنيعبد اهلل بن ي  ديىل  عقديام ف بالد املغرب  القراءة  شأت  ن  (2)

األقىصهـ(445  )تـ،  زلو منتدب  ك ،  باملغرب  معلم  القبائلإلق  ومرب  أول  بني  الصنهاجيةامة  تعليمهم  ل  ل 

دينه  به حي  وقد،  مأمر  إجاء  بن  الكدايليى  املتوىف ،  احلسن احلرضمي د  حممـ كذلك  و،  هـ(404)تـ،  براهيم 

ا  هـ(480)تـ،  عمر  بن  بوبكرأ  هاستصحب،  هـ(894)سنة-طارأ–بأزوكي  فكان أصال ف ؛  لصحراءمعه إىل 

العل اانتشار  قلد وم  ف  كان،  نياموريتابائل  ينية  موقد  له  بالقرا ت  الركازكذلك  و،  ءاتعرفة  الرمحن  ، عبد 

، كان يقيض  (جملس العلوم  )  ،  ؟()تـ،  يم األمويم إبراهاواإلم،  ؟()تـ،  ـبيوالزين،  (جد  قبيلة)ُتْرُكزْ ،  ؟()تـ

الناس  يعلو األجمل  فم  )مدلش)جملس(اشومن،  مريس  قبيلة  اسم  ، (7/129  ياناألع  فيات)و،  (تقت 

شنقي)بال املند  والربط  موريتانيا  ح)،  (65،  31اط  ارة  الثقافيةياة  احلياة  ف  ،  (5جزء  القراءات  )تاريخ 

 .(579بواملغراملرشق 

امل  ةغالب  ةظلف):هوجم  املع   (3) لضب،  رشقف  املرويات  وتستعمل  املغ فو،  تالروايا  وخي وشط  ، بر 

 .(11و الدان عمرحلافظ أيبمعجم شيوخ ا) .(جنامبرأو ، سةلب عليهم لفظة فهرغااألندلس الو

ن وقد أخذ العرش ع،  هـ(1145)تـ،  أبوبكر التنواجيويف هذين املعجمني مثال    عالماألهؤالء  هر  من أش  (4)

ن عبد الرمحعن  ،  هـ(1138)تـ،  يسكورهيم األعــن إبـــرا  هـ(1165)تـ،  لسجلاميسحلبيب ااسيدي أمحد  

زين بن  و،  هـ(7125)تـ،  يشدوعييـمحد بن الط الب اإل شهرهم كذلك أمن أو،  هـ(1082)تـ،  اض لقـــبن ا

 .(503، 500هـ 14ق معجم أعالم القراء بشنقيط)، هـ(1358)تـ، اليدايل-باجليم -أمجد
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   :حدود املعجم  
ال  توف  من)  هو،  نيمزالد   حلا  -1  القرن  ا  امسف    عام   ىتح،  جريهلعرش 

يل -  ءحياأ  واالزالمن  كذلك  و،  (ـه1442 ظهر  املعجم ف    -فيام  إعداد  ، وقت 

 ؟هذا القرن أو قبلهأهل من  مه له ميل حاهل مل يتبني من إلضافة إىلاب

ــالد  بــ بتعرف  قديام  كانت  و،  ةيمسالاإل  ة موريتانياــــدول)  هوكان  املد   احل  -2

 مكة   -  لسعوديةا  ةاململكة العربيوكذلك  ،  (2) بالشناقطة  أهلها  فر  عْ يُ و،  (1) يــط قـشن

  ضهم بع   حصلو،  الشناقطةعدد من    ايهل إرحل    حيث  -والرياض،  وجدة،  واملدينة

جنسيتها جن  همعضببقي  و،  (3) عىل  اعىل    ت ماراإلا  وكذلك  ،(4) ملوريتانيةسيته 

   .((5) ني املوريتاني من همعدد منيعرف هبا حيث  العربية

قرآنية  أو،  جيزامل أو  ،  شهورامل  ئقر امل)  هو  نوعيالد   احل  -3 حمظرة  أو  ،  شيخ 

ند أو ورد ف س ،  العرش  وأ ،  سبعالءات  لقرااف    وأ،  فعة نا قراء  شيخ فيد  عىل    تتلمذ

أساني قرآن،  ءالقرا  دمن  قارئ  اتعب  مقاأو  ،  أو  بالت  أو،  لغريه  لقرآنليم  ف   فيأل قام 

،  التجويدب  أو،  ومسائلهام  الضبطالرسم وب  لتغاش أو  ،  ومسائلها،  اوعلومه  ءةلقراا

األخرىا  معلو  بقيةبأو  ،  ومسائله تكون  ؛لقراءة  أن  ف مكتوبة  ترمجة    له  رشط 

 . (6) (من ليس كذلك فخرج جيل صويت؛ تسأوف، ادراملص

 
اليوم  مدينة ف( اسم  )شنقيط  (1) بالو،  ومريتانيا    ظهر مع ما )بالد شنقيط( فهو اسم  أو،  جليم واقاف  تكتب 

 (.26-18 باطنارة والرالد شنقيط امل)ب ها.أسامئ  ره أش وهو، الثانيةة جريهللف اة األبداي

إطالق  قلت  (2) عىل  سم  ا:  موريتانياالشناقطة  حم،  اليومإىل    افمعروالزال    أهل  منهموهو  كثري  اعتزاز  ، ل 

 .هوغري، معروف موريتانعامل وهو ، ي ة الشنقيطغاثاإل  حممدثل م، املعارصين   منكثريإليه ب نتسيو

 .ولحث األف املب (24) رقم ترمجة صاحب، شنقيطيالشيخ ال مد أمحدمحك  (3)

 .ولف املبحث األ (25) رقم ترمجة صاحب، بن الشيخ الشنقيطي محمد اإلغاثةك  (4)

 .ولث األف املبح (34) رقم ترمجة جلكني صاحبا مد عبد اهلل الصديقكمح (5)

  ز احلجا   فمنهم ، احلجاز)املدينة ومكة(  ف أم  ، ريتانياموف سواء حيصون  ال كثري ، مل أترجم هلم منقلت:    (6)

=   دول  ومد  حمو،  ن()أحد من درست عليه القرآةد  وحي،  لب األمنيالطابد اهلل ولد  عحممد    :هـ(15ق)  ف
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الال  درا مص)  هودري  صامل  داحل  -4 ف أحد  أو  ،  طيةقيشنقراءة  القراءة  مصادر 

بالرشيفني    حلرمنيا الفضالء  احلديثة   وأ،  القراءجم  رتاكإمتاع  االتصال  وسائل 

 .(1) (صويتتسجيل  فأو ، ويرتكت

السابقةراسدال اذه  د فري  مل  :ات  أعلم-لتأليفاب   ع ملوضوا  ما    ىسو،  -فيام 

عليه   بعناشتمل  القرا  مج)معوان:بحث  بدنقيط  بش  ةءأعالم  القرن  من  ادي  احلاية 

، (2) علام  (144)  تراجمفيه  و،  (جريهلالثالث عرش ان  ر قلة احتى هناي  جريهلعرش ا

)معجم  بحث  و ق راالقعالم  أبعنوان  ف  بشنقيط  تروف،  ـ(ه 14ءة    ( 322)جمايه 

 ( 691)لـ  ةالرتمجب  امعنهمتيز    الذي،  مهذا املعجلف عن  من خمتز  ا ف وكالمه،  (3)علام

 .  تعرف وفاتهمن ملو، س عرش اهلجرين الامل القرأهمن  علام

 
ومحود ،  مد عبد اهلل ولد إبراهيموحم ،  عيسى باباد  ني ولألمد اموحم ،  لقرآن(ا  من درست عليهد  )أح  هيد  ب  =

م أمحد  ولد  وس،  لودوولد  حممد  اعيدي  ولد  الداي  وعبد،  بيديالطالب  حم ،  اْب  الش  م  بن والطالب  مد 

بنت  ش  يْ وع  ،  و بنت زيدت  ش  يْ وع  ،  رآن(القرست عليه  )أحد من ديدز ا  هب  ويُ ،  نيْ ت ح  و  ااد  لد  ولد  جلكني)أحد ا 

زيز )مقرئ ف  والعامل بن عبد الع ،  وأمني بنت اجيه ،  لي  ي حممد املختار الع  د  يْ وب  ،  ن(رآالقت عليه  رسمن د

األمني   الشيخ  النبويالشندروس  املسجد  ف  تغريدة  م)  .وغريهم،  (قيطي  أن  ع ملحمد  بابا ضمن  ىل  محد 

 (.تويرت

 كتاب و،  -مطبوع-،  اهلل  ولد عبد حممد    لسيد (  لشنقيطيالسند ا  تأصيلدراسة ولقرآن  السند اكـكتاب )  (1)

مما هو   مهاوغري ،-مطبوع-بماويمحد الأ  إللياس بنامن(  الثالقرن    د بع اجم القراء فيامبرتفضالء  ال)إمتاع  

 . ذا املعجممذكور ف فهرس مراجع ه

،  ماليل جلا  د املوىلي بن عبيد  س    ذكرهذا املعجم    اتف قلت:  ،  (إلمام الشاطبيجملة معهد ا ـ)ب  رنشوم  ثبح  (2)

بتاش) ب شا،  (موريتانياهر  حتهر  روااأنه  ورمل  وقاية  من،  (80،  72  ن القرآند  الس)،  ونلش   م أعال   وهو 

احلال عنه،  ياهلجرعرش    اديقرن  أخذ  املختار    ألنه  الفقيه  بن  اهلل  حبيب  بن  باب  ي  حممـد 
 )تـ ،  الت نُْبْكت 

ف  ،  هـ(1014 الشكور)كام  جزء  )،  (196فتح  موريتانيا  وفاتهوف،  18األعيان  وفياتحياة  تاريخ  ،  ( يه 

 .مجتهترخوفا من ضياع هنا يه قد نبهت عل و، (80، 72ند القرآن)الس

عرش امس القرن الالم أعحث إىل مجع وقد دعا ف خامتة الب، (إلمام الشاطبيامعهد  جملةـ)ب رنشوم ثبح (3)

 الي الزين مو  بن  يد ي د  بن  عايل بن سيدي  سيدي    ذكرهذا املعجم    فات:  قلت  .أيدينابني    اهلجري الذي

امل   عن  كتابله  ،  (ريتانياومب  تهراش)،  (هـ1386)ت القر ال)،  شددة()فصيحة اجليم  و وه،  (102  آنسند 

 .مجتهخوفا من ضياع ترهنا وقد نبهت عليه ، قرن الرابع عرش اهلجريال أعالممن 
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البحث عىل و ،  مقدمة   ا يه وف   :خطة  ا  تشتمل  الب و،  وعوضملأمهية  ،  حثحدود 

ا،  السابقة ات  راس الدو البحث  يجنهوم،  حث لبوخطة  بحث  املف،  متهيدو،  ف 

القرا ع أ   فيه و  :لواأل الشناق الم  و ل ا ة  ط ءة  عرفت  حتى    ( هـ 15ق ) ف  فياهتم  ذين 

القراءة  أ فيه  و   : الثان   حث ب مل ا و   ، هـ( 1442) عام  مل  و ،  األحياء   الشناقطة عالم  الذين 

 ت. عا ضو واملو ،  اجع وفهرس املر ،  فخامتة ،  هتم وفيا   تعرف 

 :  ي يف البحثهجمن
،  عجمامل  اذحدود ه  وعىل،  التارخييالوصفي    ائياالستقرنهج  امل  اعتمدت عىل  -

   .ةعروفاألخرى امل البحثت اءإجراية وبق

ا بتهورت،  هرسةملصادر بحسب نظام الفا  من  األعالمء  امس أ  تنف امل  استقريت  -

 .  املعجما هذ مفهرس أعالف وأحلت إليها ، أرقاما تسلسلية اهلعلت ثم ج، ياائجه

ه ف  اتفلومؤ،  الميذه وت ،  ومشاخيه،  تهفاوو ،  نسبه و،  ا خمترص  لماسم العذكرت    -

أبقيت كام  ،  ىخرألا  إىل أسامئهشية(احلا)ت فوأرش ،  ها إن وجدتموت وعللقراءاا

كن  من اسمه  كانت  كنيته يته هي  بلفظ،  عىل  أعتد    وال ،  فية ف األسامءعريالت(ل أ) ومل 

،  ( ابن )  ـ بمل أعتد  و،  سم االواعتددت بأول حرف ييل،  نلثاوا  ولم األاالس ف    (أبو )

بام،  ( ولد )وال هبمزةو،  بعدمها  واعتددت  مث  اعتددت  ف  ،  ( يد اح  )ل  الوصل 

     . ةزم اهللت االسم ضمن جعو

بضبط  - ، (3) م هـ باسوأن،  (2) وألقاهبم ،  وكناهم،  (1) أسامئهم   بعض  قمت 

 
ن ،  نبحث الثاف امل  (112ة  )ترمج،  وحُم ن ض ،  حممداسم امنه  ع  ريتف  حيث  د(مكـاسم )حم  (1) ،  مداوحم ،  ضوُمه 

   .(نهاجية ف موريتانيااللغة الص) .قديمة  يةغة صنهاجوهي ل،  مدنوحم، دو وحمم

و)الطالب(  ، ف املبحث الثان ( 241) ابط( ف ترمجة)املرورد لقب   وقد، (51املنارة والرباطقيط د شنالب)  (2)

 .ريهاوغ، ف املبحث الثان (52) ترمجة رقمف 

ف    (7)  مجةتر  ف  (-يلة معروفة بق-غْ د  نْ)ت    بة إىلالنس  ن األنسابمو،  (210  الرباطارة واملنقيط  شن  الدب)  (3)

 .اغريه و، املبحث األول
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حماظرهم،  (1) هنم ومد  ف  كام   –العلمية  درسةامل-  املحظرة( )  ةظفل  مثل،  (2) ومقار 

، قطةني الشنا الباحث نيب  تهاره بذلكبالظاء الش ضبطته  ،  لباملبحث األو  (1)  ترمجة

  مجةف تر (انيكلتمثل: )ا، هطبضة يفكي ف عىلقوو دملع همن ضبطأمتكن  بعضها ملو

 . باملبحث األول (22)

 املراجع التي ذكرهتا. ألبيات الواردة ف التمهيد لكوهنا مل تضبط فمل أضبط ا -

ع  - ان  كمهبا  تحدد  يل  (موريتانيابر  ته)اش و،  ملدينة(با   تهر)اش   :ةبارذكرت 

 . من هم سعوديا  نبهت عىل من كانامك، ةف القراء هرهتمش 

، هل هو من هذا القرن أو قبلهمن مل يتبني يل حاله    ثان عىلبحث ال ملف ا  تهنب  -

 . فلم أنبه عليهم، وقت إعداد املعجم  ءحياأ واالزالأهنم  -فيام ظهر يل- غريهمأما و

أقف عىلمل  ماو،  عتهاباوط،  هتممؤلفا  حال  عنما وجدته    ذكرت  - فل حال    م ه 

  .شيئاه عن ركأذ

باستعامزوع،  األصيلة  هاردا مصمن    شيةا احلف  ت  املعلومات  قوث    - ل وهتا 

 .ةاملخترصطريقة اإلحاالت 

تعليق اج  حيت  ما  ت عىل عل ق  - أكاالخت،  إىل  تاري،  سامئهم الف ف  وفياهت أو  ،  مخ 

كثري  وتركت،  هوونح أللرتا  من  نقد  العهمجات  عىلن  من  دة  وخشية ،  ذكرها 

 . د املعجم عن مقاص والروج، طالةاإل

بعبارة  ،  ونحوه،  هوفات  خيرتاأو  ،  ملعلم اس ا  فف  ه خال يفماورد    ىلععلقت    -

منوجز،  )اسمه بووضع،  .(و).. ،  )...(ف ته  ترمج  ء  واوا )  التوثيق   صادرم  نيت 

العلم   فه خالف  يف   يكن  ماملوأما  ،  (عاطفة  بني   فجعلت،  تهترمجمن  جزء    وأ  اسم 

 . ..()، ..)...((صلةاف) توثيق لامصادر 

 
من    دوقد ور،  (482،  048  والرباطبالد شنقيط املنارة  )أسامئهم ونحوها عىل كتاب    ف ضبط  اعتمدت  (1)

 .هاوغري، (44) ترمجة رقم، املبحث الثان( ف وروصدن مدينة )امل

 . ا ه وغري ،  ( 44)   ة رقم ترمج ،  بحث الثان مل ا ف  (  فتح ال )   حمظرة   ر املحاظ من    د د ور وق ، (354، 924صدر السابق ملا)  (2)
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 دتمهيلا
 (يطيةقلشنة ايالقرآن ةسردملابالتدريس طريقة ) رة عننبذة خمتص

نظام   ىلع   يمقد   زمن  منذشنقيطية  لااملدرسة  ب  ةاملحظري  حتفيظ القرآنريقة  ط  تقوم

ْيخ  ريس  دتب،  (1) بدوي   يتنقل من   نهأو أ،  ف املحظرة(2)قراءةلعلوم ال  )املرابط(  وأالش 

 :يقول حالهلسان و، لمالع نم حيملهما  إىل آخر لنرشد بلحي  أو 

 ( 3) م ملن يقراون حتـ العـوهم فـنـ أعي ** *اركم ـم صغوـعل ال بـكس عىل  واـوحث

من   آنس  رغبةفإذا  فيهم  (4)   قوم  أ  اينهلولنزل  دون  عنده  يمما  ش ن  يئا؛ كلفهم 

إ أو    مه  أو،  مليه فيستمع  مشيا  إليه  اهلأ،  حظرةملاف  ( 5) جلوسايستمعون  ف  واء  و 

ُس هلو،  أو ف السوق   ،ريق طلأو ف ا،  لق طلا ر  اهتم بقراءة فع أصوح فرتتبا ص  كل  مُيد 

هلم  ،  القرآن جيمع  القراءةوقد  لفي  ؛والكتابة،  بني  عىل  املق  تلميذكتب  اجلديد  دار 

، دف تلك البال  املعروف عندهم،  (6) الطالب عبد اهللوضبط  رسم  بحسب    لواحاأل

 
 هبذا النظام فيقول:  ر بعضهميفتخ (1)

 ا ــــانـ يــبــن اهلل تــن ديـ ـيــ بــا تـ ـه ــب * *  * ةـدرسـس مـيـور الع ـه ـا ظـذنـخـد اتـق                             

 .(84، 56ملنارة والرباط)بالد شنقيط ا  

الثانه املدرسة منذهمدت  اعت  (2) ،  ـ( ه444)تـ،  كالدان    لقراءة باألندلسعىل أئمة ارش اهلجري  ع   ذ القرن 

مؤلف،  هـ(590)تـ،  طبيشا الو كنظم  وعىل    -مطبوع -و)التيسري،  (للشاطبي-بوعمط–بيةالشاط)اهتام 

كت،  للدان( اللو)ابوعىل  اوكذلك  ،  اوغريه،  (-مطبوع-  هـ(731  )تـ،  بريامع البن  الدرر  ءات  لقراف 

كتابالعرش   عىل  اح  رش)  معتمدة  فضالء )  وكتاب،  (-وع مطب-هـ(785)تـ،  نويريلل  لنرشطيبة  إحتاف 

والضبط معتمدة عىل كتب أئمة القراءة  سم  الر  ضا فوأي، وغريهم ،  (-مطبوع-هـ(    1711تـ)  لبناء  ل  برشال

كال نظمو ،  ريمها وغ ،  هـ( 590)تـ ،  يوالشاطب ،  (  هـ444ـ)ت،  دانباألندلس  ف   ةممقد)عىل  اجلزري    ابن 

البــويـجـلتا والرباطد  )بال  .هوغري،  (-وعـطبـم-(هـ 833)  زريــجـلان  ــ د  املنارة  ،  187  ،186شنقيط 

188 ،442) . 

 .(84)بالد شنقيط املنارة والرباط (3)

ي  حممـد األمني  يْخالش  عبد اهلل بن   الط البهو   (4)
ن   .(765)بالد شنقيط املنارة والرباط .هـ(1250)تـ، اجل ك 

 . يرت(ىل توعزيد الشنقيطي  وأبـ تغريدة ل من) (5)

 فيقول: ، لمخذ الع ألعضهم ب  دعوي (6)
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حمفوظ لدى بعض    صحفمن م  وفظ أمن احل  ة رن الكتابة تاو كقد تو،  هبفيسعدون  

           : مل بعضه قوي وف ذلك، ةياآلت تبسال اذإ الاصة

 ف الح ـلع أـأط م ـح ل وـل اـي  كـي ـف  ***الح ـ ت كل فـحا أفل ـاحـم صبـع

 (1) واحيـي ولــلتـن غ ـم ائيـفـوش  ***بي وأنييس ـاحـوح صـل اـــت يـنأ

امل  أنيأمرهم  كام   ذلك  يو،  السابق ار  قديغسلوا  ،  (2) (هل  ْس )الغ  بـم  دهن عسمى 

للتلم  (يذ)ويقول  ما،  م ش  اقرأ  تتعلم رت  أي:  أن  تأخري  ه يد  الشيخ يقوم    ثم،  دون 

ام(يسم   بامدها  بع بـ)الت ْسق  ت،  ى  سليام،  صنالصحيح  أي:  له  ،  وإقامته  ويقول 

للتنبيه  يوه  (ـْه)إ    مصححا ونحوه  نحنحة  خطأ   ر  يُ ثم  ،  عىل 
لهاج  ثم ،  (3)هلوح  ع 

أسطرسمخإىل    ارقدامل  له  مُ س  ق  يُ  يق،  (4)هفظحيحتى    كررهفي،  ة  بام ثم  مى  سي  وم  

ب   مرأ،  اد(بـ)أ غ  القراءة  واحدي:  كون توعادة  اإلثم  ،  (5) مرة(100)الت كرارو،  ةة 

سمى  تالتي    يات القرآنيةتشابه ف اآلجيده من امل  وبحسب ما،  ه الذهنيةتربحسب قد

ه( از  افإذ،  -بـ)آْمر  الا  الخأ  ميذ حفظهلتستوىف  يْ ذ  له  ما  رشحي  خش  جيمع    وال،  كتب 

حللواحد   فن  من  ا  مهلْعط ى  يُ   كام،  يستكمله  تىأكثر  من  تسم راحة  ى لدراسة 

ب اع  و)ا،  (هخالهلا )االْثن ْين ميذ  التال  يقدم  امك،  ف املناسباتون  وتك،  (بـ)ُقُرود   أو -هلر 

ر   لل ،  (هع  بْ ل  ى  هُتْد  هدية  للفوهي  براحةمدرس  االث   ف  وز  من   ءربعاألاو،  نينيومي 

 
 رمـــز وال ك ـال عـه ف ـ نـل مـخـيإن   * * *  داـــه أبـ ـا لوحــيزوان الـالب لـاألص

 .(87 بالد شنقيط املنارة والرباط)  

زيد    وأب  ـن تغريدة ل)م  .الشنقيطي  ابن حنبل  اعرشلل  واألبيات،  يةوسيلة تعليم تقليد  هو  :الشبي  اللوح  (1)

 . (رت تويي عىلالشنقيط

 . عىل تويرت(الدين  حميولد دة للمهدي غري )من ت (2)

 . (012)إطاللة عىل موريتانيا  (3)

 .(99اقطة الشن )طريقة حفظ القرآن الكريم عند (4)

لسيدي حممد ولد    يتصوتسجيل  )  رمرات التكرا  ملعرفة عدد،  حبة  (001)  وفيها،  خدمون السبحةقد يست  (5)

 .(هـ1441 رمضان فأجري ،  نافع
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،  الناسن إىل  القرآ  أول  من   تسميعي الهو،  (هْ ك  لْ الس  ـ)وينتهي ذلك ب،  (1) أسبوع  كل

تارة  ،  بخط يده  ب القرآنيكت  ثم،  (ضبط الطالب عبد اهللرسم و)  تلميذال  يدرس  مث 

 عفمام ناالدرر اللوامع ف مقرأ اإل)متن    يدرسثم  ،  وتارة هبام،  وشكل،  بدون نقط

  ب طال الشيخ  ال  خيتب  اءالعش  وبعد ،  أسبوعكل  من  ربعاء  ألا  ليلةوف    ،(2) (بري  نبال

القرآن  )صوراهتم(   حفظ   فاحلفظة   سور  للتنافس    فتكون،  أي  الرشيف  فرصة 

،  ذلك بني زمالئه ينفضح بسبب    حتى ال طئ  خيل طالب أال  حيث حياول ك،  بينهم

ذ تلميلا فيقرأ    ةيروالاالسند ب  ءمرحلة إعطا  تأيتثم  ،  ف تكراره  تهادا كبرياجا  فيجتهد

القرآن إىل آخره مع جتويده املدو،  (3)فيه  زاجيثم  ،  من أول  رسة ف قد نجحت هذه 

ُيب ني  و ، ميذهلتال نيةلبتصحيح ا يعتنياألستاذ فكان ، تعليمهم  إىل جانب ائهاأبنتربية 

العمل  مهل هو  املقصود  باحل،  هلل  أن  يربيهم  واكام  الرساء    ف  ةشاطراملو،  عطفلب 

  الت عب   ملحتعىل  يساعدهم  و،  ألخوةمشاعر اسود بينهم  تن  أل  ىعيسكام    ،اءرضلاو

    ه: قولضهم بع فمام عرف عن،  ف طلب العلم كد  وال

 ع ـي  ـض  ع مُ ـو دمـه ـ فىلـ لي رـي ـغ ىلع ***ة ـابـري صبـجـ ع يـذا الدم ـان هـن كـ لئ

إن     عمل  كل  أن   اهلل  أي:  لغري  عملته  عكنت  ضائعفهو  ك  وكذل،  (4)مل 

 بعضهم:  كقول، الوساوس وأ، عوالوف من اجل معد عىل مهديتعو

 
 . د الشنقيطي عىل تويرت(محم م. -ـ ة ل)من تغريد (1)

 . (هـ1441ف رمضان أجري ، د ولد نافعلسيدي حممتسجيل صويت ) (2)

وط خاصة  ورش ، املجازجيز وبني امل  مشرتك هو  منها ما، ط اإلجازة القرآنيةوفيه رشو 179ند القرآنالس)  (3)

الرشعي  رئباملق أح ،  كالعلم  واالبتدوعل،  التجويدكام  ومعرفة  الوقف  وأحوال ،  والضبطوالرسم  ،  اءم 

الفواصل،  واألسانيد  جالالر والتفسري..إلخوطر،  وعلم  القرآن  علوم  من  املجومن  ،  فا  ف  از  الرشوط 

به   ما  تمال عىلحفظ كتاب مش اللوامع،  يقرأ  أن و،  ويدالتج  قيقةعلم حأن يو،  رسمالف    وكتاب،  كالدرر 

الرشال  يأخذ من ال  قرأي أن  و،  عية طرفا علوم  أهلأن  و،  ةشافه شيخ معىل  أن و،  يتهيكون شيخه قد كملت 

 . (مها له مكتوبة..إلخويسل، مع األسانيد من الشيخيس

 .(رت)تغريدة جلديلة عىل تويايل سامل اليد من شعر حممد (4)
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 (1) ويس اـيت ووس رـر حسـثم تكالـع ـف  ***س ـيابال  فـيغالرـرد بـطـوع يـاجل     

 ضهم: عول ب قيذلك   وف، فقد األنس بالزوجة  عىلصب لا لككذو

 احيـوم صـراح اليـي  الصـن الغـم ***ي ـلبـي إن قـنوـهم دعـلت لـقـف     

 ( 2) ــبــاح صلوء اـضها ـ وهـجأن وـك ** * ذارىـار ع ـكــبأــل بــغـي ش ـول     

املدرسة    حتنج   دقو ال هذه  إىل  ــــف  املوــاالس وصول  ،  (3)عيسوتيعاب 

 . ( 4) تى اليوموح، دمذ القنم همعن تعرفي تلا ظفعىل احل العجيبةات والقدر

 

 

 

 
 

 
 . ويرت(ن عىل تعيثاجل)من تغريدة لعبد اهلل  (1)

،  ( 571/ 1 عرفتهم   ء مفكرون لام )ع   . بيانضواء الأنقيطي صاحب تفسري  األمني الشر حممد  ع ات من شيبألا   (2)

  :ا قول الشيخ سيدياأيض  وفيه ( 95، 85ارة والرباطشنقيط املن )بالدو

 ب ـواعـات اللــصيبـن للمست دـال يــ ف * * *  ةــ اعـ ـطم و ـ ـوح وهـــان ذا لــن ك ــ وم

 فيقول:  لعلمبلذة احلصول عىل اضهم يفتخر بع  (3)

 ي رادــ ل مـ ليـي غـفـشـ ي اـمـ ت بــوجئ * * *  هاـعويص لومـــكرا ف الع لت ف ــا جذإ

 دــيــمـ ل مــراح ك ـــي األفـ ـادت بــوم * * *  اــ ه ــلــدي وأهـا لــ يـدنـرت الـغاـ صـت

 .(85الد شنقيط املنارة والرباط)ب  

 :عليهعهدة وال ل بعضهمقويذلك  وف، رآن ف يومنيحفظ القبعضهم  نأه فيو ، 233ر السابقاملصد)  (4)

 ن ــيـن مدوــبا ــاب ـا بــدنــوال  *   * *ن ــيــموـي يـ رآن فــقـظ الــفـح و
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 األول بحثملا
 فياتهمالذين عرفت وة طاقالشناءة أعالم القر

 اعلًم (39وفيه )، هـ(1442)عامحتى  (هـ15ق)يف  
و أ   -1 سامل  ب)اش ،  (هـ2141)تـ،  حسينو بلا  احلاج  دلمحد  خ شي  (نياريتاوم تهر 

 يْ ر  مْ ـ ل  ) حمظرة  
ي ولد    ح  لص  ة عن ا أخذ اإلجاز ،  ي ديد   ولد   عايل   شيخ سيدي ،  ( ْق ف   . ( 1) د ي د 

بن   -2 للا   أمحد  أعبد  بن  تهر  ش ا،  سعودي)،  هـ(1433)تـ   ،قرياملمحد   

عن،  نة(باملدي جادو  أخذ  الصغا   اتراء الق  املرصي  حممود   ذاتاأس   عمل،  ىرلعرش 

بمشارك الكر  كليةا  و)دراله  ،  يمالقرآن  احتقيق  سة   مريالنعذب  وال،  ريثنلالدر 

 .( 2) اوغريه،  (-بوعمط-للاملقي

حم ح   (هّبَ أ  )  احلسني  بند  حممو   دأمح  -3 ،  ( ـه1417)تـ،  ْيم و دحح   بنن  ذح مَ بن 
بش ا) حيظ،  (ياناموريتتهر  عبدأجازه  بن  عل  يه  ف  حمظالودود  تالميذ،  هرتوم    ه من 

 . (3) كانُود اجلْيمُ ح   بن ـدوحمم 

من شيوخ اباب ولد  ،  (تانياريموتهر ب)اش ،  (ـه4141)تـ ،  تبح بن ّبح   ِإزِْيْد بِْيه  -4

ي  و  ال  ق  الفضييل 
 (4) . 

د محأ  عن  أخذ،  (ياانموريتتهر ب)اش ،  هـ(1413)تـ ،  يِنّ كح لح اّب بن حمحم بّو مر  أع  -5

،  الصديق ولد  عبد اهللد حممـ هنع ذ أخ، ماماإل ر بنوبيد، محد فال بن آدووأ، بن عامر

ءة األئمة الثالثة قرا)  ف  أليفوت،  (الصةال  اءهل اب)رسالة ف جواز القراءة    له،  وغريه

العرش الفار و)الن،  ة(بقية  ح عىل  رش و)،  ( -وع مطب -ص حف و   رش و   تي اي رو   بنيق  ظم 

 
 (.وفيه أن لقبه احلسني، 295، 292، 914، 116 قرآنسند ال لا)  (1)

 . اق ول ف األسوأعاله متدا وكتابه، (تهترمج وفيها،  27 ةياإلسالم امعةباجلالكريم  ن جملة كلية القرآ) (2)

ا  ةح )مل،  (257،  542آن  رالق  السند )  (3)  وفيه أمحد حممود ،  49  رالذاتية واملآث  والسريةء واملحاظر  لعلامعن 

يْ  أيبلقب امل ا ب  واسمه (-خمطوط-ت والردودناقشاله كتاب )امل ،(دُموُ بن ح   .بن حممذ ن احلسنيفيه أب 

يْ ن بابت بن ب يهامه ازيد بوس، طاهرفخذ أهل ال  من، 782، 551آنالقر السند)  (4)  . (نالط الب فتا خالش 
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ي  ن ب  بال وامعالل رر  الد    .(1)رأ اإلمام نافع(منظومة ف مقو)، (ر 

األ  ك لا م  ام ماإل  -6 أمح  ني( م)حممد  تهر  اش )  ،(هـ0144تـ)،  رحمفْـ األح د  بن 

األعىل  أ  قر،  (اموريتانيب نافعد  يْ أ    نيمحممـد  قراءة  عىل  ،  ا  )رشح  رلاله  ر  مع  واالل  د 

(ي  ر  ن ب  الب
(2) . 

عن   له إجازة  (نياموريتار بهت ش )ا،  (هـ1430)تـ،  التَـْندحِغيّ   يّ يِْ صح ب  بن ال  اهْ دَ ب    -7

ع نييلتونسا تونسقرا  حدأ-رتيكيال  دحممـ  ن  بن    عنهها  أخذ-ء  اهلل  عبد  حممـد 

ي  ن  ك  اجل  اإلمام 
 (3) . 

حم  يّ دِ يْ مِ لْ التَـ   -8   تهر اش )،  (هـ6141  )تـ،  الحكحيِنّ ني  ماأل  الطّالبود  محممـد 

شيخ  -عر اشلاعىل حسن    أرق،  نةملديأيب بن كعب بارسة  بمد  ادرس مكان  و،  (ملدينةبا

املدينة  ناقراء-قراء  عىلال  تاراءلقوا ،  فعة  الشني  س   سبع  مقرئ –  الفرحأبو  يد 

باملدينة اقرأ  ،  -مرصي  حم   عسبال  تاءلقراعليه  ايسلم  )حتقيق    له،  ملصطفىمـد 

 . ( 4) -وعمطب-تازي( للعباروال افع لبغية الناشئالقصد الن

 
رشق ت ف املقراءااريخ ال)ت،  ( 546رباطاملنارة وال  طقي)بالد شن،  (42،  73اة الثقافيةنيا احليريتاة مو)حيا  (1)

وامل)التفسري،  ( 158  ،121،  94لقرآنا  السند)،  (655،  654،  832واملغرب ف    شنقيبفرسون    طالد 

املؤلف)،  (503 بواليمعجم  لع ني  الدي ف  خالفملا  اجلامع    ن)البيا،  (39ان ْت وت ك  صابة  تي    حفصا وري  ه 

،   بن أيداق حممد األمنيقيع بتحمطبو،  فص ش وحبني رواية ور  رقأن نظمه الفا  كام،  (7يه نافعاووافق ف

للطبع،  هـ1412،  3ط هو،  مرص ،  النهار  ال   قلت:  الوالد  ع فاضلنيعلمني  اهلل    أحيد موحم ،  عمربد  ،  د 

 ة. باملدين املعروفني

مو)حيا  (2) الة  احلياة  ش)بال،  ( 37فيةقاث ريتانيا  املينق د  القراء،  (546رباطوال  نارةط  املرشق )تاريخ  ف  ات 

وامل)،  (94  نالقرآ  لسندا)،  (586غرب  ملوا بالدرسفالتفسري  ف  الفض)إ،  (505شنقيط  ون   الء متاع 

1/268). 

امل)بالد  ،  (4ط()خمطو  البهان  )واضح  (3) وشنقيط  ا)،  (508الرباطنارة  وسامه ،  141،  95  لقرآنالسند 

 . (38،  37 شنقيطامء رز علبأ )من، (254البصريي همـدو بداحم

، ع قيقه مطبووحت،  حتى توف هبا  باملدينةاستقر    :ت قل،  (1/101لطبعة الثانيةا)و،  (1/69لفضالء)إمتاع ا  (4)

 .اإلنرتنت ومنشور عىل
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حممد( )احلاج    -9 الس   سيدي  فح بن  بن  ،  ـ(ه 3941)تـ   ،وِميّ محس  ـ ال   ف  حْ الك 
ب)اش  اللب)  له،  (موريتانياتهر  مل  قوناب  وأبه  اشتف  ،  الرسول(يث  حادالقرآن 

ر عىل رشحو) ر   .(1) (اللوامع الد 

أخذ ،  (نيايتامورتهر ب)اش ، (هـ1408)تـ ،  ناصريأمحد ولد اعل الد  لو   مَ حح   -10

 . (2) ـد ولد احلسن النارصيي حمم سيد هنع

ب)اش ،  (ـه1408)تـ،  القحَلِويّ ي  رِ اتَ م    ولد  محود  -11   نع  أخذ،  (اينموريتاتهر 

، ادياهل  دمحمود بن أد حم مـوحم ،  نيحممـد األم  بنه  اوأب،  عامربن  د  أمح  نع و،  والده

 .(3) وحممـد فال ولد أمحد ، بوب البوصادي تارخملد اوحممـ

معاو   ا جح بْ نـح دَ لا   -12 أ  قر،  (موريتانيابتهر  )اش ،  هـ(1418)تـ ،  التَـْندحِغيّ ية  بن 

وال  االقرآن صغري أ  مبادئو،  دهعىل    أجازه و،  ويد تجال بط ولضاوالرسم  حكام  من 

بن ورش  بان  الرب  حممـد  ح  واض )  ابكتو،  (سمالر)  ف  كتاب  له،  قالونوروايتي 

 . (4) -مطبوع - (تراجم أشياخي ف القرآنهان ف الب

 
املنار  الد)ب  (1) السب  دحممـيدي  ساحلاج    وسامه،  510والرباطة  شنقيط  يْخبن    لكان  فحفو    نب  الش 

وم   س  ا،  ( ي  الـم  ا  تءالقرا)تاريخ  واملغ ملرشف  شنقيط  ،  ( 586ربق  علامء  أبرز   فسري )الت ،  (122)من 

 .هـ(4/11/1439قلت: توف ف )، (506طد شنقيالن ف بفرسواملو

امل  (2) احلوف وال حاظر  )أعالم  الغريبية  له حمظ  أنه  يه وف،  72ض  معتنيركانت  بتدريسة  طي يع و،  قرآنال  ة 

 .(مقرأ نافعزة ف اإلجا

 يْ ل  وفيه أنه محود ولد متار الد  ،  112يطامء شنقز عل ن أبرم)،  (295  ند القرآنسلا)  (3)
، (هلحوي أفامن  لقبه  ي  م 

ان ْت اليتي لعصابة  وفني ب)معجم املؤل،  (27الغريب  م املحاظر ف والية احلوض)أعال سامه محود  و،  26وت ك 

ال  ن بتاب (ر الق  ي   .و 

، 1)الرسالة(،  اوية بن مع   دحممـد بن  ومدنبجا بن أمحد حمل ااسمه  وفيه أن  ،  2  هان )خمطوط(لبا  حواض)  (4)

وفاته تاريخ  ضبطو،  وفيه  ممبدال  –بجا  الدن  كذلك  مفتوحة فتوحة  ونون  تكتب    واألحسن،  شددة  أن 

ن دو  كتبت  إذابأس    وال   -باأللف  ا بالدنبجةمكتوب  هام ما وجدته مند كتبت ف هذا املعج وق-،  عدها ألفب

املرشالقرا)تاريخ  ،  ألف( ف  أشياخه(   وفيه،  100ن رآالق  السند)،  (644،  636واملغرب  قءات  ،  ترمجة 

 . (13لعابمسيل ال)، (508طشنقيبالد رسون ف فوامل )التفسري
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بس لا   -13 حممـد  ادات  حني  ن  بن  تهر  )اش ،  (هـ1407)تـ ،  الحكحيِنّ حممود 

حم   أخذ،  (اموريتانيب حممو م عن  بنـد  و  د  أمحاحلاج    د  ْمش    منياأل  دـوحمم ،  ي  الش 

 . ( 1) اء( ة ه مز هل ا   إبدال   عن   ء ا النبه ظ  له )موق ،  - أضواء البيانصاحب تفسري-اجلكني

حممد    -41 ، سعودي  )،  ( ـه0414)تـ ،  الشنقيطيالكين    سادايتبن  سيد 

بالش ا ب  ،  (رياضتهر  القراءة عن حممد حمفوظ ولد  ة  رواي قرأ  و ،  ورش  ايةرو  هي  أخذ 

والثالث  ،  لقراءات السبعمحد مصطفى اأ  عىل أمحد  أقركام ،  تيازد الأمح  ىلع  حفص

القادر جدوألمني عبن منهم حممد اأخذ عنه كثريو،  ةمن الدراملتممة للعرش   أ  قر  د 

   . (2) وغريه ،سبعءات الالقرا عليه

ب)اش ،  (هـ1427  )تـ ،  ْيِديبـح اعْ ولد    ختارامل  يدِ سِ   -51 كان و،  (نياموريتاتهر 

 . (3)  واهلدية، ةازإلجط اورش ف ف يالتخف ى منحى ينح

،  (انياموريتب  تهر)اش ،  (ـه1408)تـ ،  الحكحيِنّ انجم    ار بن حممـدختامل  ِسيدِ   -61

تالمذة    أخذ اعن  ولدألحممـد  زي  مني  راءة  قوب  جو)ف    الةس ر ه  ل،  دانــــأمحد 

 .(4)   (يدرآن بالتجوقال

احل  ي دسي  -71 بنأمحد  ر  هت)اش ،  (هـ7141)تـ   ،ِميّ قح القحلْ ل  ــعْ ااهل    بيب 

 . (5)  مني الساملحممـد األ يذهومن تالم، جنيح بو نأخذ ع، (ايموريتانب

،  يـمـقـل ـالقين  ــسـحـ ال  فىــط ـصـ مـال  دــمــح ـن مــ ب  عــاف ـ ن  نـب  دــمـح ـي مد ـيـس  -81
باملدي)اش ،  هـ(4214  )تـ عىلرق،  نة( تهر  فالأمحد  مد  حم   أ  حممد  تالميذ   بن    أحد 

املصطفى  حم  حييمد  سيدي  اسجبامل  سر  د  ،  وغريه،  املسومي  ىولد  ، وي لنبد 

 
 . (40ان ْت ة وت ك  لعصاب بواليتي )معجم املؤلفني (1)

 (.2/581 عة الثانيةبالط، لفضالءا )إمتاع (2)

 (. 205 آنند القرسال)  (3)

ان  و  بواليتي لعصابة)معجم املؤلفني (4)  . (92ْت ت ك 

 (.822، 281، 158 آنالقر لسندا)  (5)
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بحف  اإلمام  وبمدرسة القرآتحفبو،  ةديناملص  الكريميظ    احلناكية و  ،بدرب  ن 

الري  بو،  (النخيل) عليه،  باملدينة  ان مدارس  أكر  امدح  قرأ  بن  أمحد    البخاري   مبن 

وق ـب ورش  س اهلل  دـعب و،  الونـروايتي  اـحم ـوم ،  داررـ  ول د  البـألمني    وي ـالعل  ارـد 

 . (1) صـفـة حــروايـب

  ، يّ ِـ كحنـالح ن  ــ يـمد األـمــحـ م  خ ـيْ ـــالشَ   دـــلو   د ـــمـــأح  خـــ يْ ـــشَ ل اد  ـــلو   خ ــيْ ـــ الشَ   -19
يلا د حلبيبأمحد سيأخذ عن ، (موريتانياتهر بش )ا، (هـ3214  تـ) م  ْلق   . (2)ق 

ّبباع  اليمو   الَشْيخ  -02 ولد  شريف  ل  تهر  اش )،  (هـ1405)تـ،  حسن 

ال  خ اباب ولد فضييل ويش  من، (اتانيريموب ي  الق  و 
 (3) . 

أخذ  ،  (موريتانيابر  هتش ا) ، هـ( 7241)تـ   ، ِميّ و س  امل  يشب الد  د حمملو   فحةاصحدَ   -12

حممد   بن  عن    ه  اباشيخنا 
ْمُتون  عنه،  هوغري،  الل  اطفيل  فىصطامل  حممد  أخذ  ،  بن 

 . (4) و)كتاب ف الرسم(، ة ف بالد شنقيط(لشائعء اخطاأل)ا له، وغريه

تهر  ش ا)،  (هـ1424)تـ   ، لعلويري اقملا للا  عبد    طّالبلا بن    لرمحن د اعب  -22

هلبوب ف )رشح عىل نظم ا  له،  ن أباتد بموحم د  ـم حم و،  هوالد  نع  أخذ،  (انياموريتب

 . (5) د( ـم ـحأ ْيخش  الحممود بن ـد م حملات القراء

 
مصورة  (1) كتب  لسند  )إجازة  له  حممد  املرتجم  له  سيدي(ها  بن  فال  حممد  بن  صويت  تسجي)و،  أمحد  ف ل 

 .(هـ1441رمضان 

ذكر أنه و،  214،  052،  981وص  ،  يْخ أمحدلد الش  خ ويْ الش    وسامه،  283،  280،  159  القرآنسند  ال)  (2)

يْخ  . (واكشوطـــنـ)ب، حسننياملرة ــــظــ خ حمشي وأنه، رآنقلا عم الش 

 (.هم  عْ ن ال)أهل   مننه ه أوفي،  277، 421، 319السابقصدر )امل (3)

اف ة  طفى امللقبص امل  123ص  فسامه  و،  119  السابقاملصدر  )  (4) د  ي  شري  ببن حممـد السيدي  بن    ص 
وم   امل س 

 (. 850،  503د شنقيط ال ون ف ب فسري واملفرس )الت ،  ( سبع ل ا   ت ا قراء د ف ال سن م   وفيه أنه ، 825، 257، 213

  يواليت)معجم املؤلفني ب  ،(510  بن عبد الرمحن  د اهللالب عبرمحن بن الط  بد العوسامه  ،  سند القرآنال)  (5)

ان ْت ت  لعصابة و  . وفيه تاريخ وفاته(، 38ك 
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بن  العزيعبد    -32 أيبز  سياحلاج  بكر  املوريتين اكالتي    ،  (هـ1434)تـ،  اينـ  
 . (1) (نواكشوطـ)ق بصديظرة أيب بكر الب حم صاح، (نياموريتاتهر باش )

أمحد   -42 تهر اش ،  سعودي)،  هـ( 0143)تـ،  يّ طِ يقِ نْ شِّ ل اكين  لا   خ يْ الشَ   حممـد 

أبيات حول له  ،  أخذ عنه ابنه أمني،  ءة نافعراا ف قد  يْ ني أ  ألما  دـم ازه حم جأ،  نة(باملدي

 . (2)   ف خمارج احلروف(التكلف  النهي عن)

أخذ ،  نة(تهر باملديش )ا،  ( ـه1442)تـ ،  يِطيّ ْنقِ الشِّ   ْيخالشَ   بن  حممـد اإلغاثة -52

اهلل أمانراهيم  بإ  دحمم عن   اة    ل 
ْمُتون  حييىوحم ،  ل  ال  مد  ايْ ش  بن   كنيجلاحلسني  خ 

اراءقلا ا  ،علسبات  عبد  ا  هللوحممد  ف   له،  وغريهم،  جلكنيالصديق  القراء  )رسالة 

قالونإف روايتي  عنو،  راد  أيب  ورش  عن  والدوري  وحفص  نافع  عن    عمرو 

 . (3)  اوغريمه، (-طبعللعداد حتت اإل-ةشاطبيالو)خمترص ،  (-ةبوعمط-صماع

ا  -62 ،  (ـه2214)تـ ،  نقيطيلشا  الحكحيِنّ در  لقا بن عبد ا  ا يدَ أح مني بن  ألحممـد 
باملاش ) الص  ،  (نةديتهر  عىل  د ي    ح  قرأ  يولد  عنه  ،  د  حممـد  الأخذ  ولد  األمني  صوف 

 
 (. 213القرآنسند ال)  (1)

ا  (2) يْ فلرياحني  )نفح  الش  سرية  األ  خ  تر،  27منيسيدي  لنفسه(وفيه  ف،  مجته  متفرقة  الدعوة  )نصائح   

واإلفراط  ، قعريت ال ود النهي عنصقوأن امل، ج احلروف كلف ف خمارالت ه النهي عن يوف،  81 -80شادإلروا

التشديد الغناملبالغة  و  ف  ذلك(ف  ونحو  األبن،  (1/268فضالءال  )إمتاع،  ة  واألح)مذكرة  خ  يبتار  فاداء 

واألج املدينةاستو،  (ح  د  اد  )والدي  وه  ت:لق،  (32ادداآلباء  )ع،  طن  هبا،  هـ(1373ام  توف  ل عم ،  حتى 

 .نورةدينة املاملب سيببن امل درسة سعيدوبم، النبوي مدرسا باملسجد

القرآن)  (3) الفض)إ،  (105السند  الثانيةو،  1/272ءالمتاع  لجنة  لاب  اعضو  كانقلت:  ،  (2/361الطبعة 

ته   له ف بيزياريتأحتفني خالل    دوق،  لنبويةاملدينة اب  لرشيفا  صحفامللك فهد لطباعة  بمجمع املالعلمية  

كتا الشاطبيبباسم  خمترص  ي،  ةه  نظم  بيت800)بلغ  وهو  رموز  ل  داستب،  (  القراء  فيه  بأسامء  الشاطبية 

يْخرشيف ولد اأخيه ال ذه عن  الذي أخ  نه سندهضمو،  هم كناو  مورواهت أخذ   يالذ  اركمبوخاله حممد ا، لش 

أبيه حم املعن  ي  مد احيد عنعن حم  األمني   ر(ولد حممد طتار)خ خمد  اس  ي عبد  املسومي  د  أمحد  لرمحن  عن 

العرتويستا الطالب خم  يولد سيد ولا  يسيد  عن  ر  عن    يشر الد حممد حبيب األهبمي عن حممد  ملختار 

 .ى ول كبادعيس
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  ، -مطبوع -( فعا ه نا ق في وواف ،  فصاي حر وخالف فيه الد  )البيان اجلامع ملا  له،  ريهوغ

ا ـوهـو)اجل ش   ونـكنم ـلر  ضـف  الفـم ـو)إت،  (-وعـمطب -ونـال ـق  طـب رح  ارق  ـام 

 . (1)   -وعـطب م-(عـفاـن راءةـقـب

األ  -72 احلسن  منيحممـد  الشملا   بن  تهر اش )،  هـ(1440)تـ،  طينقيسومي 

 . (2)  (وطنواكشـ)ن بشيخ حمظرة العو ، (موريتانياب

ا  -82 بن  األمني  ْنقِ لا   الحكحيِنّ حلسني  حممـد  ،  سعودي)،  هـ(1438)تـ ،  يّ يطِ شِّ

بن   رتاوسيد املخ،  نافع  ة ف قراءنيسن أمحد بن احلازه احلسن بجأ،  (نةيباملد  رتهاش 

س  ي  بدمـد عحم  ي  الـم 
كام ،  ملدينةبا  سة أيب بن كعب من طالب مدرأخذ عنه كثري،  وم 

ل منصحح  الشن  عدد  القراءة  التجويد  اقطةمدريس  حفص و،  أحكام   رواية 

للتد بمدارسريالختيارهم  ا  س  الحتفيظ  أشهوم،  مكريلقرآن  سيدي حممد  رهم  ن 

يكنجلا اد  االد   لدو هْ ب  وي  ، يالقلقم  ولد نافع
(3 )  . 

ول  مـدحم  -29 باش )،  (هـ1408)تـ ،  أد د  حبيب  ف  له  ،  (نيايتامورتهر  قصيدة 

 .(4)   (-عةمطبو-متشابه القرآن)

 
الثانيةالطبو،  1/264الفضالء)إمتاع    (1) ه  ام سو،  تهمجتر286صف  و،  112القرآن  دالسن)،  (1/348عة 

واملرشققلشناا)أعالم  ،  القادر(عبد  بن  مني  األ  ـدمحم احلجاز  ف  عضت:  قل،  ( 529طة  بلوعمل  جنة  ا 

ال  حفمص بدمد و،  نبويةاملدينة  بمدينة  باملو،  ررسا  أثن،  دينةتوف  ق  ى  وقد  من  كالس    ظر  عليه  عبد كتبه  ي د 

، لخ ..إاهلللكتاب    لفامهنياق اذاحلصفه بأنه من  وو ،  سعوديةبال،  ن سادة بدر باحلجاز م مد الرحيالعزيز عب

عروف  م  بأنه،  سابقا،  دينةالمية باملاإلسباجلامعة    نعميد كلية القرآعزيز القاري  لثنى عليه عبد اأوكذلك  

ا عأ  وكذلك،  خ..إلوعلومه،  لقرآنبإتقان  عليه   بثنى  إماميل  احلذيفي  الرمحن  عبد  ال  ن  نبوي املسجد 

 .(7اجلامع  )البيان وغريهم.،  باملدينة

 . نت( عىل االنرت ملتقى أهل احلديث)مجة بــتر له، (213 نالقرآ دالسن)  (2)

وسلفي)ال  (3) األبناء،  (418/ يتانيامور  فأعالمها  ة  بتاريو  )مذكرة  اآل األحفاد  واألخ    ت:لق،  (53دجداباء 

،  ة ور ملنا  باملدينة  ةاإلسالميعهد الثانوي باجلامعة  وامل، ن كعبمدرسة أيب بوب،  ملسجد النبويباعمل مدرسا  

 . اهبتى توف ـ حه1379ملنورة سنةدينة اامل نوقد سك، ن الكريمقرآية الكل  ه منادكتورلل عىل احص

 (. 101 سند القرآنال)  (4)
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سيدي    -03 بن  ر  ته )اش ،  (هـ1438)تـ ،  الشنقيطي  الحكحيِنّ بيب  احلحممـد 

يد   عىل  و،  يىحييدي  فى ولد س حممـد املصطعىل    قرأ،  فعناءة  اسند ف قر  ه ل،  ة(كم ب س 

ي  اجل   اجممـد نحم ن ار باملخت
ن   .(1)   حويةحممد السالك ني أخذ عنه أم، ك 

الـمـح ـم  -13 بـاق ـ عــد  بـمـح ـن مـ ب  مــ ـد  الـمـح ـن  ب ـسـ حــد  ،  الحكحيِنّ ام  ــ ن اإلمــن 
  فله نظم  ،  تاب أهل ا  رةـ ظ ـحـم  س فرد،  (اـيـانـت ـوريـم ـر بـهـ تـاش )،  (هـ1414  )تـ

 .(2) صحف( ضبط امل)

ع  حممـد   -23 الع د قا البد  بن    أخذ ،  (موريتانيابر  تهاش ) ،  (هـ1407)تـ،  لوير 

يد  عن   ـح  بن  خيْ الش  و، اهللد د عبــــن سيــــ ب  اهلل بن حممـد ي عبدس 
ي   ين  ام  و  ال  له ، الق 

 . (3)  ة(راء السبع تراجم الق)ف رسالة 

تهر اش )،  هـ(1314)تـ ،  يِنّ الحكح م  امبن اإل  مـد  حمِسيدِ   بن   بد للا حممـد ع  -33

ه )رفع ل،  لبنيى ولد طاحيد  مـحم   عنه  أخذ،  ي صريلبد اول   هابد  عن   أخذ،  (موريتانياب

رح عىل و)رش، زة هاء(ــم ــدال اهلـ منع إبالفاء ف ر  ي  اللوامع  الد   . (4)(البن ب ر 

، موريتانياتهر باش )،  (هـ3441)تـ ،  كحيِنّ الح ق  ـ ديــالص  نــ  بللا د  ــبـــع  مـد حم  -43

 
قد و،   هبا توف  حتىدد عىل املدينة  وظل يرت،  ةكف ماستقر    قلت:،  (641ياموريتان  ا فسلفية وأعالمه ل)ا  (1)

اللقرا  كليةب  ء شيوخ اإلقرا  درس عىل س  هبا مقرد    كام ،  نةديبامل  ميةاجلامعة اإلسالب  مكريآن  ثم ،  ر الرسمر 

ية ئل العلمن الرسا الكثري معىل   أرشفو ،  ش ناقو، أستاذا مشاركا   صارأن   رى بمكة إىلالق  مبجامعة أل  عم

القراءاف وعلوم  كثرل،  هات  طلبة  عىل،  ه  له  أقف  فمؤل  ومل  القراف  وعلومه   ج  اءات  ف  ومؤلفاته  لها 

 . ة املكرمة بمك   م القرى عة أ جام ب ستاذ  األ ،  أمني بن حويه   يذه لم ت ه  سم شيخي ا ب وقد أخبن ، ميةاإلسال ةدعوال

اوت   م املؤلفني بواليتي لعصابةج)مع  (2)  . (77ن ْت ك 

ا ابةجم املؤلفني بواليتي لعصمع ) (3)  .(59 ْت ن  وت ك 

عبد   ـدم حم 141وف ص، بعسءات اللقرالاللوامع   الدرروحتبري، بن بريال له رشح ، 410 السند القرآن)  (4)

ي    مام بن عبداإل  بن  اهلل
ن  ، امإلمهلل بن اوسامه عبد ا، 504شنقيط الدفرسون ف ب)التفسري وامل، (اجلليل اجل ك 

بن  ع  حممـدوفيه  ،  117ء شنقيطامبرز علأمن  )،  عبد اهلل(امه  س  506ص  وف يد   بد اهلل  ا  حممـدس  مام  إل بن 

ي  
ن  ان ْت وت  ة اليتي لعصاببو ؤلفنيم املج)مع ، هـ(3141تـ، اجل ك   .م( 9931وفاته سنةوفيه  ، 87ك 
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 . (1) يطيلشنقا ةثاإلغاحممـد  هقرأ علي، بأخذ عن أعمر حمم بو، (بأبوظبيو

  جازهأ،  (موريتانياتهر باش )،  (هـ1349)تـ ،  ِويّ َل القح لد أمحد  و فال    ـدحمم  -53

حممـدولد    مـدحم  يد   ولد  و،  رعام  ولد  س  األمني  ولد   ذخأ  ،اإلمامحممـد  محود  عنه 

هريغو، ي  و  ال  ق  الري متا
 (2) . 

الوسري   ولد أللا  ضلـد ف حمم  -63 أيد    ر هتاش )،  (هـ0814  ـ)ت،  الحكحيِنّ هل 
 .(3) صبيان(الخ و ونافع الشيو، نالقرآضابط )هبط سامله تأليف ف الض، (موريتانياب

،  ( نيا موريتا ر ب ه ت اش ) ،  هـ( 1400تـ )،  التَـْندحِغيّ أمحد    مـد فال بنحم  حممـد بن  -73

ع  ذأخ حممـد  بن  م وحم ،  اجحلا  نب الرمحن    دبعن  فال  حيوحمم ،  ضالقاـد  بن  يى  ـد 

ال فظن) له  ،  مريهوغ  ابجدنحممـد  العواصمو)ه،  جليم(احرف    م  حرف   دى  من 

 . (4) اءات(قرالهل س اهلدايات ف أمس و)ش ، اصم(ع

  الكين   دــــد مزيب للا بن أمحــــبيـــني بن ح ـــــد األمــــار بن سيـــتـــخاملحممـد    -83
باملديش ا،  سعودي)  ، هـ(5140  تـ)  ،الشنقيطي معروف،  نة(تهر   ذخأ،  عالمة 

 . (5)بيبحن مود بـد حمحمم أ عن املقرزة ف جااإل

 
، القرآن(  امتلعرابه من ك ل إكيش  محن فيامقتطف من إمالء مامن به الراملله  ه أن  وفي،  103القرآن  السند )  (1)

 (.1/274ءلفضالا عمتا)إ

ي  ال  الق  وزاد ، 295، 149، 116 نآالسند القر)  (2)  .(40ريبغ وض الة احليظر ف وال م املحا )أعال، (و 

 (. 104 رآنالق ندلس)ا (3)

،  ( هـ0140)تـ،  تندغيل بن أمحد فال الن حممذ فا ب  حممـد  اضوفيه الق،  965اطقيط املنارة والرب)بالد شن  (4)

امه  سو،  72شنقيط  ه وعلامؤه ف بالدمالرشيف علو  )احلديث،  يم(جلحرف ا  م فله نظ،  98نلقرآا  السند)

 .(13، 10عابلال)مسيل ، هـ( 0401تـتندغي ال حممذن فالن بن ـدحمم القاض 

ار  ملختد احممـ  يْخوأنه الش  ،  تهوفيه ترمج،  349قجاز واملرشحل الشناقطة ف ا  )أعالم،  (286  آنالسند القر )  (5)

أمحد المزي  بن  ا،  (530ومهاجرون  اج)حج ،  (ي  يط  نْق  ش  د  لع مل)معجم  بواليتي  وت ك  ؤلفني  ، ( 67ن ْت اصابة 

عضو ،  يدأمحد مزحممد املختار بن  بن    مدحمخ الفاضل  يْ ش  والد ال  هوو،  هباتوف    دينة حتىاملتوطن  اس  قلت:

 .باململكة العربية السعوديةار العلامء كب هيئة
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،  ـ(ه1408  )تـ ،  يِنّ كح لح  ا بن آدو الرمضاين  احلسني  خ الَشيْ بن  حيىي  حممد    -39
باش ) مقرأ  ختاملسيد    أجازه،  معروفعالمة  ،  (موريتانياتهر  ف  يه  لعقرأ  ،  نافعار 

 . (1)   ات السبعة القراءد اإلغاث حمم 

 

 

 

 

 
 

 
، 9يْخ احلسني  حييى بن الش  حممد    ةالمالع   حمارضاتف    اضح املبني لوفقه ا)ال،  (1/274الءإمتاع الفض)  (1)

ي  اجل ك  ضان حييانه الرملقبه  وفيه أن، 17
   (.ن 
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 الثاني حثبامل
 ءاألحيا شناقطةلا لقراءةعالم اأ

 اعلًم (301)يه فو، ( 1)  ومن مل يعرف حاهلم

باش )،  يّ القحَلوِ يلوم  لد أمحد سو   ليفضد  ول  أّبب   -1   أخذ عن،  (موريتانياتهر 

الع،  علاموالي    ْيخش  ال الففية بن آل حم اوشيخ  شيخنا   أخذ عنه،  اريمهغو،  قيهمـد 

 . (2)  اوغريمه، يب  لْ د  ي  بن زايد اإل   ب  يْ وب  ، ةد  يْ لد  ا بشري ولد

ي  فضييل  ولد    اباب   ن أخذ ع ،  ( موريتانيا تهر ب ش ا ) ، ا للاامح  ولد ةدَ يْ َّبح أ   -2 و  ال  الق 
 (3 ) . 

أيب    يم اهإبر   -3 امل  كح الح   و دححْيم  بن  ّ سح و  يِنّ  باش )،  ايّنِ عن ،  (اموريتانيتهر    أخذ 

ْيمُ  بنـدو م حم   .(4)ُودح 

الكح   -4 بن  بهتاش )،  لويالع  يّ رِ وْ أمحد  لئ  آلب  معاملسا  )تشنيف  له ،  (اينايتمورر 

ر ر   .(5) (وامعالل الد 

السِّ ــــ ين  ــــب  الكحْوِريّ د  ــمــأح  -5 بهتاش )،  ِلّ لح مْ ابّه  ر له )رشح  ،  (موريتانيار  ر    الد 

 . (عاش فيه يذ لاالقرن  يلمل يتبني )، (6)نافع(أ  أصل مقراللوامع ف

  نظم   له،  (انياموريتر بهتاش )،  ايْ رَ ـــكح ،  رحهو  ــــي    دمــحأ  بن  اهـــ اب ـــ د بأمحد بن حممـ  -6

 . (مل يتبني يل القرن الذي عاش فيه)، (7)   عبد اهلل( الط الب رسم) تبسيط ف

 
حاله   ألن من علمت  -بحثبعد ال-هلمحا  ومن مل يعرف،  -يام ظهر يلف-  األحياءملبحث  ا اذذكرت ف ه  (1)

 .يخ وفاهتمتار الذين علموهم ، لاملبحث األوسجل ف 

 (.279،  277، 142، 193قرآنل ا السند)  (2)

 (.278 السابق دراملص)  (3)

ْيُموُ بيت آل أن وفيه ،  254 املصدر السابق)  (4) ي  د البص ح 
ن  ــ م ان  وس امل   ريي اجل ك  ــ ـ ن بي ــ ـ  .   (   لفضل م وا وت العل ـ

 . (9باللعا لسيم) (5)

 .(10 لسابقدر ااملص)  (6)

   .(100آنالقر دلسنا)  (7)
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  أرق  ،(ياناتموريتهر باش )،  ِغيّ األحْلفح   شحِويّ الّشمْ   م  و  ِإد  ولد  حممـد فال    د ولدمحأ -7

عبد   الرش الرافعىل  با-قاوي ع  مرصي  المقرئ  قالئد  )اب  تك  له،  -ةبوينملدينة 

ء السبعة من طريق نيد القراقيق أساحتو)،  (آنرـقال  دـيـ بأسان  فـعري ـ لتي اـان فـقيالع

 . (1) ابن نفيس(

 ب ابيذ أمن تالم، (انياموريتتهر باش )، كحيِنّ لح اوسري ل ا  خلياح اأمحد ولد مفت -8

   .(2) فضييل ولد

فضيلي    م  و  ِإد    -9 باش )،  القحَلِويّ ولد  حم ،  (اموريتانيتهر  نافع  اإلة  ظرشيخ  مام 

 . (3)  (الغريب ْوضاحل  )ف رية الصفا بق

  دأمحسيد  أخذ عن  ،  (موريتانياتهر باش )،  يأّب دلد للا و مد عبد حمول  م  و  ِإد   -01

 . (4)ميقالقليب حلب

 . (5)   ْيهْد ب  يْ ز  إ  الميذ ت من، (نياتاريموبر تهاش )، هيَ كح لد أح إسحاق و  -11

الشيخ  -21 أمحد  ،  (نةديباملتهر  اش ،  سعودي)،  يالشنقيطالكين    أمني حممد 

،  ده ص عىل والحف  ايةويم برالكر  القرآن  درس،  عة اإلسالمية أستاذ القراءات باجلام

اجل ْه  اد  الد  بن  ُيب ْه  امن    حفص ية  بروا  إجازة   لانو،  يكنوعىل  عم عبد  األهلل   نيمر 

الساءقرال  درسو،  يالشنقيط الكريم    كليةب  رشلع وابع  ات  جلامعة باالقرآن 

ف    لحصو،  باملدينةة  مياإلسال اإلجازة  منالقراءات  عىل  أبو الشني    يدس   السبع 

  ة حفص من ايروه  عن  خذأ،  ليهلل إسامعد اعب  احلارضمن تالميذه    ،  املرصيالفرح  

القراءات    علامءعند    اداترنفاال)ه  ل،  وأجازه فيهام،  ءات السبعقراوال،  طيبةطريق ال

 
 .مـد فال(ه أمحد بن حموفي ،  9ل اللعاب)مسي، (257، 192، 126،  89، 88بقر الساصدملا)  (1)

 (. 278السابق صدرملا)  (2)

 (. 189صدر السابق)امل (3)

   (.328 آنالقر دالسن)  (4)

 (.827 السابقصدر ملا)  (5)
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- املشهورينرشة غريقراء العالرواة   معجم)و،  (-رةري منشورسالة غ-راسةمجع ود

 . ( 1) اوغريمه، (-مطبوع

ْنِقيِطيّ أويس    -31 ي د ،  (موريتانيابر  تهاش )،  الشِّ لح العامل الصاحوم  رملا  اجاحل  الس 

 . (ن الذي عاش فيهيل القر مل يتبني)، (2)   السني

حممد  يأ   بن  بَ بح   -14 الط  ـ بن  باش )،  ليْ فح د  لضب)منله  ،  (تانياريموتهر  ط  ظومة 

 . (مل يتبني يل القرن الذي عاش فيه)، (3)   عة(قراء السب  النيب الالف

يْـدحها  ولد  بشي   -51 باش ) ،  نْـدح العا،  (موريتانياتهر  املعهد  للدراسات  أستاذ ف  يل 

 .(4) يل يضف  ب ولدابأ من طالبوهو ، ايتانيبمور يةمث اإلساللبحووا

 . ( 5) ييل لد فض اباب و   ب طال من  ،  ( ا ي موريتان تهر ب اش ) ، اإِلدحيـْْليبّ ايد  بن ز   بَ يْ بـح  -61

حممـاحل  اين ِتح   -71 جهاج  سيدي  باش )،  د  حمظش ،  (موريتانياتهر  باب يخ  ،  ايبرة 

 . (6)  ف مقرأ نافع وهي تعطي إجازة

نْ حبة    -81 باش )،  كحيِنّ الح   يّ ِقيطِ الشِّ األمـحم   عىل  أقر،  (ياموريتانتهر  ا د  يْ أ    منيد 

 .  ( يهف تبني يل القرن الذي عاشي مل)، (7)  افعة نراءق

مل يتبني يل )،  (8) (لقرآناجتويد  )  له،  (نيايتامورر بهتاش )،  ي القاضللاحبيب    -91

 
الفض)  (1) اإمتاع  الثانيةلطالء  عه  ؤلفاتم،  (50/ 1  بعة  العرشةتزيد  اإل بع  ط  عضهاب  ىل  معهد  م  امبمجلة 

 . ينة املنورةن باملدسجد النعامب مإمام وخطيوهو اآلن ،  ريمهاالمية وغ ة اإلسوجملة اجلامع ، الشاطبي 

ي  ت التلامكمن ال  اكثري  تضمني  (افله )مصح  ه أنهوفي ،  363،  631غربملق وارشالقراءات ف املريخ  )تا  (2)

طريقمرس عىل  مات  ختالف  ف   ة  ا ك   جاء  مثتب  داود  (لتنزيلا)و،  للدان  (املقنع )كتب    لألئمة  ، أليب 

   . (لبلنيسل (نصفامل)و

   .(103)السند القرآن (3)

 (. 278صدر السابقامل)  (4)

 (.278 بقالسااملصدر )  (5)

 . (213 قرآنال سند ال)  (6)

 (. 1/826ءضالفتاع ال)إم (7)

شنقيط  البوف  )،  (101  القرآن  السند)  (8) واد  بن  ،  511اطربلاملنارة  اهلل   = جبياإلجيلقاض  احبيب 
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 . ( القرن الذي عاش فيه

باش )،  س وِميّ ـمح الللا  يب  حب  -20 )محلة  ،  (انيموريتاتهر  ي  له 
وم  س   مل)،  (1)   (الـم 

 .(ي عاش فيه رن الذيل الق نيب يت

باش )،  مـدحمن  ب سن  احل  -12 النل،  قراءاتال  ف  رعبا،  (موريتانياتهر  فع ه )غيث 

 . (مل يتبني يل القرن الذي عاش فيه)، (2)   (رشة الن طيب حرش

بن    يخحْطرِ   -22 إبراهيم  رح بن  باش )،  اارح حممـد    جامع  خشي،  (نيااموريتتهر 

 .(3) طشواكبنو  واحلكمة، رشاداإل

، سعودي)،  القلوي  يد ا سبن    ( د الرمحند املختار بن عبم)حم  خطري   -32

باش  وام  الكري  آنقرالدرس  ،  (نةدياملتهر  بن د  حمم   عىلسم  والر ،  لديهعىل  أحيد 

عن،  يالقالو   يلع  الطالب أيبمصطفى    أخذ  ان  بن  و،  يلبصادده  األمني  حممد 

القال النبوسامل  فا  س رمد  لعم ،  هوأجاز  ويإلياس  د جاسمبعض    وف،  يجد 

  دم ـأح نـب وخالد، ةرـيوـ حمد النـوم، رــابـد اهلل جـعيل عبه ذـي ـمالـن تـم، ةـنـ يمدـال

 . (4) هم ريوغ، خمتار

السّ يَ خح   -42 بن  باش )،  املار  كانوا  األمن  ،  (نياموريتاتهر  الذين  ون  ؤيقرعالم 

 . (مل يتبني يل القرن الذي عاش فيه)، (5)  جليم احلسانيةبا

 
فقيه شيخع،  ـه 0124تـ= الك  امل  هو،  حالء حمظرة  والتاريخ،  (فلعله  اهلليوف،  140)الفتاوى  حبيب  بن    ه 

 .هـ(0124اض املتوىف سنةالق

وم  ـمـبد الرحي عيد  س  ل  اـ ضـب أي ـسـن ـتة  ـلـمـ حـذه الـهو،  310يـرآنـقـال  دـالسن)  (1) بن    بيد اهلل ولع ،  ي  ن امل س 

 . (ر بكسيدي أيب

 (.502شنقيط الد بففرسون ري وامل)التفس (2)

 (. 213 ند القرآنالس)  (3)

 . (شناقطة عىل تويرتأفذاذ ال ةغريدت) (4)

 .(688غربق واململرشاف  ريخ القراءات )تا، (512الرباطالد شنقيط املنارة و)ب (5)

= ا:  ـه ـواملراد ب،  الشديدة  أهنا غري(  868  ق واملغربرشاملف    ريخ القراءاتتاام ف )فهي ك انية  س  احل  اجليم
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ولد الدَ   -52 قراءة  )  له،  (تانياريموبر  تهش ا)،  يّ غِ ْندح تَـ ال  وسىم  حممـد  اه  نظم 

 . (الذي عاش فيه رن مل يتبني يل الق)، (1) ( السويس

ب اش )،  برج  ابن  -62 يقر،  (ريتانياوم تهر  كانوا  الذين  األعالم  باجليم ؤمن  ون 

 . ( مل يتبني يل القرن الذي عاش فيه)، (2)  حلسانيةا

أخذ  ،  (وجدة،  ةنيتهر باملدش ا)،  يلك  ما بن الطالب أمحد البو   زايد األذان  -72

  أ ر ق،  اوغريمه  الزيات  ززيعبد الع   السبع عىل أمحد   رأقو،  رشو  رواية  بكرد بسي  عند

حاع  سبالعليه   ولد  الديامنحممدن  بن  و،  مد  الغفهد  حفص  يدامسعد  ،  رواية 

ني حفص و)األصول والفرش ب،  نظم ما اختلف فيه شعبة وحفص(له )،  وغريمها

   . (3) وغريها ، (-مطبوع -وورش

أ  ـول   ن ــزي  -82 بش ا)،  ير ــاصـالن  الَ ــ بحـ مْ د  تال،  (تانياريوم تهر  امن  ولـبميذ  د  ـاب 

ي   ييلفض و  ال  الق 
 (4) . 

 
بذلك  و،  (كشني  جيم)= ا،  إلشاممهاسميت  بصفات  بوحتليتها  الاص  مهسها  لتفيش  إىل  املؤدي  الشني 

سامها  ،  ورخاوهتا احلسانية ب  كذلكوقد  باجليم  و،  اجليم  املكذلك  اجليم ما  أو،  (682دةصعهوالرخوة 

هبا  الشديدة )  املراد  ف  جاء  ف  تاركام  القراءات  واملامليخ  أهناغربرشق  اال :  (  من  سلمت  متزاج  )التي 

املنعقد  أيضاسامها  قد  و،  بالشني( السودان ص،  ةاجليم  املشددة ص،  682وجيم  كذلك و،  672واجليم 

، 89لسند القرآن افجاء ف ) اجليمف القراءة بف تاليخ االختار أماو، (683ص العجمية ملن سكنوا املدينة

ي عبد اهلل التنواجيوي من املغرب  القرن احلادي عرش إثر جمي  املسألة ف  أ اجلدال ف هذهأنه بد،  90 يد  ء س 

املتفشيةبإنكار   ما،  اجليم  فيه  أنكر  تأليفا  فيها  القوم  وألف  عند  األعالم،  كان  بعض  ذلك  رفض  ، وقد 

)تارخد  قو،  قبله(وبعضهم   صاحب  اللص  ايخ  ف  واملغرب صقراءات  عدم    717ملرشق  إىل  إىل  امليل 

ممن    وأن وصف إمام النحاة  للجيم التي سمعها،  املسألة  يح أو إعالن انتصار ف هذهحكم أو ترج  إصدار

ا رخوة يستبعد أن يكون بعض العرب ف الشام ينطقون هب  يثق ف عروبته ف عهده من النطق هبا شديدة ال

يد  جواب معزو  وأنه ف  ،  هبا أكثر املغاربة ويقرأ  ،  سانعرب حما ينطق هبا  ثل  م بن احلاج إبراهيم    ي عبد اهلل لس 

 ن جواز القراءة بالنطقني(. يتضم   ما 

 (. 031 القرآن السند)  (1)

 .(688واملغرب  قاءات ف املرشالقر  )تاريخ (2)

 .(1/533الطبعة الثانية، الءلفض)إمتاع ا (3)

 (. 278رآنالسند الق)  (4)
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حم  بدع  د أمح  يداتسزينب    -92 آل  احلبيبللا  ّبّب    مد    ي نواجيو التأهل 
باملدينة)،  قيطيالشن عىل  ،  (اشتهرت  األخرض  إبقرأت  حفصايروراهيم  ،  ة 

السـالقكذلك  و للـم ـمتـال  ثالـ والث،  عـب ـراءات  أحـإلي وعىل  ،  ر ـشـ عمة  د  ـ م ـاس 

 . (1) اويـمرـب ن الـ يـحس

روايةأجازه ف،  (موريتانيابر  تهاش )،  د حممـد أمحد  ولسامل   -30 يْ ل اص  حف      خ ش 

ْيخ ولد  . (2)   أمحد الش 

باملدياش ،  سعودي)،  الشنقيطي  ينالكمد حممود  السامل حم  -31 أستاذ  ،  (نةتهر 

طيبةمعبجاالقراءات   من  قرأ  ،  ة  مجعا  الشاطبطريالسبع  عبد  ةيق  بن  حيم  الر  عىل 

احلا عبدأخ،  وغريه  ،فظحممد  عنه  عبد    ذ  بن  عاهللالرحيم  ا،  مر  بنوعبد  حممد    هلل 

الحت)له  ،  اوغريمه،  احلسن  األمني كتاب  ودراسة  القراءات  قيق  ف  -الثالث تتمة 

-ي بن اجلزر ر ال ـ ش ـ ب الن ا ـ ة كت ـ ق ودراس ـ ي ـ ق ـ ح ـ ت )و،  (-ةـ وع ـبـط ـمر  ـيـت ـسـاجـة مـالـرس 

 .(3)  رهـي ـوغ  ، ( -وع ـ ب ـ ط ـ م 

حم   نب ن  يماسل  -32 باش )،  دمو حممـد  حم ،  (نياموريتاتهر  حمأجازه  أمحد  د  مومـد 

ه ْيخ بن ُيُور   . (4)  نافعءة قرا ف -شيخ حمظرة بدار النعيم  -انالرب الش 

  ، ( 5)   ( دئني )املغنية ف الرسم للمبت   له ،  ( ا تاني موري ب ر  ه ت اش ) ، يهالفق  د عبد للا بن يِ سِ   -33

 . (يهاش فمل يتبني يل القرن الذي ع)

 
 . (1/17عة الثانيةطبال، ءلفضالمتاع ا)إ (1)

 (. 136 د القرآنسنال)  (2)

طبع ،  (النرش  دراسة وحتقيق كتاب)كتابه  ك مطبوعة    مؤلفاتله  ،  (163/ 1ثانيةالطبعة ال،  فضالءلا)إمتاع    (3)

ت  للقراءا  لمجييف  عبد اللطيوسف  وهو اآلن أستاذ كريس  ، ة املصحف الرشيفعفهد لطبا امللك  بمجمع  

 .عة طيبةامبج نيةلقرآا

 . (152 د القرآننالس)  (4)

 . (103 القرآنسند ال)  (5)
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اواكــول  اهْ الدَ   ون ــب  د لو   د مـ حمدِ ِسي  -43 باش )،  هــد  ية و زاشيخ  ،  (موريتانياتهر 

 .  (مل يتبني يل القرن الذي عاش فيه)، (1) (أواكه) لهأ

أجازه اباب بن فضيل  ،  ( ياموريتانر ب هتاش )،  بن حممـد عبد للا  مـدِسيِد حم  -53

 .(2) فعف قراءة نا

 .  (3)(درْ الق  ) ةرحمظ خيش ، (نيااتيموربتهر اش )، د ـبن حمم املختار  يدِ سِ  -63

و   ي يدِ سِ   -73 م عال  أمحد  لد  بهتاش )،  ِدِيِدي  بن والي  حفظ ،  (موريتانيار 

يد  ده عىل جالقرآن   . (4)   لبةلطا نس عليه كثري مدر، محدموالي ألده ووا، دـم حم س 

عبدسِ   -83 بوبكر    يِدي  سيدي  بن  باش )،  س وِميّ املح للا  له  ،  (ايناموريتتهر 

أو الب  يام يكتبف  نظومة)م  لة )محو،  (القراءات)تأليف ف  و،  (رآنقلا ن  م  اهريغ  واو 

ي  لا
وم  س   . (مل يتبني يل القرن الذي عاش فيه)، (5)  (ـم 

املصطفى  ييدِ سِ   -39 بن  الدَ   حممد   صاحب ،  (اــموريتانيب  ر هتاش )،  ةلح وْ بن 

 . (6)  (يتلم بتـ)محة بئر الربرة ــحمظ

ب ب   سن احل   د الّسيَ   -04 أمحد  أ ن  ا و ين  بن  باش )،  قديلصب  له  ،  (ياتانريموتهر 

 .  ( الذي عاش فيه   مل يتبني يل القرن ) ،  ( 7) ( ثالثني بيتا و   ية ف ثامن   وهو ،  لرموز احلرز )نظم 

باش )،  ار طَ خح   مـدحم  َيدسّ ل ا  -14 )م،  (موريتانياتهر  اجليم طإب  ف  نظومةله  ال 

 
 (.213 لسابقدر املصا)  (1)

 (.154ق صدر الساب)امل (2)

 .(295 السابقصدر امل)  (3)

الساامل)  (4) حمظرةأنه    فيهو،  292  ،214،  151،  119،  102  بقصدر  بمقادهل  أ  شيخ   (وُ رُ ك  )  طعةيدي 

ي  )ـلقب بامل رْعم  لط الب ااطرق   العصابة منب نْز   . (الك 

 (.27)النصوص املحظرية، (59لقرآناالسند )، (555طنارة والربابالد شنقيط امل) (5)

 (. 214 القرآنالسند )  (6)

 (.626 غربتاريخ القراءات ف املرشق وامل) (7)
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رد  لا  ريزو)تط،  فشية(تامل القراءا   ر  ف  يل  ي  مل) ،  (1)   ع(السب  تنظم  التبني  ذي  القرن 

 . (فيه شعا

ابّوه  الَشْيخ  -24 باش )،  ولد  حمظرة،  (ياانموريتتهر  ب  شيخ  عرفات التيسري 

 . (2)  (طنواكشوـ)ب

ْيخأجازه  ،  (ياتانموري تهر باش )،  يماهد إبر حممـ  ولد أمحد بن   الَشْيخ   -34 ولد    الش 

 . (3)  عناف مقرأ ف خْي الش  أمحد 

بش ا)،  لخ  شي  كربو ن  ب   خالَشيْ   -44 ح فتال  ظرةحم   خشي،  (اتانيموريتهر 

 . (4)  ريتانيةوامل(روصوـ)ب

مـــ ب  خــيْ ــالشَ   -54 ب)اش ،  أمحد  الَشْيخحمـد  ــ ن  ا،  (نيايتامورتهر  لثمني  له)الكنز 

 . (مل يتبني يل القرن الذي عاش فيه)، (5)  اهلل( عبد  الط البرسم عىل 

الع  -64 بن آل اف شيخ  الفحمم  ية  اشيون  م،  (ايموريتانبر  ته)اش ،  قيهـد  باب  خ 

 . (6) فضييل دلو

وح د األمني  بن حمم  ْيخالشَ   -74  أخذ عن،  (موريتانيابر  ته)اش ،  (نَ أح )،  يّ وِ يجِ االتِّنـْ

 .(7) د فضييل  اباب ول

 
 .(504 بالد شنقيطواملفرسون ف ريفس)الت (1)

 (. 213 القرآنالسند )  (2)

 (. وطم بنواكش2197سنة ولد أنهوفيه   ،581 السابق صدرامل)  (3)

 .(213بق السا املصدر)  (4)

يْخ  -هناك من اسمه    قلت:،  (11ابلع مسيل ال )  (5) يْخ حممد حاالش  الش  له ،  مد احلسني الشنقيطيحممد بن 

، نيار يوسف ابن تاشفد، هـ8142، 1ط، (ب عبد اهلللطاللفاظ رسم اأحل  ب األواه فلالطا  سلم)كتاب 

   .-لمعواهلل أ-ر هناذكومله هو افلعل -ربيةالع  ماراتواإل ،  نياموريتاب

 (.278، 551القرآن لسندا)  (6)

 (.278 بقصدر الساامل)  (7)
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اب   بن ْيهب   دْ يْ إ ز  عن  أخذ، (موريتانياتهر ب)اش ،  ِإد و م  ولد  خناشي -84  . (1)   تب 

ن   بألمنياحممـد  أجازه  ،  ( انياتيرموتهر ب)اش ،  نـــد االميـحمـمد  ـل و يف و  ــالص    -94

ي  ك  اجل  ا د  يْ أ  
 . (2)  ن 

وهو ،  (نياموريتاب  تهر)اش ،  (اهات  بـ)امللقب  ،  للا  د عبدبن حممـد  محطالنب أ  -05

أيدا األمني  حممد  معارصي  ولد ،  اجلكني  من  املصطفى  حممـد  حمظرة  من  خترج 

 . (3)   هـ(3931)تـ، سيدي حييى

أ  الرمح   عبدطالنب   -15 ب)اش ،  بَ ن بن  ك،  (اانيريتوم تهر   منخترج  بق  الساوهو 

 . (4)   هـ(3139)تـ، ي حييىيدولد س ى املصطفحممـد ظرة حم 

بن عبد للا   الطّالب   -25 بهت)اش ،  فال  حممـد     ، مكة  مسجد  إمام،  (موريتانيار 

 . (5)  (2) اعالقطم ر النعيوحمظرة دا

بنت حممد    -35 الطالب عائشة  ع،  (نةباملدي  تتهر )اش   عبد للا  آمنة    ىلقرأت 

لك  ذ كو،  من الشاطبية  األخرض رواية حفص  اهيمإبر  وعىل،  صفية حروا  راغبال

أبو بكر  ،  امماإل  حممود  مدم حم ريم  أخذت عنها،  ريمهاغو،  ىصغرال  عرشلا وحواء 

 .(6) وغريمها، س إدري

ّب ن  مح ر ال  عبد  -45 ال  ببن  ب)اش ،  ويب ج  حْ مح ـأمحد  م  ظ)ن  له،  (ريتانياوم تهر 

 . (الذي عاش فيه ني يل القرنب تي مل)، (7)   (بعراءات الس حه ف القرشو

 
 (.279 صدر السابقامل)  (1)

درسة  تاذ باملسأوأنه  ،  منياأل   بن حممـدفالصوحممـد  كذلك    واسمه،  286،  186،  112صدر السابقامل)  (2)

 (. لعلياا

 . (293 آنرالق دالسن)  (3)

 (.293 سابقر الصدامل)  (4)

 (.213 صدر السابقملا)  (5)

 . (5/32عة الثانيةالطب، ءلفضالع اا)إمت (6)

 . (105لقرآنا السند)  (7)
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الر   -55 موسعبد  حممـد  بن  ب)اش ،  ىمحن  الصالح   جامع  إمام،  (انياموريتتهر 

 .(1) ار النعيم بد

اعْ   بو أ   -65 سيد  للا  باش )،  كحيِنّ الح ي  لِ عبد  حفظ يل  )تسه  له،  (موريتانياتهر 

 . ( عاش فيه الذي القرنني يل مل يتب)، (2)   احلذف(

بن للا   بدع  -75 ا  الَشْيخ     بمل حممـد  ب)اش ،  سيد حيىين  صطفى  ، (ريتانياوم تهر 

 .(3)   جاحلنة اشيخ حمظر

الرسم الضبط لعلمي  )  ه ل،  (موريتانياتهر ب)اش ،  ودد  اجْ   اد بنبَ  العح د للاعب  -85

 . (مل يتبني يل القرن الذي عاش فيه)، (4)   والضبط(

ول  -59 للا  عبعبد  للاد  ب)اش ،  د  رمو  له،  (انيايتمورتهر  ، (ةاطبيالش  ز)نظم 

 . (اش فيهذي ع القرن اليل مل يتبني)، (5) زة(ومح، لبرصيوا، بن كثرياة م لقراءو)أنظا

عمر    -06 للا  حممد  عبد  تهر اش ،  سعودي)،  الشنقيطيالكين  األمني  بن 

الفقه  أستاذ  ،  (نةباملدي وأصول  اإلالتفسري  عم والدعىل  أ  رق،  سالميةباجلامعة  ر  ه 

رو األمني  قالونياحممد  وعو،  ة  الزيات ال  دبعه  زأجا،  ورش  رواية  هالدتىل    عزيز 

وأبو أمحد  ،  يطيالشيخ الشنقد أمحد  م ص أمني حم فاية حروأ عليه  رق،  ة حفصوايبر

 . ( 6)  وغريمها، اللبنان

ب)اش ،  الَشْيخ  عبد للا ولد حممـد املختار ولد  -16 تالمي،  (موريتانياتهر  ذ من 

ي  لْ الق   بأمحد حلبي سيد
م   .(7) ـ( ه1741)سنةىف توامل ق 

 
 (. 213 آنالقر دالسن)  (1)

 .(102 املصدر السابق)  (2)

 (.214 لسابقر اداملص)  (3)

 (. 11)مسيل اللعاب (4)

 .  (310 آنالقر السند)  (5)

 .د النبويسجدرس باملهو اآلن مو، (1/562يةلثاناالطبعة ، ضالءفلع ا)إمتا (6)

 ة كرو(.ب سابق ملقاطع نه نائأ سوىمل أجد ، 328 آنسند القرال)  (7)
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بن   -26 للا  بن    عبد  نْ   هاوَ أح حيىي    مسجد إمام  ،  (نيايتاروم ب ر  ته)اش ،  يّ طِ ِقيالشِّ

 . (1)  (الرياضـ)زان بفو المحن د الروسف بن عبي

ال  -36 عبد  اشِّ القاضي  بن  ب)اش ،  و  د  رمحن  نابه،  (موريتانياتهر    له ،  باحث 

 . (2)  ( لعرشت اا ءرالقأرجوزة ف ا)

ولد  -46 األمحم  حمفوظ  وح   منيـد  إذاع،  (موريتانيابر  ته)اش ،  اِجيِويّ التِّنـْ ة  مفتي 

 . (3)   بعلسبا قارئ، موريتانيا

، (اتانيريموتهر ب)اش ،  وينّ ت  مْ اللَ   أمانة للا بن حممـد األمني  راهيمبن إب  دـمحم  -56

نافع قراءة  والده  نافعسند    أخذو،  درس عىل  حم   ناب عن    قراءة  بن عمه حممـد  مود 

حمم  بن  القراءن س و  ،األمنيـد  حممـد  السباد  منت  ابنالشا  ق طري  ع  عن  عمه    طبية 

امللقمني ألا  مـدحم سيد املختار بن     ودرس عليه ،  (ـه1389)سنة  توىفامل(  هن لن ا)ـبب   

ال امللقب    عن  اهسند  أخذو،  جلزريا  بنالدرة  حممـد  سيدي  بن  احلسن   بـحممـد 

ب ْيه) ْيْد  حم   أخذو،  ( إ ز  أالعرش عن حممـد  بن سيد   نه ع  ذأخ،  دكيمتا  ادياهلمحد  مود 

د   حم لو  ةف  اص  البشري د  القراو،  مـد  اإلغاثة  )رشح،  سبعلا  اتءحممـد  ر د  لا  له    ر 

باجل  )نظمو،  (عاللوام الامع  ونني  النب فارق  معا  فش  يل  ،  (شر و  ختالف حفص 

أبو،  (رشح) عليه  وله   به  انفرد  ما  من  ويعقو،  جعفر  و)نظم  السبعة( ب  ،  القراء 

رواية شع يو)نظم عىل  عاقراءم  بإمتالوفود  ا  فاإحت  سمىبة  بة  ،  (النجودأيب    نصم 

 . (4) ( ف الرسم)نظم و

 
 (.213 ملصدر السابقا)  (1)

 .(635بات ف املرشق واملغرراءخ الق)تاري (2)

 (. 186نآقرال  السند)  (3)

 اهْ اب    ابطملرنا بن  شيخ  دحممـسامه  ،  711وف ص،  باه أ  شيخنا بن  دحممـه  وسام،  012،  88  آنالقر  دالسن )  (4)

لقب باملك  و،  هـ1353د سنة  ول  نهأ  260ص  وف،  اهابن بشيخنا    دـحمم 257   صوف،  منياأل  مـدحمبن  

ف  ،  الصغري موجودا  ص،  هـ1424سنةكان  ف  علامأ)من  ،  (268كام  شنق برز  )إمتاع ،  (63يطء 

 (.1/274ءالفضال
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مح ولد    دمـحم  -66 ب)اش   ،هـــكح سْ أمحد  لفن املمدخل  ــ)الله،  (تانياريموتهر  فيد 

 . ( مل يتبني يل القرن الذي عاش فيه)، (1) ة والتجويد( وال تلا

بش ا) ،  قحْلقحِميّ الاحلبيب    أمحد  سيد  ولد  مماحممـد اإل  -76 ذ  أخ،  (انياتموريتهر 

 . (2) هـ(7141)  توف الذي عن والده

 ذ سيد الميمن ت، (موريتانياتهر بش )ا، مبراهيولد إ  املحممـد األمني ولد الس  -86

ي  ْلق  ق  لابيب أمحد حل 
 . (3)   هـ(1417املتوىف سنة ) م 

وحاِجيوِ لا   بن سيدات بن البان   األمنيحممـد    -69  ذخأ،  (موريتانياتهر ب)اش ،  يّ تِّنـْ

  اية رو   -ةاملدينة املنورمع امللك فهد بجم مقرئ ب-اشرو   بوأ  يدد احلم بع  عن حممـد

يْ ولد  ْيخالش  عنه  أخذ، صحف  . (4)   رة املحسننيشيخ حمظ، أمحد  خالش 

ه(م  عْ ن ال)شيخ حمظرة ، (انياموريتتهر بش )ا، احلحممـد األمني بن ص -07
  (5) . 

األمني محم  -17 خ ـــ شي،  (اموريتانيب  تهر)اش ،  يتِلِّ ب ْ لايوسف    الب طّ ال ولد    ـد 

 . (6)  وكملباظرة ظ شيخ حم فولد حي ْيهْد ب  يْ إ ز  وهو جماز عىل يد ، ه(م  عْ الن  )ة ف رظـــحم 

ْتِ لا   الطّالب ظف بن  د األق حمم   األمني بن د  محم  -27 ،  (اتانيموريب  رته)اش ،  لِّيب 

ه(م  عْ ن لاـ) لة بداالعجد ظرة مسشيخ حم 
 (7) . 

ب)اش ،  كحيِنّ لح االعامل  لد  ني و محممـد األ  -37 اجلامع  ،  (اموريتانيتهر  إمام مسجد 

 
 .ف املبحث الثان، (88) ترمجة يت فسكه اآل أمحد م بد اهلل بنع حممد: لعله قلت، (12بعاالل مسيل) (1)

 . (283لقرآنا ندالس)  (2)

 (. 283 آنالقر دالسن)  (3)

 .(128، 136 السابقاملصدر )  (4)

 (.215 صدر السابقامل)  (5)

 (.187املصدر السابق )  (6)

 (.214 بقالسا صدرملا)  (7)
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 دامن تالمذته الرت   ،  البخاري  دـول  حمـدـ وم،  هدـدرس عىل وال،  ه(ـم  ـعْ الن )ة  ــنـديـبم 

 . (1)ولد حممود

شيخ  ،  (ياانريتوم تهر ب)اش ،  حفف   خيْ شَ لا ن بن  د الرمح عب  بن  ـد األمنيمحم  -47

ا)ـب (ك  ال  ك  بـ) نيةقرآ رةحمظ  . (2)  (ن ْت ت ك 

ب  -57 حم  فاليل   بنا  يبحممد  البان   مدبن  بن   الشنقيطي التنواجيوي    أمحد 

باملديهتش )ا عن،  نة(ر  حم جد  أخذ  ورش ه  رواية  اهلل  عبد  بن  بيبا  عن  و،  مود  والده 

حممد   عنه  ذأخ،  الفرح  يد الشني أبوت السبع عن س راءاوالق،  لون وورشاقتي  رواي 

 .(3)   ريهوغ، يسنال احلف

احلمـحم  -67 بن  د  ب)اش ،  يّ طِ يْنقِ شِّ ال   حممـد  ِسيدِ سن  عنه    أخذ،  (اتانيموريتهر 

)الل األثري ف اللف بني   له ،  اهْ اب  ملرابط  ا بن انخحممـد بن شيع  سبالات  راءند القس 

 . (4) ص(رواية حف ظم ف و)ن، (كثري ابنحفص و

 له ،  تيسريشيخ حمظرة ال،  ( موريتانيابر  ته)اش   ، دميخلبن أمحد ا  احلسن   حممـد   -77

 . (5)  ظم(هر املنوجلرة عىل اط)

بن أيب  للا   بداحلسن بن ع  مـد حم  -87 عنه    أخذ،  (موريتانيابر  ته)اش ،  دم و  ححيْ  

ْيمُ بن ود بن حممذ أمحد حمم  ي   (أبا) ُودح 
ن   . (6)املوسان اجل ك 

 . (7) درب ظرة شيخ حم ،  ( تانيا ري مو تهر ب اش ) ،   انفع أيب عبد للا بن  ـد احلسن بن  م حم   -79

 
 .(هم  عْ الن )ة امع بمديناجل دإمام مسجوفيه أنه ، 215، 195املصدر السابق)  (1)

 . (716نيةسوة البيسا)احل، (321 آنالقرسند ال)  (2)

 .(1/463عة الثانيةبلطا، لفضالءا )إمتاع (3)

القرآنال)  (4) )وف،  262،  213،  031  سند  لقبه  أن  يْ يه  ب يْهدْ إ ز  حم  وأنه،  (حيفظولد      املشيخ   بوك ظرة 

 .(لرشقياحل ْوض اـ)ب

 . (11)مسيل اللعاب (5)

 (. 725سند القرآنلا)  (6)

 (. 142 القرآنند الس)  (7)
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 . ( 1) عن والده   أخذ ،  ( موريتانيا ب تهر  )اش ،  ِميّ ْلقح القح  ببيحلأمحد ايد  س لدو  ـدحمم -08

عبدِسيدِ لد  و   حممـد  -18 ب)اش ،  الرمحن  ي  وضبط  ،  (نيايتامورتهر  )رشح  له 

 . (مل يتبني يل القرن الذي عاش فيه)، (2)  قالون(

حمحممد    -28 األمسيدي  باملاش ،  سعودي)  ،ني مد   ات القراءأستاذ  ،  (نةديتهر 

مود بن   حم والطيبة عىل ،  الدرةو  ق الشاطبيةريط  من  العرش  قرأ،  سالميةاإل  امعةاجلب

الفتاح حم ب   عبد  أبون  القوعىل  ،  بكلو  مد  الفتاح  ا عبد  القراءات  من  اض  لعرش 

والدرة الشاطبية  الرسائ،  وغريمها،  طريق  من  كثريا  وناقش  ف ل  أرشف    العلمية 

م  ف حك  يزجوو)ال،  (-بوعمط-تقراءاء الناد عند علاماإلس له )،  لقراءاتختصص ا

 .(3) وغريمها (-طبوع م-زعزيتاب الالكويد جت

ظرة  ـــخ حم ـــشي،  (نيااموريتتهر ب)اش ،  يِنّ الحكح -آّدو-ب بن آدّ ــــد العاق ـحمم -38

بن   سنياحل  ْيخش  اليى بن  حممـد حي  أخذ عن،  (وُ رُ ك  ـ)ب،  ة ــبـطي  يـحـ ب-وُ آد  -ل آد  ـــهأ

 . (4)  ياجلكن آدو

بِ زِْيدْ إِ ن  ب  عال   د حممـ  -48 بح ــب   ه ــــيـْ ـ    هر ـت ـ)اش ،  بـــالـــ طّ ـــال  ْيخشَ لا بن    تـــابح ــــن 

 .(5)  هيعن أب أخذ، (موريتانياب

خ  ـيش ،  (ياـانـتـموريتهر باش )،  حممـد احلاجي  الَشْيخ لد  محن و د الر بعحممـد    -58

 . (6)  زةاجوطه ف اإله رشعرف عن، شوطكانوسجد قباء برة مظحم 

 
 (.283 بقر الساصدامل)  (1)

 (. 103در السابقص)امل (2)

ال  لةجم)  (3) القرآن  العددكلية  مطبوعة ،  (هـ1437  ثالثال   كريم  مؤلفات  باملسجد  ،  له  مدرس  اآلن  وهو 

 .بالسيحجامع الدورسي طيب وخ، بانوإمام مسجد سيدات ال، النبوي

 (.22 نياحلس يْخش  البن  حييى مـدحم ة محمارضات العالواضح املبني ف )الفقه ال، (4 القرآن سند)ال (4)

 (. 782د القرآننالس)  (5)

 (.193 لسابقدر املصا)  (6)
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ا حممـ  -68 عبد  و ر لد  حممود حمملد  محن  بش )ا،  يّ يوِ جِ وحانْـ تِّ ال  ـد  ، (موريتانياتهر 

مـد شقيقه حم   نع  فعان  رأف مق  أخذ إجازة،  شوطبنواك  لفاروق ة معهد اظرشيخ حم 

 . (1)   (هـ1386 سنة)مـد األمني املتوىفــــوظ ولد حم حمف

عحمم  -78 القادر ـد  أمحد    بد  ب)اش ،  يّ ِقيطِ نْ الشِّ املالكي  بن    ه ل،  (ريتانياوم تهر 

 . ( فيه   ي عاش القرن الذ   يتبني يل مل  ) ، (2) ( امع اللو   ر ر  لد  ا ون من  ن ك سامع بإيضاح امل ة ال زه ن )

ب)اش ،  كح سْ مح أمحد    بن  عبد للاد  حممـ  -88 إصالظوم)منله،  (موريتانياتهر  ح ة 

 . (اش فيهلذي عالقرن امل يتبني يل )، (3)  ويدها(ة وجتالفاحت

حييى  أجازه  ،  (موريتانياب تهر)اش ،  (تءاببـ)لقب  أمحد امل  للا بن   د عبدحممـ  -89

بن   املختار  ْيخبن سيد  خمتا  هو  أجاز  دوق،  هـ(1416)سنة  ،  اي  د  ي  س    الش  بن  حممـد  ر 

ي  يت  ب  دْ اْش الت  حممـد 
  (4). 

ب)اش ،  يِنّ كح لح اات  نح يْـ وح عْ بن ابد للا  حممـد ع  -09  )منظومة ف له  ،  (انيتاريموتهر 

 . (عاش فيه يذاليل القرن مل يتبني )، (5)   ن(القرآ

ر لا   رح  ـ)ش له،  (موريتانياتهر ب)اش ،  سيــل ت اجملن اغشمب للا    دبع  حممد  -19 ر    د 

(ي  ب ر   البنمع اللوا
 . (القرن الذي عاش فيهني يل مل يتب )، (6)  

جد  ـرة مسـظخ حم ــشي،  (ريتانياوم تهر ب)اش ،  للاد  ـــن عبــــ د للا ب ـــحممـد عب  -29

 . (7) (وطشنواكبـ)، ت رفاـبع اهلل

 
 (. 214، 205، 191 لسابقاملصدر ا)  (1)

 .(103سابق لملصدر اا)  (2)

 . الثانبحث ف امل (66) حممد ولد أمحد مسكه السابق ف ترمجة لهلع  ت:قل، (12يل اللعابمس) (3)

 (. 88لقرآنالسند ا)  (4)

 (. 97نالقرآ السند)، (095ارة والرباطنالد شنقيط امل)ب (5)

 . (98 آنالقر السند)، (590باطوالر ارةملنبالد شنقيط ا) (6)

 (. 142آن سند القرل)ا (7)
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له حمظرة  ،  (اموريتانيتهر بش )ا،  يدِ تح وح ال ي   احلاجللا  عبد  عبد للا بن   مـدحم  -39

 . (1)   )ضبط القراء السبعة( له، ريم ختتص ف الغالب بتدريس القرآن الك

املال   ـدـمـحـم  -49 ب)اش ،  ك ـعبد  ا  يدة)قص  هل،  (اتانيموريتهر  حكم  ة اءلقرف 

 . (ش فيهالذي عا نريل الق تبنيمل ي)، (2) يم(باجل

بهتاش )،  بن حممـد  كالِ محن السَ د الر اضل بن عبف   ـدمحم  -59 له ،  (تانياريمور 

عىل  ضح  )الوا ألفاظ  املبني  رحل  ر  لل  الد  القرن  )،  (3)  مبتدئني( اللوامع  يل  يتبني  مل 

 . ( الذي عاش فيه

ف حمم   -69 بن  ـد  ب )اش ،  انح بح بـح ال  مل )،  (4) مع( اللوا   ر ر  د  ال   عىل   )رشح ه ل ،  ( نيا تا موري تهر 

 .(لذي عاش فيه ني يل القرن ايتب 

بـــحممـد ف   -79 م ــب  ن عبد للاـــ ال  ب)اش ،  فالـد  حمـن  أجل  ،  (موريتانياتهر  من 

 ب  الن )صاحب حمظرة ف ، نعلامء موريتانيا املعارصي
 .(5)   د(ضاال له )تأليف ف، (ةي  اغ 

 ،(تانياريموتهر باش )،  يّ جِ اجَ حممـد احلح   ْيخالشَ بن    -اءلظ ّب-  يد القاظمـحم  -89

ر عىل رشح) له ر   . (يهقرن الذي عاش فالمل يتبني يل )، (6)   امع(اللو الد 

بن    -99 احملجوب   له،  (موريتانيابر  ته)اش ،  يّ س ومِ الـمح الفاضل    الطّالبحممـد 

 
)أعالم ،  (يتدي الوجاهلل احلا  بن عبد   هلل ا  دعب  نه حممـدوفيه أ،  508يط املفرسون ف بالد شنقري و)التفس  (1)

 طع مؤلفه حتديد ست ومل ي،  جيالتيجان احلا   دد عبد اهلل ولوفيه حممـ،  53  وض الغريبية احلحاظر ف وال امل

 . ة وفاته(سن

 (. لد عبدي  وأهل بن عبد اهلل  أخيار ف اسمه وزاد، 93يطقشن أبرز علامءمن ) (2)

 (. 104القرآنسند )ال (3)

 (.505يطبالد شنق فرسون فامل وفسري)الت (4)

املنارة  )بالد شنقي  (5) بن بابا بن  ه  اباد فال  حممـاهلل بن    د ببن ع  الثان(  ه)ابا  فال  حممـد  وفيه،  526والرباطط 

بن   مـد فاليه حموف،  100القرآن  السند )،  (736ربغ ملرشق واملاف  القراءات    ريختا)،  ي(به العلوبي  أمحد

 ب  لن ا)حمظرة ف صاحب  وأنه ، عبد اهلل
 (. 101شنقيطف بالد   علومه وعلامؤهف الرشي حلديثا)، (ةي  اغ 

 (. 506، 503طيقن ف بالد شنوري واملفرسلتفس)ا (6)
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 . (ش فيهعا لذيان مل يتبني يل القر)، (1)   منظومة ف القرآن()

احلبن حمفو   مـد حم  -100 بن    له ،  (انيتاموريبر  ته)اش ،  يّ يوِ جِ وحانْـ التِّ   عمرا  اج ظ 

 . (رن الذي عاش فيهيتبني يل الق مل)، (2)   ف القرآن( ةـ)منظوم

يب بن  أد  عهمشيخ  ،  (نياا موريتتهر ب)اش ،  حممد أحِحْيدوظ ولد  ـد احملفمحم  -110

 . (3) انوريتامل يبالغر ْوضباحل   (انينطالط ـ)كعب ب

باش )،  منيـد األ حممـد احملفوظ ولد حمم  -210 ع الناف  جياز)اإلله،  (تانياريموتهر 

 .( الذي عاش فيه ني يل القرنيتب مل)، (4)   (عمام نافأ اإلعىل مقر

بش )ا،  لم الفلإبراهي  ـدحمممـد ولد  حم  -301 اباب  ،  (موريتانياتهر  من تالميذ 

 . (5) فضييلولد 

للاحممـ  بنمـد  ــحم   -410 عبد  تهر  ش ا)،  قويبـــ ــاليع   اِميّ ـــح امل ـد  حمم  نب  د 

 . ( هرن الذي عاش فيلقمل يتبني يل ا )، (6)  -نظم -ضاد(ل ف احث بم) هل، (نيايتامورب

حممو   -510 أمحد  حممـد  ولد  ب)اش ،  هْ يـ و رح د  بيش ،  (ريتانياوم تهر  حمظرة    ر ادخ 

 . (7) يصريلبود اول اهد  بُ لذ تلميوهو ، (طوـواكش ن)ـب، مالنعي 

االستمسج  شيخ  ، ( ريتانيا مو ر ب ه ت )اش   ، لك ا س ال د  مود ولحممـد حم  -601 ، ةـقامـد 

 . (8)  (نواكشوط)ـب، يمـ نعـ دار الـب

 
 (. 595باطالرنارة ونقيط امل د ش)بال، (98 لقرآنا لسند)ا (1)

 (. 9سيل اللعابم) (2)

 (. 215القرآن)السند  (3)

 . (104السند القرآن)، (35شنقيطأبرز علامء ن )م (4)

 (. 278آنلقرند اسال)  (5)

 . (9اللعاب لمسي) (6)

يْ زاد بن و ، 215، 115قرآنالسند ال )  (7)  .حممود( د حممـالعامل  062ص ف وسامه،  خالش 

 (.142 صدر السابق)امل (8)
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بن   -710 حممود  ب)اش ،  يِنّ الحكح د  أمح  الَشْيخ  حممـد  عن   ذأخ،  (ايتانموريتهر 

  م ـ ظن)و ،  (-قرأ لعله امل-رئ ملقف ا  بوبهاب )امل تله ك،  هـ(1233املتوىف سنة)   والده

 . ( 1) ( -هـ( 1424)   املتوىف سنة   الطالب بن رشحه عبد الرمحن -فعون عن نالاق ةايف رو

ب  -801 حممود  األ حممـد  حممـد  اْجح مني  ن  ب)اش ،  لْ يِّ بن  شيخ  ،  (موريتانياتهر 

 .(2) (نواكشوطـ)ب، عيةرشال العلومالقرآن و ريسلتد بةطيحمظرة 

امل  -091 الحممـد  بن  اْجح ختار  بن  بش )ا،  ِليّ مح الح   لْ يِّ طيب   له،  (ريتانياوم تهر 

 . (فيه لقرن الذي عاشا  مل يتبني يل)، (3)   (راءات العرشعىل الق بة النرشطي حرش)

ب ا   حممـد  -011 مح ملصطفى  أمحد  ب)اش ،  ومل  عْ ن  عىل    ح)رش  له،  (تانياموريتهر 

رد  ــــال  . (اش فيهالقرن الذي عمل يتبني يل )، (4)  اللوامع(   ر 

اف ةص  عليه    أرق،  (نياتامورير بته)اش ،  عقويبالي  يّْ دح ى بن  فط املص  حممـد   -111  د 

املاملسومبشريالحممـد    بن سنتوي  ر)  هل،  هـ(1427ة)ىف  ر  وحرز الل  الد   وامع 

 .(5) (اآليو، لم الفواصلو)ع، (ألمانا

رة أهل  حمظمن  ،  (نياتاريموهر بت)اش ،  بن ايب بن حممـد سامل املهدي   حممـد  -211

 . (6)رابطنيامل جامعة حمظر ناآلو، (احلجار مقطعـ)ب، بايب

عبدحم  -311 بن  موسى  عىل ،  (موريتانيابتهر  )اش ،  ِغيّ ْندح التَـ رمحن  ال  مـد  قرأ 

ْيمُ د بن حممـد بن د حممومحأ  . (عاش فيه  مل يتبني يل القرن الذي)، (7)  دوُ ح 

 
 . (81ان ْت ك  لعصابة وت  يتي ؤلفني بوال ملمعجم ا) (1)

 (. 224 آنالسند القر)  (2)

 .(103ن)السند القرآ، (121شنقيط رز علامء)من أب (3)

 (.505ف بالد شنقيطن ملفرسوفسري والتا)  (4)

 (. 582 لقرآنالسند ا)  (5)

 .(214 ر السابقاملصد)  (6)

 .ف املبحث الثان(25)لعله والد الداه ولد حممد موسى التندغي السابق ف ترمجة، (257 ابقساملصدر ال)  (7)
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مل يتبني يل  )،  (1)   رسم(له )رشح ال،  (نياريتاوم تهر ب)اش ،  حممـد ولد موسى  -411

 . ( عاش فيهلذي االقرن 

عن    أخذ،  (موريتانياتهر ب)اش ،  َماينّ ال  إلياس    لبالطّاولد    مـد حيفظ حم  -511

 . (2) ييل باب ولد فضا

ولد    حممـد  -611 بنطالنب ولد انحيىي  ب)اش ،  اعل  جم  ازه  أج،  (موريتانياتهر 

 . (3) صرييبن الب بداه

قيق  ف تر  )نظم  هل،  (يتانيامورتهر بش ا)  ،بن ملرابط عبد الفتاحىي  حي   حممـد  -711

 . (4)  وغريه، أ قالون(مقر ه عىلء وتغليظالرا

،  ي دِ يْ ازح بن البخاري البح   (يمِّ يْ مِ ـ)مللقب ب ا،  أملني  خيْ الشَ بن  يسلم    حممـد   -811
)رؤوس  ،  (يتانيامورب  تهر)اش  م له  باألقالم  اإلدغام(ن  يتبني يل)،  (5)  اب  القرن    مل 

 . ( ذي عاش فيهال

،  (ريتانياموتهر ب)اش ، دمهد  الَشْيخبن    خ و نح يشح  غلم بن يسلم بن  مـدحم -191

 .(6)   (غريبال ْوضحل  اـ)حمظرة أهل دمهد بشيخ 

وحاجِ   نِي د خِ مـحمفوظ بن حم  لم بن حممـد يس   -021 ، (موريتانياتهر ب)اش ،  يّ يوِ التِّنـْ

 . (7)(نواكشوطـ)امع الكبري بباجل منائب اإلما

 
سيدي    يأ-ْل أ جْي  بن  ه اللع ثم قال عنه  ،  وسىه ابن مأن وفيه  ،  688  غربق واملاملرشءات ف  قرا)تاريخ ال  (1)

 .(103  آنر قالسند ال)، (هـ1171) املتوىف سنة الزيدي ْل جْي  أ   بنى موس دحممـ أمحد بن

 (.  278 آنالقر دالسن)  (2)

 (.141 صدر السابقامل)  (3)

ي  ملرابط عبد الفتاح  له ابنلع ، (100 صدر السابقامل)  (4) ُكز  ْ  .امعارصحيا ربام يكون و، هـ(1368 )تـ، الرت 

 (. 10عاب)مسيل الل (5)

 (. 142 قرآنالسند ال )  (6)

 .جرظرة بآمحم   هلمل خنيأه  :قلت، (215 لسابقدر اص)امل (7)
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 . (1)   يم(اجلة ف له )رسال، (تانياوريم تهر باش )، سيناحل  ن فىتب  ْنضْ حمحح   -121

ية )رسالة ف كيف له، (موريتانيابتهر ش )ا، ْندحِغيّ ـح التَ ملختار السامل بن علي ا  -221

 . (مل يتبني يل القرن الذي عاش فيه)، (2) حة( قراءة الصحيال

ب)اش ،  لْ يِّ اْجح   ر ولو  تـ  محْ   -321 الطي  ح)رش  له،  (انيايتمورتهر  و)رشح  ،  (نرش بة 

رالد  عىل   . (اش فيه القرن الذي عيتبني يل مل)، (3)  ع(ماللوا ر 

بن  -421 أ  ملرابط  ب)اش ،  محدحممـد  حم إ،  (ريتانياموتهر  الغفران ــظــــمام  رة 

انح  ـ بْ ـ لس  اب ات  لكُ 
  (4) . 

ب    -521 بن  ب )اش   ،دحِغيّ نـْ التَ   وانح املصطفى  اإلرد )ن   ه ل ،  ( يتانيا مور تهر  ف  ، ( اف ظم 

 . (ي عاش فيه يل القرن الذمل يتبني)، (5) (حهرــش )داء( وف األ  مـــظ)نو، (حهرش)و

بن رأ عىل حممـد األمني  ق،  (انياريتموتهر ب)اش ،  ِطيّ ْنِقيالشِّ انجي بن حممـد    -621

 . ( 6) ءة نافعا قراد  يْ أ  

اجنكو  -721 ب)اش ،  ول  املصادر فترمجة  له  وجد  ت  اللكن  ،  (موريتانياتهر    

درج  قدأنه  سوى  ،  -أعلم   امفي-  الشنقيطية إت  يمةعظ  ة بلغ  القرف  الكقان  ، ريمآن 

،  عي غنم اكان رفقد  ،  هفظح  شدةبداية تعليمه ثم  عن   متداولةة  صة مشهورقيها  حتك

تُ  النساء  ُ ع  وسمع مرة إحدى  فالم  ،  (وتقول أنت أجهل من )ول انجكو،  ولدها  ري 

 ،ه كامالظاه حتى حفعص  فكتب عىل  يكن عنده لوح  ومل ،  نحفظ القرآفبدأ ب،  نفسه

 
املد شنقي)بال  (1) والرباطط  ال،  سني(اد ف اسمه احلوز،  608نارة  بن أخاه    للع ،  (99نقرآ )السند  بكر  أبو 

حيا  ربام يكون  و،  (254،  253نلقرآالسند  )اله ترمجة ف  ،  هـ(4132)  قروي املتوىف سنةتى احلسني الشف

 .معارصا

 (.096نارة والرباطامل نقيط)بالد ش (2)

 (.506شنقيط دفرسون ف بالوامل فسري)الت ، (310 القرآنلسند ا)  (3)

 (. 321)السند القرآن (4)

 . (250شنقيط بالدفرسون ف ملفسري واالت)، (04الثقافية احلياةتانيا يمور )حياة (5)

 (. 1/268)إمتاع الفضالء (6)



 (ه1442 ذو احلجة)         ونــثل ـثال و  الثاين ددـــعال       ةــيـنرآـلقات اـللدراس اطيبـلشام اـاإلم دـهـة معـلـجـم

723 

 . ( يل القرن الذي عاش فيه مل يتبني)، (1)بةية العصاي وال ضواحف وقد دفن

وح الد  أمححيىي ولد سيد    -821 الرشاد    يخ حمظرةش ،  ( موريتانيا تهر ب )اش ،  يّ اِجيوِ تِّنـْ

اإلجازة عىل  أخذو، وسىد مد ولآن عىل حممـردرس الق، (هْ م  عْ بالن   ةام  ز  وْخ بُ )بمدينة 

 . (2) لفاعبد 

أجاز حممـد  ،  (تانياريموتهر ب)اش ،  ّيَ دِ يِ سِ   الَشْيخ بن  سيد املختار    حيىي بن  -291

 . (3)   ـ(ه1416)نة ف س   (ءابت)بـ امللقب د اهلل أمحدعب

  ازه ف ـــجأ،  (موريتانياتهر ب)اش ،  ـنيمود النامل بن حمــد سأمح  وب بن ـــ يعق  -031

يد    دع سيدي عايل ولد موالي أمحـفاـءة نارــق يأهل  شيخ حمظرة  ،  ي د    بمقاطعة  د ي د 

 . (4)   (وُ رُ ك  )

 

 
 

 

 
يكر  رأيقلس  ج  أنه  كذلكعنه    كىحي و،  (39 بالد شنقيطعىل  وقفات)  (1) تعاىلر قوللوحه  نت)و:  ه  ، قنا(إذ 

أحدل   فقال الغد  فقال،  احلارضين)اجلبل(  ه  القلقمي عبد  كذلك  يل    ذكرو،  تلك سأكتبها ف  نافع  ولد   اهلل 

    :ووه،  اإلمالةباب  ف له مشهورا زا لغ  )نزيل املدينة(

 ال ــ مـ ـل  ياف اــي ـلـن لـع * * *  هز  ــمـ ال الــفـط اـــ م يـكـلـياـس              

 راعالـي عـوضـم مــاسـف  * * * هزــم ــهوق  ــر فـــ مـ ف أحــيــل                          

  :وكان يدرس هبا ه ابنهفأجاب ، أهل البلد م فسأهلموكان قد طلب العل، هابنإىل  رن أن سافافك

 ال ــمـيليل اي ــ ف وأيــوالس ***هملزنجم ل اف أن رأي ازق  فلي                         

  وــــا ل ــروف ــع ـم زرقاال  وـه ***ه  زــــمـــ ه وقـــ ـم فـــ ـادارأتـــف             

 (.321، 193نآالقر السند)  (2)

 (.88 ر السابقاملصد)  (3)

من سيدي   رىازة أخإج له  ،  148وف ص،  م بنواكشوط1989د عام  وفيه أنه ول،  116  السابق  املصدر)  (4)

 . (يد  د ي  أمحد بن  عايل ولد موالي
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 ةـــــمتاــاخل
 : ملعجميظهر لنا هذا ا 

  نافع إلمام  ا  مقرأب  الد احلرمنيوب،  ايبموريتان  الشناقطةالقراءة    شتغال أعالما  -

درا له  إتقاهنم  وحفظاوشدة  ابأيضا  و،  سة  ة  قراءلا  وملعبقية  بو،  علسب القراءات 

  .هلا تدريس املحظرية الفائقةالتكارهم طرق ابو، وغريمها، لضبطواكالرسم 

من  اممهتا- الع ال  اتراءالقإسناد  وحفظ ودراسة  بم  ه عدد  والكبى  صغرش  رى 

القراءةحرصا    كبارمدنيني  و،  مرصيني ن مشايخ  ا عخذهوأ ، عىل علو األسانيد ف 

   .فيهالتأليف  لك وكذل 

اااجل  ف- بلإلحصائنب  هل  غ ي  املرتجم  املعهذف  م  عدد  ،  علام   (916)   جما 

  بني ومن مل يت،  أثناء البحث  أهنم أحياءومن ظهر يل  ،  عني عىل من عرفت حياهتمموز

تقريب،  اهلمحيل   عدد  يمكنوهو  مستقبال  ي  إليه  املقا  اإلضافة  خالل  الت  بمن 

 . الشفوية

 عضهموب،  فيه  أخباره قليلةضهم  وبع،  ترمجته  ضهم أسهبت املصادر فأن بع  -

ترمج عددله  ف  املصا  ة  له  عضه وب،  درمن  ف  ترمجم  واحدة  ال وبعض ،  مصدر    هم 

 .مؤلفاته عن الو، اتهن وفعلومات عم

 . ة لغريهالقراءتعليم  وأ، املصادر حول قيام بعضهم باإلقراءات ف ومعلملا ةلق-

 .بموريتانيا متعددة جغرافيةمناطق عىل  واأهنم توزع -

  وا هرشت وا  م من ولد هباه ومن،  ااستقر هبومني  احلرببالد    إىلر  سافمن  منهم    أن-

 .باإلقراء فيها
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 عجرااملاملصادر وس فهر
  . كتبها له حممد أمحد بن حممد فال بن سيدي  ، د ولد انفعدي حمم سي  لسند   إجازة مصورة   -

 بمكتبتي(. حمفوظة )

  د.م. ، ـه1417، 1ط ، ي ملحمد بن نارص العبود إطللة على موريتانيا -

الشن  - بن لبحي  املشرق و   اقطة يف احلجاز أعلم  يْ   د  لنرش  ادار  ،  هـ1429،  1ط،  يربان  خالش 

 لرياض. ا، دويل ال

شهادة بعد  -يز  بحث مرت ،  بن خمتورـد االغاثة  ملحم،  وض الغريبة احليف والير  أعلم احملاظ  -

مدليسا اجلامعة  سنة هت نس  العايل،  ـه1412سنة -ا  املعهد  والل  من  بحوث  لدراسات 

 . ( ة بمكتبتي سخ منها ن ) ،  عايل ال   إسامعيل قبالة املعهد   مصورة من وراقة ،  بنواكشوط ، سالميةاإل

ا إمت  - فيملفضاع  القراء  برتاجم  بعدلء  ا  ا  الب  نب س  إلليا   لثامنالقرن  حسني  ،  ماويأمحد 

الند،  هـ4211،  1ط العاملدار  الزم ،  هـ1428،  2ط ،  .د.م  للطباعة   يةوة  دار  ،  انمكتبة 

 . ورةاملندينة امل

شن  - ابلد  والرّبطقيط  النحوي   ملنارة  للرتبية  نظم امل،  ـه1408،  د.ط. ،  للخليل  العربية  ة 

 تونس. ،  وننالففة ولثقاوا

،  ألمني بن أيديا اجلكنيملحمد ا  انفعا  ه في  ا ووافقحفص  الدوري  ه في  امع ملا خالف ال  البيان  -

 د.م.  ،  م6991، 1ط

القراءات يف  ت   - و املشر ريخ  أباهامل   دملحمـ   املغربق  ولد  الكتب  دا،  8200،  3ط،  ختار  ر 

 بريوت. ،  العلمية

ف   م البخاريد بن أمحد بن أكرحام اه  أجر،  قلقمي ال  دي حممد ولد انفع لسيويت  تسجيل ص   -

 . ي(بمكتبت حمفوظ). ه لنفسفيه  ترجم، ـ ه1441  رمضان

وامل  - ب التفسي  يف  شنقيطفسرون  سي   لد  موالي دي  ملحمـد  ر  دا ،  هـ1429،  1ط ،  حممـد 

 اإلمارات العربية. ، الك إلمام ممكتبة ا ، يوسف بن تاشفني
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،  املجتبى   ـد احلافظ بنمف حمع وتأليمج  بلد شنقيطه يف  وعلماؤ   ريف علومه يث الش احلد  -

 د.م.  يعة. طبعة الرسامل، هـ4241، 2ط

اسة  رد و  قيق حت  ، نارصي ال د الوهاب  صالح عبل  علم األنساب احلسانية   سانية يف وة البي احلس   -

 بريوت. ،  لمية دار الكتب الع، م2015، 1ط ، امل ولد الس هللمحاه ا 

،  طرابلس،  للكتاب   بيةعرال الدار،  م1990،  ختار بن حامدامل  فية ة الثقاحلياحياة موريتانيا ا  -

 . بيا(ة)ليالشعبية االشرتاكيربية عية ال امهرياجل

م وأعلم السلفية    - يف  احل،  وريتانياها  بن  عمر  بن  ابن  دار  ،  هـ 1416،  1ط،  نيسللطيب 

 بريوت. ، حزم

القر الس  - دآ ند  منوذجا ين  الشنقيطي  السند  وأتصيل  ع  حممـد   دِ ِسيل  راسة  اهللولد  ،  1ط ،  بد 

 وت. بري،  ةلمي لكتب العدار ا، م 2011

حفظ    - الشنبن    إلبراهيم   الشناقطة   عند  مي الكر القرآن  طريقة  احلسني  ،  1ط ،  قيطي أب  

  اض. لريا،  رش املؤلف نفسه النا ، هـ1427

 . الرياض ،  يع دار الشواف للنرش والتوز ،  م 1993،  1ط ،  ملحمد املجذوب   ن عرفتهم مفكرو علماء    -

يق  قمجع وحت،  سني احل   الَشْيخ   بن   حيىي  مـدحم  روف مع علمة  اضرات اليف حمني  بالفقه الواضح امل  -

 أو مكان.  ون اسم دار نرشد، هـ2914،  1ط ، يسلم ولد ديدي 

ا  - مور اللغة  يف  فمش   ،يتانيالصنهاجية  ندوة اركة  إفريقيا     شامل  ف  األمازيغية  واقع  ،  عن 

 . (قوقلرك حمعىل بد إف ) ، ةد حرم تقديم بابا ول ، 2019يناير    12 تطوان

و حمل  - واحملاظر  العلماء  عن  الالسي ة  واملآثرذاتية  ابوهمل   ة  بن  حييى  حتقيق  ا  حمـد  ليعقويب 

ب آبيه ومراجعة احلسن  بن  إليداع  د.م.ت.ا،  م 6819ة امعية سنرسالة ج،  ن حممـد األمني 

 نواكشوط. ،  تبة الوطنية للثقافة والتوجيه اإلسالميالقانون املك

اة كلجمل  - ّبلية  الكرمي  اإللقرآن  املنورة ب،  مية لسامعة  ،  هـ1437،  ـه3614لعام  ،  املدينة 

 دد الثالث. الع
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األمذ   - واألكرة  اآلّبء  بتاريخ  واألحفاد  بنللم   جدادبناء  بن    ختار  ،  1ط،  احلسنيعمر 

 . ت.مد. ،  ـه4281

 العايل بنواكشوط. عهد بالة امل ق، إمساعيلراقة فهرس و ، مسيل اللعاب -

ا  بشنقيط من بداية اءة  القر   علم معجم أ  - القرن  عشر اهلجري حىت هندي  حلا القرن    لث ثاالاية 

اهل  الشيخ،  جريعشر  أمحد  حممد  اإلمام  نشورم  بحث،  ألمني  معهد  ،  الشاطبي  بمجلة 

 . هـ1441ام  ع ، 29عدد 

،  ألمني حممد أمحد الشيخ،  عشر اهلجري   لرابع ابداية القرن  اءة بشنقيط من  لقر م ام أعل معج  -

 . هـ1441م  اع ، 30عدد ، ي د اإلمام الشاطبمعه  جلةبم نشورم بحث

 دمشق. ،  دار الغوثان ،  هـ 1432،  1ط ،  دي محيتو هلا لعبد ا ،  ين الدا    عمرو يب يوخ احلافظ أ معجم ش   -

ليسانس  شهادة بعد    -ة املرتيزيل شهادنث ل بح ،  تكانتو   ييت لعصابة  والاملؤلفني يف معجم    -

سنة  مدهنا  ال   -اجلامعة  الرشف  الع،  عية علوم  للدراسات  باملعهد  سالمية  اإل   والبحوثايل 

 ا. ي انموريت ، م 0420،  ن احريموـد بحمم ى بن يحي ل

القراءات  - علم  مصطلحات  وما  معجم  به   القرآنية  العيل    يتعلق  ،  1ط،  ل املسؤولعبد 

 مرص.  ،دار السالم  طبع، هـ1428

علماء    - أبرز  ب،  شنقيطمن  اهللمل  اعامل221ـالتعريف  عبد  املصطف حمـد  ولد  عدد  ،    دون 

 ا. يتاني بمور ، لفنون لثقافة واارة اإد، ة ياض الرباب ووالش، وزارة الثقافة ، م 0132،  طبعات 

ْيخملحمـد بن  إلرشاد الدعوة واتفرقة يفنصائح م  -  د.م.  ،هـ 1419،  1ط ، طي نقيالش الش 

احمل  - والشظالنصوص  واملقرأ  الرسم  يف  القرآنية رية  ومققحم،  واهد  عة  من  علق  بعضها  ىل 

املحقات كت  مليق وتعليق الرباس بن حممـقمجع وحت،  لذخريةاب  بن  ،  ح االفتد  عب   ابطرد 

 . مرص، اجلديدة س ر األندل اد،  هـ1436، 1ط

يف   نفح   - األ  الَشْيخ سية    الرّيحني  بن حمـمل  منيسيدي  ْيخا  د  الشنقي  لش    ، 1ط ،  طي أمحد 

 د.م. ، م 2008
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البهان  - تراجم    واضح  يفشياخأيف  الي  م   قرآن   بن  التندغي عاوللدنبجا  زين  ،  ية  حتقيق 

،  ميةسالبحوث اإل وال   للدراساتيلالعا املعهد  ب ،  ة ماجستري رسال ،  لعابدين ولد املصطفى ا

عىل    )نسخة،  اموريتاني  إف  وراقة  من  صورة  م  خمطوطة)أخرى    ونسخة،  اإلنرتنت(بد 

 ل بنواكشوط(. إسامعي

سان  إححتقيق  ،  لكانخد بن أيب بكر بن  حمم   محد بن أل  وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان  -

 . بريوت،  دار صادر، م1994، 1ط ، عباس 

ب عل  وقفات  - شنق ى  مإ،  يطلد  حسني  عداد  امل سعد  الدار  ،  هـ 1437،  1ط،  رصيحممد 

 . إلسكندريةا، عاملية ال

 ات فهرس التغريد
 mkae@2  الشنقيطي على تويرتزيد  و أبـ ل دةتغري -
 @ PoAfdhadhTفذاذ الشناقطة على تويرت أل تغريدة -
 @ 10jadelahى تويرتيدة لديلة علتغر  -
 @ 32188hllaabduيرتعلى تو ن تغريدة لعبد للا العيث -
 @ albaba mohamad لى تويرتع ّبّب  مد أمحدتغريدة حمل _
 @ iitilshenqMAويرتت نقيطي علىحممد الشـ  م.لتغريدة  -
 @ mehdy mahialdiy  ين على تويرتالد حميولد  تغريدة للمهدي  -
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