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 امللخص

أفردت   املعجم دراسة  تراجمجلهذا  ما تفرق من  بشنقيط يف  مع  القراءة   أعالم 

غريهمعتمييزهم  ل ،  (هـ 41)ق  ألعدادهم،  ن  إحصائية  معجم  م  امتوإل،  وتقديم 

 .  (هـ13ق -هـ 11أعالم القراءة بشنقيط يف)ق 

عىل اشتمل  فيها   وقد  امل  مقدمة  املعجم ،  وضوعأمهية  والدراسات ،  وحدود 

البحثطوخ،  سابقةال ألف،  تمهيد ف،  منهجيتهو ،  ة  الشناقطة  رسد  القراءة  عالم 

 والفهارس. ،  والتوصيات ،  فاخلامتة ، (هـ14ق يف)

 :هذا املعجم من نتائج  
يمكن اإلضافة   تقريبي هو عددو، علام (322) القرن يف هذا األعالم بلغ عدد  -

كن  ي يم تال  املقابالت الشفويةمن خالل    وأ،  املخطوطاتمن خالل  عليه مستقبال  

 . أعالم القراءة املعارصين يف هذا البلدبعض إجراؤها مع 

 القراءة لغريهم. وتعليم ، قلة املعلومات يف املصادر حول قيام بعضهم باإلقراء-

نافع  قراءةازدهار  - ب  اإلمام  أعالمها  واهتامم  البلد  هذا  ،  وتعليمها،  إسنادهايف 

تأليف  البو، كالرسم والضبط اهموعلو، القراءات القرآنيةبكذلك و ، تأليف فيهالابو

 . وغري ذلك من النتائج املذكورة آخر هذا البحث، فيها

 ، تراجم، القرن الرابع عرش اهلجري. شنقيط   ، اءة الم القر أع فتاحية:  الكلمات امل
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 املقّدمة
واجلاللذي    هلل  احلمد القرآن ،  القدرة  الص،  منزل  عليه  للرسول  الة والضامن 

 أما بعد: ، ه من أهل الكفر والبهتانوحراست، م حفظهالسالو

،  هـ(169)تـ  راءة نافعوتعليم ق  يف إقراء  جهودا واضحة  يطعالم بالد شنقألفإن ّ

 . وغريها، واالبتداء والوقف، والرسم والضبط ، والتجويد، القراءاتيف كذلك و

الصعوبات  رغبتوقد   تراجم  ما  مجعيف    (1) رغم  من  القرا  تفرق  ءة  أعالم 

يف غريهمع تمييزهم  ل ،  هـ(14)ق بشنقيط  ألعدادهمو،  ن  إحصائية  م امتوإ،  تقديم 

 .  (2)   (هـ13ق -هـ 11ط يف)ق جم أعالم القراءة بشنقيعم

     :حدود املعجم  
تويف    عاشمن  )  هووزمني  الّد  احل  -1 الأو  القرن  اهلجريرابع  يف  أو  ،  عرش 

)ق  من  شيئا  يل  نوإ،  ( 168مثل)ترمجة،  هـ(15أدرك  يتبني  وفاته  مل   ذكرته،  تاريخ 

 . (3)  (44مثل)ترمجة تلميذه أو، (1مثل)ترمجة، باعتبار شيخه

يد  عىل    تتلمذأو  ،  شيخ حمظرة قرآنية  أو،  جيزاملأو  ،  رئقامل)  هو  نوعيالّد  احل  -2

نافع  شيخ يف الايف    وأ،  قراءة  أسانيد،  العرش   وأ،  سبعلقراءات    أو ورد يف سند من 

قرآن،  القراء قارئ  ب،  أو  قام  لغريهتعأو  القرآن  بالت  أو،  ليم  القراءة يألقام  يف   ف 

،  ومسائله ،  التجويد ب   وأ،  ومسائلهام  الرسم والضبطبل  اشتغ أو  ،  ومسائلها،  وعلومها

 .(علوم القراءة األخرى بقيةبأو 

 
عديدة  وجد  (1) صعوبات  رحلتي-ت  موريتانيا  خالل  أ،  -هـ 1438ام  ع  إىل  من  ن  منها  مؤلفاهتم كثريا 

املتكرروأن  ،  خمطوطة الزالت   ل  السفر  البلد  هذا  مؤلفإىل  عىل  ترلحصول  حول  املكتات  يف    بات امجهم 

 . صعب كذلك

 .سابقة يف هذا املعجمال يت الكالم عىل هذا املعجم يف الدراساتسيأ (2)

، تنبيها،  (105و)،  (82ومها ترمجة)،  هـ1300  يفمتوفني  ،  هـ(14قأضفت هلذا القرن علمني من    تنبيه:  (3)

ترمجتهام ضياع  من  احل،  وخوفا  القرن  يف  القراءة  )معجم  بحث  عولكون  ا  رـشادي  حتى  لقرن  اهلجري 

 . ي( مل يذكرمهارالثالث عرش اهلج
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 ة موريتانيا اإلسالمية(.وم دولوهي اليـ، (1) طيـقالد شنـهو)بـكاين املّد احل -3

 . (2)  وغريها(، قراءة الشنقيطيةصدري هو)مصادر الامل داحل -4

   الدراسات السابقة:  
تفرد املوضوع  ةينآالقر   الدراسات  مل  أعلم-أليفلتبا  هذا  بحث  سوى  ،  -فيام 

حتى   جريهلادي عرش ا)معجم أعالم القراءة بشنقيط من بداية القرن احل  بعنوان:

اهناي عرش  الثالث  القرن  مؤلوقد  ،  (جريهل ة  فيه  من    علام  (144)  تراجم  فه مجع 

 هعن  معجا املذهمتيز    وقد،  (3) وغريها،  القراءة الشنقيطية  صادرتتبعه هلا يف م  خالل

 .الرابع عرش اهلجري من أعالم القرن علام (322) ـل الرتمجةب

 :   خطة البحث
مقدمة      املوضوععىل   تمل وتش ،  وفيها  أمهية  السابقة ،  :  وخطة  ،  والدراسات 

ا،  البحث  أعالم القراءة الشناقطة يف القرن    فيه   مبحث ف ،  ومتهيد،  لبحث ومنهجي يف 

 .   واملوضوعات ،  راجع مل ا و   املصادر فهرس  ف ،  ت توصيا و ،  فخامتة ،  (4) جري هل الرابع عرش ا 

 :  منهجي يف البحث
،  حدود هذا املعجم  وعىل،  اعتمدت عىل املنهج االستقرائي الوصفي التارخيي-

   .األخرى املعروفة إجراءات البحثوبقية 

 
يف  (1) مدينة  اسم  م)شنقيط(  اليوم  واجل،  وريتانيا  بالقاف  ف،  يم تكتب  شنقيط(  )بالد  مع  وأما  ظهر  اسم  هو 

 (. 26-18 )بالد شنقيط املنارة والرباط وهو أشهرها.، ة الثانيةهلجرية األلف اايبد

الفضالء برتاجم القراء فيام    )إمتاع  كتابو،  -مطبوع-،  هـ( 1418ا )تـللدنبج  كـكتاب )واضــح الربهان(  (2)

الق بـامن( إلليالثرن  ــبعد    ور يف فهرس مراجع مما هو مذك   وغريمها،  -بوعمط-اويـد الربمـ مـن أح ـاس 

 . ذا املعجمه

م مجع أعالوقد دعا يف خامتة البحث إىل  ،  (للدراسات القرآنية  جملة معهد اإلمام الشاطبيـ)ب  نشورم  بحث   (3)

 .أيدينا ع عرش اهلجري الذي بنيالقرن الراب

عة  املطبوعليه )دليل الكتب    يا عىل ما مشىجر  وترامجهم دون ختصيص مبحث مستقل،  رسدت أسامءهم  (4)

 وغريه من املعاجم. ،  (-مطبوع-هـ1430لقرآنية حتى عام يف الدراسات ا
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ورتبتها ،  من املصادر بحسب نظام الفهرسة(امء األعالمس أ)يف املتن  استقريت-

 .  املعجم هذا  فهرس أعالم  يف  إليها  حلت  أ و ،  سلسلية ما ت ا أرق   ا هل ثم جعلت  ، (1) ياائجه

ومؤلفاته ،  وتالميذه ،  ومشاخيه،  تهفاوو،  نسبه و،  خمترصا  (اسم العلم)ذكرت    -

وجدت إن  وعلومها  القراءات  يف،  يف  أسامئه  احلاشية()وأرشت  كام  ،  األخرىإىل 

كنيته عىل  اسمه  هي  كنيته  كانت  من  بلفظ،  أبقيت  أعتّد  يف  يفعريتال  (أل )  ومل  ة 

مل و،  واعتددت بأول حرف ييل االسم ،  يف االسم األول والثاين   (أبو )  وال،  األسامء

ب بام،  ( ولد ) وال ،  ( ابن )   ـأعتد  مثل  و،  بعدمها  واعتددت  يف  الوصل  هبمزة  اعتددت 

    . اهلمزةلت االسم ضمن جعو،  ( اِحيد )

وفاته(جعلت    - تاريخ  عىل  أقف  مل  ق  )  عبارة  )ملن  يف  موجودا   دقو،  هـ(كان 

 . تلميذه فأعطيته قرهنام أو، عتبار شيخهجة بانتيال هلذهتوصلت 

بضبط    - ، (4) م اهب سوأن،  (3) ماهب قوأل،  اهمنـ وك،  (2) أسامئهم )  ضـبعقمت 

حماظرهم،  (5) ومدهنم  العاملدر-  املحظرة(ظة)فل  مثل،  (6)(ومقار  يف   –لميةسة  كام 

الشناضبطته  (1ترمجة) الباحثني  كن  متأ  بعضها ملو،  ةطقبالظاء الشتهاره بذلك بني 

 (. 11يف ترمجة) مثل: )ادكوجي(، لعدم وقويف عىل كيفية ضبطه هضبطمن 

 
يعرف    ب أن بعضهم ال بسبك غري ممكن  ذللكن  ،  هم زمنيا بحسب تاريخ وفاهتمكان من املفروض ترتيب   (1)

 . ه سوى أنه كان موجودا يف )ق كذا( عن

َنَّض، منه اسم احممدرع كـاسم )حممد( حيث يتف   (2) َهنَّض، (25ة )ترمج، وحمح ،  وحممدن ، وحممدو ، داوحمم، ومح

   .)من تغريدة عىل موقع تويرت لـبابا حرمه( .وهي لغة صنهاجية قديمة

امل)   (3) شنقيط  لقب  وق،  (15والرباطنارة  بالد  ورد  يف د  ترمجة)املرابط(  ترمجة  ،  (3)    يف  و)الطالب( 

 . وغريها، (100رقم)

 . وغريها، (031يف ترمجة)(-وفةقبيلة معر-)َتنَْدغْ إىلالنسبة  من األنسابو،  (102السابق صدرامل)  (4)

وقد ورد من  ،  (482،  480  بالد شنقيط املنارة والرباط)اعتمدت يف ضبط أسامئهم ونحوها عىل كتاب    (5)

 .وغريها، (162) ( يف ترمجة رقماملذرذرةاملدن مدينة )

 . وغريها، (419) ة( يف ترمجة رقمابَ )الِْعَص  اظر حمظرةد ورد من املح وق، (435، 429املصدر السابق )  (6)
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م  ه فلحالما مل أقف عىل  و،  (وطباعتها،  مؤلفاهتم  حال )  عنما وجدته    ذكرت-

  .شيئاعنه أذكر 

)احلاشية(  املعلوماتوّثقت  - مصادرها  يف  باستعامل ،  األصيلة   من  وعزوهتا 

 .ةاملخترصطريقة اإلحاالت 

،  أو تاريخ وفياهتم،  كاالختالف يف أسامئهم،  (تعليق إىل    حيتاج  ما)  عّلقت عىل-

ذكرها،  ونحوه من  عىل  العهدة  ألن  الرتمجات  من  كثري  نقد  وخشية ،  وتركت 

 د املعجم. واخلروج عن مقاص، اإلطالة

بعبارة ،  (ونحوه،  أو تاريخ وفاته،  اسم العلمماورد فيه خالف يف  )عىلعلقت  -

يف   من  ءوجز،  )اسمه بنيووضع،  .(و).. ،  ..().ترمجته  واوا )  التوثيق   صادرم  ت 

  بني فجعلت  ،    من ترمجتهجزء    أو  اسم العلم  مامل يكن فيه خالف يفوأما  ،  (عاطفة

 . )..(، ..)...((فاصلة) مصادر التوثيق 
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 تمهيدال

 ل لضبطوتستعم   ،رشق غالبة يف امل   لفظة):هواملعجم    (:ملعجم)الفظةـ ب  التعريف 

الغالب عليهم لفظة فهرسة،  املغرب  ويف،  الروايات  يوخاملرويات وش  ،  واألندلس 

 . (1) (أو برنامج

القراء  القراءة  لتعريف بـ)مصطلح القراءة(:ا إلمام :)اخلالف املنسوب  هي  عند 

ا األئمة  نافع    للقراءة  ملتجردينمن  كقراءة  والطرق  الروايات  عليه  أمجعت  مما 

  .(2)  (وعاصم

    :(ومؤلفاهتم، أعلمها اء بعض مسوأ ، ية الشنقيطيةاملدرسة القرآنـ)ب  لتعريفا
القرآنية   الثقايف  املدرسة  )هي:الشنقيطية  املدرسة  النشاط  حركة  واكبت  التي 

املحاظر   توسعت دروسها يفوازدهرت  إىل أن  (3) اخلامسالقرن    يفاإلسالمي العام  

 قديام يف   نشأتوقد  ،  (4)   (ليومنا اعرصى  حت  جريهلالقرن الثاين عرش االشنقيطية يف  

القنف  خمتلف القرآن،  نرآون  وتفسريه،  كحفظ  عبد    وجتويده  يد  ياسني    اهللعىل  بن 

برِ ـعح و ،  (5)   هـ( 451تـ ) احلاإلمـكذلك    فيهادريس  ـالتف  ،  (6) هـ(489تـ )ـرمي  ضام 

 
 .(11معجم شيوخ احلافظ أيب عمرو الداين) (1)

 (. 270 به يتعلق )معجم مصطلحات علم القراءات القرآنية وما (2)

 م  ـ ه ـلـثـط مـاال مل أر قــ ت رجــرأي : شناقطةأعالم ال لقيل يف فضا مم  (3)

 (. 4والدلدر اخلالد يف معرفة ال)ا ارب ـ مغ ـ ى ال ـ ص ـ ن أق ـ م م  ـ اه ـ ط سكن ـ قي ـ ن ـ ش ـ ب                                                          

 .(579واملغربخ القراءات يف املرشق )تاري (4)

وهو أول معلم منتدب لإلقامة  ،  باملغرب األقىص  اج بن زلوكان أحد تالمذة وج،  نيبن ياس  بد اهلل هو ع  (5)

أمر لتعليمهم  الصنهاجية  القبائل  حيقد  و،  دينهم  بني  به  ا  يىجاء  إبراهيم  معلام ؛  لكدايلبن    فكان 

 (.31والرباط قيط املنارة )بالد شن، (7/129)وفيات األعيان.ومربيا

بكر بن عمر معه إىل الصحراء؛ فكان تصحبه أبواس،  -أطار–توىف بأزوكيامل،  ن احلرضميهو حممـد احلس  (6)

موريتانيا قبائل  يف  الدينية  العلوم  انتشار  يف  الثقا  جزءوريتانيا  م  )حياة.أصال  شنقيط  ،  (5فيةاحلياة  )بالد 

 . كي(يف مدينة أزوه أنه كان قاضيا وفي، 65املنارة والرباط
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بال  لهت  انك  وقد الرمحبوع ،  راءاتقمعرفة  الد   ام واإلم،  (2) ي بـنزيوال،  (1) از ركن 

  واسعة يف قراءة ة  شهر  ذه املدرسةهل  نكا  وقد،  (3)   (العلوم  جملس)وي  ألمم اراهيبإ

حفظا اعتمدت،  وجتويدا،  نافع  كالداين   وقد  باألندلس  القراءة  أئمة  عىل 

-مطبوع–الشاطبية  )كنظم  هتام  لفامؤ  وعىل ،  (4)   هـ(590)تـ  والشاطبي،  هـ( 444)تـ

كت،  للداين(  -مطبوع-و)التيسري،  (للشاطبي ا)اب وعىل  بري)تـ  ماللوالدرر  ع البن 

كتاب كذلك  و،  وغريها،  (-مطبوع -(5) هـ( 317 عىل  معتمدة  العرش  القراءات    يف 

النرش) طيبة  البرش ) وكتاب،  ( -مطبوع-هـ( 857تـ )  للنويري  رشح  فضالء  إحتاف 

معتمدة عىل    لرسم والضبطا  أيضا يفو،  م ريهوغ ،  (-مطبوع -  (هـ  1117تـ  )   للبناء

القراءة باألن أئمة  ، مهاريوغ،  (ـه059)تـ  يوالشاطب ،  (هـ444ـ)تكالداين  دلسكتب 

نظم اجلزري))  وعىل  البن  التجويد  يف  اجلزري  ابن  ،  ( -مطبوع -هـ(833مقدمة 

  .(6)  هوغري

   ومؤلفاهتم، يف القراءة الشناقطة   بعض أشهر أعلم
أهأش من     املدر  اهلجري  الشنقيطية  رسة  عالم  عرش  الثاين  القرن  بكر أبويف 

يف  النقله)ل،  (7) هـ(1145تـ)  التنواجيوي الصفةالسليم  وقد ،  للجيم(  جواملخر   

 
ْز(.)بج، بكر الركاز هو عبد الرمحن بن أيب (1)  .(65ملنارة والرباطالد شنقيط اّد قبيلة)تحْركح

ْينَبِيِّنِي. )املصدر السابق ، اهللهو عبد  (2)  .(65جّد الزَّ

األم  هو  (3) يقيض،  ويإبراهيم  جملس  وي،  كان  يف  الناس  )جملس(اشتقت،  األمريعلم  قبيلة   ومن  اسم 

 .(65شنقيط املنارة والرباط بالد   ).()مدلش

 . (186املصدر السابق)  (4)

الرباطي مـد بن حممـهو عيل بن حم  (5) التازي  بابن بري،  د بن احلسن  كان إىل ،  هـ(660ولد سنة )،  الشهري 

بصناعة وتبرص ،  إملام باحلديث   ه لو، وفقيها فرضيا، ياوأديبا لغو، يانحولوم القرآن عاملا  جانب تبحره يف ع

خلف ،  مـد الرشيس يب الربيع سليامن بن حمالقراءات عن أ  وأخذ،  ه األويل عن والدهأخذ تعليم،  التوثيق

 .(22ت باملغرب.)القراء والقراءاهـ(731)تـ ، ؤلفات منها الدرر الوامع الذي ضمنه أصول مقرأ نافعم

 . (244، 188، 187والرباط  شنقيط املنارةد )بال (6)

القرآ  كان  التِّنَْواِجيِوّي   اهلل بن أيب بكر  سيدي عبد  هو  (7)  = سيد  أخذ عن،  منازع   بال  قتهبلده يف ون يف  شيخ 
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أمحعن  العرش  أخذ   احلبيبسيدي  إبــع(1) هـ(1165تـ)  السجلاميس  د  راهيم ـــن 

الرمحن    عن(2) هـ( 1138تـ)  وريكاألس  القعبد  ومن ،  (3) هـ( 2810تـ)  اض ـــبن 

الّطالب  لككذ  أشهرهم بن    اب تـك  له:،  ( 4) هـ(1257تـ)  ييشدوعـيإلا  أمحد 

  اليدايل  أمجد  بنزين  كذلك  و،  (5) ( -وططخم -عم اوالس،  ارئقلا  ادــــإرش )

حممـد  وكذلك  ،  (6)   (الغرر السواطع)تاب ك  له:،  (50صاحب ترمجة)،    هـ(1358تـ )

احل ولد  الّشْمَشوِ حممود  أمحد    له: ،  (176)  ترمجةصاحب  ،  هـ(1360ّي)تـاج 

ىل  ها ع ويردف بعض،  اءاتوهو أن جيمع القارئ عدة قر-  رداف)تبيني اإلاب  تـــك

ختم  يف  ميض-واحدةة  بعض  ّطالب  لا وكذلك  ،  (7)   (-خمطوط -االختالف  ءرشح 

 
واضح  ).وغريه،  ه الطالب صالح التِّنَْواِجيِوّي أخذ عن،  حممـد صالح الفاليل اللمطي  حممـد حلبيب ولد=

 .(666غرب املرشق واملتاريخ القراءات يف)، (31، 14لرسالة()ا، 12، 2)خمطوط( الربهان

، يد يف علم القراءات  له،  املقرئ اللغوي،  ارك العالمة املش ،  يب اللمطي السجلاميس الفياليلهو أمحد احلب  (1)

ش احلسني من  القادري  الطيب  بن  السالم  عبد  اللم،  يوخه  مبارك  بن  أمحد  عنه  السجلاميس  أخذ  طي 

 .(117، 116 ألقىصراجم قراء املغرب ات) . هـ(1165)تـ، هوغري، القراءات السبع

قر يف الزاوية  است،  الة رح،  مقرئ،  بالسباعيالشهري  ،  لدرعيأبو إسحاق ا،  بن حممـد  إبراهيم بن عيلو  ه  (2)

ة واملشارقة( ذكر فيه من )الشموس املرشقة بأسانيد املغارب له:، ويقرئ إىل أن تويف يدرس درعةالنارصية ب

عوأخ،  لقيهم علامء  ذ  من  واحلرمنهم  ومرص  والشام املغرب    )تـ ،  بخطوطهم  لهجازاهتم  وإ ،  ني 

 . (20الربهان خمطوطواضح )، (1/54.)األعالم للزركيلهـ(8113

وعارف  ،  وحافظ ملذاهب أئمتها،  إمام عرصه يف القراءات،  جلاميسهو عبد الرمحن بن عبد الواحد الس   (3)

د حممـد بن حممـ  اهللعبد  ومن تالميذه أبو، ريمن شيوخه امل،  يحبلغ فيها رتبة االختيار والرتج،  جيهاهتابتو

ء الالمع يف رشح  ع والضياجر الساط )الف  كتاب  له:،  يسن مبارك السجلامحممـد ب  اهللعبد    ووأب،  األفراين

 .(583، 110-94والقراءات باملغرب  . )القراءهـ(1082)تـ ، وغريه، لوامع(الدرر ال

أهو    (4) بن  حممود  الطالب  بن  قرآين،  يِشّ يِ عِ وْ دَ يِ اإلِ   رعمأمحد  ابن،  عامل  عىل  بتأليفه  عن  ،  بري  مشهور  أخذ 

َراَره    طالب أمحد بنال ِوّي   ،التِّنَْواِجيِوّي حممـد  الَقالَّ وهو  ،  له كتاب )األخذ،  وعبد اهلل بن احلاج محاه اهلل 

التجويد   يف  عن   ال -منظومة  .،  (-همعلومات  األعيانوغريه  وفيات  جزء  موريتانيا  سامه  و،  129)حياة 

 (.586غربالقراءات يف املرشق وامل)تاريخ ، يدوعييش(اإل   امحيتي 

 .(585رشق واملغرب لقراءات يف املاريخ ا)ت (5)

 .(609 اريخ القراءات يف املرشق واملغربت) (6)

 (.505شنقيط)التفسري واملفرسون يف بالد ، (104لسند القرآين )ا (7)
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اجلََكنِّي)تـ  اهللعبد   األمني  حممـد  ْيخ  الشَّ )نظم    ـابتـــك  له:،  ( 1) هـ(1250بن 

متشاهبات   يف  املتشاف   يف الكوكب  من    –به  ن  القرآن  يف  ملا  شامل  اإلحصاء  ومعناه 

وكلامت  يْ اوكذلك  ،  ( 2) القرآن(  -حروف  ألشَّ اخ  ولد  حممـد  لشَّ محد   األمنيْيخ 

التجويد)  اب تـك  له: ،  (3)   هـ(1233)تـ  ّي اجلكن بن  حم وكذلك  ،  (4) ( يف  َأِحْيد  مد 

وِمّي  الـَمسُّ الرمحن    ـــتـــاب ك  له:  ، (113)  ترمجةصاحب    هـ(1335)تـ  ِسيِدي عبد 

 . (5)   (-حمقق -)سفينة النجاة

 

 

 

 
 

 
اجلامع لرسم  ة املحتوى  له )منظوم،  وف معر  مةعال،   اجلََكنِّي الطالب عبد اهلل بن الشيخ حممـد األمنيهو    (1)

الت وضبط  موريتان  .ريهوغ(-مطبوعة-ابعالصحابة  الثقافية)حياة  احلياة  يف  ،  (38يا  القراءات  )تاريخ 

 (. 636ملغرب املرشق وا

 .  (38فية)حياة موريتانيا احلياة الثقا (2)

 (. 102لقرآين ا. )السند ّي َكنِ الشيخ القرآين اجلَ شهرته ، الشيخ أمحد ولد الشيخ حممـد األمنيهو   (3)

 (.102 ر السابقملصد)ا (4)

 (.37لسابقاملصدر ا)  (5)
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 هـ(14)قة يفشناقطة الالقراءأعالم 

 :ا علم   ( 322) سرد لــوفيه 
عبد    -1 بن  يف  اإل  بن  هللاآبَّ  موجودا  املثلوثي)كان  شيخ  ،  هـ(1334مام 

 . (1)شيخه أبوه، قرآنيةال (-مدينة معروفة-محظرة )املذرذرةب مقرئ

بن  -2 يف  أمحد)كان    إبراهيم  محظرة  ب  مقرئ  شيخهـ(1334موجودا 

 . (2)  اهللبد يد عن س د بأمح شيخه، قرآنيةال(-ةوفمدينة معر- )بوتلميت(

ب  -3 أمانة  إبراهيم  ْه()ملرا،  ِنّ الّلْمُتو   هللان  اَّبَّ بن  ،  هـ(1380)تـ ،  بط  أمحد  أخو 

ترمجة)  سيأيت،  اهللأمانة   ال 8يف  باملك  معارصيه  بعض  لقبه  ل ي ننظم)  له:،  صغري( 

   . (3) (يف الفرق بني رواية ورش وحفص -هتللأي من بش وجهه -البش 

يد سيدي    ىلع  القراءةيف    خترج،  هـ(14ق يف    وجودان م اكإبراهيم بن داود)  -4

 . (4) (173)ترمجة)يحممـد احلنف

 . (5) )رشح احلملة( له:،  هـ(1307إبراهيم بن حممـد حممود احلاج )تـ   -5

 
 (.433د شنقيط املنارة والرباط)بال (1)

 (. 435)املصدر السابق (2)

يف  (3) ترمجته  من  وجزء  املن)  اسمه  شنقيط  والرباطبالد  وفاته( ،  502  ارة  تاريخ  أبرز  و،  وفيه  علامء )من 

واملفرسو،  (98شنقيط يف  )التفسري  شنقيطون  والتو،  (550بالد  )السند ويف،  (441اريخ)الفتاوى 

،  (وحفصيف الفرق بني رواية ورش    نيل البش)كتابهقلت:  ،  نا بن إبراهيم(يخأنه حممـد ش،  260القرآين

)نظم نيل البش فيام اختلف فيه حفص بـ  سامه بعضهم يف اإلنرتنتو ،  بقةاملصادر الشنقيطية الساسمته به  

صاحب الرتمجة  اهللم بن أمانة ب إبراهيهو لقو، ألمني الشنقيطينا بن حممد امد شيخونسبه ملح ، وورش(

الصواب،  هنا الوزن    ولعل  مع  يتفق  هوالذي  كتابه  عنوان  البش)نيف  حفص   يل  رواية  بني  الفرق  يف 

 . أعلم بالصوابواهلل ، (وورش

 . أهل القراءة نه من عىل أاملصدر يدل هذا قلت: ذكر هذا العلم يف ، (198 )السند القرآين (4)

موريتان  (5) حو)حياة  اليا  القرآين)الس،  (129سننيادث  كتابقل،  (101ند  احلملة(    هت: موضوع  هو )رشح 

=  م : كلام حيمل بالواوهلقومثل  وذلك  ،  ما حيمل بالياء و،  مل باأللفما حي و،  رشح قاعدة ما حيمل بالواو 
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ب   -6 اجيد  البأمحد  يف  ن  موجودا  الرابع    )كان  ق العقد    أخذ ،  هـ(14من 

ني بن ـد األمعنه حمم   اهذــ ـ ـأخ،  اليلـــ الوهاب الف  بن عبدعن حممـد األمني  القراءة  

اجــــأمح ألموأخوهو  –يد  ـــد  الّطالب ـــك -هــه  طريق  من  الواردة  اإلجازة  يف  ام 

 . (1)  الّطالب خمتارصالح بن 

عن أيب بكر  القراءة ذ خأ، هـ(14كان موجودا يف ق)القارئ   ذيأمحأمحد بن    -7

 .(2)  بن فتى

أمانة  -8 بن  إبخأ،  هـ(1398ُتوِنّ)تـ  ّلمْ ال   هللا  أمحد  بن  راهيو  ، اهللأمانة  م 

 . (3) بن أمحد  هللاعن عبد  القراءة أخذ، (3ترمجة) صاحب

أخذ قراءة نافع عن أمحد بن  ،  هـ(1322)تـ أمحد بن بدي بن سيد عبد هللا    -9

ابنه    القراءةأخذ  ،  خاريالب األعنه  العلوي،  منيحممـد  باب  بن  فال   وأبو،  وحممـد 

قْ ر بن فتكب  . (4) ِغّي التَّنْدَ  ريخالبوأمحد بن ا، َرِوّي ى الشَّ

اد   -11 بوي  مو أمحد  يف  كوجي)كان  مقرئ،  هـ(4133جودا  محظرة  ب  شيخ 

 
ُءو)فيه األلف إال  فإنه يزاد  =    تََبوَّ

 ُ  اهلل  عبدالب  عىل املحتوي اجلامع للط طع  يضاح السا)اإل   .خإل..(لدَّارَ ا

191 .) 

الّطالب صالح    يوجد عنه إال ما هو مثبت يف اإلجازة من طريق  وفيه أنه ال ،  279،  155)السند القرآين  (1)

 (.  بن أمحد اجيد ألمهوأنه أخو حممـد األمني ،بن الّطالب خمتار 

 . (1/109ئات)احللقات املضي، (9)الرسالة( )واضح الربهان (2)

 (. 20وَتَكانِْت  ابةصم املؤلفني بواليتي الع معج) (3)

أمحد ،  654نني)حياة موريتانيا حوادث السويف،  (2)واضح الربهان )خمطوط(زء من ترمجته يف  اسمه وج  (4)

ي،  العلوي  اهللبن سيد عبد    حممود بن َبدِّ  ي(  امللقب بـ،  أو أمحد بن حممـد بن َبدِّ بن    اهللِسيِدي عبد  ولد  )َبدِّ

)بالد شنقيط    ويف،  بدي(  أمحد حممود بن،  1/915ملضيئاتات  )احللقاويف،  (د العلويأمح  الفقيه سيدي

والرباط بدي  ،  502املنارة  أمحد(بن  يْخ  آبه)الشَّ سنة  بن  أنه  ووفاته  الفتاوى )  ويف،  هـ(3132سيدينا 

،  ـدي ه أمحد حممأن،  197ات األعيانموريتانيا جزء وفي)حياة    ويف،  أمحد بن بدي العلوي(،  142والتاريخ

العديد من   له،  بنوه حممـد وحممـد األمني)محيني(  وأخذ عنه،  لتندغيخاري البأمحد اوعن  ،  عن والده  أخذ

 (. 512، 152)السند القرآين و، (  التآليف
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 -الكناين  ت:قلشيخه حيظيه بن عبد الودود )،  القرآنية  (-مدينة معروفة-)املذرذرة

 . (1)   (222رمجة  كام يف ت-صوابه اجلكني

موج   -12 خطاري)كان  بن  يفأمحد  مقرئ،  هـ( 1334ودا  محظرة ب  شيخ 

 .(2)   شيخه حممد التقي، رآنيةلقا  (-معروفة ينةمد-تميوتلب)

و أمحد    -13 احلسني ُخُوَن  اجلََكِِنّ)تـ لد  اأَلفْـَرم  أمحد  بن  أخذ ،  هـ(1360 

   .(3)   بيبمـد األمني بن حممود بن حاإلجازة يف قراءة نافع عن حم 

َحَبتْ   -14 بن  حممـد  ِسيِد  بن  أمحد  أمحد  سيدي  ابنه  ،  هـ(0113تـ)أمحد  بن 

 . (4)  (63ترمجة ) صاحب

ب   -15 الصو أمحد  موجو ن  أدكوجي)كان  يف  يف  مقرئ ،  هـ(1334دا   شيخ 

)املذرذرةبم  معروفة -حظرة  حممد  القرآن  درس  ،  قرآنيةال  (-مدينة  أهل  بمحظرة 

 . (5)   سامل

  رئ شيخ مق،  هـ(1334ـودا فـي  مد زر)كــان مــوجــأمحــد طالــــب بن حم   -16

يَّهمحظرة )الب  . (6) عبد الرمحن شيخه حممد حسن بن، يةقرآنلا (-مدينة معروفة-ِقدِّ

القرآن عىل حممـد  ،  هـ(1390)تـ ،  لويلب بن اعلي الع بن الطّا أمحد    -17 قرأ 

ْيخ د فال بن  ثم التحق بمحمـ،  ويف قبل أن جييزهتو،  بن سيدي حممـد ولد عامر الشَّ

ِوّي وأ  . (7) راءةجازه يف القأمحد الَقالَّ

 
 (.433نقيط املنارة والرباط)بالد ش (1)

 (. 435)بالد شنقيط املنارة والرباط  (2)

 (. 628لقرآينا)السند ، (15َكانِْت يتي العصابة وتَ )معجم املؤلفني بوال  (3)

 (. 273القرآين  دن)الس (4)

 (. 433 )بالد شنقيط املنارة والرباط (5)

 (.431 )املصدر السابق (6)

 (.26 الغريب والية احلوض )أعالم املحاظر يف (7)
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موجودمحأ  -18 بن حممّدو)كان  فال  مقرئ،  (ـه 3413يف   اد    ةمحظرب  شيخ 

 . (1)  بن سيديشيخه أمحد ، قرآنية ال  (-ة معروفةمدين-تلميت بو)

  القراءة   أخذ،  هـ(14 ق)كان موجودا يف   أمحد بن حممـد الرَّبن التـَّْنَدِغيّ   -19

 . (2) تَّنَْدِغّي ملختار بن الرباين العن والده حممـد بن ا

يف    دا )كان موجو   ِويّ ْقرَ لشَّ ا  بكر بن فت لرمحن بن أيب  حممـد عبد ا أمحد بن    -20
 . ( 4)     ودود ـ بد ال ــ عن حيظيه بن ع   القراءة ذ  أخ ، (3)   شديدةوا اجليم الـرممن نص ، هـ( 14ق 

من    القراءة  يفخترج  ،  هـ(1309لسي)تـ حممـد سامل اجمل  أمحد بن حممـد بن  -21

 .(5) اجلََكنِّي  د بن حبيبعن حممــو القراءةكذلك أخذ و، مدرسة والده

 
 (. 433 )بالد شنقيط املنارة والرباط (1)

 (.7)الرسالة(، 4)واضح الربهان )خمطوط( (2)

)التي سلمت من االمتزاج  غرب( أهنا:ات يف املرشق واملءالقر)تاريخ ا   جاء يفاماد هبا ك شديدة املراجليم ال  (3)

املنعقدة،  بالشني( أيضا اجليم  الس،  وقد سامها  وكذلك ،  672يم املشددة صواجل،  682ودان صوجيم 

ص املدينة  سكنوا  ملن  يف،  (683العجمية  كام  فهي  احلّسانية  اجليم  السابق  وأما  أهنا  688)املصدر  غري  ( 

وحتليتها بصفات التفيش اخلاص بالشني  ،  ك إلشاممهاوسميت بذل،  كشني(  مراد هبا: )جيوامل،  دةيالشد

ورخاوهتا مهسها  إىل  سامه،  املؤدي  باجليم  وقد  كذلك  الرخوة  ،  احلسانيةا  باجليم  وكذلك 

فجاء  ،  (682املعهودةص باجليم  القراءة  يف  االختالف  تاريخ  القرآوأما  )السند  بدأ ،  90،  89ين  يف    أنه 

التنواجيوي من املغرب بإنكار اجليم  اهلل ء ِسيِدي عبد عرش إثر جمييف القرن احلادي  ة هذه املسألاجلدال يف

، (لهوبعضهم قب،  وقد رفض ذلك بعض األعالم،  كان عند القوم  يه ماتأليفا أنكر ف  وألف فيها،  املتفشية

القراءات  )تاريخ  صاحب  خلص  وامل  وقد  املرشق  صيف  اإ  717غرب  عدم  إىل  ملىل  أو يل  حكم    إصدار 

وأن وصف إمام النحاة  للجيم التي سمعها ممن يثق يف عروبته  ،  املسألة  تصار يف هذهرجيح أو إعالن انت

يستبعد أن يكون بعض العرب يف الشام ينطقون هبا رخوة مثل ما ينطق    ا شديدة ال ده من النطق هبيف عه 

حسان عرب  او،  هبا  أكثر  هبا  جو،  ملغاربةيقرأ  يف  معزو  وأنه  عبد  اب  إبرا  هللالِسيِدي  احلاج  ما بن   هيم 

 ن جواز القراءة بالنطقني(. يتضم

حة عن العلامء واملحاظر والسرية الذاتية )ملويف  ، (30لة()الرسا)واضح الربهاناسمه وجزء من ترمجته يف  (4)

ْقَرِوّي أنه ، 49 واملآثر  .هـ(1389تـأمحد ولد فتى احلسني الشَّ

وجزء    (5) ترمجتاسمه  ح)حييف  همن  موريتانيا  السنني  واة  موريو،  (606ادث  وفيات  )حياة  جزء  تانيا 

والده حممـد بن حممـد   أن،  526ة والرباط)بالد شنقيط املنارويف،  (287)السند القرآينو،  (182األعيان

 .هـ(1302تـ، سامل املجلس 
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روا  ـجالء الذين نصاألمن  ،  هـ(1337اِلّ)تـ لَيدَ مجد ا ن أ دن بحممـأمحد بن   -22

 .   (1)  (50)شقيقه زين بن أمجد صاحب الرتمجة القرآن درس عليه ، ةـفشي ـمتـيم ال ـاجل

معاوية  -23 بن  حممـد  بن  حممود  عنه،  هـ(1360)تـ   أمحد  ابنه    القراءة  أخذ 

َنْبَجا  . (2)  -لقرآن( ايف  مؤلف كتاب )واضح الربهان قي تراجم أشياخي-الدَّ

أخذ إجازة  ،  هـ(1387ــــــِن )تـ بن املختار احلس  ود  حُمَمَّ أمحدو بن الشَّْيخ    -24

اه(كتاب له:، ن فتىيف مقرأ نافع عىل أيب بكر ب  .(3)  )مراقي األَوَّ

حَمَنْْض بن ميني   ةالقراء  أخذ،  هـ(1322تـ )   الدَّْْيَاِنّ ن زايدي  أمحذو ب   -25 عن 

 .   (4)  اءات(ري يف القرالشوشا) نظم له:، وغريه، األهبمي

ولد  -26 م  أحوى  قعاِل)كان  يف  م  القراءةأخذ  ،  هـ(41وجودا  مـد ـحـعن 

ِوّي  اهللْيخ حممــــد عــــبد ل بـــن الشَّ بن حممـد فاض اهللد عبــ  .  (5) الَقالَّ

 
ترمجته  (1) من  وجزء  والشع )يف    اسمه  موريتانيالشعر  يف  القرا)تارو ،  (80اراء  يفءيخ  املرشق   ات 

ه  فسام،  30)الرسالة(  )واضح الربهانيف اسمه وتاريخ وفاته املذكور يف املتن  وقد خالف  ،  (086بواملغر

ْياَميِنّ أمحد بن أمجد ا ولعله  ،  -هـ12تويف صدر القرنأنه  أيضا  ذكر املحقق  وقد  ،  وفيه إسقاط السم أبيه  لدَّ

ليس و،  )زين(  شقيق  اذ)أمحد(ه  قلت:،  (-منه   آخر أوثقه يف مصدر  وجود تاريخ وفاتخطأ من املحقق ل

م من سياق اسمه يف املتن تََوهَّ  . أبيهام و)حممذن( اسم، فـ)امجد( اسم جدمها، ابن أخيه كام قد يح

)خمطوط  (2) الربهان  الدنبجا،  (6)الرسالة(،  3()واضح  والد  أنه  هو  قلت:  ،  وفيه  كتاب  الدنبجا  مؤلف 

 (.1/79يئات)احللقات املض ،(نآيف القر اجم أشياخيح الربهان قي تر)واض

يْخ حممذو بد أمحذيه،  34)حياة موريتانيا احلياة الثقافيةسمه وجزء من ترمجتها  (3) ، ي(احلسن  سامه أمحد بن الشَّ

 تاريخ وفاته(. ، 8)مسيل اللعابويف، (101)من أبرز علامء شنقيطو

يف  (4) ترمجته  من  وجزء  مواسمه  ا)حياة  حوادث  احليم)حياة  و،  (654لسننيريتانيا  الثقوريتانيا  ،  ( 33فيةااة 

 )الفتاوىويف،  (504)التفسري واملفرسون يف بالد شنقيطو،  (608)تاريخ القراءات يف املرشق واملغرب  و

والنسبة  -األهبمي-أعلم بالصواب  اهلليف املصادر السابقة زيادي و–ه أمحذو بن زياد  اسم ،  142اريخوالت

األهب هذإىل  من  زيادة  املصدرمي  فنسو،  ا  املصادرتبإال  يف  الدي   السابقة  ه  موريتانيا ويف،  (-امينهي  )حياة 

يل يف  كام مل يتبني  ،  املتن هنا  املذكور يف  قلت: مل أقف عىل نظمه،  )بدي(  أن لقبه،  197جزء وفيات األعيان

 . أي القراءات وضعه مؤلفه

 (.  279 )السند القرآين (5)
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    ي ــاءة فقرالذ أخ، هـ(1362يِوّي)تـ ـــــَواجِ ْــ نـــلتِّ ا  ديــــ ن الشَّْيخ املهـــاه ب ـــ أف  -27

(ظرة أهل )حم    مح وح  . (1)  براهيم احلاجيعنه سيدي حممـد بن إها أخذ، إِدح

عن حممـد القراءة  أخذ  ،  هـ( 14يف ق   عثمان)كان موجوداأمان ولد سيد    -28

ْيخ حمم بن حممـد فاضل  اهللعبد   .   (2)  ِوّي بن بكر الَقالَّ  اهللبد ع ـدبن الشَّ

حممـد  ه  َّبب  -29 محديبن  ملقدمة عىل)ارشح    له:  هـ( 1315ـ ت)اجياحل   بن 

 . (3)   اجلزرية(

ولــــبَ   -30 سِ ــــدِّ  عدِ ـــيد  و  القرآن  درس،  هـ(1356ـ اِل)تــــي  وعىل  ،  الدهعىل 

مَحَّاِدي الـ،  اخلريش ولد  الرمحن  وِمّي وعىل حممـد عبد  اوعىل،  َمسُّ ْيخ حممود ولد   لشَّ

 .(4) صطفىامل

بك   -31 بن  يف    الرباء  موجودا  مقرئ،  هـ(4133)كان  -ذرةبــ)املذر  شيخ 

 .  (5)والدهشيخه ، (-مدينة معروفة 

قرأ  ،  هـ(1324)تـ   َّبنبلي الشَّْقَرِويّ ال احلسن بن  بن فت بن ف أبو بكر    -32

الشقراوي حَمَنْْض  أمحد،  عىل  عن  نافع  قراءة  بَ ــب  وتلقى  ّي ـــــن  ابن ،  دِّ عليه  ه ــــ قرأ 

 . (6)  يل وغريهمبن الغزا وحممـد، داحممو وسيد الفال بن ، د الرمحنـمـد عبــحم 

 
 (.-عروفةملالقبيلة ا-وِجيْ نَْواتِ )مندوم()إأهلو ، 25يبالية احلوض الغر)أعالم املحاظر يف و (1)

 (.  279 )السند القرآين (2)

الثقافية  وجزء من ترمجته يف،  اسمه  (3) املنارة والرباطيف )و،  (30  )حياة موريتانيا احلياة    508  بالد شنقيط 

محديب  اسمه،  548وص بن  حممذ  بن  تـ  ابا  احلاجي  أجود  الطالب  يف  و،  (هـ1316بن  سري )التفكذا 

اب بن حممذن باسمه  أنه  فذكر  ،  142  )الفتاوى والتاريخ  خالف يفو،  (250قيطد شنالون يف برس واملف

محدي   واضح    وهناك،  هـ( 1316ووفاتهبن  اهذ  بنيفرق  وفاته ه  وتاريخ  اسمه  يف  أعلم ،  ملصادر  واهلل 

 .ة اجلزرية مل أقف عىل معلومة عنهللمقدم رشحه قلت: ، (بالصواب

القرآين  (4) أن   هوفي،  294  )السند  امبطالب(ة )املصطفى  بمحظردرس    هأيضا  اعل  )إّبايب  ،  ولد  ثم بمحظرة 

 (.ّي ومِ الـَمسُّ  اهللثم بمحظرة )الّطالب ولد عبد  ، التِّنَْواِجيِوّي(

 (. 432 )بالد شنقيط املنارة والرباط (5)

من  ،  اسمه  (6) يفوجزء  أدباء شنقيطترمجته  تراجم  يف  موريتانو،  (340)الوسيط  حوادث  )حياة   = السننييا 
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عىل يد سيدي    القراءةيف    خترج،  هـ(14ق كان موجودا يف  بن مكي) بوبكر -33

 . ( 1) (317صاحب الرتمجة) حممـد احلنفي

ْجنَـيِّحْ   -34 موجودا يف ق  بُو  بن    ةالقراء  أخذ،  (ـه 14)كان  املختار  سيد  عن 

حفظ  ـ ي  يذال  نتعىل امل  وبة تكن مايش تكووي احله–ةالطُّرَّ كام أخذ عنه  ،  د املالكعب

ّي  اوعىل، الرسمعىل   . (2) عنه سيد أمحد حلبيب الَقْلَقِمّي اءة قرالأخذ ،  -بن َبرِّ

  ، البنباري   ـد ولدعن حمم القراءة  أخذ  ،  هـ(1373ر بن اإلمام اجلََكِِنّ)تـ دَ يْ بَـ  -35

  القراءة   يف  يهتتلمذ عل،  وحممـد األمني ولد أمحد زيدان،  مايابىوحممـد العاقب ولد  

األ )عجالة    له:،  وغريمها،  بوبا  حمم  مرأعو،  -البيان  أضواء  صاحب–منيحممـد 

 . (3) ـرح عليه(و)شـ ، لقــرآن(و)نظم يف رسم ا، (املجود حممـد احلسن

بوسيف)كان م  -36 بن أمحد  مقرئ  هـ(1357وجودا يف  اجلا  محظرة  ب  شيخ 

بن  ،  ةـيـ القرآنة(  ــاديبل)ا أمحد  ْيخ  الشَّ بـ)تكانمحرضب،  آدّ شيخه  منطقة  -تته 

 . (4)   (-عروفةم

عىل    القرآن  درس،  هـ(1319الشَّْقَرِوّي)تـ    هللا بن عبد  ن حَمَْنْض  احلارث ب  -37

ْقَرِوّي  اهلليب حب  .(5) حممودا  قرأ عليه سيد الفاضل بن ، وغريه، بن احلاج الشَّ

 
جزموريتاني)حياة  و،  (366= األعيانا  وفيات  القرآين و،  (،  200ء  )احللقات  و،  ( 254،  253)السند 

 . تاريخ وفاته(   9)الرسالة( ،  5،  3( خمطوط   ) الربهان   اضح )و ويف   ، ( 142خ )الفتاوى والتاري و ،  (1/013املضيئات

   .لقراءة من أهل ا عىل أنهصدر يدل هذا املقلت: ذكر هذا العلم يف ، (198 )السند القرآين (1)

 . (283القرآين  )السند (2)

أو  ،  عجالة املجهود  نظم  له:وفيه أيضا أن  ،  40)حياة موريتانيا احلياة الثقافيةوجزء من ترمجته يف،  اسمه  (3)

التجويد التجويد(،  عجالة  عجالة  منظومة  شنقيط)من  و،  أو  علامء  يف  و،  (98أبرز  واملفرسون  )التفسري 

املؤ)و،  ( 508،  502يطبالد شنق لعصابيبوال لفني  معجم  يف،  ( 07وَتَكانِْت   ةتي  القرآينوأما  ، 95)السند 

 . (مامبـ)بيدر ولد اإل امللقب ، حممـد احلسن حممـد االمام اجلََكنِّي ه اسم ف ، 104

 (. 431 )بالد شنقيط املنارة والرباط (4)

، (254  قرآينند ال)الس،  (115  نارة والرباط)بالد شنقيط امل،  (195  )حياة موريتانيا جزء وفيات األعيان  (5)

 (.142 خلفتاوى والتاريا)
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حَمَْنــ  -38 )تـ ـــحامد بن  ََّببَــــــْه  اجلكـ،  هـ(1363ــْض  املتفشية ــــان ممن نرص  ،  ـيم 

 . (1) تأليف يف )اجليم(   :هل

ا   -39 انتيفي  بن  يف لبوحبيِناحلبيب  موجودا  مقرئ ،  هـ(1334)كان    شيخ 

 .(2)   شيخه حبيب بن عبد الكريم، قرآنيةال (-مدينة معروفة-ملذرذرةة )امحظرب

بحبي  -40 االكدبيجيب  زايد  يف  موجود )كان  ن   مقرئشيخ  ،  هـ(1334ا 

 .(3)   شيخه عبد الرمحن بن متايل، قرآنيةال( -وفةمعر مدينة-محظرة )املذرذرةب

جوب  -41 م )كامحادو  يف  ن  مقرئ،  هـ(1354وجودا  قرآنية ب  شيخ    محظرة 

 . (4)   (- قة معروفةمنط -شيخه حممد احيد بمحظرة ) الرقيبه، بـ)كيفه(

عىل يد سيدي    القراءةيف    خترج،  هـ(41ق القاسم)كان موجودا يف     بن َحمَّ   -42

 . ( 5)  (371رتمجة)لب اصاح، حممـد احلنفي

عىل يد سيدي   اءة القرخترج يف،  هـ(14وجودا يف قمحود بن ملرابط)كان م  -43

 . ( 6)  (317صاحب الرتمجة ) ،حممـد   احلنفي

مو   -44 الـَمس وِمّي)كان  مَحَّاِدي  ولد  القراءة أخذ  ،  هـ(14 قا يف جود اخلرشي 

 . (7)ى ولد سيدي حييى د املصطفمـحم  عنه

 
لقراءات  )تاريخ او،  ( 74قافيةحياة موريتانيا احلياة الث )و،  (94السند القرآين)  وجزء من ترمجته يف،  اسمه  (1)

واملغرب أبرز علو،  (693يف املرشق  والتاريخو،  (93امء شنقيط)من  )التفسري  وأما يف  ،  (144)الفتاوى 

بالواملفرس  يف  شنقيون  ب  نبحامدن  ه  اسمف ،  035طد  حَمَنْْض  بن  )واضح يف  و،  هـ( 1363اب)تـحممـد 

)الرسالة( باب(   هسام،  30الربهان  حمنض  بن  حممذ  بن  جز) يف  و،  حامد  موريتانيا  وفيات  حياة  ء 

 .أعلم بالصواب اهللو، حامدن بن حممذن بن حَمَنْْض بابه(  سامه، 237األعيان

 (. 433 والرباط )بالد شنقيط املنارة (2)

 .(صدر السابق)امل (3)

 (.430)املصدر السابق  (4)

 . ن أهل القراءة عىل أنه مهذا املصدر يدل قلت: ذكر هذا العلم يف ، (198)السند القرآين  (5)

 . التعليق السابق أيضاويقال فيه  (.صدر السابق)امل (6)

القرآين)ا  (7) الثانية  ،  294  لسند  الكتابة  معه  بدأ  أنه  يفللالكتابة  بدأ  أي  –وفيه  اوح  درس  عادة  ع  لقرآن  ىل 

 ومل يكمل(. -التعليمالشناقطة يف 



 أمني بن حممد أمحد الشنقيطي  د.                    ر اهلجريمعجم أعلم القراءة بشنقيط يف القرن الرابع عش  

512 

احلس  -45 يوسف  بن  موجودا يف ق ِن)كاخلضر  عن    القراءة  أخذ،  هـ(41ان 

د ا ن حممود ب أمحد وح  .(1) وساينملح جلََكنِّي اَحْيمح

عىل يد    خترج يف القراءة،  هـ(14حممـد حممود)كان موجودا يف ق   ه بنالدا  -46

 . ( 2)  (317صاحب الرتمجة)،  حلنفياسيدي حممـد 

ا  ن موجود ِوّي)كالَّ القَ   هللا بن أمحد بن احلاج محاه    هللا بن عبد    هللا رمحة    -47
 . (3)  تِّي اْنبحوَجة العلوي التِِّشيْ  ــنبـ اهللعنه ِسيِدي عبد القراءة أخذ ، هـ(14يف ق 

محظرة ب  شيخ مقرئ(ـه1357)كان موجودا يفالزين بن سيدي املختار  -48

 . (4)   القاض خه ابنيش ، (-مدينة معروفة-كجبـ)جت قرآنية

 قرآنية محظرة  ب  خ مقرئيش   (ـه1357)كان موجودا يف  الزين بن املختار  -49

م-بـ)الرشيد حممو،  ( -عروفةمدينة  سيدي  )والتشيخه  بمحظرة  مدينة -هد 

 .(5)   (-وفةمعر

امجد    -50 بن  او  أخوهو  ،  هـ(1358تـ )   الَيَداِلّ -َّبجليم–زين    ليدايل أمحد 

ترمجة)صاح حيظ  القراءةأخذ  ،  (22ب  بن  عن  الودوديه  بالقراءات  و،  عبد  اهتم 

فيها،  السبع السب  ظم )ن:هل،  وألف  السواطـ،  ع(القراءات  عو)الغرر  الدُّ ـــع  َرر  ىل 

 .  (6)  و)مكتوب يف حرف الضاد(، ن(د آي القرآدة يف عـــيو)قص، (-حمقق -عاللوامـ

 
 .(44)حاشية ترمجة سبق يف   يقال فيه ما، (257 املصدر السابق)  (1)

 .(44يقال فيه ما سبق يف حاشية ترمجة )، (198 قاملصدر الساب)  (2)

 (.620 )تاريخ القراءات يف املرشق واملغرب (3)

 (. 143 طباارة والريط املن)بالد شنق (4)

 ر السابق(.دص)امل (5)

وفيه رمز    ،730،  608)تاريخ القراءات يف املرشق واملغرب  تاريخ وفاته يف  و ،  وجزء من ترمجته،  اسمه  (6)

وفاته رمسه  يف)تاريخ  ثوى يف  زين  فاته  و ،  144والتاريخ  الفتاوى  )ويف،  .إلخ(.هـ1358أي  -(حنسش 

ا )حيويف،  هـ(1359سنة موريتانيا  الثقافيةحليااة  وفاته،  72ة  )حياة يفو،  ( 42وص،  هـ(9331سنة)  أن 

وفيات  مو جزء  وفاته،  211األعيانريتانيا  ال،  هـ(1334سنة  أن  هذه  واضحاتواريخ  وبني    = ،ختالف 
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بن    -51 موجوداالبشريالسالك  مقرئ   هـ(3541يف    )كان  محظرة  ب  شيخ 

ال اخيار()أهل  عليه  شيخه،  القرآنية ّطالب  درس  صالح  بن    ظرة محب  القرآن  حممد 

 . (1) ( -عروفةقة ممنط- لعصابه)

ا،  هـ(14وجودا يف ق مَحَّاِدي)كان ملك ولد  السا   -52 يد عىل    لقراءةخترج يف 

عبدو   بن  اإلجـكام  ،  اهلل الّطالب  مازة  أخذ  القرآن  حممـيف  فالـــن  أمحد   د  ولد 

ِوّي القَ   .(2)   الَّ

ق  -35 يف  موجودا  الرقاد)كان  بن  القراءة،  هـ(14سدايت  يف  ي  خترج  د عىل 

 . ( 3)  (317صاحب الرتمجة)،  حلنفيحممـد ا يسيد

من شيوخ اباب ،  هـ(14يف ق   )كان موجودا  هللامـد تقي  سعد أبيه بن حم  -54

ِوّي ولد فضييل   . (4)  الَقالَّ

  رداف اإل  ابكت)  له:،  هـ(8134م السباعي)تـ د بن معلو مـد حمـــد أمح ـــسي  -55

املغاربة  وهو كام  - القارئ عدة قراءاتيف  عند  ض يف  ىل بعضها عدف بعوير،  مجع 

 .  (5)  لتجويد(ف يف او)تألي، (ختمة واحدة

 
ال= التاريخ  املتن  والصواب  يف  ابنهل ذي  عن  املحبويب(،  وروده  املختار  تلميذه  سري )التفويف،  وعن 

التنبهقلت:  ،  (905وص  ،  ليََدايِلّ ا  دزين بن أمج  سمها   أن،  502واملفرسون يف بالد شنقيط أن    ينبغي  إىل 

اسم  املراجع،  اجلد  )امجد(  بعض  يف  كام  األب  اسم  فا،  وليس  هو)حممذن(وعليه  أباه  أن  ويف ،  لصحيح 

،  جزء من ترمجته  (99)السند القرآين  و،  (91)من أبرز علامء شنقيطو،  ( 553د شنقيط املنارة والرباط)بال

أفادكام   قرأ  ين  قد  من  )الغرركت  بأنث  البحبعض  الل  ابه  الدرر  بعنوان)الغرر  حمقق    وامع( السواطع عىل 

اللوامع( ، احلديث احلسنيةيف رسالة ماجستري يف دار  ،  مد ولد عديحققه حم،  السواطع يف تذييل الدرر 

 م. 1999سنة، باملغرب

 (. 430 )بالد شنقيط املنارة والرباط (1)

  عىل أنهيدل  هذا املصدر  العلم يف    ا قلت: ذكر هذ،  (952  القرآين)السند  ،  (146  )موريتانيا عرب العصور  (2)

 . من أهل القراءة

 .ما قيل يف التعليق السابق يقال فيه، (198)السند القرآين  (3)

 (. 23)من أبرز علامء شنقيط، (278، 155 السابق صدر)امل (4)

 =)من أبرز، (95سند القرآين ال)، (555 اطة والرباملنار )بالد شنقيط ، (40 )حياة موريتانيا احلياة الثقافية (5)



 أمني بن حممد أمحد الشنقيطي  د.                    ر اهلجريمعجم أعلم القراءة بشنقيط يف القرن الرابع عش  

514 

  القرآن   درس،  هـ(1334يف    بن حممد)كان موجودا سيد املني بن أمحد    -56

 . (1) اهللأمحد بن سيد عبد  وشيخه،  القرآنية (-مدينة معروفة -)بوتلميت بـمحظرة

 .(2)   )كتاب يف الرسم والتجويد( له:، هـ(1326جعفر ولد َّبدي)تـ ِسـيدِ  -57

عب  -58 القادر  سيد  حممـد)تـد  واملمد  له:،  هـ(1334بن  لقالون )املهموز  ود 

رسم  ،  (  شوور  الوقف(،  القرآن(و)نظم  يف  النجاح  السائل  ،  و)سفينة  و)وسيلة 

 . (3) وغريها، و)ضبط قالون(، ردف(و)نظم ال، اآلي والفواصل( عىل بيان

الفاِل   ِسـيدِ   -59 يف    بن  موجودا  مقرئ  (ـه 1334)كان    بمحظرة  شيخ 

 . (4) لفايلد بن ا شيخه أمح، ( القرآنية-روفةمدينة مع-ميت)بوتل

،  هـ(1360)تـ  يـيـرِ يِ بْ ار األَ دي املختـن الشَّْيخ سيب )داداه(د بن محم يدِ سِ  -60
ْيخ عبد  ولدهعنه  القراءة ذأخ  . (5)  بني القراءتني( اجلمع)حكم له:، اهللالشَّ

 
 . (88ط علامء شنقي=

 (. 435 )بالد شنقيط املنارة والرباط (1)

 (. 102 قرآين)السند ال  (2)

بالد شنقيط  وهذا العلم قد يكون هو نفسه الذي يف )،  (101السند القرآين  )يف  وجزء من ترمجته  ،  اسمه  (3)

مارتا )إ  ويف كتاب،  هـ(1337ـت)د سامل املجلس  مــد بن حمبن حمم  القادر  عبد  ففيه،  521املنارة والرباط

ومشظوف سامل  ،  131إدوعيش  حممـد  بن  حممـد  بن  القادر  )الفتاوى ويف  ،  (،  هـ1337تـعبد 

سامل   عبد،  143والتاريخ حممـد  بن  حممـد  بن  واحد  فلعله،  هـ(1337ووفاته  ،  القادر    وذلك ،  شخص 

ت   معىل االس  فيه  (سيدقب )ل تقديم     قد يكونامك ،  الرتمجةصاحب    ريخ وفاةمن تا  وفياهتماريخ  ولقرب 

 .أعلم اهللو، جريا عىل عادة الشناقطة يف ذلك

 (. 433 قيط املنارة والرباط)بالد شن  (4)

يْخ عبد  كذلك  ،  247ويف ص،  106)السند القرآين  يفن ترمجته  وجزء م،  اسمه  (5) الشَّ بن ِسيِد    اهللأنه والد 

داداه   شنق  يف)الوسيط    ويف،  (يرياألبيحممـد  أدباء  اسمه،  243طيتراجم  حم  أن  يْخ  سيدي  الشَّ بن  مـد 

ا بن  املختار  بن  األبيريي(هلسيدي  األعيان)ويف،  يبة  وفيات  جزء  موريتانيا  ال،  255حياة  بن لقبه  راجل 

ا بن  املختار  بن  داداه  بن  يف،  اسمه و،  يبة(هلالداه  ترمجته  من  وا)وجزء  املنارة  شنقيط  ، (513لرباطبالد 

 (.144والتاريخ )الفتاوىو، (28قيطشنء ن أبرز علام)مو



 (ه1441 ذو احلجة)              ونــــــثل ـثالدد ـــعال          ةــيـنرآـلقات اـللدراساطيب ـلشام اـاإلم دـهـة معـلـجـم

515 

ِمْسِديّ حممد    ِسـيدِ   -16 ال  :له،  (ـه1365)تـ   بن خليل السِّ نفع يف  )نظم غيث 

السبع(القر كذو،  )رشحه(و،  اءات  عليه  النفع(  كل يطلق  غيث  –)تلخيص 

 . (1)   الف فيه حفص وورش(ختو)الفرش فيام ، -خمطوط

اشتهر  كام  ،  للقرآنرئ  اق،  (ـه1385) املالك اجلََكِِنّ   املختار بن عبد  دِ ـيسِ   -26

النحو القرآن عن  ،  والقراءات،  بعلمي  أَ حم أخذ اإلجازة يف  ِسيِديِحيْ مد  عبد    د بن 

 له: ، وحممـد حممود بن النني، ْيخ احلسنيالشَّ  حممـد حييى بنة راءالقأخذ عنه ، الرمحن

 . (2) دة()رسالة يف ترجيح اجليم املنعق 

محظرة  ب  شيخ مقرئ  هـ(4135دا يف  )كان موجو ـ  دـــ املختار بن عب  دِ ـيسِ   -36

 . (3) يبه()الرق حلبيب بمحظرةشيخه حممد ، )بوبادي( القرآنية

وِ َحَبْت القَ د  حمم  سيديبن أمحد بن  أمحد  ي دِ ِسـي  -46 من  ،  هـ(1371)تـ   يّ لَّ

ِوّي القراءة  يف  أشياخه   صاحب    ْت ن َحبَ د بحمم ِد  ده ِسيوال  وكذلك،  ابن حامن الَقـالَّ

 . (4) (14ترمجة)

 
ترمجته،  هاسم  (1) من  والرباط  يف  وجزء  املنارة  شنقيط  املرشق و،  (556)بالد  يف  القراءات  )تاريخ 

شنقيطو،  (95القرآين  )السندو،  (617واملغرب علامء  أبرز  بالد   و،  (95)من  يف  واملفرسون  )التفسري 

اللعابمسي)ويف،  (504شنقيط   حممِس   سامه  9ل  خيِد  بن  الشمسديليـد   -لسسمسدياصوابه  -ل 

الثقافيةيفو ،  وسحاقي( الب،  األطاري احلياة  موريتانيا  ِمْسِدّي ه  سام،  42)حياة  السِّ خليل  بن  ويف -ِسـيِدي 

واضح نقص  النفعك ويف  ،  (-اسمه  غيث  )تلخيص  مائة نظم  وهو  ،  -خمطوط-تابه  عرشة  ثالث  ، أبياته 

بمكتبتي  منه،  100وصفحاته   فيهوا  ، نسخة  حمم  سمه  السمسدي  د  ابن  خليل  قمت و،  1فحةصبن  قد 

 .(-ء اهللإن شا-ة واحدة عىل الطابعة إلخراجه حمققا عىل نسخ بكتابته

 (. 92ْت )معجم املؤلفني بواليتي لعصابة وَتَكانِ  (2)

 (. 430 )بالد شنقيط املنارة والرباط (3)

ترمجته،  اسمه  (4) من  أبرز  )مو،  (273،  95  آينالقر )السند    يف  وجزء  شن ن  ى و)الفتاويف  ،  (97قيطعلامء 

عض من قرأ البحث أن  ب  قلت: أفادين،  ( هـ1374تـ ،  سيدي أمحد بن أمحد بن حبت ه  اسم ،  144  والتاريخ

طبع منها    معجم املؤلفني املعارصين آثارهم املخطوطة واملفقودة وما)  حممد خري رمضان يوسف يف كتابه

 . ن(آص احلروف وبعض القر ن يف خواض املنا)في كتاب لهنسب ، (262أو حقق بعد وفاهتم 
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)تـ    بن ي  ـيدِ سِ   -56 أمحد    القراءةأخذ  ،  هـ(1357حني  بن  األمني  حممـد  عن 

م  ـ نظ و)،  احلــذف()نظم يف    له:،  وغريه،  بابعنه الطيب بن    هاذخأ،  هوغري،  زيدان

 .  (1)  و)نظم يف حركات القرآن(، ثنائيات القرآن(ي فـ

سيدـيدِ سِ   -66 بن  )كان  ي  يف ي  مقرئ(ـه1334  موجودا  محظرة ب  شيخ 

ْيخ يف مـ ب  اهللد  ـد عبـحم ـ ه مـخ ـيـ ش ،  ك(ـ الـل مــ)أه منطقة -)َتَكانِت  ظرةـحـ ن الشَّ

 . (2) ( -فةمعرو

عاِل ِسـيدِ   -76 بن  ي  بن    ِدِيِدي  بن  الزي سيدي    له: ،  هـ(1386ـ ن)تموالي 

 . (3) كتاب عن)فصيحة اجليم املشددة(

عىل    القراءةخترج يف  ،  (هـ14موجودا يف ق )كان  خري  بن   هللا ِسيِدي عبد    -86

 . ( 4)  (317صاحب الرتمجة)، نفيي حممـد احليد سيد

أعن س القراءة  أخذ  ،  (هـ14ق)كــان موجودا يف    هللاِسيِدي عبد    -96 محد  يد 

   .(5) صالح لّطالبعنه ا هاأخذ، بن  حلبيب

احلسِن   -70 بن حممود  حممـدو  بن  الفاضل  اءة  القرذ  أخ،  هـ(1376)تـ   سيد 

فتى بن  بكر  أيب  الرمح  هاأخذ،  عن  عبد  حممـد  ْقَرِوّي عنه  الشَّ يف    له:،  ن  )نظم 

نافع( الوقف(و)،  أصحاب  يف  يف،  نظم  األصداف  ،  اف( اإلردحكم    و)لؤلؤة 

 . (6)  القراءات(تأليف يف و)

 
 (. 40ْت انِ ي لعصابة وَتكَ )معجم املؤلفني بواليت، (105، 102 )السند القرآين (1)

 (. 429 )بالد شنقيط املنارة والرباط (2)

 (. 102 بالد شنقيط املنارة والرباط) (3)

 . ءة هل القرانه من أ أعىلاملصدر يدل  هذا قلت: ذكر هذا العلم يف ، (198 )السند القرآين (4)

 .(120 ابقس)املصدر ال (5)

ترمجتهو،  اسمه  (6) من  ا  يف  جزء  موريتانيا  الثقافية)حياة  بالد    )التفسرييف و،  (42حلياة  يف  واملفرسون 

سيد  سامه  ،  2(  خمطوط  )واضح الربهان )ويف،  (الفاضل بن حممـد حممود احلسنيه سيد  أن،  503شنقيط

الفالالفال بن حممود تاريخ  ،  9(لرسالة)ا،  ا بن    =يدأنه س،  152،  106قرآين  ل)السند ايفو ،  وفاته(وفيه 
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عن   القراءةذ ـــــأخ، هـ(14ان موجودا يف قــــحممـد بن إبراهيم )ك ي ِسـيدِ  -17

ْيخ ـ لو اهــافَّ     .( 1)نفي وسيدي حممـد احل، نَْواِجيِوّي املهدي التِّ د الشَّ

رَ له:،  هـ(14ي حممـد بن أجداد)تويف يف أواسط ق ِسـيدِ   -27 الدُّ ر  )رشح عىل 

 .(2)  هـ(731البن بري)تـ  وامعالل

 . ( 3)  قارئ قرآن، هـ(1335اخلري)تـ  بن اعلي  دي حممـدـسي -37

ولــــد    -47 حمـــمـد  بن    دِ يـسِ ِسـيِدي  احلبيب  القَ أمحد  اعل    ْلَقِمّي)كان أهــــل 

 .(4)  عن والده سيد أمحد احلبيبالقراءة أخذ ، هـ(14ق يف  موجودا

اِسـيدِ   -57 الطّالب  بن  حممـد  ق   )كان ْعِليي  ة  اءقرأخذ  ،  هـ(14موجودا يف 

َرر اللوامع  له:،  هاأجازه فيو،  ولد أمحدمـد فال  حم   عننافع   –  )الرشح النافع عىل الدُّ

 . (5)   (اهللّطالب عبد إنه رشح )رسم ال :وقيل، (-حمقق  عــافــيف مقرأ اإلمام ن

 
وح الفا= َحيْمح بن  الفال  حممودا  بن  املجل  ب،  لسد  املجلس  قبل  البنعمريوزاد  نجارا  اعديج  يف لكن  ،  ن 

حممودا   425ص بن  الفال  سيد  )حممودا(احلسني   253،  251صويف  ،  سامه  حممـد  بن  الفال  ،  سيد 

ض،  254،  410وص م-لِّ الفاض   بطوفيه  الالم  مغلظةبكرس  حممو-شددة   قلت: ،  (-بالتنوين-ادبن 

أفادين  وبالنسبة ملؤلفاته  ،  ملصادروكالمها ذكرته ا،  و الفاضلال أعليه فقد اختلف يف اسم أبيه هل هو الفو

 :موقع ملتقى أهل التفسريعض من قرأ هذا البحث بمعلومة عىل  ب

tafsir/net.tafsir.vb://https 22020XEMmFFXXLIU.   

ويردف  ،  ملغاربة أن جيمع القارئ عدة قراءاتعند ا-حكم االردافة األصداف يف  )لؤلؤكتابه  وهي أن  

ختمة   يف  بعض  عىل  باملغرببعضها  والقراءات  أهل  إفحام  (  كتابعىل    رشحهو  -(65واحدة.)القراء 

 .اجلكني ىبن مايأب اهللمد حبيب حممن تأليف احلداد( تاذ ابنييد األس عناد بتأال

ه أن ،  52  م املحاظر يف والية احلوض الغريب)أعالويف  ،  (198  آين)السند القر  يف  وجزء من ترمجته،  اسمه  (1)

 .ومل يذكر تاريخ وفاته(، إبراهيم احلاجي ِسيِد حممـد بن 

 (.505بالد شنقيط )التفسري واملفرسون يف (2)

مو)  (3) وفيات  حياة  جزء  مل  ،  (212  ألعياناريتانيا  قرآنقلت:  قارئ  أنه  العبارة حت،  أجد سوى  تمل وهذه 

 .ختصصه فيه وكذلك، اءته للقرآنكثرة قر

 (. 228 )السند القرآين (4)

 = رسون يف بالد)التفسري واملفو،  (586  )تاريخ القراءات يف املرشق واملغرب  يف  وجزء من ترمجته،  اسمه  (5)

https://vb.tafsir.net/tafsir20202.XEMmFFXXLIU
https://vb.tafsir.net/tafsir20202.XEMmFFXXLIU
https://vb.tafsir.net/tafsir20202.XEMmFFXXLIU
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، (ه41يف ق )كان موجودا   ن أمحد نوحي حممـد بن حممـد املختار بِسـيدِ  -67
حممـد  القراءة  ذأخ ِسيِد  ا  عن  وَّ الشَّ حمموداألمني  وحممـد،  فبن  بن  وو،    دُّ َمَّ بن    حمح

األمني  هاأخذ،  صالح حممد  البيان  حبصا-عنه  ا حمم و،  -أضواء  َأْيدَّ األمني  ـد 

 . (1)  )اخلريدة يف القراءات(له:، نافعاجلكني قراءة 

أخذ سند هـ(1387تـ)،  لبار( بـ)ا   امللقب،  ي املختار بن أمحد املَاِميّ ِسـيدِ   -77

 . ( 2) (317الرتمجة) صاحب ، احلنفي ن حممـدـد بعن سيدي حمم القرآن 

قرآنية  ة  ظرمحب  شيخ مقرئ(ـه1357يف    ي بن مولود)كان موجوداِسـيدِ   -87

 . (3)شيخه سيدي بن املني بمحظرة )جتكج(،  (-مدينة معروفة-)جتكج بـ

ِوّي)  الشَّرِيف   -97 قرأ عىل  ،  (ـه1375  سنة  جودان مو اكأمحد بن معاذ الَقلَّ

اإل  َخْطِري وِ مام  ولد  املداين،  ّي الَقالَّ فاضل  نافع عن حممـد  ،  أخذ اإلجازة يف مقرأ 

 .(4) بن حممـد حييى الواليتاملختار  سبع عن حممـدات الوالقراء

يــأخ،  (ـه1388مد)تـ امل(الشَّْيخ حمن )حممذا ســــب  شَّرِيفل ا  -80 خ حممـد ـْ و الشَّ

 . ( 5)  مام نافعاإلأ يف مقر بَّات( ب بـ)لَ حممـد املبارك امللق ْيخالشَّ ازه جأ، ثةاإلغا

امحد   -18 موجودا   الشَّيــْخ  آدب)كـــان  مقرئ   (ـه 5713  يف   بـن    شيخ 

املختار ،  ( -مشهورة  غريمدينة  -بـ)اغلمبيت  قرآنية  مــحظرة  ب ْيخ سيد  الشَّ وشيخه 

 
، حممـد ولد الطالب اْعِل العلوي  سامه،  29  احلوض الغريب  ةم املحاظر يف والي)أعالويف  ،  (650يطنقش=

 . (كشوطابنو هد ابن عباسحقق بمع كتابه و، (هـ8013يف سنة)تو

)معجم املؤلفني  وكذلك يف، (1/268)إمتاع الفضالءو، (105 )السند القرآينيف من ترمجته وجزء، اسمه (1)

 . ذكر تاريخ وفاته(مل يلكن ، 53ْت َتَكانِ اليتي لعصابة وبو

 .(151ور)موريتانيا عرب العص (2)

 (.314الرباط)بالد شنقيط املنارة و (3)

 (.26يف والية احلوض الغريب )أعالم املحاظر  (4)

 (.78الرباهني عىل محريية قادة املرابطني)قواطع  (5)
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 . (1)   (-منطقة معروفة-بـمحظرة )لرباكنة

  -القرآن   يفتأليف  )  :له،  هـ(1300)تـِنّ ـــَا دَّْيْ بـــن سليـــمان الأمحـــد    خيْ الشَّ   -28

  أو ،  ضبطه   أو،  رسم املصحفك  تءا ران القونفأحد  يف    ألفأنه    الشناقطة  يعني عند 

 . (2)   (-متشاهبه

الُبَصاِديّ لشَّ ا   -38 خمتار  الطّالب  بن  األمني  حممـد  بن  أمحد    حواِل   تـ )   ْيخ 

 ـد حييى الواليت يف م حم   وأجازه حممـد املختار ولد،  عن أبيه  قراءةأخذ ال،  هـ(1374

ْيخ   أخذ عنه  امك،  األمني  عنه سيد املختار بن حممـدالقراءة  أخذ  ،  لقراءات السبعا الشَّ

 . (3) عإجازة يف القراءات السب الصايف

أمحد    -84 اجلََكِِنّ الشَّْيخ  سيدي  حممـد  عن    القراءة  أخذ،  (ـه1393ـ )ت  بن 

حم وأ،  والده ا،  ودحمم مـد  خيه  بن  إبراهيم  ْيخ  عبد  حلوالشَّ )رشح    له:،  انيص  اهللاج 

 . (4) عىل ضبط قالون(

رشح  : )له،  هـ(1334)تـ  حلافظ العلويشَّْيخ حممـد االشَّْيخ أمحدو بن ال   -58

َرر اللو ّي(الدُّ  .  (5)  (اهللو)رشح عىل نظم الّطالب عبد ، امع البن َبرِّ

ب  -68 أمحـــدو  بن  ف ـ الشَّْيخ  )تـ لشَّْقَروِ ا  ت ـــن  عنه  اءة  القرذ  أخـ،  هـ(1362ّي 

 .(6)  ن أيب بكر بن فتىن بالرمححممـد عبد 

 
 (.431)بالد شنقيط املنارة والرباط (1)

م،  اسمه  (2) ترمجوجزء  امل)  يف  تهن  شنقيط  والرباطبالد  القرآينو،  (559،  515  نارة  ،  ( 106،  95)السند 

يْخ أمحدو ولد س أنه، 66ط )من أبرز علامء شنقيويف ْياَميِنّ الشَّ  .(وتاريخ وفاتهليامن الدَّ

سامه ،  53وض الغريب  )أعالم املحاظر يف والية احلويف،  (120)السند القرآينيف    وجزء من ترمجته،  اسمه  (3)

يْ ا  .َصاِدّي(خ ولد حممـد البح لشَّ

ترمجته،  هاسم  (4) من  القرآين  )ايف  وجزء  املؤويف،  (105لسند  بوال لفني)معجم  وَتَكانِْت   العصابة  ،  19يتي 

 .(أيضا تاريخ وفاته

 (. 38، 37تانيا احلياة الثقافية)حياة موري (5)

ترمجته،  اسمه  (6) من  القرآينيف  وجزء  مورويف،  (254)السند  وف  يتانيا)حياة  األعيانجزء  سامه ،  236  يات 

يْخ أمح ْقَرِوّي(.  بن إداشغره  بن سيد ملني بن األمني دالشَّ  الشَّ
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أ  -78 سيدي  إبراهيم  الشَّْيخ  بن  سمحد  بن  بن  أمحد  ِويّ   َحاِمِِن يدي    الَقلَّ
قارئ،  (هـ1318تـ) مدرس  اجليم كان  ،  للقرآن  عامل  نرصوا  الذين  األجالء  من 

 . (1)  الشديدة

سيد  -88 َّبَّب الشَّْيخ  بن  ي  )رسا  له: ،  هـ(1342سيدي)تـ   ْيخ الشَّ   حرف  لة 

 . (2) (و)رشحها، غري رخوة لعدم قبول صوهتا لالمتداد(وأهنا ، الضاد

الدَّْْيَاِنّ   الشَّْيخ   -98 سلــيمان  بـــن  حمـــمـد  تأليف    له:،  هـ(1339)تـ سيـــدي 

 .  (3)  (رسم القرآنيف)

داد  -90 بن  حممـد  ِسيِد  بن  هللا  عبد  األَ الشَّْيخ    أخذ ،  هـ(1394ـ )تي  ريِ يِ بْ اه 

القراء   أحكام مهزة بني بني جلميعله: )، وغريه، (ده امللقب بـ)الراجلوالعن القراءة 

عرش( إبدال  )و،  األربعة  خالصا(  اهلمزةإبطال  هاء  و)رشح  ،  -ق حمق-املسهلة 

 
يف،  اسمه  (1) وفاته  مور وتاريخ  األعيان)حياة  وفيات  جزء  بالد )الت  و،  (193يتانيا  يف  واملفرسون  فسري 

واملغرب    )تاريخو،  (503شنقيط املرشق  يف  املض)احللقاو،  (701،  659القراءات  ،  (1/013يئاتت 

اليفو حامن ا،  30ربهان)الرسالة()واضح  يْخ  الشَّ شنقيإم،  سمه  مدينة  ومفتيها،  طام  وشيخ  ،  وقاضيها 

يْخ بن حامناسم،  91لسند القرآين)اويف،  ( حمظرهتا يف  و،  ( 270،  269،  268،    120،    94ويف ص،  ه الشَّ

 سبق(. وهذا خيالف ما، هـ 1319وفيه وفاته سنة ،  142)الفتاوى والتاريخ

ترمجتهوج،  اسمه  (2) من  ا  يف  زء  موريتانيا  الثقافيةحل)حياة  والرباط)بالو،  ( 46ياة  املنارة  شنقيط    ، 516د 

ه وعلامؤه يف احلديث الرشيف علومو)،  ( 721،  720املغرب)تاريخ القراءات يف املرشق وو،  (563وص

املفرسون يف بالد  فسري و)التويف ،  (24يط)من أبرز علامء شنقو،  (12)مسيل اللعابو،  (242بالد شنقيط

الّسيَّ سياسمه  ،  504قيطشن بن  بابا  سددا  يْخ  الشَّ بن  حممـد  أخبا  له:يديا  ي  يف  الرسالة  البالد  بيضانية  ر 

يْخ   اسمه، 62)تراجم األعالم املوريتانينيويف، (-وعةمطب–الصحراوية املغربية يْخ سيدي باب بن الشَّ الشَّ

يْخه  -ِسيِد حممـد اخلليفة   يْخ-لزيادةأين جاء هبذه ا  وال أدري من،  مبارشة  سيديا  و ابن الشَّ سيدي    بن الشَّ

املختا بن  االكبري  بن  االنتشائيهلر  صو،  هـ 1342تـ  يبة  ص،  68،  67كذلك  وفا  79ويف  ،  ( تهتاريخ 

يْخ سيديه(. ه بابه أن143)الفتاوى والتاريخويف  بن الشَّ

ريخ  تاوفيه ذكر  ،  39ريتانيا احلياة الثقافيةياة مو)ح،  (106،  96ين)السند القرآيف    وجزء من ترمجته،  اسمه  (3)

والرباط   )بالدو،  وفاته(  املنارة  بن  اسم،  14والتاريخ)الفتاوى  ويف،  (562شنقيط  يْخ سيدي حممـد  الشَّ ه 

 . (وتاريخ وفاته، ناسليام
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 . (1)  -مطبوع-منظومة وحتقيق نقلة يف البسملة(

عن حممـد   ةراءــالقذ  ــأخ،  هـ(4138تـ بن الشَّْيخ سيدي)  هللاالشَّْيخ عبد    -19

حا بن  األبيرييسامل  ملقراءة  ا  يفوأجازه  ،  مت  بن  حممود  حممـد  عاوية  شفهيا 

 .  (2) التَّنَْدِغّي 

العينني  -29 الشَّْيخ حممـد ب   الشَّْيخ ماء  أخذ  ،  هـ(1328الَقْلَقِمّي)تـ  فاضل  ن 

و)منظومة يف  ،  (بدالمفيد النساء والرجال فيام جيوز من اإلله: )،  عن والدهالقراءة  

 . (3) هتا(احلروف وصفاج ارخم 

)القول السديد يف   له:،  هـ( 3591ِنّ )تـد بن إلياس اجلُمَّا الشَّْيخ حممـد أمح -39

 . (4)  التجويد( معل

أمح  -49 حممـد  التـَّنْ الشَّْيخ  الرَّبن  بن  عنه   القراءةأخذ  ،  هـ(1335َدِغّي)د 

 
 ود سند عىل من قال بوجوفيه أبياته يف الرد  ،  247،  99،  92  )السند القرآين  يف  رمجتهوجزء من ت،  اسمه  (1)

املرشا)تاريخ  و،  للداين(  هلاءبا يف  واملغربلقراءات  شنقيطم)و،  (635ق  علامء  أبرز    )حياة و،  (105ن 

األعموريت وفيات  جزء  واملفرسونويف،  (255يانانيا  شنقيط    )التفسري  بالد  عبد  اسم ،  504يف  بن   اهلله 

اآلبيريي( والتاريخويف،  الداه  عبد  اسم،  145)الفتاوى  ووفاته  اهلله  )مسيل يفو،  هـ(9413سنة  داداه 

داد  اهللعبد    ه اسم،  10اللعاب )رشحأن  و،  اه  بن  يف  كتابه  نقلة  وحتقيق  وهو  -مطبوع-البسملة  منظومة 

 -ة هاء خالصا املسهل  هلمزةقلت:كتابه )إبطال إبدال ا،  إعداد الراجل بن أمحد(-اجستريم –رسالة مرتيز  

يْخ بن بيهوتعليق حممـد احلسن بن ا، منشور بتحقيق  ه نسخة بمكتبتي.من، (-لشَّ

م،  اسمه  (2) ترمجتهوجزء  )خمطوط()وا  يف  ن  الربهان  املو،  (3ضح  األعالم  ويف  ،  (119  وريتانيني)تراجم 

الشَّ اسم،  520املنارة والرباط)بالد شنقيط   يْخ سيدي  اهلليْخ عبد  ه  الشَّ يْخ سيدي حممـد  ا )بابابن  الشَّ ( بن 

يْخ سيديا الكبري  .  ( وتاريخ وفاته ،بن الشَّ

ترمجته،  اسمه  (3) من  أدباء  )الوسيط    يف  وجزء  تراجم  رجاا)أصول  و،  (365شنقيطيف  يف   لهلفقه  وكتبه 

جزو،  (245وريتانيام موريتانيا  األعيان)حياة  وفيات  املنارة  )بو،  (205ص،  141ء  شنقيط  الد 

القرآينو،  (568،  517والرباط شنقيط  و،  (96  )السند  علامء  أبرز  الشنيف  و،  (74)من  يف )أعالم   اقطة 

واملرشق يْخ  اسمه،  274احلجاز  بن   الشَّ العينني  فا  ماء  حممـد  يْخ  القلقمي(ضالشَّ سري  )التفويف  ،  ل 

 . (اريخ وفاتهت، 503فرسون يف بالد شنقيطوامل

 (. 502فرسون يف بالد شنقيط)التفسري وامل، (40يا احلياة الثقافية)حياة موريتان (4)
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عبــول حممـد  الودودــ ده  للمبتديي التدرخالصة  )له:،  د  -النقريسامل  والع،  س 

 . (1) (-خمطوطة

  اجلََكِِنّ   دحممالطّالب حممـد بن سيد امحد بن   سيدي بن حممـد بنالشَّْيخ   -59
حم ،  (  ـ ه1347) بن  األمني  حممـد  عن  املقرأ  بن  القراءة  أخذ  ،  مودأخذ  ابَّاه  عنه 

 . (2) وغريه، حممـد األمني

العريب    -69 بن  املصطفى  الخترج  ،  هـ( 3391) رِيِيّ األَبْيِ الشَّْيخ  عىل   قراءةيف 

 . (3) )حياة القراء العرشة( ة حولرسال له:، اهلل عبدو   نالّطالب ب

ولد  -79 املهدي  سِ الطّ   الشَّْيخ  َواِجيِوّي)ت  يِد حممـدالب  أخذ  ،  هـ(1325ـالتِّنـْ

 . (4) وغريه، عنه حممـد املهديها أخذ ، عن الّطالب أمحد ولد حممـد راراالقراءة 

ِدِيِدي)   حَّهالصَّ   -89 شي،  هـ(14موجودا يف ق  كانولد  بخ  كان  محظرة  قرآن 

وح  أَ عنه حممـد األمني  القراءة  أخذ  ،  (القرآنية-مدينة معروفة-)َقرح ا ْيدَّ بن  لقادر ا عبد 

 . (5) هوغري، اجلََكنِّي 

القراءة ،  هـ(14َصدَّاَفة بن حممـد حمــــمـــود)كــــــان موجودا يف ق   -99  خترج يف 

 . ( 6)  (317)لرتمجةحب ااص، فياحلن حممـدعىل يد سيدي 

 
ون يف التفسري واملفرس)،  (644لقراءات يف املرشق واملغرب  ا  )تاريخ،  ( 564والرباط  )بالد شنقيط املنارة  (1)

شنقيط والتاريخ،  (051بالد  القرآين)،  (314)الفتاوى  موريتا،  (96السند  وفيات )حياة  جزء  نيا 

   .(259األعيان

 . (48َكانِْت املؤلفني يف واليتي لعصابة وتَ )معجم   (2)

ترمجته،  اسمه  (3) من  املنا)باليف  وجزء  شنقيط  والد  القرآينو،  ( 576،  519رباطرة  ،  (اسمه،  96  )السند 

موريتانياو الثقافية  )حياة  شو،  ( 38احلياة  علامء  أبرز  العصورو،  (11طنقي)من  عرب  ، (147)موريتانيا 

يْخ  ه الاسم،  143)الفتاوى والتاريخيفو وهو  -هـ 1340وفاته سنةكذا  و،  املصطفى بن العريب األبيرييشَّ

 .(-علم بالصواباهلل أو،  املتن هنامغاير ملا يف

 .(53ية احلوض الغريبم املحاظر يف وال )أعال، (291، 77)السند القرآين (4)

َحة النه  أ،  295)السند القرآين  ويف،  (110)من أبرز علامء شنقيط  يف  رمجته زء من توج،  اسمه  (5) رشيف الصَّ

 . ولد ِديِِدي(

 . عىل أنه من أهل القراءة  در يدلهذا املصلم يف قلت: ذكر هذا الع ، (198د القرآين )السن (6)
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عبدو  لطّ ا   -100    بن  حَمَّمْ حم  بن  هللاالب  بن  انجم  بوبكر   مـد  سيد    بن 
مـد بن  ــن عمه ِسيِد حم كريم مــــن ابـالرآن ـد يف الــقــىل سنل عحص، هـ(1340)تـ

وِمّي ، الّطالب اْعَبْيِدي   . ( 1) ومن املرابط حممد َأِحْيد بن سيد عبد الرمحن الـَمسُّ

ب   باقيال  عبد   -110 حممـد  مولود)ك بن  علي  ق ن  موجودا  أخذ  ،  هـ(14ان 

ْيخ القراءة  يْ ماء العينني بعنه الشَّ  . (2) خ حممـد فاضل ن الشَّ

البع  -210 بــد  بن  اـــــرمحن  القرآن(له:،  هـ(1360ِلّي)تـ جلَمَ لل  يف  ، )نظم 

 . (3)  املتشابه()تأليف يفو

مُ   -310 بن  الشَّْيخ  بن  الرمحن  اتَّاِلّ عبد    القرآن   درس،  هـ(3713ّي)تـ ْنَدغِ تـَّ ل 

والده حم ،  عىل  يف  دالقراءة  أخذ  ،  ظرتهوخلفه  أمحد  حممـعنه  بن  عبد  ين  القادر  د 

 . (4) الكلييل

  له: ، قرآنية  صاحب مدرسة،  (هـ1328تـ ْْيَاِنّ ) لدَّ ا بن أبني أيييه  هللا عبد    -410

 . (5) اين(و)رشح عىل حرز األم، ()حتفة اإلخوان يف جتويد القرآن

ا   بن   هللاعبد    -510 حممـد  بن  انـْبـُُوجَ حممـد  بن  ذ  ـــ أخ ،  هـ(0130)تـهلصغري 

عبد  ،  والده  نـــعاءة  قرال صالح  النارصي  وحممد    كتاب   له:،  وغريمهاالوهاب 

 
العصور  (1) عرب  ا،  (461)موريتانيا  هذا  املصاقلت:  تذكر  مل  تالميذهدلعلم  حصوله  ،  ر  يف  لكن  سند  عىل 

 .ء هذا البلد يف هذا الوقتقراالم القراءة يدل عىل أنه من القراءة من علمني من أع

 (. 111املعينية )الرحلة (2)

ترمجتهوجزء  ،  اسمه  (3) ش)  يف  من  والرباطبالد  املنارة  بالو ،  (564نقيط  يف  واملفرسون  د  )التفسري 

البيس،  ،  به اإلدكجميل(لق،  28شنقيط  أبرز علامء   )منويف،  به اجلميل(ولق،  511شنقيط انية ويف )احلسوة 

من   اجلمل  الثقافيةويف،  (94الربابيشبطن  احلياة  موريتانيا  الباللاسم،  28)حياة  بن  الرمحن  عبد   ه 

و تااإليدكمجميل  وفاته(ذكر  القرآين  ويف،  ريخ  ص،  97)السند  عالشَّ   اسمه103ويف  بن  يْخ  الرمحن  بد 

 .ل الكبري(بال

 (.29قافيةا احلياة الثحياة موريتاني)، ( تهوفيه تاريخ وفا ، 83برز علامء شنقيط)من أ، (97لقرآينسند ال)ا (4)

احلياة  (5) موريتانيا  والر)بالد شنقي،  (41الثقافية  )حياة  املنارة  القرآين  ،  (580باطط  )التفسري  ،  (97)السند 

 (. 247 ايوكتبه يف موريتان  هرجالأصول الفقه )، (502واملفرسون يف بالد شنقيط



 أمني بن حممد أمحد الشنقيطي  د.                    ر اهلجريمعجم أعلم القراءة بشنقيط يف القرن الرابع عش  

524 

 . (1) ت( )القراءا

 . ( 2)  شيخ سيدي حممـد احلنفي، هـ(14علي بن ألفا)كان موجودا ق  -610

 محظرة ب  مقرئ،  شيخ،  هـ( 4513  )كان موجودا يفعمر بن املصطفى  -710

القرآنية-ة وفعر مقبيلة  -مسومة) منطقة  -بة )الرقي  ـمحظرةمد بن أهل بشيخه حم ،  ( 

 .(3)   (-معروفة

  ولد حممـد األمني الّلْمُتونِّية   –هْ اَّبَّ   ملرابط–  هللاإبراهيم أمانة  فاطمة بنت    -810
 . ( 4)   ع السب   ت ءا را يف الق ازة ا إجـلدهي، كريم رآن الة للقرئمق  ، هـ( 14)كانت موجودة ق 

الّطالب   ولدحممـد    قرأ عىل،  هـ(1370ي)تـعلو ال   هللاكابر ولد سيد عبد    -910

 . (5) اإلمام نافع عن حممـد األمني الفويتوأخذ اإلجازة يف مقرأ ، ولد اعل

قرآنية حظرة  بم   شيخ مقرئهـ(1334)كان موجودا يف   ماب بن هامشي  -101

 . (6)   عقوب( شيخه أمحد ي-مدينة معروفة-)بوتلميت بـ

 
وهي  –ه سيدي  ساموقد  ،  620،    619املرشق واملغرب  تاريخ القراءات يف)  يف  ء من ترمجتهوجز،  اسمه  (1)

وصف  قد  و،  د بن حممد الصغريحمم-يفزيادة  للترشك  كذلوهي  –بن سيدي    اهللعبد    -زيادة  للترشيف

املؤلف   خمطوط  (القراءات)كتابه  هذا  عنوان  وأ ،  عندهوأنه  ،  بأنه  املخطوط    بالكتاهذا  ن  من  يتبني  ال 

ه توسع يف دراسة قراءة اإلمام  مؤلف ام أنه ذكر أنك (3من اللوحة رقم)يبدأ  الكتاب وأن، له سبب برت يف أوب

مائتي    كتابه  خلص  وقد،  عفنا القاض)منها  ،  كتابمن زهاء  الساطع البن  الكتاب كام اشتمل  ،  (الفجر 

ال العرشية عن  عىل مراجع يف  الرسميفع  وعىل مراج،  نافع  طرق  ثالثة  واشت،  والضبط،    مل كذلك عىل 

التجويد..أجزاء مسبوقة بم القرآين،  (ري ذلكوغ،  قدمة حول مسائل من  ترمجة  وفيه اسم  و ،  85)السند 

 (. الصغريحممد بن حممد  والده سيد

 (. 198)السند القرآين  (2)

 (.429)بالد شنقيط املنارة والرباط (3)

-ئ  أخذت القراءات عن والدها املقركون  ت  ريام  قلت:،  (15انياتتاملوريت والصاحلات  )مشاهري العاملا  (4)

 . غريه ذت عن  أخ تكون قد    بام ر كذلك  و ،  عرصه فهو من قراء  ،  ( 3صاحب الرتمجة ) -اهللإبراهيم أمانة -ملرابط ابَّاه

الغريب  (5) احلوض  والية  يف  املحاظر  أنه  ،  28)أعالم  ودر  لهوفيه  اخربة  بالقراءات  يفتي وكان  ،  لسبعاية 

 ة(.الصاخل هلاءريم القراءة باحبت

 (.434لرباط)بالد شنقيط املنارة وا (6)
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ا  له:،  هـ(1363ـالتـَّْنَدِغّي)ت  بن أَّبيتحممـد    -111 ،   (ةالعرشقراء  لنظم)ضبط 

 . (1)  يام ختالف فيه حفص وورش(و)الفرش ف، و)بيان اخلفيات(، و)رشحها(

أمحدمحم  -211 بـ،  ـد  يف   ـــالشهري  موجودا  )كان  حممود  أمحد  بن    )ََّبَب( 

ْيخ بن َحامِ القراءة أخذ ، هـ(14ق  . (2) نِيعن الشَّ

بن    -311 َأِحْيد  الـَمس  يدِ سِ حممد  الرمحن  عبد  يف خت،  هـ(4133وِمّي)تـي    رج 

،  عن والدهالقراءة  أخذ  ،  نيةقرآال  من مدرسة أبات بن الّطالب جدو النزاري  القراءة

املالكها  أخذ عبد  بن  املختار  سيد  اللوامع(  له:،  وغريه،  عنه  َرر  الدُّ عىل  ، )تعليق 

)نيل احلاجات عىل  (و-حمققة-النجاةفينة  ومة س و)منظ،  آن(و)منظومة يف رسم القر 

ا  آي  عىل  األسف  ومزيل  التحف  منيل  ظمون  رشح)و،  (-خمطوط–لنجاةسفينة 

 . (3)( -خمطوط-حف ص امل وفواصل القرآن

وعىل  ،  قرأ عىل والده،  هـ(1398ِحْيد بن الطّالب اْعِل العلوي)تـ د أَ حمم  -411

معلوم أمحد  ولد  حممـد  سيدي  ْيخ  اختصاملق)ا  :هل،  السباعي  الشَّ من  النافع  ر بول 

َرر اللوامع( َرر اللوامع(ا  حنافع يف رشو)القول ال،  رشوح الدُّ و)معني القارئني  ،  لدُّ

 
 . (508شنقيط ن يف بالد)التفسري واملفرسو، (38حلياة الثقافية)حياة موريتانيا ا (1)

 (. 271ند القرآين)الس (2)

ترمجته،  اسمه  (3) من  املتن  وجزء  يف  وفاته  موريف  وتاريخ  ا)حياة  احلياة   )مسيل و،  (  37لثقافيةيتانيا 

،  صدراجح يف نظري لوجوده يف أكثر من موهذا التاريخ هو الربمكتبتي(التي    خطوطةاملو)،  (12اللعاب

)معجم املؤلفني بواليتي لعصابة يف  وكذلك  ،هـ(5133ته سنةوفا  أن   23)من أبرز علامء شنقيطيف  أما  و

 هـ( 1336دود سنةحوفاته يف  أن    ،508،  505بالد شنقيط  )التفسري واملفرسون يفيفأما  و،  (57وَتَكانِْت 

، عن التواريخ السابقةتاريخ بعيد    ذاوههـ(1345اته سنة  وف أن    291،  105،  97)السند القرآينيفوأما  ،  

شنق  ويف امل)بالد  والرباطيط  ومؤلفاتهاس،  855نارة  وقف  كتابهلت:  ق،  (مه  يف  النجاة  سفينة  )منظومة 

البا،  بر لآليات(العا ،  يل الغامديحممد بن ع  ايف حتقيقه   هشارك قد  و،  اديهلد احث أمحد صابر عبحققها 

و)رشح ونظم ،  اة(ــ ة النجــى سفينـلات عــاجـل احلــ)ني  كذلك كتاباهو،  بتيومنها نسخة خمطوطة بمكت

 ف(. لتحمنيل ا
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و)اجلوهر الالمع من رواية قالون عن ،  (وضبط التابعني،  الصحابةعىل معرفة رسم  

 . (1)  يف مالحن القراء اسمه )شفاء الصدور(ونظم ، نافع(

اأعمر  حممد    -511 سيد  مو محد)كبن  يف  ان    مقرئ شيخ    هـ(3571جودا 

)الرشيدب معرمدين-محظرة  القرآنية-ةوفة  حمموديخش ،  (  بن  سيدي  بـمحظرة    ه 

 . (2) ( -مدينة معروفة-)والته

األغظ  -611 الشَّيْ حممـد  بن  اإلبراهيمي  ف  َخّي  بن  مولود  أمحد    اجلكِن خ 
خلرض د امـحم   عن  هـ(1298)  اإلجازة يف قراءة نافع حوايل سنة  أخذ،  هـ(1337)تـ

 . (3) كذلك علوم املقرأ ليهودرس ع، بن مايابى

بحم  -711 األمني  بَ أمحن  مـد  بــن  قــد  موجودا  )كــان  الـعلوي  ،  هـ(14دِّ 
 .(4) ويمحد بن بد العلعىل يد والده أدر ــتص

صاحب ،  )املرابط(،  هـ(1335)تـ  حممـد األمني بن أمحد زيدان اجلََكِِنّ   -811

الفقه)  كتاب يف  خاالقرآن  م  تعل،  (النصيحة  ب  لهعىل  حلبياملختار  سيد  وأخذ  ،  بن 

وسيد أمحد باب بن حممـد ،  األمني ملختار بن سيد  ا  بنعن عمه عبد الرمحن    ةالقراء

وعنه اءة القرأخذ ، ّطالبال دُّ َمَّ  . ( 5)   منظومة يف آداب التالوة( له: ) ،  وغريه ، بن صالح حمح

 
يف،  سمها  (1) ترمجته  من  القرآينوجزء  شنقيطو،  (102،  99)السند  علامء  أبرز  )التفسري و،  (610)من 

شنقيط  يف    واملفرسون الويف،  (505بالد  واملغ ق)تاريخ  املرشق  يف  كتابه  ،  601ربراءات  املقبول  )أن 

ل عىل منوا  ىرشح جروأنه  ،  ترص مبسط وصالح للتدريسأنه رشح خمو،  حققه حممد بن موالي  (النافع

يْخ عبد  ما   كتاب ال  أرشف عىل حتقيق هذاقلت:  ،  يف رشحه للدرر اللوامع(  اهللبن احلاج محاه    اهللعند الشَّ

 لومة من اإلنرتنت(. ع الراجي باملغرب.)م التهامي

 .(431)بالد شنقيط املنارة والرباط (2)

 (. 304، 287)إسهام العلامء الشناقطة (3)

 . ءةعىل أنه تصدر يف القرا هذا املصدر يدل علم يف ذا ال ذكر ه  لت:ق، (251)السند القرآين  (4)

ترمجته،  اسمه  (5) من  املنارة  وجزء  شنقيط  القرآين  )و،  (531والرباط  )بالد  علامء و،  (97السند  أبرز  )من 

الفقه  و،  (87شنقيط م  رجاله )أصول  يف  الو،  (249وريتانياوكتبه  عرب  ،  ( 136عصور  )موريتانيا 

والتاريخو ا)مو،  (143)الفتاوى  لعصابة  عجم  بواليتي  جزء ويف،  ( 58وَتَكانِْت ملؤلفني  موريتانيا  )حياة 

 .الكتاب( يف متنترمجة ه ل جدومل أ،  الفهرسيفاسمه ذكره املحقق ، 111وفيات األعيان
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عن القراءة  أخذ ،  هـ( 14ق   ودا موج   ن كا ِدي اجلََكِِنّ)حممـد األمني بن اْعبَـيْ   -911

ومِ  بن َكبَّادِ  ـد اخلريشحمم   . (1) عنه حممود بن احلبيب اجلََكنِّي  اهأخذ، ّي الـَمسُّ

قرأ عليه  كان ممن  ،  هـ(14)كان موجودا يف ق  ماممني ولد اإلحممـد األ  -201

ِوّي فال ولد القرآن حمــــمـد   . (2) أمحد الَقالَّ

الف ـد  حمم  -112 سعيد  بن  يف،  هـ(1380ـ ويت)تاألمني  األفذاذ  من  فن   كان 

مشارك  –  القرآن القراءات  نوفيف  أي  ان  ،  -تشاهبه ـوم،  وضبطه،  فصحملكرسم 

 . (3) ختار بن َبْوبَّه البحَصاِدّي د املوحممـ، عن سيدي حممـد احلنفيراءة القذ أخ

ِوّي)كا   -212 ،  هـ(14ق   ن موجودا يف حممـد األميـــن ولد سيد ولد اإلمام الَقلَّ
 . ( 4) حممـد احلنفيدي سيخ شيومن 

،  (هـ1363)تـ   ِِنّ اجلَكَ ـد بن مالك بن اإلمام  ميِد حمحممـد األمني بن سِ   -312
،  َأِحْيد بن سيد عبد الرمحن وغريمهامد  وحم،  عن حممـد الطيب بن ميني  راءةالق  أخذ

و)نظم  ،  و)رشحه(،  و)نظم يف اختالف املصاحف(،  )منظومة يف رسم القرآن(   له:

عد آي   التحرير يف)و،  آي القرآن(  نبذة التحرير يف عدو) ،  فع(ن نالون عيف رواية قا

 .  (5) (عد آي املدين األخري التحرير يفو)نبذة ، ن(القرآ

ب   -412 األمني  بنحممـد  اجلنة  أخذ ،  هـ(1306احلاجي)تـ    هللاعبد    ن طوير 

َجه العلوالقراءة   . (6) يعنه ِسيِد حممـد بن اْنبحوح

 
ه ميني بن اعبيدي  سام،  158،  112ويف ص،  ي ولد اعبيديوفيه أنه املعروف بمين،  287قرآين)السند ال   (1)

 (.اجلََكنِّي 

 (. 295 القرآين سندال)  (2)

 (.33)أعالم املحاظر يف والية احلوض الغريب، (198، 102 السند القرآين)  (3)

 (. 198آين السند القر)  (4)

ترمجت،  سمها  (5) من  القرآين  يف    هوجزء  لع ويف،  (510)السند  بواليتي  املؤلفني  وَتَكانِْت )معجم  ،  63صابة 

املتن  تاريخ وفاته حممـد األمني بن    فسامه،  509ملفرسون يف بالد شنقيطري وا)التفسيف  وأما،  (املذكور يف 

 . هـ(14ق) يف ويف تـوأنه ، ِسيِد حممـد اجلََكنِّي اليعقويب

ترمجته  وجزء،  اسمه  (6) ا  حياة)يف  من  وفيات  جزء  يف،  (177،  176ألعيانموريتانيا  اوكذا    لقرآين)السند 

 (. مل يذكر تاريخ وفاتهو ، 110
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بن عبد  -512 الميذ  ت  من،  هـ(14قيف  ان موجودا  ن )كالرمح   حممـد األمني 

وعيسى بن َكبَّاِد الـمَ يش بن مـد اخلرحم   . (1)ِمّي سُّ

األمــ   -612 الحممـد  يف  ،  ـويعلني  موجودا  أهــــــل  ،  هـ(14ق )كان  مــــن 

 . (2) عن حممـد فال بن بابه العلويالقراءة أخذ ، ( -مدينة معروفة-)جتكج

بن حممـد األمني  -712 بن  حممـد األمني    دا يف ــــو موجـ  ــــاناجلََكِِنّ )كــــ  اعبيد 

 . (3)  وغريه، والده عىل يد رج يف القراءةخت، هـ(41ق

القراءة  أخذ  ،  هـ(14ــان مـوجودا يف قحممـد األمني بن عبد القادر)كــ  -812

 .(4) عنه أعمر بن حمم بوبها أخذ، اجلََكنِّي  عن حممـد األمني بن حممود بن حبيب

حممنيم األ  حمـد ـم  -912 بن  اجلََكِِنّ ـ   حبيب  بن  مـوجو ،  ود  يف  )كــــان  دا 
حممد األمني بن  عنه    هاأخذ،  احبيببن    ه حممودــيـعن أب  راءةـالق  ذ ــأخ،  (ـه14ق

 .(5)  عبد القادر

  بن   )آبَّهْ   ـــ امللقب ب،  حممـد األمني بن حممـد املختار اجلكِن الشنقيطي  -301

)تفسري،  هـ(1393)تـ  ،  اْخُطوْر( أضوصاحب  ال  حممـد  ،  بيان(اء  سيدي  عىل  قرأ 

حم  بن  أمحد  مبن  املختار  نافعمـد  وال،  وأجازه،  قرأ  الرسم  ومبادئ  ،  تجويدوأخذ 

وعىل  القرآن  كام درس  ،  يتارم سيدي حممـد بن    العلوم عن دُّ َمَّ ،  وغريه ،  بن صالح  حمح

 
 . (288 )السند القرآين (1)

وكتبه   رجاله)أصول الفقه  ويف،  ( 608)تاريخ القراءات يف املرشق واملغرب  وجزء من ترمجته يف  ،  هاسم  (2)

 بن حرمه العلوي(.  ه حممـد األمنينأ، 252موريتانيا يف

 . عىل أنه من أهل القراءة صدر يدل هذا املقلت: ذكر هذا العلم يف ، (287)السند القرآين  (3)

سامه حممد  ثم ، حممد األمني بن عبد القادر فقطأوال ه فسام158القرآين سند  )اليف ترمجته  وجزء من، اسمه  (4)

بن ع القادراألمني بن حممود  ص  بد  أعلم  ،  121  يف  واملحاظر    )ملحةويف،  (-بالصوابواهلل  العلامء  عن 

ا  حممـد،  80السرية الذاتية واملآثرو ة أهل شيخ حمظر،  هـ 1394تـ،  ملجلساألمني بن عبد القادر)ابيمني( 

 (. -لتشابه اسميهام هو املذكور يف املصدر السابق لعلهقلت:  -يف وسط شامل البالد بيمني

 (. 112ند القرآين )الس (5)
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 . (1)  قرآن(تشابه من آي ال)أرجوزة يف امل له:

أ  -311 بـَْيبَّ ولد سيد  امل محد و حممـد  يف )منظ  له:،  هـ(1307قاري)تـلد   ومة 

 . (2) ضبط قالون(و)، لفواصل(يف اآلي واو)منظومة ،  رآن(رسم الق

رة  ــحظم ب  رئـقـخ مـيـش   هـ(3341نة  موجودا يف س  حممد بن بيد)كان  -213

 .(3)   شيخه أمحد بن الفايل، (-معروفةمدينة -بوتلميت)

تقي    -331 العينني   هللا حممـد  ماء  الشَّْيخ  القَ بن    له: ،  هـ(1320)تـ   ِميّ ْلقَ  

 .(4)  (اهللد الّطالب عب نظمعىل ح ــر)ش 

محظرة  ب  شيخ مقرئ  هـ(1334ن موجودا يف سنة  حممد بن حامد)كا   -413

 . (5) شيخه أمحد بن سيدي، (-مدينة معروفة-وتلميتبـ)ب

حبيب    -513 عبد    هللاحممـد  ِسيِدي  اجلكِن  هللابن  ،  هـ(1364)تـ   ماايىب 
ءات  قرارش يف ال)نظم النله: ،  ( ه البخاري ومسلمق علي اتفم فيامصاحب )زاد املسل

امل و)،  العرش( املعحتفة  وحلية  حفجيد  رواية  يف  عن  اصم  و)نظم  ،  عاصم(ص 

التيسريص-السري القراءات( -وابه  يف  الداين  عمرو  رشح  و)،  أليب  يف  املطالع  كنز 

َرر ا و)رشح عىل  ،  افع(يف أحكام اإلرداف يف قراءة نو)منظومة  ،  للوامع(ألفاظ الدُّ

عثامن  ملصحف اإلماماتباع رسم ا جوبلو ألعالمو)إيقاظ ا، (اهللبد نظم الّطالب ع

 .  (6) (-مطبوع- عفان بن 

 
ا  (1) شنقيط  والرباط)بالد  بوالي،  (517ملنارة  املؤلفني  وَتَكانِْت )معجم  لعصابة  عرب )موريت،  (64تي  انيا 

تويفاستوط  قلت:،  (152العصور املدينة حتى  وا،  هبا   ن  العلوهو  املختارلد  الفاضلني حممد  وعبد ،  مني 

ان أخذه عن شيوخ  لبي، يف اإلقراءملعجم وإن مل يتخصص وقد ذكرته يف هذا ا، املنورة املعروفني باملدينة  اهلل

 يف )املتشابه(.لك وتأليفه كذ، ه القراءةعرص

 (. 101قرآين)السند ال  (2)

 (.434رة والرباطاملنا)بالد شنقيط  (3)

 (.569)بالد شنقيط املنارة والرباط، (38ياة الثقافيةيتانيا احلاة مور)حي (4)

 (.435ط)بالد شنقيط املنارة والربا (5)

 = )بالد شنقيط املنارة والرباطو ،  (42،  38،    37الثقافية  ة موريتانيا احلياة)حيايف  ن ترمجتهوجزء م،  اسمه  (6)
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)رشح    له:،  هـ(1350)تـ  بن عبيد احلسِن الشَّْقَرِويّ   هللاحممـد حبيب    -613

 . (1)  و)رشح قصيدة يف الرسم(، (اهللعىل نظم الّطالب عبد 

حس حمم  -713 سنة    ند  يف  موجودا  محظرة  ب   رئمق   شيخ  هـ(1354)كان 

منطقة -بمحظرة) تكانت رآنالقمد احيد درس عليه  حم شيخه ،  القرآنية   هل بليل()أ

 . (2)   (-معروفة

أخذ سند قراءة ،  هـ(1372)تـ   حممـد احلضرمي بن حممـد عبيدي اجلََكِِنّ   -813

مايأبى  اهللد حبيب  نافع عن حممـ القرآنودرس  ،  بن  ْيخ   ظرةيف حم   كذلك  الشَّ أهل 

اإلدبي  اهلل  وعبد،  القاض بالقله:،  جيالكبري  ابن بري  السبع )رشح  رياض -راءات 

وو)رشح عىل محلة املَ   ، ( اهلل عبد  الب  م الطّ عىل رس   )رشح و،  (-مطبوع-تعاملرا ،  (  ِمّي سُّ

و)أجوبة يف  ،   ردف ورش وقالون(و)اللؤلؤ املكنون يف،  بيتا190و)نظم احلذف(يف

 .  (3)  د(لتجوياملقرأ وا

 
علامو،  (105،  96القرآين  )السند  و،  (571  ،517= أبرز  شنقيط)من  الو،  (82ء  يف  )أعالم  شناقطة 

 )التفسري واملفرسون يف بالد و ،  (  67)معجم املؤلفني بواليتي لعصابة وَتَكانِْت و،  (322احلجاز واملرشق

والتاريخ)او،  (502شنقيط   سنةفيه  و ،  144لفتاوى  خطأ-،  (ــه1345)  وفاته  املصادر    وهو  ملخالفته 

أي من مؤلفاته التي يف عىل    -فيام أعلم–أقفوكذلك مل  ،  يف هباتقر بمرص حتى تواس  قلت:،  (-لسابقةا

سنة  ،  بمرص،  جاء عىل طبعة املعاهد من هذا الكتابوقد  ،  القراءة مطبوعا سوى كتابه )إيقاظ األعالم(

   .بعد أن خدمه بمسجد خري األنام، لعلم باملسجد احلرام اأنه خادم نرش ، هـ 5134

يف  ،  اسمه  (1) ترمجته  من  موريت)حياوجزء  احلية  الثقافيةانيا  املنارة يف    وكذا،  (38اة  شنقيط  )بالد 

 بن محود احلسني(.  اهللسامه حممـد حبيب 589يف صلكن ، 541والرباط

 (.430نارة والرباط)بالد شنقيط امل (2)

و كتاب مطبوع حمقق من قبل ابن وه-اللوامعاض املراتع عىل الدرر  )ري ن ترمجته يف كتابه  موجزء  ،  اسمه  (3)

اا-  ؤلفامل ب  لطبيبلدكتور  احل  دةج  ةمديناملعروف  سامل  يف  املذكورة  راجع  املمن  وهو،  -رضاميحممد 

املعجم هذا  صاحب،  (4فهرس  وفاته  تاريخ  يف  خالف  بوالي  معجم  )وقد  لعصابة املؤلفني  تي 

لتاريخ وفاته  وه،  -هـ1375-م1956وفاته سنةأن    فذكر،  71ْت وَتَكانِ  يف كتابه)رياض  و خطأ ملخالفته 

 . املحقق( (املراتع
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ابن بري  له: )،  هـ( 3851ِِنّ)تـ ْعبَـْيِدي اجلَكَ حممـد اخلضر بن ا   -913 يف  رشح 

وِمّي(لـمَ ح محلة او)رش، الرسم(رشح و)، السبع(القراءات   . (1) سُّ

الّشْمَشِوّي )تـ    حممـد سامل بن املختار بن آملا  -401   له: ،  هـ(1383الَيَداِلّ 

الّطـرح نظـ شــ) ، لقرآن ( اء يف او والين الواشدد مـَكنِّي فيام يـــاجلَ   اهللالب عـــبد  م 

 .  (2) اضع التجويد(و)التسديد يف مو

عن حممد بن  القراءة أخذ ، (هـ1358)تـ -السباعي-اكي حممد سيد السب -411

الرباين حمم ـــــ عن  هاأخذ،  املختار  عبه  ولد  الرمحن  حم د  عبم وحم ،  ومـ د  ولد   اهللد  د 

 . (3)   عي السباكينياف ـالش

سيدمحم  -214 بن  عبد  ـد  بن  عىل    له:،  هـ(1378ْنَدِغّي)تـ تـَّ ال  هللا ي  )رشح 

َرر اللواال  .  (4) مع(دُّ

 القراءة   أخذ،  هـ(1307)تـ نـْبـُُوَجهغري ابن ادي حممـد الصحممـد بن سي  -341

 . (5) رسمالو، داءاألعنه ابنه حممـد الصغري القرآن ب

يف    -414 موجودا  )كان  حممود  سيدي  بن  قرآن    شيخ،  هـ(1354حممد 

املظرة  حم ب حممد  املختار  ش ،  يةختار(القرآن)أهل  سيد  بن  حممد  ة  بمحظريخه 

 
 ت. املؤلفاأسامء تشابه يف ، السابق هذا العلم بينه وبني العلمقلت: ، (104لقرآين)السند ا (1)

،    524اطد شنقيط املنارة والرب)بالو،  ( 38،  34ثقافيةتانيا احلياة ال)حياة موريوجزء من ترمجته يف  ،  اسمه  (2)

شنقو،  (589 بالد  يف  واملفرسون  عن  و،  (503يط)التفسري  وال)ملحة  الذاتية املحاظر  علامء  والسرية 

أملا(  اسمه،  97)السند القرآين  ويف  ،  (144)الفتاوى والتاريخو،  (47آثروامل )أصول ويف،  حممـد سامل بن 

)احلديث الرشيف علومه  ويف،  يه بن عبد الودود(ظأخذ عن حي أنه  ،  253ا تبه يف موريتانيوك   رجالهالفقه  

 .هـ(1384ة وفاته سنأن  ، 375وعلامؤه يف بالد شنقيط

وذكر  ، ب بديدأنه امللقحمقق الكتاب ب هلترجم و، 8اضح الربهان )الرسالة()وجزء من ترمجته يف  و، اسمه  (3)

بالسب،  ونالسباعيو،     شائع يف شنقيطالسباكي نسب غري  إذ،  السباعي   لعلهو،  السباكي  أن نسبه  ع أوالد 

 . -أعلم اهللو-، قبيلة معروفة

 (.506شنقيط الدرسون يف ب)التفسري واملف (4)

 (.110)السند القرآين، (177األعيانموريتانيا جزء وفيات )حياة  (5)
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 . (1)   (-معروفةمنطقة -)الرقيبة 

الشَّيْ   -514 بن  بن ،  هـ(1384خ سيدي َّبب)تـ حممـد  سامل  حممـد  عىل  درس 

 . (2) اءة نافععىل أمحد حممود بن معاوية قرأيضا و، حامت

الطّالب بن سيد امحد)كان  -614 مقرئ   هـ(5413  دا يفموجو   حممد    شيخ 

)إِيَِدّيْشُّ ب ب،  القرآنية  (-جتكانتقبيلة  من  فخذ  –  ْف محظرة  حممد  صالح  شيخه  ن 

 . (3)   (-وفةمنطقة معر– لعصابهبمحظرة )

اجلََكِِنّ   -714 ماايىب  بن  العاقب  كشف    له:،  هـ(1312)تـ   حممـد  )منظومة 

والرينالعم  الرسم  ى  علم  يف  النورين  ذي  مصحف  ناظري  ، ( -ةبوعمط-عن 

احل املقو)رغم  عىلفاظ  وقالونط  ضب–اجلامعحتوى  امل  رصين  رشح -ورش  وهو 

 . (4)  الرسم( يف اهللطالب عبد ى اجلامع للنظم املحتو عىل

عاِل    -814 بـ)معي( حممـد  سيدي  املعروف  سعيدبن    له: ،  هـ(1310)تـبن 

 . (5) (-مطبوعة -)رسالة اجليم

 
 (.429نارة والرباطيط امل)بالد شنق (1)

ترمجته،  اسمه  (2) من  الربوجزء  او،  (6رسالة()ال،  3هان)خمطوط()واضح  ،  79املوريتانيني  عالمأل)تراجم 

 (.82وص، هـ 1344وفيه أنه تـ

 (.294اطوالرب رة)بالد شنقيط املنا (3)

الثقافية)حياة    (4) احلياة  والرباط،  ( 38موريتانيا  املنارة  شنقيط  يف    يخ)تار،  (573،  524)بالد  القراءات 

ملفرسون يف  ا)التفسري و،  (  72يطأبرز علامء شنق  )من،  (96)السند القرآين،  (641،    636املرشق واملغرب

ت  ،(75  نِْت )معجم املؤلفني بواليتي لعصابة وَتَكا،  (507بالد شنقيط قع  قلت: منظومة)كشف العمى( 

،  ن سيدي حممد موالي ققه حممد بكتابه)رشف اللمى عىل كشف العمى(,وقد ح  مطبوعة مع،  بيتا  417يف  

وقد صدر عن دار ،  روايتي قالون وورش  اإلمام نافع من  والكتاب يف رسم القرآن وضبطه حسب قراءة

 . هـ1427عام ، بالكويت إيالف

من،  اسمه  (5) وف  يف  تهترمج  وجزء  جزء  األعيان)حياة موريتانيا  عو،  (182يات  أبرز  ، (68لامء شنقيط)من 

يف  و القراءات  وا)تاريخ  )،  (691ملغرباملرشق  والرباطويف  املنارة  شنقيط  حممـد  أن ،  525بالد  ه 

 =مطبوعة كرسالة،  رسالة اجليم   لهأن  ،  10)مسيل اللعابويف  ،  (ن سعيد األَْلَفِغّي )معي( بن سيدي بعايل
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،  هـ(14ودا يف قجان مو لسي)ك م اجملال بن نع ذن فـ بن حمماِلد عحمم  -914
عب،  للقرآن  رئاق بن  حيظيه  الودود  أجازه  ترمجة)،  د  علوم (222صاحب  مجيع  يف 

 . (1) وغريها، رآنيةلقا مدرسته

الرمحن بن أيب    مـدحم  -501 )تـ عبد  الشَّْقَرِوّي  بن فت  أخذ ،  هـ(1364بكر 

البنعمريها  أخذ ،  هعن والدالقراءة   ري الكث  تبرصة اخلريله: )،  عنه الفال بن حممود 

 . (2)  (-ن كثري راءة ابظم يف قوهو ن–ابن كثري ر اإلمام مقرأ البد  يف

كان ،  هـ(14 قكان موجودا يفن احلاج العلوي)حممـد بن عبد الرمحن ب   -115

حَمَنْْض    وهو صاحب املناظرة حول )اجليم( مع حامد بن،  ن نرص اجليم الشديدةمم

 . (3) جليم(ا)نظم يف  له:، بابا

ب   بنن  رمحال  عبدحممـد    -215 َحاِمِِن  الشَّْيخ  موجود ن  ِوّي)كان  يف الَقلَّ   ا 

املن  نورق لم املح السرش له: )،  هـ(14ق  ن عالقراءة    أخذ،  (طق لألخرضييف علم 

ْيخ ابن َحاِمنِي  . (4)  أبيه الشَّ

 
، منها نسخة بمكتبتي  لت:ق،  من إعداد أمحد عبد احلي بن مع(،  جامعة نواكشوطب  -ماجستري-  ز تري  ما=  

 يأ-أي احلسانية  إىل نرصة اجليم املنفتحة    هاوقد ذهب املؤلف في،  الطباعة القديم  بخط آلةمكتوبة  وهي  

 . -جيم كشني

 .هـ(1313سنة  ولد فيه أنهو ، 81والسرية الذاتية واملآثر ة عن العلامء واملحاظرح)مل (1)

يف  ،  اسمه  (2) ترمجته  من  )خموجزء  الربهان  املناو،  (5طوط()واضح  شنقيط  والرباط)بالد  ، (592  رة 

)حياة موريتانيا ويف  ،    (  هـ1364  أنه تويف سنة،  180)احللقات املضيئاتويف  ،  (144)الفتاوى والتاريخو

الثقافيةاحل سنة  وفا  أن،  42ياة  التا  -هـ1363ته  موهذا  خيالف  واحللقات ،  الربهانواضح  يف    اريخ 

يْخ حممـد عبد  هاسم،  253سند القرآين)الويف ،  (-املضيئات واهلل أعلم بالصواب الرمحن بن أيب   كذلك الشَّ

عىل  هاسم وقد ورد، هـ(3111أنه ولد سنة، 610ويف ص ، 254بكر فتى فال احلسن بن يوسف الصديق 

اته  منظوم) الكثري(أنهتبرصة  الرمححممـ  خلري  عبد  أيبدن  بن  احلسنيبكر    ن  ْقَرِوّي  الشَّ فتى  قدمه ،  بن 

باجلامعة  ،  بقسم القراءات،  اجستريبمرحلة امل،  ى حممـد األمنياهيم حممـد املصطفللدراسة والتحقيق إبر

 .اإلسالمية باملدينة املنورة

الربه  (3) القراءات  ،  (30(ة)الرسال،  4ان)خمطوط()واضح  واملغرب)تاريخ  املرشق  د )السن،    (705يف 

 .(99، 19القرآين

 (. 271)السند القرآين (4)
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خذ  أ،  هـ(14كان موجودا يف ق حممـد عبد الرمحن بن شب الـَمس وِمّي)  -315

حم القراءة   المد  عن  أمحد  ولد  ولد  ه  ن ــــــع  هاخذأ،  الويقفال  املصطفى  حممـد 

 . (1) سيدي حييى

ن  ـ ع  القراءة  ذأخ،  املـع،  (ـه 1390ِن)تـ ــ ي احلسأمحذبن    هللاحممـد عبد    -415

 . (2) عنه أبوبكر بن فتى بن فال قراءة نافع ىتلق، لشقروياال ب

ع  -515 بن  صغر  األ   هللابد  حممـد  أمحد  سيدي  بن  إبراهيم  بن  الشَّْيخ  بن 
ِويّ لا  ِِن َحامِ  ْي  القراءة أخذ، هـ( 1363)تـ  َقلَّ  . (3) خ ابن َحاِمنِيعن والده الشَّ

املــالـــكين  ب  هللاد عبــد  حمــمـ  -615 الذين  ،  هـ(1375)تـ البــشري  األجالء  من 

 . (4)  تأليف يف )التجويد( له،  نرصوا اجليم املتفشية

حاوبيب  هللاعبد    حممد  -715 يف    بن  موجودا  مهـ(1357)كان   قرئ شيخ 

معروفة-جتكج)  محظرةب الّطالب  ،  القرآنية(  -مدينة  خليفةشيخه  بن    حممد 

 . (5)   كج(بمحظرة )جت

عبد    -815 حويه    هللاحممد  موجو بن  يف  )كان  مقرئ   هـ(4135دا   شيخ 

حممد  شيخه  ،  ةالقرآني  (-نت جتكافخذ من قبيلة  -ملحاظر،  إبراهيممحظرة )أوالد  ب

 
مل يتجاوز   وهو صغري، فىتلميذه حممد املصط جازه أوفيه أن، 295،  942،  149،  116)املصدر السابق   (1)

يشرتط عند   ال  هوذكر أن، زة الصغريعن إجا  209، 208وقد حتدث مؤلف السند القرآين ص-سن البلوغ

 (. -اإلجازة  لهوأتقنه تعطى ، هوطبق، ما قرأم لصبي فإذا فه ناقطة بلوغ ابعض الش

، أمحذيه  اهلل حممـد عبد  أنه  ،  145)الفتاوى والتاريخويف،  (253ند القرآين)السوجزء من ترمجته يف  ،  اسمه  (2)

املنارة )بالد شنقيط  وأما يف،  ( 13  أبرز علامء شنقيطمن  كذلك يف)و،  نااملذكور يف املتن هوفاته  فيه تاريخ  و

 .(حممـد بن امحذيه احلسني أنه وفيه، أعلم بالصواب اهللو، ـ(ه1323)تـه أنهفيف، 523الرباطو

 (. 271القرآين  سندال) (3)  

ترمج،  سمها   (4) من  يفوجزء  الربهانته  احلياة  و،  (30)الرسالة(  )واضح  موريتانيا  وفيه ،  35  الثقافية)حياة 

 (.144 لتاريخى وا)الفتاوو، (450ملفرسون يف بالد شنقيطا)التفسري وو،  وفاته(تاريخ 

 (.431د شنقيط املنارة والرباط)بال (5)
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 .( 1) (-وفة معرقة نطم-األمني بن أمحد زيدان بمحظرة )الرقيبة

ِويّ بن حممـد فاضل القَ   هللا حممـد عبد    -915 ن  ع   قراءةلا  أخذ،  هـ(1391)تـ   لَّ

 . (2) وإِِزْيْد بِيْه، عنه سعد أبيه هاأخذ، د أحيدبن أمح حممـد األمني

ال   -601 محيه  بن  الودود  عبد  أيضا  -  يبرييحممـد  -ي األَبِْيريِ تكتب 
السب،  هـ(1397)تـ القراءات  يف  نظم  سامله:  واملقبول()  :هع  املتواتر  يف  ، املأمول 

الر)  :ونظم يف  خيفىاملصفى  الذي  –الرسوم  علم   يف  ومرقال)و،  (-حمقق –سم 

 . (3) (-خمطوط–القراءاتيف علم  اراتش اإل) :ونظم، (-وطخمط

وِ   -611 حممـد ولد  القراءة    يفأجازه  ،  هـ(1349ّي)تـ حممـد فال ولد أمحد الَقلَّ

عنه محود ولد متاري القراءة  أخذ  ،  مني ولد اإلمامألا  مـدوحم ،  ولد عامرِسيِد حممـد  

وِ   . (4)  وغريه، ّي الَقالَّ

ال  بنفال    حممد   -216 فال  موجود  ان دْي أمحد  يف  )كان  شيخ    هـ(1334ا 

 
 (. 429املصدر السابق)  (1)

مـد  حم  وسامه، لهترجم  279ويف ص،  هذه الصفحة كام يفيف املتن اسمه  ذكرتوقد ، 155القرآينلسند  )ا (2)

يْ حممـد بن  اهلل عبد   بكر(.  نب اهللخ حممـد عبد  فاضل بن الشَّ

ترمجتجزء  و ،  اسمه  (3) يفمن  ال)حيه  احلياة  موريتانيا  املرشق و،  (42،  38ثقافيةاة  يف  القراءات  )تاريخ 

)التفسري واملفرسون يف بالد  ويف،  (106)من أبرز علامء شنقيطو،  ( 100القرآين)السند  و،  (633واملغرب

عبد  ،  508شنقيط اسامه  محية  بن  الرس  لهن  أذكر  و،  ألبيرييالودود  يف  كتابه   قلت:،  (509ص    مكتابا 

اأامل) نظم  ف،  ى() املصفى يف الذي من علم الرسم خيفكتابهأما  و ،  ليهمل أقف ع،  (ملتواتر واملقبول  مول يف 

رقوم  كتابه )الأما  و،  كلتامها بخط املؤلفعىل نسختني    واعتمد،  ولد حممـد سامل ولد ينجى  اهلل عبد  حققه  

الرس علم  بخط،  صفحة56يف  خمطوط-نظمف،  وم  يف  )أما  و،  (مغريب  مكتوب  علم    شاراتاإل كتابه  يف 

  ) بلغفالقراءات  فال األبيريي،  بيتا  1960نظم  ات  لقراءاهو يف أصول  و،  مكتوب بخط حممد بن حممد 

  وكلها هلا ،  ورواهتم وطرقهم،  العرشة،  أسامء القراءو،  مة للعرشوالقراءات الثالث املتم،  اه وفرش،  السبع

فهرس من    أخذ معلوماهتاو،  شوطاك إسامعيل بنو  ن وراقةم  كام يمكن تصويرها،  مصورة بمكتبتي  نسخ

 .(12،  10عاب)مسيل الل

 (.40 والية احلوض الغريب)أعالم املحاظر يف، (295، 149، 116)السند القرآين  (4)
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 . (1)  يخه والدهش و، القرآنية (-مدينة معروفة-)املذرذرة محظرةب مقرئ

ف حمم  -316 العلوي)تـ ـد  بن َّبَّب  بن  صطفاملن  ع  القراءة  أخذ،  هـ(1349ال  ى 

له:  ،  ممن نرص اجليم الشديدةن  كا،  عنه أمحد بن َبدِّ العلوي  هاأخذ،  وغريه،  أمحد فال

 . (2)بالضاد(جوزة يف النطق رأ)

ِوّي)كان موجودا يف ق  -416 عن  اءة  قرالأخذ  ،  هـ(14حممـد فال بن بتار الَقلَّ

َرر اللوامع البن بَ  له:، محدعمه حممـد فال بن أ  . (3) (ّي رِّ )تعليق عىل الدُّ

درس عليه زين  ،  (هـ14حممـد فال بن بوفره اجلََكِِنّ)كان موجودا يف ق   -516

 . (4)  لقراءاتبن أمجد ا

بن حممد    -616 يف    كانجد)  فال  مقرئ  هـ(1354موجودا  محظرة  ب  شيخ 

 . ( 5) ( -منطقة معروفة -رقيبة )ال شيخه سيد املختار بمحظرة ، ية)أوالد بوبا محى( القرآن

فال بن   -716 أ  حممذ  حممـد  ْْيَاِنّ محبن  الدَّ العاقل  بن  نرص  ،  هـ(1334)تــ   د 

ااجلـ ف،  جليم(اة يف)رســال  له:،  شيةـتفـملـيم  القرآن(اوونظـم)  انفرد  نو،  صل  ظم)ما 

 .  (6) السبعة( به نافع عن سائر القراء

 
 (.432املنارة والرباط)بالد شنقيط  (1)

يفوج،  اسمه  (2) ترمجته  من  موريتانيزء  األ)حياة  وفيات  جزء  موو،  (224عيانا  احلياة  يتار)حياة  نيا 

يفو،  (46ةلثقافيا وعلامؤه  علومه  الرشيف  شنقيط)احلديث  بالد  املرشو،  (85  يف  القراءات  ق )تاريخ 

املنارةويف  ،  (143اوى والتاريخ)الفتو،  (719واملغرب حممـد فال)اباه( أنه  ،  525والرباط   )بالد شنقيط 

بيبه العلوي( بابا بن أمحد  اباه  ـد املختار وموالد حم أنه  ،  100آين)السند القرويف،  بن  احب كتاب ص–لد 

)أعالم ويف، اريخ وفاته(ت، 30، 12)واضح الربهان)الرسالة(ويف، (125وص، -تاريخ املرشق واملغرب

واملرشالش احلجاز  يف  وفاته،  381قناقطة  يف،  (تاريخ  شنقيط  وكذا  بالد  يف  واملفرسون  ،  504)التفسري 

 . (تاريخ وفاته

 . (98َكانِْت وتَ  بواليتي لعصابة )معجم املؤلفني (3)

 (.608القراءات يف املرشق واملغرب  يخ)تار (4)

 (.429)بالد شنقيط املنارة والرباط (5)

يف،  اسمه  (6) ترمجته  من  الربهان)  وجزء  او،  (30)الرسالة(  واضح  شنقيط  والرباط)بالد  =  ،(593ملنارة 
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بن حممـد    -816 بن  فال  سامل  حممـد  ق   املرابط  يف  موجودا  ،  هـ(14أملا)كان 
 . ( 1)   (119صاحب الرتمجة) هـ(1404ة )تي سناشدبيلتأجاز حممـد خمتار ا

بط  ملراعن االقراءة    خذأ،  هـ( 4413ـالُبَصاِدّي )ت احلسن    حممـد كابر بن  -916

 . (2) األمني وحممـد، عنه ابناه حممـد حممود  هاأخذ، ولد أمحد زيداناألمني  حممـد

ن قرآخ  شي  هـ(1334)كان موجودا يف    اناليداِل الدْي   حممد احملبويب   -701

-ود الكناينودالشيخه حيظيه بن عبد  ،  القرآنية(-مدينة معروفة-ة )املذرذرةظرمحب

 .(3)  -يصوابه اجلكن

بن  -117 ب  حممــد  نـِْقي  نحمفــوظ  الشِّ دهــمد  بــن  )كان الشَّْيخ  احلَْوضــِّي    ِطّي 

َرر اللوامعهلايوث )الغ له:،  هـ (14جودا يف ق و م  . (4)  (-مطبوع-وامع عىل الدُّ

 
القرآينو= الفقه  و،  (98)السند  موريتانياوكتب  رجاله)أصول  يف  الرش)احلو ،  (492ه  عليديث  ومه ف 

يف بالوعلامؤه  شنقيط  والتاريخ)و،  (215د  وفي  ويف،  ( 142الفتاوى  جزء  موريتانيا  األعيان  )حياة  ات 

فااسم ،  199 حممـد  بن  محدن  العاقله  بن  أمحد  بن  أجالء  ،  ل  من  العاقل  ديامن(وأهل  أوالد  ،  أرسة 

ْياَميِنّ قاأمحد بن الع   حممـد حممـد فال بنه نأ  504)التفسري واملفرسون يف بالد شنقيط ويف وفيه  ،  509،  ل الدَّ

العدد(  له أن  كذلك   أبرز علامء شنقيط)ويف،  كتابا يف  واملحاظ)ملحة  يفو،  ه حممـد(أن  77من  العلامء  ر  عن 

 (. املتن هناوهو خيالف تاريخ وفاته املذكور يف ، هـ 3513وفاته  تاريخ، 70والسرية الذاتية واملآثر

عاش   وهذا يدل عىل أنه،  هـ1404  ةسن  تار يفميذه حممد خملتل  إجازتهتاريخ  ت:  قل،  (87القرآين  )السند  (1)

 .وأدرك شيئا من القرن اخلامس عرش اهلجري، الرابع عرش اهلجري يف القرن

 (.32)أعالم املحاظر يف والية احلوض الغريب (2)

 (.433)بالد شنقيط املنارة والرباط (3)

ترمجت،  اسمه  (4) القره يفوجزء من  بن حممـد    أنه  ،  11،  اللعاب  سيل)مويف  ،  (103ينآ)السند  املحفوظ  بن 

يْخ دمهد )الفلق البهي بهفقد جاء عىل كتا،  خطأواهلل أعلم  ،  هذا التاريخويبدو أن  ،  هـ(3813وأنه )تـ،  الشَّ

يْخ بن سيد أمحد امللقب دمهد األدجيبيحم أنه  ،  7عىل رشح نظم األخرضي فخذ  ،  مـد بن املحفوظ بن الشَّ

أشفغ ختموأنه  ،  أهل  حولد  سنة)وينا  ص،  م(2019ايل  سنة    433ويف  حيا  كان  ذكر   كام،  هـ 1408أنه 

 اهللحيث قالوا أطال    7صم يف الكتاب  له الفلق البهي( أنه كان حيا وقت عمو ونارشو )كتاب  مصحح

اإلمارات بعض من قرأ هذا البحث بأن الكتاب مطبوع يف دار يوسف بن تاشفني  قلت: أفادين ب،  هعمر

 (. م2004سنة)، ةبيالعر
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ب حمم  -217 األم  نـد  حمني حممـد  بن  حل  بن  اإلدابيجيبـيب  مـود    اجلََكِِنّ 
َرر اللوامع يف م ىل نظ)رشح ع  له:،  ( هـ3651تـ)  . (1)  ام نافع(مقرأ اإلمالدُّ

)تـ   -317 العلوي  احلنفي  حممـد  ولد  مقرأ  ،  (ـه 1344حممـد  يف  إجازة  أخذ 

نافع عن حممـدا الَقالَّ   إلمام  اإلمام  بن  أخ  كام،  ِوّي األمني ولد سيد ولد  ذ عن عيل 

 .(2)  وغريه، ويته حممـد األمني الفنعالقراءة أخذ ، ألفا اإلجازة يف القراءات السبع 

،  هـ(14)كـــان موجودا يف ق   حممود بن البنية األهبمي  ن حممـدحممـد ب  -417
اَفة بن حممـد الب عنه َص  أخذ  . (3) افعشري إجازة يف قراءة ندَّ

ا  -517 حممد  بن  يفموجو   )كان  ملصطفىحممد  مقرئ   هـ(1334  دا    شيخ 

 . (4)   شيخه حممد بن )..(، رآنيةقال(-مدينة معروفة-محظرة )بوتلميتب

ا  -617 ولد  حممود  أمححممـد  الشّ حلاج  اليعقويب)تـ ْمشَ د    له: ،  هـ(1360ِوّي 

االخت قالو،  حمقق -الف )ميضء  رواية  يف  نظم  اإل،  (-نوهو  رشح  و)تبيني  رداف 

 .(5)  (-طخمطو-ميضء االختالف 

أخذ  ،  هـ(1394)   دي امتدكي الّلْمُتوِنّ هلاـمود بن سيد أمحد اد حمـحممـ  -717

لـب حمـد  ـمعنه   العرشــالق  اهْ ابَّ   طـرابـم ـن  عنه  ذ  أخ  كام،  راءات  ولد  القراءة  حيظيه 

 .(6)  وغريه، الودودعبد 

 
 (. 52د فال بن آدواإلعراب ألمح رشح ملحة ) (1)

سيدي حممـد بن و،  سيدي حممـد احلنفيأنه  وفيه كذلك  ،  198لقرآين  )السند ا  ته يفوجزء من ترمج،  اسمه  (2)

 وفيه تاريخ وفاته(.، 48الم املحاظر يف والية احلوض الغريب)أعويف، حممـد احلنفي العلوي(

 (. 582ين السند القرآ)  (3)

 فراغ بعد شيخه حممد بن(.قلت: يوجد فيه ، 435والرباطاملنارة  طبالد شنقي) (4)

يفوجز،  اسمه  (5) ترمجته  من  القرآين  ء  اللعابويف،  (104)السند  وفاته(،  9)مسيل  )التفسري ويف،  تاريخ 

كتاب   هوأن ل ،  اج أمحد حممـد حممود بن احلاج أمحد حتقيق يرب بن احلأنه  ،  505الد شنقيطواملفرسون يف ب

 بتي.نسخة بمكتمنه ، خمطوطيضء االختالف( قلت: كتابه )م، يضء االختالف(ف رشح ماتبيني االرد)

 (.81لعصابة وَتَكانِْت )معجم املؤلفني بواليتي ، (263)السند القرآين  (6)
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،  (   ـ ه 1324)تـ   يدي الرمضان اجلََكِِنّ حممـد حممود بن الشَّْيخ حممـد س  -817
والالقراءة  أخذ   )الرسم(  :هل،  دهعن  يف  وِمّي(،  مؤلف  الـَمسُّ )محلة  عىل  ،  ورشح 

 .(1)  (اهللالب عبد ورشح عىل )رسم الطّ 

صاحلي  -917 بن  حممود  م)كاحممد  يف  ن    مقرئ شيخ  هـ(1357وجودا 

مني بمحظرة ألشيخه سيدي بن حممد ا،  قرآنيةال  (-عروفةمدينة م-محظرة )جتكجب

 . (2))جتكج(

أخذ  ،  هـ(14وجودا يف ق ُتوِنّ)كان مالّلمْ مني  مـد األمود بن حم حممـد حم  -801

حممـ نافع  قراءة  السند يف  ابَّاهْ عنه  ملرابط  بن  ا   له:،  د  يف  املبتدئني  َرر البن ل)تبرصة  دُّ

ّي( ن،  َبرِّ البعيد يف قراءة نافع(،  افع(و)ثمرة اجلوامع يف قراءة  ظومة و)من،  و)مقربة 

و)رشحها( العرشة(  القراء  الدر  :ونظم،  يف  يفالنث   )جامع  كثري(   ري  ابن  مقرأ 

)منظ،  و)رشحه( اإلدغام(ورشح  رش،  ومة  املبهمة  ابن  و)الفوائد  مقدمة  ح 

الشتي نظومو)م،  اجلزري( جامع  اة  يف  َأِحْيد  ،  لقرآن(ت  حممد  منظومة  و)رشح 

 .(3) ن للطالب اجلََكنِّي(و)مبني األحكام رشح ضبط القرآ ، وِمّي يف الرسم(الـَمسُّ 

 أخذ ،  هـ(14)كان موجودا يف ق   مـديِد حمبن سِ   حممـدحممـد حممود بن    -118

  اهلل حممـد حبيب  ا  فيه  وأجازه،  الب اإلدجييعن القريش ولد صالح ولد الطّ القراءة  

 .  (4) تأليف يف )علم الرسم( له:، بىمايأ

 
ا تاني)حياة مورييفو، (98)السند القرآين و، (597)بالد شنقيط املنارة والرباط  يفمجته وجزء من تر، اسمه  (1)

،  85ي لعصابة وَتَكانِْت بواليت)معجم املؤلفني  وأما يف  ،  (املتنذكور يف  تاريخ وفاته امل،  38  يةفاحلياة الثقا

 (. واهلل أعلم، خطأ لعلهو، هنا ما لفوهو خيا،  هـ1374 تاريخ وفاته سنةف

 (.431شنقيط املنارة والرباط )بالد (2)

الثقاف  (3) املنارة)،  ( 42،  38،  37  ية)حياة موريتانيا احلياة  ال،  (597اطوالرب  بالد شنقيط  ،  98قرآين  )السند 

 (.505، 503د شنقيطبال)التفسري واملفرسون يف ، (262

أبرز علامء شنقيط  ويف  ،  (296)السند القرآين  يفوجزء من ترمجته  ،  اسمه  (4) د حممود بن ه حممـأن،  32)من 

اسم ،  سيدي  نمد حممود بن حممد به حمأن ،  430رباطرة وال)بالد شنقيط املناويف،  ِسيِد حممـد بن حممـد(

 عليه بتكانت(. درس ، شيخه أمحد بن حممودو، ظني أهل كبادحمرضته رما 
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الشَّْيخ)كان موجودا يف ق  -218 بن حممـد  عليــقــ،  هـ(41حممـد حممود  ه  رأ 

 . (1)  د ولد ِديِِديي أمحموال يدي عايل بنوالضبط س الرسم 

حممود   -318   الرمحن   عبد  ي ِسيدِ   ولد  َأِحْيد  حممد  ولد   -النجاشي-  حممـد 

والدهة  راءالقأخذ  ،  هـ(1342تـ)  يّ ومِ الـَمس   عــــ  له: ،  عن  يف  اآلي  )نظـــم  د 

وهر مطبوع ضمن اجل-يف ضبط قالون  و)نظم،  م يف الـردف(و)نظـ ،  ـواصـل( ـفـوالـ 

و)اختصار منظومة  ،  قرآن(و)منظومة يف رسم ال،  بطي(هلاوقف    و)نظم ،  (-املكنون

 . (2)  والده(

ين اعتنوا برشح  ن الذكان م،  (هـ1319 )تـ اِنّ َّبَّب الدَّْيَْ   حَمَْنضْ   حممـد بن  -418

اللوام َرر  اجليم(  له:،  عالدُّ يف  التسهيل(،  )رسالة  يف  املسامع   و)مشنف،  و)رسالة 

ا العاليالواعية عىل  اللوامع  َرر  يف  لدُّ الغاليةالقراة  العرش  للدرر  -ءات  منظوم  رشح 

 .(3) (-خمطوط-اللوامع

سم ومة يف رنظ)مله:،  هـ(4113ـ )ت  لعلويبن أمحد فال ا   حممـد املختار  -518

 .(4) ء(هلابصوت ا اهلمزةال يف حكم قراءة رجح األقو)إرشاد القراء يف أو، القرآن(

 
 (. 292)السند القرآين (1)

ترمجت،  اسمه  (2) من  قالون  يفه  وجزء  ضبط  رشح  يف  املكنون  بالد التفس)و،  (8)اجلوهر  يف  واملفرسون  ري 

موريتانيو،  (508شنقيط احلياة  )حياة  شنقيط  ب)و،  (40الثقافيةا  )السند و،  (614  الرباطو  املنارةالد 

علامء  ويف،  (104لقرآينا أبرز  َأِحيْد  هأن،  88شنقيط)من  حممد  بن  حممود  املؤلفني ويف،  (  حممـد  )معجم 

 .هـ(1347 تويف حوايل سنة أنه، 85صابة وَتَكانِْت بواليتي لع 

ترمجته  ،  اسمه  (3) من  ا  يفوجزء  شنقيط  والرباط)بالد  يف    )تاريخويف ،  ( 076ملنارة   املرشق القراءات 

حممذن أن ،  603واملغرب املسامع(،  ه  )مشنف  كتابه  يف  وأن  سلس  حمكم  معانيه    نظم  يف  واضح  أسلوبه 

وف نافع  قراءة  قواعد  أحكام  جممل  بري(يشمل  ابن  خلطة  وفياويف،  قا  جزء  موريتانيا  ت  )حياة 

يْ ه حممذن بن حَمَنْْض بابا  أن،  194األعيان ه أن،  99  آينرد الق )السن  ويف،  هـ(  1319)تـ  اَميِنّ بن املزروف الدَّ

حممذ بابا( القاض  حَمَنْْض  بن  واملفرسون  ويف،  ن  شنقيط)التفسري  بالد  بابه  أن،  350يف  حَمَنْْض  بن  أمحد  ه 

 ْض بابه بن املزروف سيلوم.حممـد بن حَمَنْ املسامع( مشنف ) اسمه عىل كتابه: قلت، (، هـ1319تـ

ترمج،  اسمه  (4) من  موريتانيا  )يفته  وجزء  و،  (41الثقافيةياة  احلحياة  املنارة  شنقيط  =  ، (598الرباط)بالد 
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امْ محم  -618 ولد  املختار  عاأجاز،  هـ(1364تـ )املسلمي  له َباـد  آفه    يله  ولد 

 . (1)  التاكاطي يف القراءات السبع

أخذ  ،  نقرآلل  قارئمل  عا،  هـ(1398ـ )تالُبَصاِديّ حممـد املختار بن بـَْوبَّ    -718

 .(2)  حممـد األمني بن سعيد الفويتوأيضا عن  ،عن سيدي حممـد احلنفية راءالق

ِوّي)تـ لا ر بن الرَّبن  حممـد املختا  -818 ،  عن والده  نآالقرأخذ  ،  هـ(1367َقلَّ

فيه  بفرّ ،  وأجازه  ابن  هْ -وعن  الفالوسي،  -بوَفرَّ بطر ،  د  الناس  أخذ  ،  يقهوكان جييز 

أشياخي جم  اضح الربهان قي تراتاب )ومؤلف ك،  اويةمعن  ببجا  ندال  عنهالقراءة  

  . (3) مهاوغري، وحممـد بن املصطفى بن حممـد سيدين، يف القرآن(

القرآن ،  هـ(1351لواليت)تـىي امـد حيحممـد املختار بن الفقيه حم  -918 درس 

ْيخ بن حامن،  عىل والده الشَّ السبع،  وعىل  ْيخ ولد حممـد    أخذ عنه  ،  صاديالبوالشَّ

القَ الرمحن بن اإل  رشح )نظم عبد  :هل ِوّي  مام  الرد ،  ( يف القراءالَّ و)درة الغائص يف 

 . (4) ء اخلالص(هلاعىل أهل ا

 
والتا،  (98القرآين  )السند= واويف،  (143ريخ)الفتاوى  بالد شنقيط)التفسري  يف  ،  511،    504ملفرسون 

 .اريخ وفاته(وفيه كذلك ت، ه حممـد املختار بن أمحد فال العلويأن

ه حممـد املختار بن  أن، 144والتاريخلفتاوى  )اويف،  (94شنقيط  أبرز علامء  )من  يف وجزء من ترمجته  ،  اسمه  (1)

 وذكر تاريخ وفاته(.  ،لهانبا

القرآين  يفترمجته  وجزء من  ،  سمها  (2) أنه   30وض الغريب)أعالم املحاظر يف والية احل،  (199)السند  وفيه 

 باملدينة املنورة(.فيه تاريخ وفاته و، ار البوصاديتَّ املعروف بمح 

،  حممـد بن الرباين اسمه  أن  الصفحة نفسها    ويف،  4ح الربهان )خمطوط()واض  يفترمجته    وجزء من،  اسمه  (3)

وأنه ،  وبني دمانثم توطن بعد ذلك يف الرشفاء  ،  الوطن  -ب إىل قبيلة ايدواعلأي ينتس-علوي  وزاد أنه

مل  اهلل أعطاه   األداء  يف  قرآنية  عمكنة  يف  أحد  يعطها  ا،  رصه  يف  القرآن  يسكل فبّث  التي  من ناحية  فيها  ن 

   (.7 )الرسالة(، تانيا(موري)

)تاريخ  و،  (41وريتانيا احلياة الثقافية)حياة مو،  (1/110)احللقات املضيئات  يفته  ترمج  وجزء من،  اسمه  (4)

،  هـ(3551أنه تويف  ،  229ن)حياة موريتانيا جزء وفيات األعياويف،  (660واملغرب    القراءات يف املرشق

املختار  ـد  ه حمم أن،  91سند القرآينل)اويف،  هـ(1352سنة  فاته  و  أن،  599اطط املنارة والربشنقي)بالد  ويف

 .(268، 120،  99مـد حييى الواليتبن الفقيه حم
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أقدم  ،  هـ( 14تويف أوائل ق )،  َر()َخطْ حممـد املختار بن حممـد األمني  -901 من 

 . ( 1)  كان عنده ثالث إجازات قرآنية، وبلده، ه القراء يف زمن

  وجودا سنة يِِتّ)كان م لتَّاِشْدبِ ْنْض ا بن حمََ   هللاعبد    دـ حمم  ر بنحممـد خمتا  -119

ال)،  هـ(1319 كتاب  خليل(تصاحب  ديباجة  نظم  نافع ،  -بوعمط-سهيل  أجازه 

)إعانة    له:،  وغريمها،  بن املرابط حممـد سامل بن أملا  د فالوحممـ،  بن حبيب بن الزايد

التجويد  أحكام  يف  )خمطو-التلميد  سنة  منها  انتهى  عىل  ،  (-( ـه7113طة  ورشح 

 . (2) اجي(محد بن حممـد احل)نظم أل

عىل   ءةراخترج يف الق،  هـ(14حممـد املختار بن حممـد)كان موجودا يف ق   -219

 . ( 3)  (317ة)مجلرتب اصاح، يد سيدي حممـد احلنفي

موجودا يف  حممد    -319 )كان  السالك  بن  مقرئ هـ(1354املصطفى    شيخ 

شيخه حممد ،  القرآنية  (-من جتكانت    اظراملحفخذ من  –إبراهيم    محظرة )أوالدب

 .(4)   (-منطقة معروفة-سيدي حييى بمحظرة)تكانت املصطفى بن

و   -419 املصطفى  بن  حممـد  حيىي  سيدي  الـَمس  لد  عمار    وِميّ حممـد 
بشيخ  ،  هـ(1393)تـ مسومة  قرآن  بوبا(أمحظرة)  عيسى  عن   القراءة  أخذ،  هل 

ن ن حممـد عبد الرمحن بوع ،  (-ةمنطقة معروف-ة)لعصابةحممدو بن صالح بمحظر

الـ وِمّي شبة  عبدو  ،  َمسُّ بن  الرمحن  هاأخذ،  اهللوالّطالب  عبد  طالبن  وطالبن  ،  عنه 

 
يْ ، 121اهني)قواطع الرب (1)  خ حممـد اإلغاثة ألمه(. وفيه أنه َجدُّ الشَّ

حممـد رابط  فال بن املوكذلك أجازه حممـد    ،الزايدفع بن حبيب بن  أنه أجازه ناوفيه  ،  87)السند القرآين  (2)

اخلامس عرش وعاش كذلك يف  ،  هلجرياش يف القرن الرابع عرش اممن عهو    قلت:،  وغريه(،  سامل بن أملا 

حممد  ا شيخه  إلجازة  )هلجري  ترمجة  تقدم  ،  هـ1404نة  س  له(  168فال  عليهوقد  ترمجة    الكالم  عند 

)إعانةك و،  شيخه أح  تابه  يف  الالتلميد  صكام  بم1تجويد  نسخة  كتابه   معلوماتو،  كتبتي(منه  طباعة 

 . تموجودة عىل اإلنرتنيل(ه )التس

 . عىل أنه من أهل القراءة هذا املصدر يدل م يف قلت: ذكر هذا العل، (198)السند القرآين  (3)

 (.429قيط املنارة والرباط)بالد شن  (4)
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بـا  أمحد امني  ألا  مـدوحم ،  وغريمها،  اه()اتَّ   مللقب  عىل    له:،  َأْيدَّ الدري  )التطريز 

 . (1) و)نظم يف املحمول(، ( منظومة ابن بري

افَ أجاز َص ،  هـ(14دا يف ق جو مو   بن الطفيل)كان   املصطفىحممـد    -519 بن   ةدَّ

 . (2) البشري يف قراءات األئمة السبعة

حم  -619 بـــن  املــــصطفى  سيحمـــمـد  ن  ع  القراءة  أخذ،  هـ(1337دين)تـ ـمـد 

 . (3) بن املختار الرباينـد حمم 

  خترج يف ،  هـ(14)كان موجودا يف ق  حممـد املصطفى بن حممـد حممود  -719

 . ( 4) (371رتمجة)صاحب ال، مـد احلنفيحم  ديسييد ىل عـ ةالقراء

)تـ  -819 معاوية  بن  العلويالقراءة  أخذ  ،  هـ(1312حممـد  أمحد   ا هأخذ ،  عن 

 . (5)مود بن معاويةمحد حم عنه أ

بن  موسـد  محم  -919 الضبـ)نظ  له:،  ( هـ1307تـ ) تاراملخــ  ِسـيدِ ى  ،  ط(م 

 . (6) وغريمها، و)رشحه(

مولود  -200 أمح  حممـد  اليع بن  فال   ه عنالقراءة  أخذ  ،  هـ(2313قويب)تـ د 

،  ( -وع مطب -)القول السديد يف وجوب التجويد   له:،  الّطالب أمحد بن اخلليفة العلوي

و)اإلمجاع يف ،  وتأليف يف )القراءات(،  ( -عمطبو-رآنو)بصائر التالني يف جتويد الق

 
ا  يفوجزء من ترمجته  ،  اسمه  (1) لسند )او،  (اتهاريخ وفتوفيه  ،  89وَتَكانِْت   بةبواليتي لعصاملؤلفني  )معجم 

شنقيطو،  (  932،    205،    149،    161،  104القرآين   بالد  يف  واملفرسون    )إمتاع و،  (506)التفسري 

  .(430املنارة والرباطبالد شنقيط و)،  (146)موريتانيا عرب العصورو، (1/268الفضالء

 (. 119)السند القرآين (2)

املنا)بويف،  (4)واضح الربهان )خمطوط(  يفوجزء من ترمجته  ،  سمها  (3)  ه اسم ،  526رة والرباطالد شنقيط 

 .وفيه كذلك تاريخ وفاته(، العلوي  (اهللفتى)حممـد املختار(بن سيدينا)ِسيِدي عبد  املصطفى بن  حممـد بن

 . هل القراءةأ  عىل أنه منهذا املصدر يدل قلت: ذكر هذا العلم يف ، (198)السند القرآين (4)

)خمطوط()و  (5) الربهان  املضي)  ،(7)الرسالة(  3اضح  هو ،  (1/129تئااحللقات   -االدنبج  دج  قلت: 

 . -القرآن(مؤلف كتاب )واضح الربهان قي تراجم أشياخي يف  الدنبجا هوو

 (. 101)السند القرآين (6)



 أمني بن حممد أمحد الشنقيطي  د.                    ر اهلجريمعجم أعلم القراءة بشنقيط يف القرن الرابع عش  

544 

ة و)منظوم،  و)ما اختص به ورش(،  (-مطبوع-و)ما أمجع عليه القراء،  القراءات(

و)رسالة يف مسائل ،  َرر اللوامع( الدُّ ىلع  حو)تعليق ورش،  حها(الوة ورشب الت آدا

ر  مهي عن مس األطفال أللواح القرآن واأللنو)رسالة يف ا،  قد ختفى عىل القارئ(

و)رسالة يف بعض ،  و)رسالة يف النهي عن مس املصحف بغري طهارة(،  ها(ليدبتج

 . (1)  (-خمطوطة-مسائل املقرأ

خمارج  ة يف )منظوم  :هل،  هـ( 2713سي)تـ ت اجملل ن اغشمب   ودمول  مـد حم  -120

 . ( 2)  و)تعليق عليها(، احلروف(

الكوري  -220 بن  حيظيه  مو حممد  يف  )كان  مقرئ   هـ(1334جودا    شيخ 

 . (3) شيخه ملني بن أمحد جدو، قرآنيةال (-مدينة معروفة-توتلميمحظرة )بب

الداودي)تـ   -320 اليونسي  سليمة  بن  حيىي    )رشح   له:،  هـ(1354حممـد 

 .(4)  تقاء الساكنني(ام ال أحكَبْت يفحممـد بن َح منظومة سيدي 

 . (5) َرر اللوامع(ىل الدُّ )رشح ع :هل، هـ(1335حممـدن بن احملبويب )تـ  -420

 
ترمج،  اسمه  (1)   من  الثقافية  يفته  وجزء  احلياة  موريتانيا  ش)بو،  (37)حياة  واالد  املنارة  ،  528لرباطنقيط 

او،  (599،  535 يف لقرا)تاريخ  واملغرءات  املرشق  او،  (657ب    عن  والسري علل)ملحة  واملحاظر  ة  امء 

واملآثر اللعابو،  (34الذاتية  القرآين)السنو،  (10)مسيل  بالد و،  (151،    99د  يف  واملفرسون  )التفسري 

ص،  502شنقيط مورويف،  هـ(1323أنه)تـ    505ويف  و )حياة  جزء  األيتانيا  لقبه  أن  ،  199عيانفيات 

ْه( ترا)الوويف،  )آدَّ يف  شنقيطسيط  أدباء  موأن،  377  جم  حممـد  فال وله  أمحد  بن  أهل،  د  ومل  ،  املبارك  من 

اليعقوبيني من  أنه  )ت  هوقلت:  ،  يذكر  القالوي  املختار  بن  مولود  حممد  م قاأيضا  و،  هـ(1161غري 

،  هـ 1416، وقام بنرشها أمحد سالك بن أبوه، هبن أبو يى الِديِِدينبمراجعة كتبه وحققها حممد عثامن بن حي

 مطبوعة بمكتبتي.ومنها نسخ ، شوطنواك 

 (.143)الفتاوى والتاريخ، (601، 527الرباط)بالد شنقيط املنارة و (2)

 (. 435د شنقيط املنارة والرباط )بال (3)

املنارة والرباط    يفوجزء من ترمجته  ،  اسمه  (4) علومه وعلامؤه يف    ف)احلديث الرشيو،  (603)بالد شنقيط 

 .هـ(4513ته سنةوفا، 144 لتاريخ)الفتاوى واويف، (246، 98بالد شنقيط

ه  اسم، 143لفتاوى والتاريخ)اويف، (505)التفسري واملفرسون يف بالد شنقيط يفوجزء من ترمجته ، اسمه (5)

 (.وفاتهتاريخ وكذلك ، حممـد بن املحبويب 
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  القرآن   درس،  هـ(2130احلسِن )تـ بن حَمَّْم بن الفك    بن حنبل  ود  مَّ حمَُ   -520

ال بن  بال  اجل،  هوغري،  لضافعىل  نرصوا  ممن    )املخارج له:،  تفشيةامليم  وهو 

 . (1)  (اتوالصف

الشَّْقَرِوّي)تـ   د و مَّ حمَُ   -620 الغزاِل  لغ،  هـ(1362بن  نحوي    ذ خأ،  ويعامل 

ْقَرِوّي  ر بن بكيبأو، بن عبد الودود ن حيظيه عـالقراءة   . (2) فتى الشَّ

س  -720 بن  سنةــــ)ك  امل ــــــحُمَمَّذ  موجودا  مشهور،  هـ(1310ان  ، شاعر 

بن حب  قراءةلا  ذخأ،  ولغوي الَفاِضلِّ    ها عنأخذه،  البنعمري  اهلليب  عن أمحد  سيد 

 . (3) بن حممودا 

بن  مَّ حمَُ   -820 فال  الرا-بـَُفرَّ ذ  يف -مفتوحة ء  برتقيق  موجودا    احلاجي)كان 

 .(4) تلقى القراءة عنه سيد الفاضل بن حممودا، هـ(14ق

التـَّْنَدِغّي)تـ   نْ ذَ مَّ حمَُ   -920 فال  أمحد  بن  عن  القراءة  ذ  خأ،  (ـه1345فال 

ابابْض  حَمَنْ البخوأمح،  ْياَميِنّ ـَّــلده  حممـد  بن  التَّنَْدِغّي ـد  األج،  اري  من  الء  ـــ وهو 

 
من  ،  اسمه  (1) وفاته،  ترمجته وجزء  والرباطب)  يف  وتاريخ  املنارة  شنقيط  علامء ويف،  (517الد  أبرز  )من 

، 35)حياة موريتانيا احلياة الثقافيةويف، (حنبليعرف بابن ، فك احلسني لحَمَّْم بن ا ـد بنحمم  أنه، 67نقيطش

يْخ حممـدو  هأن  قدو،  ل احلسنياسمه حممـد بن محب،  30ة()الرسالالربهان)واضح  يف و ،  (حنبل احلسني  الشَّ

،  504د شنقيطبال واملفرسون يف  )التفسرييفو،  (يا السابقمن كتاب حياة موريتانريخ وفاته  تاحقق  امل  لنق

حنبل(حم ه  أن بن  والتاريخ )الف يف و ،  مـد  سنة أن  ،  142  تاوى  خي   -هـ 1303وفاته  هنا وهو  املتن  يف  ما  ،  ( -الف 

،  (يخ وفاته يذكر تارومل،  ن الفال البوحسنيحممـد حنبل بأنه  ،  113)الوسيط يف تراجم أدباء شنقيطويف

 تاريخ وفاته(.  كرومل يذ، حنبل  حممدو بنأنه ، 690واملغرب ملرشق)تاريخ اويف

ترمجته  ،  اسمه  (2) من  القرآين  يفوجزء  املنارويف،  (253)السند  شنقيط  والرباط)بالد  حم ،  525ة  بن  مـد  أنه 

ْقَرِوّي الغزايل ا  . اريخ وفاته(وفيه ت ، لشَّ

ترمجته  ،  سمها  (3) ال  يفوجزء من  أدباء شنقيط)الوسيط يف  ويف،  (254قرآين)السند  مـد حمأنه  ،  339تراجم 

بن احلسنيحمم   سامل  لبيد  بن  القرنوأنه  ،  ـد  عجز  يف  عرش(  مات  املنارة )ويف،  الثالث  شنقيط  بالد 

 .هـ(3101نعمري وطنا نحو بن ميلود املجلس نسبا احلسني البحممذ بن السامل أنه  ، 295والرباط

 .(ابن َفرَّ ه أن، 9هان)الرسالة()واضح الربويف، (254)السند القرآين يفزء من ترمجته وج، اسمه (4)
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 .( 1) نرصوا اجليم الشديدةالذين 

ب   -102 حبيحممود  ان  بن ،  هـ(1309جلََكِِنّ)تـ  ب  األمني  حممـد  عن  أخذ 

اجلََكنِّي  نافع  اْعَبْيِدي  قراءة  يف  األمني  ابنهعنه    ةءالقراأخذ  ،  سندا  ضا وأي،  حممـد 

القادر  حممـد األمني بن بن عبد  اللوامع(  له:،  حممود  َرر  الدُّ يف  م  نظ و)،  )رشح عىل 

 . (2)  رسم القرآن(

أمحد حممود   -121 بن  الفقيه -غفَ أَلْ ن  ب  املختار  ،  ( هـ 1325)تـ  املختار  -أي 

 . (3)  و)نظم يف متشابه القرآن(، ) نظم يف رسم القرآن(له:

أمجد ة  راءالقأخذ  ،  هـ(1308تـ ) يّ ِـ انالدَّْيَْ   أملا  نب ار  ـتاملخ  -221 بن  زين  عنه 

 . (4) الَيَدايِلّ 

بن   -321 القَ   املختار  قالرَّبن  يف  موجودا  األصل)كان  ِوّي  أخذ  ،  هـ(14لَّ

 
ترمج،  اسمه  (1) من  القرآين  يفته  وجزء  وفاته،  512)السند  تاريخ  يذكر  يف،  ( ومل  )الفتاوى  وكذلك 

ب  أن والده،  30،    11)واضح الربهان )الرسالة(ويف،  ( 143التاريخو فال    له وترجم  ،  ن أمحد فالحممـد 

ه أن،  071،    85شنقيطلامء  )من أبرز ع ويف،  هـ( 1345التندغي)تـ  )ملرابط( بن أمحد فالاملحقق بأنه حييى  

يْ   نأ،  31)حياة موريتانيا احلياة الثقافيةويف  ،  (تهتاريخ وفافيه  و،  ن فال ذملرابط حمم خ حممـد فال  والده الشَّ

)حياة موريتانيا  ويف،  كيمياء السعادة(ب)كتا  لهأن  و ،  ه السابق اريخ وفاتتكذلك  و،  بن أمحد فال التندغي

األعيان وفيات  حييىل  أن،  223جزء  وفاتهوت،  قبه  علومه  د)احلويف  ،  هـ(1346ـ)ت اريخ  الرشيف  يث 

واهلل أعلم  ،  صادر السابقة كثريايف امل  خيالف ماوهو    -هـ1336وفاته سنة    أن،  71ؤه يف بالد شنقيطوعلام

 .(-بالصواب

ترمجته  ،  مهاس  (2) من  القرآين  يفوجزء  بواليتي  يفو،  (286،  158  ،  211،  104)السند  املؤلفني  )معجم 

 .هـ(3101أو، هـ1309ويف سنة تأنه ، 90انِْت لعصابة وَتكَ 

 (. 72لامء شنقيط)من أبرز ع (3)

يف،  اسمه  (4) ترمجته  من  واملغرب  اريخ  )توجزء  املرشق  يف  تراجويف،  (608القراءات  يف  أدب)الوسيط  اء  م 

،  (يِلّ وفيه أن لقبه اليََدا،  179  ات األعيانيتانيا جزء وفي)حياة مورو ،  فاته فيام يظن(تاريخ و،  239شنقيط

الو عن  وال)ملحة  واملحاظر  واملآثرس علامء  الذاتية  سنة  ،  47رية  وفاته  )الفتاوى و،  هـ(1308وفيه 

(،  411والتاريخ املختار بن آملا    نهأ،  530ملنارة والرباط)بالد شنقيط اويف،  وفيه أن ولده هو حممـد اليََدايِلّ

 .هـ(1308تـ اليََدايِلّ 
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 . (1)وأجازه، ه حممـد بن املختار الرباينابنعنه ءة القرا

،  ن عبد الودوده بظيحي عنة راءالقأخذ ، هـ(1139املختار بن احملبويب )تـ -421

 .   (2)  (نظم السجدات يف علوم القرآن ) له:، حممـد ساملابنه عنه  هاأخذ ، بن أمجد ينزو

اجلََكِِنّ   -521 الناجم  حممـد  بن  فال  حممـد  بن  يف موجود)كان  املختار    ا 

ا قراءة نافع، هـ(14ق  . (3)  قرأ عليه حممـد األمني َأْيدَّ

بن  -621 أمحد حممود  بن  عن ،  هـ(9913َدِغّي)تـنْ التـَّ   معاوية  املصطفى  أخذ 

 .(4) يف القراءة ود بن معاوية إجازةأبيه أمحد حمم 

القراءة،  هـ(41د )كان موجودا ق بن السو املصطفى    -721 يد    خترج يف  عىل 

 . ( 5)  (317صاحب الرتمجة)، حلنفيمـد اسيدي حم 

ق  -821 يف  موجودا  ِوّي)كان  الَقلَّ امبارك  أمحد  ولد  أخذ  ،  (هـ14الـُمِغرَي 

ِوّي د اإلماعن سيد ولاءة القر  . ( 6) حممـد األمني الفويتأيضا  فيها أجازهو ، م الَقالَّ

بَهاالـمَ   -921 اْييبَة  الطّالب  اجلََمِلّي)تـن  من    )املتشابه  له:،  هـ(1382جن 

 . (7)  ( -أي املتشابه اللفظي-لقرآنا

 
 .ين(اـد بن املختار الربيه أنه والد حمموف، 7لة()الرسا، 4)واضح الربهان )خمطوط( (1)

م،  اسمه  (2) يفوجزء  ترمجته  املرش  ن  يف  القراءات  واملغر)تاريخ  وفاته،  608ب  ق  تاريخ  يذكر  ، (ومل 

والتاريخويف وفاته( ت،  145)الفتاوى  أبرز علامء شنقيط  يف  و،  اريخ  املختأن،  102)من  ولده  املحبويب    ار 

ثالثة إخوة هم    ه:لو،  ألمني اليََدايِلّ ابن حممذن بن حممـد  مذن بن املختار  ختار بن حم امل  أنه كذلكو،  اليََدايِلّ 

واملآثر)مل يفو،  وإسحاق( ،  وزين ،  حممـد  الذاتية  والسرية  واملحاظر  العلامء  عن  املأن  ،63حة  بن  ه  ختار 

 (.ين السابقنيروهو خيالف مايف املصد-هـ1395 وفاته اريخ وفيه ت ، بويب الّشْمَشِوّي اليََدايِلّ املح

 (. 1/268الء)إمتاع الفض (3)

  ، ( -القبيلة املعروفة -ندغة ت وفيه أنه من احللة من  ،  3اضح الربهان )خمطوط()و  وجزء من ترمجته يف،  اسمه  (4)

 .(25،  7يانوفيات األع)حياة موريتانيا جزء و

 . ل القراءةأهعىل أنه من هذا املصدر يدل يف  علمقلت: ذكر هذا ال، (198)السند القرآين (5)

 (.44والية احلوض الغريبالم املحاظر يف )أع (6)

من  ،  اسمه  (7) يفوجزء  الثقافية  ترمجته  احلياة  موريتانيا  العلم  ،  41)حياة  هذا  أن  رجحت  أعالموقد   = من 
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ـد  حمم عن  القراءة  أخذ  ،  هـ( 14ق يف  الناجي ولد أمحد بـّي)كان موجودا  -202

ِوّي لد فاضل ابن حممـ اهللبد ع  .(1)  َقالَّ

،  هـ(14ق  وجودا يفن م)كا   -صوابه الزَّاِيدو ،  زائد-  بن حبيب بن  افع نـ-122
 . (2) ّي بِْيتِ اِشدْ حممـد خمتار بن حممـد التَّ يف القراءة أجاز 

  درس ،  هـ(1359)تـ    الودود بن أوبك الرمظان اجلََكِِنّ حيظيه بن عبد  -222

ا  القرآن القر  عىل يديه  خترج،  وغريه  زين الكناين  نحلسن بعىل  محد بن كداه  أ  اءةيف 

َمَّ و، الكملييل اجلََكنِّي  وحمح د اجلَ بن َحيْ  دُّ وح  . (3)  وغريمها، َكنِّي املوساينمح

امل حيىي  -322 )تـ بن  القرآن،  هـ(1362صطفى بن حبيب  من ،  عرض  وبعضا 

 .(4)  أحكام رسمه عىل أمحد حممود بن معاوية

 

 

 
أي الكلامت ،  قرآنال  ريتانيا ذكر ضمن من ألف كتابه يف املتشابه منحياة مولكون مؤلف كتاب  القراءة  =

بن احلاج   اهللناقطة ألفوا فيه كعبد  شن أعالم القراءة الأسامء عدد مذلك  ك ذكر    وألنه،  القرآنن  املتشاهبة م

 يه تاريخ وفاته(.وف،  144)الفتاوى والتاريخو، (به من القرآنألف منظومة يف املتشا اهللمحاه 

 (. 279السند القرآين)  (1)

ن  حممـد نافع ب   دهول  هأن،  119أبرز علامء شنقيط)من  ويف،  (87السند القرآين  )  وجزء من ترمجته يف،  اسمه  (2)

الزايد بن  هذا قد  و،  حبيب  ولده  يل  –  هـ(1416)تويف  نِْقيطِ وقد صوب  الشِّ عامر  املهدي  أستاذ ،  ّي حممد 

باجلامعة   العربية  باملدينةاللغة  بالياءبنس  اإلسالمية  الزايد  بأنه  املتن  فصوبته،  ه  ذكر  ،  يف  عامل  ولده    نأكام 

 ء نواكشوط. حمظرة يف أحد أحيا  له، معارص و،  فوأديب معرو

ترمج،  اسمه  (3) من  يفت وجزء  األعيان)حياة موريتانيا    ه  وفيات  القرآينو،  (232جزء  )من  و،  (254)السند 

املنارة )بالد شنقيط  ويف،  (47رية الذاتية واملآثرسن العلامء واملحاظر وال)ملحة عو،  (27أبرز علامء شنقيط

 .(144خ)الفتاوى والتاريوكذلك يف، هـ(5813وفاته سنة أن، 533رباطوال

 .(3الربهان )خمطوط(  )واضح (4)
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 ـــةامتــاخلــ

ْظِهرح لن  :النتائج  النتائج التالية:   ا هذا املعجميح

األ  -1 عدد  هبلغ  يف  القرن  عالم  يمكن ،  (1) علام  (322)ذا  تقريبي  وهو عدد 

علياإلضاف مستة  خالل  ه  من  الشفوية ،  املخطوطاتقبال  املقابالت  خالل  من  أو 

 لد. هذا الب يف  ينرصة املعاالتي يمكن إجراؤها مع بعض أعالم القراء

املصادر  املع  قلة-2 يف  بالومات  بعضهم  قيام  القراءة   وأ،  إلقراءحول  تعليم 

 غريهم. ل

،  وتعليمها، هاإسنادمها بيف هذا البلد واهتامم أعال اإلمام نافع ازدهار قراءة -3

والتأليف  ،  وعلومها كالرسم والضبط،  القراءات القرآنيةوكذلك ب،  التأليف فيهاوب

 ها. في

بم تغاش   -4 بعضهم  اجليال  الشديدةسألة  )   كام  احلسانية   أو،  م  ترمجة  ،  (20يف 

التجويدمن دقائق مسائمسألة  وهي   ي،  ل  العلمية يف  دل عىل  ونقاشهم هلا  مهارهتم 

 . هذا التخصص

املصادر  -5 يف  حوهلم  املعلومات  بينهم    يوجدحيث  ،  قلة  قارئ    هومن  من 

باإلقراء  وأ،  فقط  للقرآن يشتهر  التبر  اشتهبل  ،  مل  أو  وغريالفقه   وقد ،  مهافسري 

يف  هتذكر القراءةلاملعجم    هذام  أسانيد  يف  علوم  بالتأليف    قامواأو  ،  وجودهم  يف 

 . القراءة والقراءات 

تراجم    ذكرت ا  وبعضه،  األعالمبعض    رمجةيف ت  أسهبت  أن بعض املصادر   -6

 هلم. قليلة

 
امل  (1) يف  نبهت  صقلت:  الثال،  4قدمة  القرن  من  علمني  هناك  أن  من عىل  خوفا  أضفتهام  اهلجري  عرش  ث 

 . ع ترمجتهامضيا
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ر  صد م  لهترجم  وبعضهم  ،  عديدة  مصادرم  هلترمجت    األعالم  بعضأن    -7

 . واحد

ا يف  تنتظر التنقيب عنه  لزات  الو،  ت عنهامعلوما  م المن خمطوطاهتأن كثريا   -8

 .والعامةة صانات اخلااخلز

متعددة  -9 جغرافية  مناطق  توزعوا عىل  البلد  م  وأهن ،  أهنم  رشائح  خمتلف  من 

 . ومكوناته

   التوصيات :
 بأمور منها:  -الطلبة واملختصني-يويص الباحث   

القر  بجمع  عجمامل ا  هذل  كام إ  -1 مطلعبشنقيط  اءة  أعالم  االق  من  خلامس رن 

 . حتى وقتنا هذا  جريهلعرش ا

يف   والبحث عن مؤلفاهتم املخطوطة،  برتامجهم  طوطات املعتنيةة باملخنايالع  -2

 ها. هو جدير بالنرش من ما ونرش، والقيام بتحقيق ، العامة واخلاصة اتخلزانا

يف    -3 وتالتأليف  تأثرهم  ما  وتصوي،  ضبطو  ،بعدهممن    يفأثريهم  مدى  ب 

 . من أسامئهم  اشتبه

 . اتلقراءراءة واكتب القيف منهجيتهم يف تأليف التأليف   -4

الت ـائـوس ي  ـف التأليف    -5 التقـ عليـل  القراءة  ة  رس مديف  عرفت  التي  ة  ــديـلي ـم 

 . الشنقيطية
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 املراجعاملصادر وفهرس 
النهض . 1 حركة  يف  الشناقطة  العلماء  امل األدبي  ة إسهام  يف  واملغرب ة  القملتق  شرق  رنني  ى 

لباحثنيوعة  جمم  ضمنه،  هـ5143،  1ط،  14،  13نيجريهلا  مركز  ،  بحوث  أعدها 

العرصيةالبحوث   جامعة شنقيط  يف  للمخطوطا،  والدراسات  نجيبويه  مة ت وخدمركز 

 منشورات جامعة شنقيط.، اث رتال

رجا . 2 الفقه  موريتانيا  له أصول  يف  حمم  ،وكتبه  بن  بن  ـدملحمـد  جامعة ،  ينالتيجا  فال  حولية 

 . هـ 1431عدد الثالث  الاكشوط العرصية نو

واملشرقالشن   أعلم . 3 احلجاز  يف  الشَّ   اقطة  بن  يربان لبحيد  النرش  ،  هـ1429،  1ط،  ْيخ  دار 

 الرياض.  ، الدويل

،  هـ1412بحث مرتيز سنة،  ملحمـد االغاثة بن خمتور  ،اظر يف والية احلوض الغريباحملم  أعل . 4

املع المن  لل هد  اإلسالميةدراسات  عايل  وراقة    مصورة،  بنواكشوط،  والبحوث  من 

 ايل. ملعهد العلة اقبا إسامعيل

،  1ط ،  إللياس بن أمحد حسني الربماوي  ء فيما بعد القرن الثامنإمتاع الفضلء برتاجم القرا . 5

 د.م.  للطباعة.دار الندوة العاملية ، هـ 4211

بن الشيخ   اهللللطالب عبد    التابع   بة وضبطلصحاااإليضاح الساطع على احملتوي اجلامع رسم   . 6

األ اجلكنيحممد  نف،  هـ4181،  1ط،  مني  عىل  حمرضة  طبع  مدرسة  لصالح  حمسن  قة 

 بنواكشوط.، ني لتحفيظ القرآن الكريم املحسن

املنارة . 7 شنقيط  النحوي  َّبطوالر   بلد  والثقافة ،  هـ1408،  للخليل  للرتبية  العربية  املنظمة 

 تونس. ، والفنون

يف القر   خ اتري . 8 واملغربامل   اءات  ا  شرق  ولملحمـد  أباهملختار  ال،  2008،  3ط ،  د  كتب  دار 

 بريوت.  ، ةلعلميا 

ش  . 9 بلد  يف  واملفسرون  موالي  نقيطالتفسري  حممـد  سيدي  دار  ،  هـ1429،  1ط،  ملحمـد 

 اإلمارات العربية. ، مكتبة اإلمام مالك، تاشفنييوسف بن 

املوريتانيني . 10 األعلم  وترتيب  ،تراجم  بن  إبراهي /مجع  أمح ،  عيلامسإم  بن  أمحد  د  وسيدي 

 .د.ت، بعة الفوريةاملط، م 1997، سامل

األقصىر ت . 11 املغرب  قراء  عرش  اجم  الثاين  القرنني  ا خالل  عرش  والثالث  وحترير  ،  نيجريهل 
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