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 ترمجة الشيخ حممود فرج عبد اجلليل 

 حماضر القراءات العشر مبعهد اإلمام الشاطيب

 التابع جلمعية حتفيظ القرآن جبدة )خريكم(

  (1)إعداد: د. حممد عبد هللا مهدي

 مقدمة:

ُفِجع أهل القرآن بوفاة  ـه1439يف يوم األربعاء السادس من شهر شوال عام 

اذ شيوخ اإلقراء بمعهد اإلمام الشاطبي؛ املقرئ شيخ الُقّراء بمحافظة جدة، وأست

، وللتعريف بشيخنا الفقيد، وذكر يشء  الشيخ العامل حممود فرج عبد اجلليل 

من سريته املباركة، وجهوده يف خدمة القرآن وأهله، ووفاًء له، واعرتافًا بفضله، 

الرمحة والرضوان؛ وعرفانًا بجميله، وحتفيزًا للهمم، واستجالبًا للدعاء له باملغفرة و

 ُكتبت هذه الرتمجة املوجزة.

 

 

 

                                       
 حمارض القراءات بمعهد اإلمام الشاطبي، ومساعد الشيخ وتلميذه: ( 1)

 Email: mahdi0508@hotmail.com 

Twitter: @mahdi200100 

 https://www.facebook.com/profile.php?id=100002129024629 

https://twitter.com/mahdi200100
https://www.facebook.com/profile.php?id=100002129024629
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 الفصل األول

 نسبه وجمتمعه ونشأته العلمية 

 امسه ونسبه:
هو الشيخ اجلليل حممود بن فرج بن عبد اجلليل بن فرج بن فرج بن صقر بن 

 صقر بن ندى بن رشيد.

 مولده ونشأته:
طر اخلريية التابع ملحافظة القليوبية ولد بكفر الرشفا الغريب، بمركز القنا

 .ـه2/1/1374م، املوافق 30/8/1954بجمهورية مرص العربية، يف 

أرسله والده إىل الُكّتاب وعمره ثالث سنوات، فتعلم القراءة والكتابة وحفظ 

من سورة الناس إىل سورة املطففني عىل يد شيخه يف الُكّتاب واسمه )عبد احلكم 

ه إىل أن ختم القرآن عىل يديه وعمره تسع سنوات، وكان حممود(، ثم لزم والد

مبرًصا حينذاك، وقد ُكفَّ برصه ملا بلغ احلادية عرش من عمره، فلم يعد قادرًا عىل 

 القراءة، وهو يف منتصف الصف السادس باملرحلة االبتدائية.

 أسرته:
ابنه  عبد اجلليل، كان حيَفظ نصف القرآن، وكّف برصه حزًنا عىل َفْقد جّده:

 )فرج( لبرصه، ومل يكن له ولد غريه.

فرج بن عبد اجلليل، كان حافظًا ومعلاًم للقرآن الكريم، وينوب إمام  :والده

املسجد يف الصالة، وخيطب األعياد حال غيابه، وقد كتب بيده من سورة الناس إىل 

 سورة الرمحن، عىل يد معّلم القرية، واسمه )حجاج(، فلام بلغ اخلامسة عرش من

 عمره كّف برصه، فرتكه معّلُمه للطالب اآلخرين ليقوموا عىل أمر حفظه.
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وكان من عادهتم أن حيَفظ الطالُب القرآَن عىل شيٍخ، وجيّوده عىل شيٍخ آخر، فلام 

أتم الوالد حفظه للقرآن الكريم عىل يد معلم القرية وطالبه، ذهب إىل قرية اسمها 

خ عيل أبو َكَبلة، فوجد قراءته ضعيفًة، فطلب )ََباَدة(، ليجّود القرآن عىل يد الشي

منه أن يلزمه كي حيفظ القرآن مرة أخرى حفظًا صحيحًا، ثم حّفظ والُد الشيخ 

 أبناءه، ونظرًا ملا مّر به يف رحلة حفظه للقرآن، مل يكن يرتكهم ألحٍد أبدًا.

 البالغة.وقد كان لوالد الشيخ ُكّتاب، ولكن مل يصرب معه أحد غري أبنائه، لشّدته 

زق بنت حممد  :والدته حممد بن أم حممد بنت حممود عيل ساّلم، وأمها: أم الرِّ

 .املذكور يف نسب الشيخ حممود  (رشيد)رشيد؛ فيعود نسب اجلدة إىل 

 إخوته: 
حممد )البِكري(، وهو بكر والده، وهو أخ غري شقيق، وقد كّف برصه كذلك 

 مود بعرش سنوات.حني كان عمره مخسة عرش عامًا، ويكرب الشيَخ حم

 وأما أشقاؤه فتصغره بنت، ثم أخوه سعيد، ثم بنت.

وكان الشيخ أول أبناء والدته ممن عاش منهم، وقد تزّوجها والده بعد انفصاله 

 عن أم حممد البِكري.

، ويصغره بعرش سنوات، وقد الشيخ سعيد فرج: وهو من طالب الشيخ 

القرآن عىل يد الشيخ حممود، فكلام  ُكفَّ برصه أيًضا، وحفظ قدرًا ال بأس به من

أخذ الشيخ سعيد درسًا جديدًا عىل يد والده، زاده الشيخ حممود قلياًل، وراجع له 

 حفظه السابق.

وقد جّود الشيخ سعيد القرآن الكريم عىل يد أخيه الشيخ حممود، وأجازه برواية 

بمعهد حفص عن عاصم، ودّرسه شيئًا من القراءات، بعد دراسة الشيخ سعيد 

 القراءات.

 خوته اثنني من الذكور)حممد البِكري، وسعيد(، واثنتني من اإلناث.إفيكون جمموع 
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 أم حممد بنت السيد فرج حبيب سامل. أم أوالده:

وهبه اهلل تعاىل ثامنية أوالد؛ أربعة ذكور، وهم: حممد، وأمحد،  أوالده:

  وأمحد، ومصطفى، أسامء أزواجهن: حممد،ومصطفى، وحسام الدين، وأربع إناث؛ 

 .(1)وعالء الدين
 دراسته وطلبه للعلم:

، ووصل إىل منتصف الصف (2)التحق باملدارس النظامية وعمره مخس سنوات

، فجلس يف منزله، فأشار الناس عىل والده بَِأن (3)السادس االبتدائي فكّف برصه

قابلة م يلحقه بإحدى املعاهد األزهرية، فأجرى له الشيخ عامر السيد عثامن 

شخصية، واجتاز الشيخ املقابلة بجدارة، وتم قبوله بمعهد القراءات الكائن يف 

 شارع شربا، بجوار مسجد اخلازندارة، بالقاهرة. 

وكان أوَل من دَرس بمعهد القراءات من أهل قريته، ثم التحق بعد ذلك بزمٍن 

 هم ابنه حممد.أخوه الشيخ سعيد، ثم تواىل بعض أبناء القرية للدارسة باملعهد، ومن

سكن القاهرة يف غرفة صغرية، مع زميٍل شبه كفيف، اسمه: رضا سامل أبو 

توصله من منزله يف  -وهي التي تصغره مبارشة-غريبة، وكانت إحدى أختيه 

القرية إىل املعهد وتعود به أيضًا، وكان يعود إىل منزله مرة كل أسبوع، وكذلك أيام 

 اإلجازات.

التي يستخدمها من القرية إىل املركز )القناطر( ما وكانت وسيلة املواصالت 

يعرف بـ )الكّرو(، بمسافة ثالثة كيلومرتات تقريبًا، ثم من القناطر إىل شربا اخليمة 

                                       
 طيفة؛ وهي أن أسامء ثالثة منهم تطابق أسامء ثالثة من أبنائه! لَ ذكرت أسامء أزواج بناته لِ  (1)

بوغه ونباهته منح شهادة الصف األول دخل املرحلة االبتدائية وعمره مخس سنوات مستمعًا، ونظرًا لن (2)

 االبتدائي، واعتمدت له. 

 ضعف برصه ضعفًا شديدًا؛ فأصبح يف حكم الكفيف، وملا بلغ اخلامسة عرش من عمره كّف برصه متامًا. ( 3)
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بالقطار، واملسافة بينهام عرشون كيلومرتا تقريبًا، ثم من شربا اخليمة إىل املعهد، 

  مخسة وستة كليو مرتات.يقطع املسافة راجاًل أو بحافلة نقل، واملسافة ما بني

 وكانت املكافأة التي حيصل عليها من املعهد آنذاك جنيهني يف الشهر!

وإجيار مسكنه الذي كان يسكن فيه مع زميله جنيه أو نصفه، فلام تزّوج انتقل إىل 

 كيلومرت (2)سكن آخر، وإجياره جنيهان، واملسافة بني سكنه اجلديد واملعهد حوايل 

 تقريبًا.

 ج الشيخ أثناء دراسته، حني كان بمرحلة )عالية القراءات( باملعهد.وقد تزوّ 

واستمرت دراسته بمعهد القراءات ثامن سنوات، سنتني لدراسة التجويد، 

وثالث سنوات ملا يسمى بـ )عالية القراءات(، ويدرس الطالب فيها نظمي 

الشاطبية والدرة، وثالث سنوات ملا يسمى بـ )ختصص القراءات(، ويدرس 

 الطالب فيها نظم طيبة النرش يف القراءات العرش.

ودَرس الشيخ باملعهد علومًا أخرى؛ كالفقه وأصوله، واحلديث ومصطلحه، 

وخمتلف علوم العربية من نحو ورصف وبالغة وعروض، وما يتعلق بعلوم القرآن؛ 

 كرسم املصحف، وضبطه، وعد اآلي، وغريها من العلوم.

م، وخترج من مرحلة )عالية 1972تجويد( عام وقد خترج الشيخ من مرحلة )ال

م، وقد عاود الدراسة بعد انقطاع يسري، فتخرج من مرحلة 1975القراءات( عام 

 م.1980)ختصص القراءات( عام 

ومرحلة )ختصص القراءات( تعادل الكلية )ليصانص( آنذاك، ثم أصبحت 

 تعادل درجة الدبلوم فيام بعد.

سواء داخل املعهد أو خارجه، وممن كان  طالب علٍم جمتهد، وكان الشيخ 

 .حيرص عىل حضور دروسه خارج املعهد الشيخ عبد اللطيف الـُمْشُتْهري 
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 حياته العملية والتعليمية:
س الشيخ حممود  باألزهر مادة القرآن الكريم ومادة التجويد منذ عام  درَّ

م 1979ام م، كام دّرس مادة القراءات باألزهر منذ ع1984م وحتى عام 1976

 م.1984وحتى عام 

وتوىل الشيخ إمامة الناس والصالة َبم يف عدٍد من مساجد مرص منذ عام 

م، منها مسجد عامد اإلسالم، بميدان العتبة، وقد كان اسم املسجد قبل 1970

ذلك: نور اإلسالم، وكان رئيس جملس اإلدارة ومسؤول الشؤون الدينية َبذا 

د. عبد العزيز عبد احلفيظ، أستاذ الشيخ حممود  املسجد: احلاج عبد احلفيظ والد

 فرج رمحهم اهلل مجيعًا.

وتتلمذ الشيخ َبذا املسجد عىل يد عدد من مشاخيه، ومنهم: الشيخ مخيس 

نصار، أستاذ التفسري، والشيخ حممد الصادق الشورى، أستاذ العقيدة، و د. عبد 

بو اخلري، أستاذ السرية العزيز عبد احلفيظ، أستاذ الفقه، والشيخ عبد احلافظ أ

 النبوية، وغريهم.

وكان خطيب املسجد آنذاك أستاذه د. عبد العزيز عبد احلفيظ، وكذلك د. حممد 

يصيل َبم يف هذا املسجد صاليت املغرب والعشاء،  ، وكان الشيخ (1)سعيد

 وراتبه ثامنية جنيهات.

ع اجلالء، ما كام صىّل الشيخ بالناس بمسجد اإلمام حممود خطاب السبكي بشار

 يقارب السنتني، وهو أول مسجد صىّل بالناس فيه.

وكانت تقام بمسجد اإلمام السبكي دروس علمية بني صاليت املغرب والعشاء، 

وممن حرض الشيخ إليهم وحرص عىل حضور جملسهم، الشيخ عبد اللطيف 

                                       
وهو طبيب أسنان، ومن عجيب أمره أنه حفظ القرآن هو وزوجه حني بلغ اخلامسة والستني من عمره،  (1)

 قرآن حفظًا متينًا، وكان ال هياب دخول املحراب، ويقرأ به من حيث شاء دون حتضري. وكان حفظه لل
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 الـُمشتْهري، والشيخ عليان عيل عامر، والشيخ عبد النارص فاضل.

بالناس صالة الرتاويح مسجد  د التي صىّل فيها الشيخ حممود ومن املساج

 الفتح بمنطقة املعادي.

وكان يدّرس التجويد باملساجد آنفة الذكر، وباملعهد التابع ملسجد الفتح 

باملعادي، ويف مساجد أخرى؛ منها مسجد أهل السنة واجلامعة باملعادي، ومسجد 

 التوفيقية. 

إىل اململكة العربية السعودية ليلة التاسع والعرشين وقد َقِدم الشيخ حممود فرج 

، إلمامة الناس وإقرائهم بمسجد أيب بكر الصديق، ـه1404من شهر شعبان عام 

الكائن يف شارع املكرونة بمدينة جدة، والتحق بمعهد اإلمام الشاطبي التابع 

ده ، وبقي بمسجـه1423أواخر عام  جلمعية حتفيظ القرآن بجدة )خريكم(

 ومعهده إىل أن لقي ربه.

وكان للشيخ درٌس أسبوعي لبعض طلبة علم القراءات باملسجد النبوي 

، وكان رئيسًا لِلجان التحكيم ـه1431، وامتّد حتى عام ـه1429الرشيف عام 

وحتى عام  ـه1415بمسابقات القرآن الكريم بالقنصلية املرصية بجدة منذ عام 

مسابقات القرآن الكريم بالقنصلية الفلبينية ، وعضوًا بلجان التحكيم بـه1430

، وعضوًا دائاًم يف اختبارات رخصة ـه1428وحتى عام  ـه1420بجدة منذ عام 

إىل  ـه1437اإلقراء باجلمعية اخلريية لتحفيظ القرآن الكريم بالرياض، منذ عام 

 .(1) حني وفاته 

 

 
                                       

يف اختبارات رخصة اإلقراء باجلمعية يف السادس من شهر شعبان عام  كانت آخر مشاركة للشيخ ( 1)

 .ـه1439
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 الفصل الثاني

 هـاتــفــص 

 : تعليم القرآنه يفـتطوع
حيّفظ القرآن دون مقابل مايل منذ بدء تعليمه للقرآن، وظل نحوًا من  كان 

عرشين عامًا بمسجد أيب بكر الصديق يعّلم التجويد وحيّفظ القرآن ويصحح 

 التالوة، إىل أن عِلم به طالب علم القراءات فانثالوا عليه ينهلون من علمه.

 :حفظه
وبقي ضابطًا ملواضع اآليات  عندما كان مبرصًا، حفظ الشيخ القرآن وهو صغري

كذلك بقي قادرًا عىل الكتابة إىل آخر عمره! فإذا ما سئل ولرسم وشكل املصحف، 

 ، وقدعن مسألة متعلقة برسم الصحف ربام استخدم الكتابة بيانًا وإيضاحًا للسائل

 .(1)كان ِحفظه يف طبعة املصحف األمريي

 خال ختمة الصلوات اجلهرية، فقد كان خيتم كل وورده من القرآن جزآن يومياً 

 ثالثة أشهر، ومثلها يف الصلوات الرسية.

لم، حيث إن منزل الشيخ يقع أسفل املسجد،  وكانت له ختمة يسميها ختمة السٌّ

يقرأ يف صعوده إىل املسجد ربعني ويف نزوله ربعني، فيكمل حزبًا كاماًل يف هذه ف

، وكان حلال أن يقرأ يف صعوده أو نزوله ثالثة أرباعاملسافة القصرية، وقد يصل به ا

 يراجع القرآن الكريم يف مجيع أوقات فراغه.

                                       
ن عيل بن خلف املصحف الذي حفظ فيه، كانت طبعته بأمر امللك فؤاد األول، وهو بخط العامل: حممد ب( 1)

سطرًا، وتاريخ  12احلسيني، شيخ القراء واملقارئ بالديار املرصية يف وقته، والصفحة الواحدة فيها 

 م.1948يوليو/  /26الطبعة يف 
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وحمفوظات الشيخ يف خمتلف علوم القراءات تعد بآالف األبيات، منها: 

الشاطبية، والدرة، والطيبة، وعقيلة أتراب القصائد، وناظمة الزهر، وحفظه 

ا سئل عن القراءات يف آية ذكرها وذكر من وُيالحظ أنه إذ، واستحضاره هلا راسخ

 .قرأ َبا مبارشة دون احلاجة إىل تذكر الشواهد

وكان يرسد منظومات التجويد والقراءات ويستحرضها استحضارًا شديدًا، 

 كحفظ الطالب لقصار السور.

 :أدبه مع القراء وأهل القرآن
رًا لصغريهم وكبريهم، وهو ال يكاد يردهم أبدًا،  كان جمالًّ ألهل القرآن، مقدِّ

 حريصًا عىل حضور أفراحهم وأتراحهم، يشهد جنازة ميتهم، ويوايس أهاليهم.

وكان حريصًا عىل تعليمهم، باذالً وقته هلم، وقد أحصيت يف أسبوع واحد ما 

يزيد عىل أربع وتسعني ساعة ما بني ساعة إقراء وتدريس، خال من كان يقرأ عليه 

 مهم آخر ذلك األسبوع.بعد صالة الفجر، ومن كان يعل

حال اشتداد املرض به، وقد شهدت حتى ومل يكن ينقطع عن تعليمهم وإقرائهم 

مرات عديدة، أنه يكون راقدًا يف املشفى، فإذا حرض وقت الدرس، خرج خلسة، 

 فيقيم درسه، ثم يعود من فوره إلكامل عالجه.

حال كل طالب،  وكان حيب أهل القرآن وطلبة القراءات حبًّا مجًّا، فيسأل عن

 ويدنيه منه حتى يظن الطالب أنه من أقرب الناس إليه.

وكان رجاًل أسيفًا، تفيض عيناه بالدمع حني يتىل كتاب اهلل عليه، وكثريًا ما كان 

حيب أن يتسمع إىل القراء املتقنني البارعني، كالشيح حممد صديق املنشاوي، 

 طاوي، وغريهم.والشيخ أمحد صالح، والشيخ حممد عبد الوهاب الطن

وكان يدافع عن أعالم القراء، وال يكاد خيطِّئهم، ويعتذر هلم، وحيمل كالمهم 

 عىل أحسن املحامل.
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 :حرصه على وقته
كان الشيخ مالزمًا ملسجده، ال يكاد خيرج منه أبدًا، إال ما كان للتدريس بمعهده 

أو حضور املبارك معهد اإلمام الشاطبي، أو قضاء حاجة أهله وحوائج الناس، 

 )مناسبات( أهل القرآن.

وكان من عادته بعد أن يصيل بالناس الفجر أن يبدأ يومه بإقراء الطلبة عرب 

اهلاتف، أو يأتيه أحد طالبه فيقرأ عليه، ويوصله إىل معهده، فيقيم درسه، ثم 

ينرصف فريتاح قبيل الظهر قلياًل، ثم يصعد إىل مسجده، فال ينزل إىل بيته سوى 

 عشاء.بعد صالة ال

وكان الشيخ يف مسجده مشغوالً بالتدريس واإلقراء، والفتيا، والقيام عىل قضاء 

، وربام استمر برناجمه هكذا (1)حوائج الناس، ومالطفتهم وإدخال الرسور عليهم

حتى منتصف الليل، وقد يأتيه بعض الطلبة للقراءة عليه قبيل الفجر! فسبحان من 

هلذا األمر الذي يشق عىل -ه من أمراض كثريةوهو مِسن ٌّكفيف؛ يعاين بدن-هيأه 

 من كان يف أشده، وكامل وعافيته. 

وكان الشيخ يمأل وقت فراغه بمراجعة القرآن الكريم، فإن وجد مرافقًا له 

طلب منه القراءة عليه من كتاب يكون معه، وكان مرافقوه يقرأون عليه يف أحواٍل 

ت األفراح وغريها، ويف املسجد شتى، يف انتظار دوره يف املشفى، ويف مناسبا

واملنزل والسيارة، وهكذا كلام وجد الشيخ فراغًا استفاد منه بمراجعِة حمفوٍظ، أو 

 سامِع تسجيٍل، أو مرافق له يقرأ عليه.

                                       
؛ فيأنس به الصغري والكبري، والغني والفقري، والعريب واألعجمي، وكانت صفة بارزة يف الشيخ  (1)

 مامة الناس من صالٍة جتدهم يتهافتون عليه.واملتعلم وغريه، وكلام انرصف من إ
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 :هــــرمــك
يتصدق عىل فقراء حيٍّ  كان ، وكان سخيًّا جيود بام عنده، عىل قلة ذات يده

اكني، ويعطيهم ما شاء اهلل له أن يعطيهم، وكان قريب منه، ويتتبع األرامل واملس

ينتظره أطفال احلي فينثر عليهم عرشات الرياالت، وكانوا يطلقون عليه )أبو 

 املساكني(.

 :إصالحه بني الناس
كثريًا ما كان الشيخ حيرص عىل إصالح ذات البني، وخيرج يف منتصف الليايل، 

العوائل بعد صالة العشاء ليصلح بني زوجني قد اختلفا، وحترض لديه بعض 

ليصلح بينهم، وحني يسافر إىل بلده يصلح بني أهل الزراعة، وحرضت بمجلسه، 

وهو يصلح بني بعض الناس ممن اختلفوا يف أمور مالية بينهم، وربام دفع شيئًا من 

 ماله اخلاص يف سبيل ذلك.

 :قناعته ورضاه
إىل ما عند الناس،  ، فال يتطلعوهي من الصفات البارزة أيضًا لدى الشيخ 

وال يتسخط عىل ما قسم اهلل له يف دنياه، وكان يف شؤون الدنيا ال يطلب إال شيئني: 

السرت وسد احلاجة؛ لئال يضطر إىل الناس يف طلب رزقه، والقيام بحق أرسته التي 

 كان يقدمها عىل نفسه، ويضحي ببعض رضورياته من أجلها.

 :هــــتـمـرح
ومسكني، وكان رحياًم بالناس مجيعًا، حتى إنه ليشتد حزنه كان رحياًم بكل فقرٍي 

عىل ما يصيب املسلمني من مصائب، وحيزنه كذلك أمر غري املسلمني، كوهنم مل 

هيتدوا إىل طريق احلق، خصوصًا ممن كان بلدهم بلَد إسالٍم يف يوم ما، وقد سمعته 

سالم، وقد كان يقول: أكثر ما حيزن اإلنسان أن يموت هؤالء عىل غري ملة اإل

 بلدهم يف يوم من األيام بلدًا مسلاًم.
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 :صربه على املصائب
ابتيل الشيخ بأمور عديدة يف حياته، نكتفي بذكر اجلانب الصحي منها، فقد كّف 

ه قبيل إهنائه للمرحلة االبتدائية، وأجريت له عدة عمليات بعينه، كام أجريت برص

للشيخ عملية قلب مفتوح، وأجريت له أكثر من عملية قسطرة للقلب، وعانى من 

وجود مياه عىل رئتيه، وآالم يف جهازه اهلضمي، وضعف بالكىل، ونقص يف 

ن عامًا، وقد برتت املعادن، ولديه جروح بقدميه استمرت معه أكثر من عرشي

ر يف دمه ال يكاد ينضبط  كَّ إحدى أصابعه، ولديه ارتفاع يف ضغط الدم، وقياس السُّ

أبدًا، وكان الشيخ ال يترّبم وال يتسخط، وجتده دومًا راضيًا حمتسبًا، تعلو االبتسامة 

 حمياه، وحني يشتد به البالء، يردد مقولته: احلمد هلل عىل فضل اهلل.

ى، منها: سالمة الصدر والعفو عن الناس، وعدم وللشيخ صفات أخر

احتقارهم، وكان دمث اخللق، حسن املعرش، طّيب الكالم، صاحب دعابة ال ُيمّل 

وفيًّا، صادعًا باحلق، مدافعًا عنه، وكان رسيعة البدهية،  --جملسه أبدًا، وكان 

 كريم السجايا، جزل العطايا، رمحه اهلل رمحة واسعة.

 

 

 

 



 (ه1439)ذو احلجة           لعشرونالسادس وا جملة معهد اإلمام الشاطيب للدراسات القرآنية       العدد

447 

 الفصل الثالث

 شخصيته العلمية 

 :شيوخه وأساتذته
 والده، وقد حفظ القرآن وجّوده عىل يديه. -1

، صهر الشيخ أمحد بن عبد العزيز الزيات، (1)أمحد مصطفى أبو احلسن -2

وقد قرأ عليه العرش الكربى، وحرض الشيخ الزيات بعض هذه املجالس، وقد كنت 

شيخه أمحد مصطفى أبو احلسن، فتأثر تأثرًا بالغًا، يومًا جالسًا مع الشيخ فبلغه نعي 

 وما فرت لسانه عن الدعاء لشيخه رمحهم اهلل مجيعًا.

د. عبد العزيز عبد احلفيظ، وهو فقيه مالكي، وأستاذه يف القراءات، وهو  -3

 حاصل عىل الدكتوراه يف أصول الفقه، وهو أبلغ مشاخيه أثرًا فيه.

 والتجويد والقراءات. حسني مسعد، وهو أستاذه يف القرآن -4

 عبد التواب قنديل، وهو أستاذه يف القراءات. -5

 عبد الرازق احلنفي، وهو أستاذه يف القراءات. -6

 صالح الكاشف. -7

 خليل نظيف. -8

 سعيد محاد. -9

 عبد الرمحن الرِبِّي، وهو أستاذه يف الفقه. -10

 حافظ مريس. -11

                                       
قرأ عىل الشيخ أمحد مصطفى أبو احلسن بمنزله، بدرب الربابرة، وذلك أواخر السبعينات امليالدية، ( 1)

وكون الشيخ أمحد مصطفى متزوجًا من ابنة الشيخ أمحد عبد العزيز الزيات، فقد كان الشيخ الزيات 

 القراءات العرش بمضمن طيبة النرش، وحتريرات الزيات. حيرض غالب هذه املجالس، وقد أقرأه



 رـــــــــاريـــقــــتــال

448 

 عامر السيد عثامن. -12

 حممد ربيع، وهو فقيه مالكي. -13

 يف التفسري. مخيس نصار، أستاذه -14

 فتحي داود، أستاذه يف القراءات. -15

 عبد اهلل اجلوهري، وقد كان أستاذًا باملعهد، ثم أصبح وكياًل له. -16

 عبد املتعال منصور عرفة، وقد كان مدير املعهد حني كان الشيخ طالبًا فيه. -17

 عبد اللطيف املشتهري. -18

 :أسانيده يف القراءات
 من أوله إىل آخره حفظًا عىل : تلقيت القرآن الكريم كامالً يقول الشيخ 

يدي والدي رمحه اهلل تعاىل، وقد تلقيت جتويده بالقراءات العرش من طريق طيبة 

، (1)النرش عىل مشاخيي وهم الشيخ فتحي داود، والدكتور عبد العزيز عبد احلفيظ

والشيخ أمحد مصطفى أبو احلسن، وقد قرأ الشيخ أمحد مصطفى أبو احلسن عىل 

قراء يف هذا العرص وأعىل القراء إسنادًا يف مرص فضيلة الشيخ عبد شيخ شيوخ اإل

 العزيز بن أمحد الزيات.

وقد تلقيت جتويد القرآن بالقراءات السبع من طريق الشاطبية، والقراءات 

الثالث من طريق الدرة عىل مشاخيي، وهم الشيخ عبد الرازق احلنفي، والشيخ 

ومجيعهم عىل شيخهم العالمة شيخ  حسني مسعد، والشيخ عبد التواب قنديل،

شيوخ اإلقراء يف هذا العرص، وأعىل القراء إسنادًا يف مرص فضيلة الشيخ عبد العزيز 

 بن أمحد الزيات.

                                       
وقد قرأ د. عبد العزيز عبد احلفيظ عىل صاحب نظم السلسبيل الشايف الشيخ عثامن سليامن مراد، وقرأ ( 1)

 .-رحم اهلل اجلميع –عىل الشيخ عبد العزيز بن أمحد الزيات 
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 :خـــالء الشيــمن زم
حممد نور، وقد كان زميل الشيخ يف الدراسة، وكان الشيخ يتصل به  -1

 بجوال الشيخ إىل حني وفاته. باهلاتف، ويتحدثان أوقاتًا طويلة، وما زال رقم هاتفه

رضا سامل أبو غريبة، وكان زميله بالدراسة والسكن، وهو أستاذ شقيقه  -2

 الشيخ سعيد.

سيد حلمي فرحات، وكان زميل الشيخ حممود بالدراسة، وهو أيضًا أستاذ  -3

 شقيقه الشيخ سعيد.

 أمحد زكي الليثي، وهو كذلك أستاذ شقيقه الشيخ سعيد. -4

مكي، وقد درس مع الشيخ مرحلة التجويد فوزي حسني عبد العال  -5

 أوائل التسعينات امليالدية. بمعهد القراءات، وكان مع الشيخ كظّله، وتويف 

 :تالميذه
، حسب القراءات التي (1)وهم كثري، نذكر بعضًا منهم، ممن أجازهم باجلمع

 أجازهم َبا، وتاريخ اإلجازة:

 

 القراءات العشر الكربى

 م
 عام

م 
 ريخ اإلجازةات االسم خاص

أول من أجازهم الشيخ رمحه  حممد حممود فرج عبد اجلليل 1 1

 عادل عبد اهلل الغامدي 2 2 اهلل تعاىل

                                       
 نات اإلجازة اخلاصة َبم عىل الرابط التايل:نرجو من اإلخوة الذين سقطت أسامؤهم سهوًا تسجيل بيا (1)

https://goo.gl/forms/RcIjoSbrk3FqlMLA2 

 أو يف رسالة إلكرتونية إىل العناوين الواردة يف أول الرتمجة؛ ليتم إدراج أسامئهم يف القائمة. 
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 ـه28/2/1428 معاذ صفوت حممود  سامل 3 3

 ـه28/5/1428 صفوت حممود سامل 4 4

 ـه28/12/1430 أمحد عثامن أبو العال 5 5

 ـه9/4/1431 وليد عيل املصباحي 6 6

 ـه14/6/1431 فيصل سامل عمر بن جبل 7 7

 ـه1432خالل عام  فوزي عبد احلميد حسن عمر 8 8

 ـه26/4/1433 مريم غالب املخاليف 9 9

 ـه24/2/1435 يوسف مصطفى سمري 10 10

 ـه19/3/1435 حممد عبد اهلل مهدي 11 11

 ـه11/6/1435 عبد اهلل حامد السليامين 12 12

 ـه30/7/1435 لميحبيب اهلل صالح الس 13 13

 ـه25/3/1436 سليامن حممد مالوم 14 14

 ـه28/3/1436 حممد حسن عيل اإلمام 15 15

 ـه2/6/1436 حممد حممود حوا 16 16

 --- أم عيل هالل 17 17

 القراءات العشر الصغرى
 ـه25/10/1425 أمحد عبد الرمحن معن 1 18

 ـه28/8/1427 علية حممد عياش يوسف 2 19

 ـه21/9/1427 زي عبد احلميد حسن عمرفو 3 20

 ـه3/6/1428 عابد هالل املزمومي 4 21

 ـه3/6/1428 عبد الرحيم أمحد حسن 5 22
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 ـه18/6/1430 جمد رشدي حممد بطارخ 6 23

 ـه1430خالل عام  عبد النارص توفيق 7 24

 ـه6/12/1430 حممد عبد اهلل مهدي 8 25

 ـه10/7/1431 يارس محزة بولرشي 9 26

 ـه25/1/1432 حممد حسن عيل اإلمام 10 27

 ـه5/4/1433 أنور طاهر حقوص أمحد 11 29

 ـه10/7/1433 سليامن حممد مالوم 12 30

 ـه26/7/1433 حممد يوسف آدم 13 31

 هـ5/12/1433 حممد حسان نذير 14 32

 ـه25/12/1433 عبد الرحيم أمري 15 33

 ـه1/6/1434 إبراهيم عيل محيد حمجب 16 34

 ـه21/6/1434 هارون يعقوب 17 35

 ـه17/7/1434 حممد فال عبد اهلل 18 36

 ـه27/12/1434 أمحد َبَرُكو حممد عمر 19 37

 ـه21/12/1435 عبد احلميد جابو 20 38

 ـه12/4/1437 عيل أمحد سليامن رشيف 21 39

 ـه18/2/1438 ندى حممد عبد اهلل باقيس 22 40

 ـه8/8/1438 اهلل مصطفىعبد اهلل َبلول عبد  23 41

 ـه29/8/1438 مرحم حاجي إبراهيم عمر 24 42

 سعاد قاسم نقشبندي رمحها اهلل 25 43
 14)قرأت العرش إفرادًا، يف 

 ختمة(
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 القراءات السبع
أول من أجازهم الشيخ رمحه  حممد حممود فرج عبد اجلليل 1 44

 عادل عبد اهلل الغامدي 2 45 اهلل تعاىل

 ـه2/3/1424 فتح اهلل منصورحممد  3 46

 ـه1/7/1425 حبيب اهلل السلمي 4 47

 ـه8/4/1426 أمحد عثامن أبو العال 5 48

 ـه23/4/1428 عيل السيد عيل حسن 6 49

 ـه8/6/1429 وليد عيل املصباحي 7 50

 ـه8/7/1433 عمر سمران العمري 8 51

 )املتممة للعشر( القراءات الثالث
أول من أجازهم الشيخ رمحه  عبد اجلليل حممد حممود فرج 1 52

 عادل عبد اهلل الغامدي 2 53 اهلل تعاىل

 ـه17/1/1427 أمحد عثامن أبو العال 3 54

 ـه24/11/1427 حممد فتح اهلل منصور 4 55

 ـه12/3/1430 وليد حممد املصباحي 5 56

 ـه28/4/1430 عيل السيد عيل حسن 6 57

آنية التي منحها الشيخ ملن قرأ عليه ختمة وقد أحصيت عدد اإلجازات القر

كاملة، بروايات متعددة، ففاقت املائة والستني إجازة، أسأل اهلل أن يسهل نرشها 

 عام قريب.

 :مذهبه الفقهي
مالكي املذهب، كام هو حال أهل قريته، وكانت دراسته بمعهد  كان 
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املذاهب األربعة، القراءات عىل مذهب اإلمام مالك، ثم درس الفقه املقارن عىل 

 .(1)وكان ُيعنى بفقه الدليل، وال يتعصب ملذهب معنّي 

وللشيخ عناية باملذهب الشافعي، وله نقاشات علمية مع الشيخ حممد نجيب 

املطيعي، وقد مجع بينهام مسجد أيب بكر الصديق، فالشيخ املطيعي كان خطيباً 

بالشيخ حممود إمامًا له،  للمسجد ومدّرسًا فيه، وأشار عىل من بنى املسجد أن يأيت

مالزمًا ملسجد أيب بكر الصديق بجدة منذ مقدمه إليه يوم  وبقي الشيخ حممود 

 إىل أن وافته املنية. ـه1404األربعاء التاسع والعرشين من شهر شعبان عام 

 

 

 

 

 
 

 

                                       
باعهم؛ فكل ما وهذا هنجه يف أبواب الرشيعة كلها، كام كان هنج سلف األمة؛ من الصحابة والتابعني وأت( 1)

وافق الكتاب والسنة، فهو مذهبه، وإنام ذكرت مذهبه الفقهي؛ لظهور أثر الفقه يف حياة الشيخ؛ يف 

 الدراسة واإلمامة والفتيا واإلصالح بني الناس.



 رـــــــــاريـــقــــتــال

454 

 الفصل الرابع

 هــاتــوف 

ليلة اخلميس السادس من شهر يوم األربعاء  --تويف الشيخ حممود فرج 

من اهلجرة النبوية، بعد حياة حافلة بالتعليم واإلقراء، فقد أقرأ  1439شوال لعام 

 الناس يف حله وترحاله، يف منزله ومسجده ومعهده، ويف مجيع أوقاته.

وقد كان مسجده أشبه ما يكون باجلامعة التي ال خيلو طالب العلم منها، فقد 

قراءات وعلوم اللغة، وأقرأ فيه القرآن الكريم وقراءاته مجعًا دّرس فيه التجويد وال

 وإفرادًا.

ويف آخر ليلة له ما فرت لسانه عن ذكر اهلل تعاىل، إىل أن صعدت روحه الطاهرة 

 إىل بارئها بعيد الساعة الواحدة بعد منتصف الليل، رمحه اهلل رمحة األبرار.

ة العرص يوم اخلميس السابع من وقد ُصيلِّ عليه بجامع الثنيان بجدة عقب صال

، ودفن بمقربة حي بريامن، وكانت جنازته مهيبة ـه1439شهر شوال لعام 

 مشهودة، رمحه اهلل رمحة واسعة، وجعله من أهل الفردوس األعىل يف اجلنة.
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