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 القارىء الشيخ محمود عبدالحكم

 
د  د زاه ارىء عاب زا ..ق اه اهللا صوتا متمي وة  ..حب ع ق كلت م ة حزن ش ي صوته رن ف

و   ا یتل ه بم يم إلیمان بحة خشوع عظ رات صوته مس د إال أحب ..نب ه أح تمع إلي م یس ل
ى االطالق   ه عل م ینس لي ..صوته ول واب س ق وج رار عمي ب  ..م ق دخل القل صوت ی

 .ویستقر فيه
 
ا                    وال و تشت محافظة قن ة الكرنك مرآز أب شيخ محمود أحمد عبدالحكم من مواليد قری

ين   وم االثن ع أول 17بصعيد مصر ی ر 1333 ربي ـ أول فبرای ي .. م 1915 ه أ ف نش
العلم              ..أسرة متدینة    م ب فوالده الشيخ أحمد عبدالحكم أحد أشهر علماء بلدته المشهود له

وه     .ل أن له مكانة دینية وأدبية آبيرة      قي .حكمة یحبه الجميع ویقدرون علمه    وال ه أب الحق
ك   م خالل تل ره تعل ن عم ل العاشرة م رآن قب ظ الق أتم حف ذ صغره ف ة من اب القری بكت
الفترة أصول القرآءة وقواعدها فكان یرتل القرآن ویجوده وسط تشجيع أهله وفرحتهم            

ى اال             ده عل ة فشجعه وال رآءة دون رهب ه الق ستمرار في   الغامرة بحالوة صوته وإتقان
ا   ة طنط دي بمدین د األحم ه بالمعه رآن فألحق وم الق م  ...تحصيل عل امين ث ه ع  مكث ب

ه عامين آخرین           ألتحق باأل  اهرة      .زهر الشریف بالقاهرة ینهل من علم ا غزي الق وآم
بهم      ال ح ا بصوته الشجي فن ن أهله تمعيه م وب مس ول وقل د غزي عق م فق ا للعل طلب

واءه في مشارق األرض         فوهب نفسه لخدمة القرآن زهدا في         دنيا ولينشر ل عرض ال
اء م   ا إبتغ ليم  ومغاربه اآلداء الس ا ب د من الحفالت    .رضاة اهللا ملتزم دعي للعدی ان ی فك

راء عصره          بمحافظات الوجه القبلي والبحري وبلغت شهرته مداها       حتى أصبح من ق
د   وذاعت ش   م واعتمد بها     1937المتميزین فتقدم إلختبار القراء باالذاعة عام        هرته بع

يدة            .ن في العالمين العربي واالسالمي    ذلك الحي  ا بمسجد الس وفي نفس العام عين قارئ
ذاع صيته في                     د من الحفالت من مساجد آل البيت ف ل العدی نفيسه فكانت االذاعة تنق

 م وأصبح   1940االذاعات العربية واالجنبية واذاعات الشرقين االدني واالقصي عام         
دوء        1982رحل عن دنيانا في سبتمبر عام       قارئا مرموقا وظل حتى       م في صمت وه

الم                    ه خسرت مصر والع ذي بموت ر ال رىء الكبي وسط تجاهل أجهزة االعالم بهذا المق
 .هللا وخدام بيوته ورحل دون وداع االسالمي حقا قارئا عظيما من حملة آتاب ا
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جر ما هو األ) ..زوج ابنة الشيخ محمود عبدالحكم ( األستاذ محمود صادق  •

 الذي آان یتقاضاه الشيخ محمود عبدالحكم مقابل إحياءه السهرات الخارجية ؟
لم یكن رحمه اهللا من الذین یحبون المال ویكنزونه وآثيرا ما آان إذا دعي  -

الحياء ليلة مأتم مثال یرفض فرض أي مقابل مادي بل آان ینفق من جيبه 
القهوجي والكهربائي الخاص على القائمين على الخدمة في المأتم آالفراش و

 .وال ینظر للمبلغ الذي یعطي إليه بل یضعه في جيبه دون عد, وغيرهم 
 
 آيف بدأت عالقته باالذاعة ؟ •
 شارك مع عظماء التالوة المشایخ علي محمود ورفعت 1940في عام  -

والصيفي وغيرهم في انشاء أول رابطة لقراء القرآن الكریم فاختير أمينا 
تقدم لالمتحان أمام لجنة أختبار القراء باالذاعة وأثناء للصندوق بها قبل أن ی

تلك الفترة شجعه الشيخ محمد رفعت وطلب منه التقدم الختبار االذاعة فكان 
 م بعدها مباشرة تم تعيينه بمسجد 1944ذلك وتم إعتماده بها في عام 

االشراف بالغوریة ثم انتقل الي مسجد السيدة نفيسة قارئا للسورة واختير 
وا بمشيخة المقارىء المصریة برئاسة الشيخ عامر السيد عثمان في عهد عض

 .الدآتور زآریا البري وزیر االوقاف االسبق
 
 ماهي وظيفة تلك المشيخة ؟ ومن هم أعضائها ؟ •
تم إنشاء تلك المشيخة لبحث آيفية النهوض بخدمة آتاب اهللا الكریم قرآءة  -

یل جميع المساجد في مصر وتالوة وحفظا وتفسيرا وطباعة وتسجيال وتحو
وقد شكل للمشيخة مجلس اعلي یضم الدآتور , إلى مقارىء تبدأ بالتحفيظ 

بدران وزیر الصحة االسبق وآان وقتها رئيسا ألآادیمية البحث العلمي 
والتكنلوجيا والدآتور تمام حسان عضو مجمع اللغة العربية والدآتور 

والشيوخ محمد الغزالي دار العلوم عبدالصبور شاهين األستاذ بكلية 
وعبدالفتاح قاضي والقراء محمود البنا وعلي حجاج السویسي ومحمود 
عبدالحكم ومحمود الطبالوي وذلك إلى جانب مراقب عام شئون القرآن الكریم 

 .بوزارة االوقاف ومدیر عام إذاعة القرآن الكریم
 
 تعرض  م وعند زیارة الشيخ محمود عبدالحكم لدولة الجزائر1965في عام  •

لحادث إنقالب السيارة التي آان یرآبها وتوفي آل من فيها وآتب اهللا له النجاة 
ماذا قال الشيخ ماذا عن سبب تلك الزیارة ؟ وآيف وقعت الحادثة ؟ و..وحده 

 وحده ؟محمود بعد نجاته 
آانت دعوه من وزیر االوقاف الجزائري إلفتتاح أحد المساجد في شهر  -

لمسجد انقلبت السيارة به وبمرافقيه من آبار رمضان وفي الطریق إلى ا
المسئولين بوزارة االوقاف الجزائریة فأصيب الشيخ ونقل إلى المستشفي 
وظل بها مدة شهر تقریبا ثم عاد إلى القاهرة وآانت مفاجأة له عندما علم 



Abd Allah Salem 2004June  2004  © org.islamophile.www://http 

جاة ومنذ ذلك الوقت نبموت مرافقيه صرعي بسبب الحادث ولم یكتب لغيره ال
في سبيل تالوة : لصحة ولكنه یقول بقلب یمأله االیمان والشيخ متوعك ا

القرآن وخدمة آتاب اهللا یهون آل شيء وقد عزف رحمه اهللا عليه عن 
التحدث عن هذه الحادثة حتى ال یقال أن الشيخ إستثمرها في الدعایة لنفسه 

 یواصل خدمته للقرآن الكریم ویسجد هللا شاآرا وعاش بعدها سبعة عشر عاما
 .على نجاته قارئا للسورة بمسجد السيدة نفيسة حتى توفاه اهللا 

 
 ماهي الدول العربية االسالمية التي زارها وسجل القرآن إلذاعاتها؟ •
 لليالي رمضان الكریم ءمعظم بلدان العالمين العربي واالسالمي إحياطاف  -

بال استثناء آالسعودیة واالمارات والبحرین والكویت فزار آل البالد العربية 
وقطر وعمان وآل دول الخليج آما سافر إلى الصومال والسودان والمغرب 

وقام .. آذلك الهند وماليزیا والمالیو وسنغافورة وسيئول بكوریا الجنوبية
 م آما سجل 1980بتسجيل المصحف المرتل بدولة الكویت الشقيقة عام 

ان والهند واندونيسيا وآوریا وقطر وترآيا والمغرب الذاعات باآست
والسعودیة والتي آان دائم التردد عليها بين الحج والعمرة آما أن له تسجيال 
في بعض االذاعات االجنبية التي تبث برامجها باللغة العربية مثل اذاعة لندن 

 .وصوت امریكا
 
 هل آان الشيخ محمود عبدالحكم یجيد فن التواشيح ؟ •
 وآان یرددها آثيرا في المناسبات الخاصة والتي تضم العدید من محبيه نعم -

 .وله العدید من التسجيالت التي نحتفظ بها 
 
لماذا لم یحقق الشيخ محمود عبدالحكم شهرة واسعه آغيره من مشاهير القراء  •

 ؟
لقد آان الشيخ شدید الحياء والخجل وعظيم التواضع زاهد في الدنيا لدرجة  -

 أنه آان من قراء الصف االول اال انه آان یفضل عن االضواء آبيرة ورغم
وصداقات الصحفيين وقد ذآر الكاتب الصحفي الكبير االستاذ محمود 

أذآر مرة : السعدني في إحدي آتاباته عن حياه الشيخ وزهده حيث آتب یقول 
عندما توفي الفنان عبدالقدوس والد االستاذ احسان عبدالقدوس أنني اتصلت 

وآان الرجل مریضا  الفور بصدیقي المرحوم الشيخ مصطفي اسماعيلعلى 
ولكنه حضر ألن الميت هو الفنان عبدالقدوس واتصلت بمقرىء آخر الداعي 
لذآر اسمه فقبل الحضور على الفور ولكن بشرط ان نرسل اليه االجر الذي 

ذي رحمه اهللا اذا لم یصلني المبلغ ال..واضاف المقرىء ایاه حدده في منزله 
ولم . طمئن سيكون المبلغ عندك بعد ساعةا..وقلت له !! حددته فال تنتظروني 

ولكن موقف ! ألن المبلغ لم یصل إليه حتى االن , یحضر الشيخ إیاه قط 
عندما اتصلت به لم یسأل عن الميت , الشيخ محمود عبدالحكم آان یختلف 

, ف ولكنه سأل فقط عن العنوان وآان أول من حضر وآخر من انصر
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وأنا االن أرد ورفض أن یتقاضي أجر وقال لقد اسعدنا عبدالقدوس في حياته 
وماقاله االستاذ السعدني یؤآد لحضرتك آيف آان زهد الشيخ ! له بعض الدین

محمود عبدالحكم في عرض الدنيا الزائل حتى أنه لم یكن یشاهده أحد خارج 
  .التي آان یدعي اليهاالبيت سوي بالمسجد الذي آان یصلي فيه أو السرادقات 

 
آيف آانت عالقة الشيخ مع أهل بيته ؟ وهل آان لشرف تالوته آتاب اهللا أثرا  •

 في تربية أبنائه وهل منهم من ورث حالوة صوته في التالوة ؟
آان الشيخ رحمه اهللا حلو العشرة دمس الخلق  -

هاديء الطبع ال یحب المظاهر یقضي وقته 
 وخدمة أوالده آله بين أمرین خدمة آتاب اهللا

 والحنو عليهم مقبال على وحسن تربيته
طاعات اهللا التي ربي عليها اوالده الثمانية 

و علي الرغم ..وجميعهم یحفظون آتاب اهللا 
من حالوة صوت البعض منهم اال انه لم 
یجبرهم لكي یصبحوا مثله وترك لكل واحد 

أآبرهم ..منهم حریة االختيار حسب ميوله 
ته أآثر أصوات أبنائه حالوة وجماال وآان الشيخ یقول المهندس حسين وصو

أنه یصلح قارئا ممتازا إذا أحترف القرآءة یليه محمد وهو ضابط بالقوات 
المسلحة ثم الدآتور عبدالمنعم وقد أخذ حالوة الصوت أیضا من والده وآثيرا 
ما افتتح الحفالت المدرسية والجامعيه بالتالوة بصوته ثم المحاسب محمود 

ذا بالنسبة ألبنائه من الذآور أما االناث فقد تزوجت آبراهن من محدثك ه
 وتزوجت الثانية من الحاج سعودي المنشاوي نجل المقرىء الشيخ محمد

 تزوجت من المهندس الزراعي حسن شورى ببنك صدیق المنشاوي والثالثة
التنمية واالئتمان واالخيرة تزوجت من الدآتور عمر المنشاوي وقد نشأ 

ولم یحدث یوما أن  والده الثمانية جميعا نشأة دینية ورباهم أحسن تربيةأ
غضب منه أوالده بل آانوا یحبون الجلوس إليه واالستماع إلى توجيهاته وقد 
ترك لهم الحریة في اختيار مایناسب شئون حياتهم مع إرشادهم لما یراه 

 األخوة والصداقة صوابا وخيرا لهم فكان مثال األب الذي یعامل أوالده معاملة
 ونعم الصدیق ونعم القدوة وظل عالقته بهم آذلك حتى آخر األبفكان نعم 
 .أیام حياته

 
 ماذا عن تكریم الدولة للشيخ محمود عبدالحكم ؟..األستاذ محمود صادق  •
منحه الرئيس مبارك نوط االمتياز في االحتفال الدیني الكبير الذي أقامته  -

  ه1412 في شهر رمضان الماضي عام ة القدروزارة األوقاف إحتفاال بليل
 م وقد تسلم النوط نجله المهندس حسين محمود 1992 / 3 / 20بتاریخ 

 .عبدالحكم 
 
 


