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  القاريء الشيخ محمد صديق المنشاوي
  

ا       اد به ا واالعتم ان  .. هو نبتة الشيخ  صديق المنشاوي وهو أول قاري تنتقل إليه اإلذاعة لتسجل له ويرفض طلبه آ

  ....عندما استمع المسلمون في اندونيسيا لصوته أجهشهم البكاء.. يتلوه في آل أحواله.. ال يكف عن  قراءة القرآن 

ه     1920يد مرآز المنشأة محافظة سوهاج عام وهو من موال   رآن وتحفيظه وتالوت يم الق م من أسرة حملت رسالة تعل

ًا                     ًا وقارئ ي معلم اء مصر والوجه القبل ي أنح على عاتقها فأبوه المقريء الشيخ صديق المنشاوي الذي ذاع صيته ف

سيد   ومجودًا للقرآن وله تسجيالته النادرة بإذاعات سوريا ولندن والتي تذاع بص      د ال وته حتى اآلن وعمه الشيخ أحم

د                           ي وق ذا الفضل القرآن شاوي هو نبت ه د صديق المن شيخ محم ان ال وهو الذي رفض القراءة بالقصر الملكي فك

ان               سرعة حفظه وحالوة صوته فك رًا ل رًا آثي سلم خي و م يخه أب التحق بكتاب القرية وعمره أربع سنوات ورأى ش

تعلم                  يشجعه ويهتم به فأتم حفظه قبل أن       اهرة لي ى الق ه إل  يتم الثامنة من عمره فأصطحبه عمه الشيخ أحمد السيد مع

د                          د شيخ محم ى ي راءات عل م الق القراءات وعلوم القرآن ونزل في ضيافة عمه وعند بلوغه الثانية عشرة درس عل

د                 صبي محم الي وظل ال سهرات واللي ي ال اس ف ه للن ى   مسعود الذي انبهر به وبنبوغه المبكر فأخذ يقدم  صديق عل

ة                      صفة عام ي ب ذلك الحال حتى بلغ الخامسة عشر فأستقل عن شيخه ووالده بعد ذيوع صيته بمحافظات الوجه القبل

  .ومحافظة سوهاج بصفة خاصة فزادت ثقته بنفسه وآان له عظيم األثر في رحلته مع القرآن بعد ذلك

  

د صديق     * ام    .. الحاج سعودي محم ي ع ة اإلذاعة وال   1953ف شيخ       م آتبت مجل دادها عن ال ي إحدى أع ون ف تلفزي

ه؟       .. محمد صديق المنشاوي أنه أول مقريء تنتقل إليه اإلذاعة         فكيف آانت تلك الواقعة ؟ ولماذا انتقلت اإلذاعة إلي

  وهل آان يرفض القراءة لها؟

  

ك ا     **  سؤلون باإلذاعة بتل ة  آان صيته وشهرته وحسن قراءته وتالوته حديث الناس في مصر ولما علم الم لموهب

ذا                          شيخ ه رفض ال ا ف ًا به د مقرئ ازه يعتم إن اجت ار ف ه اختب د ل أرسلوا إليه يطلبون منه أن يتقدم بطلب لإلذاعة ليعق
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داً                    : المطلب وقال  ذا االمتحان أب ي ه ا  . ..ال أريد القراءة باإلذاعة فلست في حاجة إلى شهرتها وال أقبل أن يعقد ل فم

شاوي                    آان من مدير اإلذاعة في ذلك الوقت إال          د صديق المن شيخ محم رأ ال ى حيث يق أن أمر بأن تنتقل اإلذاعة إل

أن اإلذاعة أرسلت                       وبالفعل فوجئ الشيخ وآان يحي حفًال رمضانيًا في قرية إسنا بدار أحد األثرياء لعائلة حزين ب

راء                        سجل ق د ذهبت لت ه  مندوبها لتسجل قراءته وتالوته وفي ذات الوقت آانت مجموعة أخرى من اإلذاعة ق ة أبي

الشيخ صديق المنشاوي والذي آان يقرأ بقرية العسيرات بمحافظة سوهاج في بيت الحاج أحمد أبو رحاب وآانت               

داتها                                ل بمع اريخ اإلذاعة أن تنتق ي ت ة ف ك أول حادث يم صوتيهما فكانت تل سجيالت من جانب اإلذاعة لتقي تلك الت

ان م           رئين فك د المق سجيل ألح ذه         والعاملين بها ومهندسيها للت ًال آتبت إحدى المجالت عن ه ه لحضرتك وفع ا قلت

  .الواقعة

  

ا إال                     • ا إلعتمادهم لوا إليهم ه أرس عندما قيم المسؤلون باإلذاعة الشريطين الذين سجال للشيخ محمد صديق وأبي

ى                  ... أنهما رفضا مرة ثانية    وه عل اذا أصر أب فكيف تم إذن اعتماد الشيخ محمد صديق المنشاوي باإلذاعة ولم

  ه؟موقف

  

شيخ                             **  ربين من ال رة إال أن أحد المق شكلة آبي صبح م ادت أن ت سؤلين باإلذاعة وآ أثار هذا الموقف غضب الم

ذا                       د أن ه شيخ محم محمد صديق وآان ضابطًا آبيرًا برتبة اللواء وهو عبد الفتاح الباشا تدخل في األمر موضحًا لل

د رفضه،           الرفض ليس له أي مبرر و ال يليق به خاصة وأن اإلذاعة قد              أرسلت إليه مهندسيها وفنييها لتسجل له بع

ا                     وطالما أن المسؤلين قد أعطوه قدره وأنصفوه فليس هناك أي مبرر للرفض وال بد أن يحسن معاملة المسؤلين آم

ًا                          سجيالته وظل قارئ تكمل ت شاوي لإلذاعة واس د صديق المن شيخ محم أحسنوا معاملته، وبعد إلحاح شديد ذهب ال

  .  يكفي اإلذاعة المصرية من عائلة المنشاوي ولدي محمد: ذ ذلك إلى أن توفاه اهللا، أما والده فقالباإلذاعة من

  

  ولهذا السبب أيضًا سجل بعض الشرائط إلذاعات سوريا ولندن؟ •

  

ة  **  رأ باإلذاع م يق ه ل م أن ي رغ م العرب اق العل سيد تمأل آف شيخ صديق ال هرة ال د آانت ش ذلك فق ضبط آ و بال ه

ا   المصرية ف  صوته لهم رآن ب سجيل الق دن ت ا سوريا ولن ه إذاعت اودة  ... طلبت من د مع ه بع ة ولكن ي البداي رفض ف ف

ان                   ك وآ ى ذل زد عل م ي ين ول رآن بصوته لإلذاعت سجيل خمس أشرطة للق ى ت ق عل االتصاالت واإللحاح عليه واف

  .لوال إلحاحهم المستمر ما وافقت على تلك التسجيالت: يقول
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  آيف استقبل الشيخ محمد صديق المنشاوي رفض أبيه للقراءة باإلذاعة المصرية؟ •

  

  .آان ال يعارض أباه أبدًا ويحترم رأيه دون نقاش ولم يعلق على ذلك األمر** 

  

ًا بالقصر الملكي              طلب الملك فاروق من الشيخ أ      • ... حمد السيد عم الشيخ محمد صديق المنشاوي أن يكون قارئ

  لماذا؟.... إال أنه رفض

  

ارا من                      .. هو لم يرفض  **  ة اعتب ديم المشروبات ولعب الطاول اهي عن تق ولكنه اشترط على الملك أن تمتنع المق

ك    الساعة الثامنة مساء وقت إذاعة القرآن الكريم والذي آانت تنقله اإل           رآن  : ذاعة من القصر الملكي قائًال للمل إن للق

و ولعب                           شروبات والحديث والله سؤال عن الم ه بال جالله فهو آالم اهللا وال يجب أن ينشغل الناس عنه وقت تالوت

د                     : الطاولة فقال له الملك    شيخ أحم ال ال ا فق ذر علين ذا أمر يتع ذلك  : ذلك يعني أن نكلف حارسًا على آل مقهى وه آ

ان من      " وإذا قريء القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلم ترحمون        " تعذر علينا أيضًا وتال قوله تعالى     فهذا أمر ي   ا آ فم

  .الملك إال أن أجله وقدره ولم يجبره على القراءة بالقصر الملكي
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  تزوج الشيخ محمد صديق المنشاوي مرتين فما سبب زواجه الثاني ؟ •

  

ا  1938لقد تزوج عام  **  ه وآ م          م من ابنة عم ين ث دين وبنت ة أوالد ول ا أربع ك هو زواجه األول وأنجب منه ن ذل

اء                            سعة أبن ا ت يم محافظة سوهاج وأنجب منه تزوج الثانية وآان عمره قد تجاوز األربعين وآانت من مرآز أخم

ول          ان يق ودة وآ ا الحب والم اس  : خمسة ذآور وأربع إناث وآانت زوجتاه تعيشان معًا في مسكن واحد يجمعهم الن

  .ونني ويتمنون مصاهرتي وقد توفت زوجته الثانية أثناء تأديتها فريضة الحج قبل وفاته بعام واحديحب

  

الل       * ن خ ستمعيه إال م ه لم ستطيع تبليغ شاوي ضعيف وال ي ديق المن د ص شيخ محم يع أن صوت ال د أش ان ق آ

  فمن آان صاحب تلك اإلشاعة ؟ وآيف استقبلها الشيخ محمد صديق؟.. ميكرفون

  

د                  هي  **  رئين وق دًا من أحد المق ة وحق بالفعل آانت إشاعة ونكاي

ول                  ا أق ة أثبتت م رئين عن واقع حكى لنا بعض المخلصين من المق

ه                  ا ودعي مع اء سهرة بمحافظة المني د ألحي حيث دعي الشيخ محم

ن         ددهم ع د ع د يزي دًا ق رين ج ضور آثي ان الح ر وآ ريء آخ مق

ى ال         ستمعوا عل شيخ      العشرة اآلالف جاءوا جميعًا لي رآن بصوت ال ق

البتهم صاحب  اس ومط شغف الن ريء ب ك المق ا أحس ذل د فلم محم

ه إال أن       ان من ا آ التالوة فم ديق ب د ص شيخ محم ل ال دعوة بتعج ال

ق              ون وأطل ي الميكرف ي ف أوصى عامل الميكرفون بافتعال عطل فن

وال   دًا ول عيف ج د ض شيخ محم وت ال ائعة أن ص اس ش ين الن ب

ره            الميكرفون ما آان له هذا ال      ون يخب وجيء بعامل الميكرف راءة ف ستعد للق صيت وعندما بدأ الشيخ محمد صديق ي

ؤامرة إلحراجه           اك م أن هن د صديق ب بوجود عطل فني بالميكرفون يتعذر إصالحه في حينه فاستشعر الشيخ محم

ي                اس ماش ين الن رأ ب رجيم وأخذ يق شيطان ال تعاذ من ال ه إال أن اس ان من ا آ ه   وسط هذا الجمع الغفير فم ى قدمي ًا عل

ل                  ًا الحف د تارآ ريء الحاق ذا المق وة صوته فانخسأ ه اس بق ر الن ى أبه ه حت اس تتجاوب مع راءة والن تارآًا دآة الق

ة                      ذه الواقع للشيخ محمد صديق المنشاوي الذي أحياه على تلك الحالة حتى ساعة متأخرة وعندما سألنا والدنا عن ه

  .إن اهللا حليم ستار: هذا المقريء فقاللقد حدث ما قيل لكم، فسألناه عن اسم : قال

  

ي وصلت  • ر من المتاعب الت ه الكثي تالوة سبب ل ي ال شاوي المبكر ف د صديق المن شيخ محم وغ ال ل أن نب قي

  فكيف نجا من هذا الموت المحقق؟ ومن الذي دس له هذا السم؟... بالحاقدين عليه أن يدسوا له السم في الطعام

  

شيخ صديق ونحن                       لقد حكى هذه الواقعة بنف     **  د جلس يحكي لجدي ال سه ولو أن أحدًا غيره قصها ما صدقته فق

ام   1963جلوس عنده أنه آان مدعوًا في إحدى السهرات عام   اول الطع م وبعد االنتهاء من السهرة دعاه صاحبها لتن

ق وق                       ه فواف ه يلحون علي دأ     مع أهل بيته على سبيل البرآة ولكنه رفض فأرسل صاحب إليه بعضًا من أهل ل أن يب ب

ائالً                         ه ق ي إذن دة الخوف وهمس ف اخ وهو يرتجف من ش ه الطب ا شيخ   : في تناول ما قدم إليه من طعام أقترب من ي
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أوصاني  : محمد سأطلعك على أمر خطير وأرجوا أال تفضح أمري فينقطع عيشي في هذا البيت فسأله عما به فقال         

ذا الطبق أو              أحد األشخاص بأن أضع لك السم في طعامك فوضعته في طبق             سيقدم إليك بعد قليل فال تقترب من ه

سهرة أوصوني                              ه إليك فأصحاب ال دم تقديم تطيع ع ي ال أس تيقظ ضميري وجئت ألحذرك ألن د اس ه، وق تأآل من

الن                 ه ولكن ف ا في ا         ... بتقديمه إليك خصيصًا تكريمًا لك، وهم ال يعلمون م شيخ اسمه أمامن ذآر ال م ي أعطاني  ... ول

ذلك فينفضح                           مبلغًا من المال     وح ب أرجوا أال تب سهرة ففعلت ف م أصحاب ال ق دون عل ذا الطب ي ه سم ف ك ال ألدس ل

اء                        ... أمري بعض اإلعي شيخ ب اخ وادعى ال ه الطب ا وصفه ل شيخ آم ولما تم وضع الطبق المنقوع في السم عرفه ال

  .يمينكم ثم ترآهم وانصرفهذا يبر : أمام أصحاب الدعوة ولكنهم أقسموا عليه فأخذ آسرة خبز آانت أمامه قائًال

  

  ألم يفصح الشيخ محمد عن اسم ذلك الرجل الذي أراد قتله؟ •

  

ذآر اسمه                           **  م ي ه ل ريء ولكن ه مق ه أن د علم آل الذي حدث أنه تعجب واندهش من أفعال ذلك الرجل وخاصة بع

م يكن باس                          ر ل ذا األم ام ه ريء وأم ك المق م ذل ه عن اس سأل  حتى أننا تعجبنا من عدم سؤال جدي البن تطاعتنا أن ن

  .الشيخ محمد عنه مادام لم يفصح هو عنه

  

يقيي                  • د الموس  فكيف   نلم يلتحق الشيخ محمد صديق المنشاوي بأي معهد لتعلم الموسيقى ولم يدرسها على يد أح

  اآتسب صوته هذا النغم في التالوة؟

  

يقيي          **  ا وأذآر أن أحد الموس ه به م اهللا علي ة أنع رة ال    نهي موهب ي فت ار ف ه      الكب ه أن يلحن ل ستينات عرض علي

د                  خيا شي : القرآن قائًال له   شيخ محم ه ال ال ل رآن فق ي الق ل الموسيقى ف ذي يقب د ال د    :  أنت الصوت الوحي ا سيدي لق ي

  .أخذت الموسيقى من القرآن فكيف تلحن أنت القرآن بالموسيقى فخجل الرجل من نفسه

  

  هل آان يستمع إلى الموسيقى أو إلى المطربين؟ •

  

وة                      آان**  ي صوتها ق  آثيرًا ما يستمع إلى الموسيقى وآان يحب االستماع إلى صوت السيدة أم آلثوم ويقول أن ف

االت والتواشيح                           ي االبته ع ف ه الرفي شني وبخاصة أدائ شيخ طه الف رقيقة ونغم موسيقي آذلك آان يعشق صوت ال

  .الموسيقي في صوتهالدينية وآان آثيرًا ما يتصل به ويلتقيان ليقف معه على مواطن الجمال 

  

اً  • ضًا تام د الناصر رفض رف ال عب رئيس جم ل يحضره ال ي حف راءة ف دما دعي للق ه ... عن اذا عن عالقت فم

  بالرئيس جمال عبد الناصر؟ ولماذا رفض؟

  

ه    **  ائًال ل وزراء ق د ال ه أح ا إلي دعوة وجهه د الناصر ولكن ال ال عب الرئيس جم ة ب ه عالق م تكن ل ك : ل يكون ل س

ذا      :  بحضورك حفل يحضره الرئيس عبد الناصر ففاجأه الشيخ محمد صديق بقوله           الشرف الكبير  ولماذا ال يكون ه
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ائالً                         دعوة ق ي ال شاوي، ورفض أن يلب د صديق المن : الشرف لعبد الناصر نفسه أن يستمع إلى القرآن بصوت محم

  .لقد أخطأ عبد الناصر حين أرسل إلي أسوأ رسله

  

ه                 رغم ذيوع صيته واتساع شهرته إال     * سألونه عن اس وي ه الن ه ال يعرف ام بيت سبب    ...  أنه عندما آان يجلس أم م ي أل

  ذلك له شيئًا من الضيق والحزن لعدم معرفة الناس به رغم تلك الشهرة؟

  

دي             **  ه ويرت الشيخ محمد آان شديد التواضع وآان آثيرًا ما يتحرر من عمامت

ا       ه فك اب بيت ام ب دون    جلبابًا أبيض وطاقية بيضاء ويجلس أم اس يعتق ن بعض الن

ضايقه وذات                م يكن ي ك ل ة ولكن ذل شرته قمحي ارة وخاصة وأن ب أنه بواب العم

مرة اقترب منه أحد األخوة المسيحيين وآان جارًا لنا في المسكن فلما اقترب من              

د     : الشيخ محمد صديق لم يعرفه وقال له      شيخ محم ا تعرفش ال لو سمحت يا عم م

حاضر :  وال أل فنظر إليه الشيخ محمد قائًال له        صديق المنشاوي موجود في شقته    

قته                    ى ش د صديق وصعد إل يا بني انتظر لما أشوفو لك وبالفعل ترآه الشيخ محم

دما         شيخ عن ه ال ل ل م يق وارتدى العمة والجلباب والنظارة ثم نزل إليه وسلم عليه هذا الذي سأل عنه منذ لحظات ول

ه                  سبب ل ى ال ي ه حت سأل عن ه هو من ي الم           سأله أن ي الع شهرة ف ه وهو صاحب الصيت وال ه ب دم معرفت ًا لع حرج

  .العربي وقضى لذلك الرجل مسألته

  

  آيف آانت عالقته بأهل بلدته بعد أن نال هذا القدر العظيم من الشهرة؟ •

  

ال ل                     **  ه ق ر أن ا  آانت عالقته بأهل بلدته ال تنقطع وهذه عادات أهل الصعيد فكان عطوفًا بهم محبًا لفقرائهم وأذآ ن

ا                      زوم ولكنن ذات مرة أنه يريد عمل وليمة آبيرة لحضور بعض الوزراء وآبار المسؤلون على العشاء فتم عمل الل

فوجئنا بأن ضيوفه آانوا جميعًا من الفقراء والمساآين من أهل البلدة وممن يعرفهم من فقراء الحي الذي آنا نعيش                   

  .فيه

  

فتوفى دون .... الشيخ محمد صديق المنشاوي في سن مبكرة    هي المرض اللعين الذي هاجم      .... دوالي المريء  •

  فما هي قصته مع المرض؟.. الخمسين من عمره

  

شيء                     1966في عام   **  ذا المرض بعض ال وا ه اء أن يوقف م أصيب رحمه اهللا بدوالي المريء وقد استطاع األطب

تالوة وبصوت     بالمسكنات ونصحوه بعدم اإلجهاد وخاصة إجهاد الحنجرة إال أنه آان يصر على             ي ال تمرار ف االس

اس                      مرتفع حتى أنه في عامه األخير الذي توفى فيه آان يقرأ القرآن بصوت جهوري بالدرجة األمر الذي جعل الن

ى                        ل إل ه المرض نق تد علي ا اش ه ولم يجلسون بالمسجد الذي آان أسفل البيت ليستمعوا إلى القرآن بصوته دون علم

ة إال أن        مستشفى المعادي ولما علم الرئيس      ة الدول ى نفق دن للعالج عل ى لن سفره إل عبد الناصر بشدة مرضه أمر ب

  .م20/6/1969المنية وافته قبل السفر في 
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  وهل آان الشيخ يعلم بخطورة مرضه ودنو أجله؟ •

  

ًا                 **  شهر تقريب ه ب ل وفات دي بالمحل قبي ان عن ه آ ر ان رآن وأذآ راءة الق سه بق آان يعلم بذلك تمامًا وآان يشغل نف

ذاءه                                 و ًا ح ه طالب ذا العامل بالمحل أسرع إلي ا رآه ه سحه فلم ورنيش ليم ذاءه لعامل ال ه أن يعطي ح آان من عادت

ه                 ال ل د ق رة حسابك من سعودي           : ليمسحه آعادته ألن الشيخ يجزل له في العطاء إال أن الشيخ محم ذه الم ... خذ ه

ال .. ليه يا موالنا  : فقال له عامل الورنيش    رة أخر      : فق ع م ن أدف ى المحل         ل ا إل رة يحضر فيه ك آخر م ى وآانت تل

  .وآأنه يعلم بدنو أجله

  

  ما هو األجر الذي آان يتقاضاه الشيخ محمد صديق المنشاوي بعد أن أصبح قارئًا مشهورًا؟ •

  

ا                **  ذ م ا دعي ألي سهرة يأخ إذا م سيد ف شيخ صديق ال آان ال يطلب أجرًا من أي إنسان وذلك آما عوده والده ال

ع أجره             يعطى له دون  ه أن يرف وا من ذين طلب رئين ال اد بعض المق ذا األمر انتق ار ه د أث  أن ينظر في هذا المبلغ وق

ل أي شيء                               ه يقب ون أن اس يقول ؤخرًا حيث وجد أن الن ك األمر م حتى ال تضيع قيمته آمقريء له وزنه فأدرك ذل

شهروا      ألنه دون مستوى أقرانه من المقرئين فما آان منه إال أن رفع أجره ولكن مع               رفهم ويخشى أن ي  الذين ال يع

  .به بهتانًا وزورًا

  

  في أي المساجد عينته وزارة األوقاف بعد اعتماده مقرئًا في اإلذاعة؟ •

  

 .بمسجد الزمالك بحي الزمالك وظل قارئًا لسورة الكهف به حتى توفاه اهللا** 

 

(…) 

  

  آيف استقبل أبوه الشيخ صديق السيد نبأ وفاته؟ •

  

ائالً                لم يتأثر على  **  دره ق ارجين عن الرضا بقضاء اهللا وق أثر الخ ة            :  اإلطالق ت ذه الحقيق وم ه نحن نعيش آل ي

  .فكيف ال نرضى وإنا هللا وإنا إليه راجعون

  

  لماذا لم يسجل الشيخ محمد صديق المنشاوي القرآن مجودًا لإلذاعة؟*

  

شديد        لقد سجل الشيخ محمد صديق القرآن بصوته مجودًا لإلذاعة ينقصه خمس س           **  اعات تقريباًُ ولكن لألسف ال

ام                ي ع رئين وف سجيالت المق شرائط      1980فإن المسؤلون في اإلذاعة ال يهتمون بت م ذهبت لإلذاعة ووجدت أن ال

ستمعون أو                               ه الم ا يطلب ل م ا مث رامج أخرى عليه سجيل ب م ت د صديق ت شيخ محم المسجل عليها القرآن بصوت ال
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سخة من            خطاب الرئيس عبد الناصر ولألسف لم نن    ى ن ى اإلذاعة لنحصل عل ا إل دما ذهبن ال إال عن ذا اإلهم ه له تب

  .أما فيما يتعلق بالقرآن المرتل فقد سجله لإلذاعة آامًال وحصلنا على نسخة منه.. القرآن بصوته مجودًا

  

  ماذا عن عالقته بالشيخ محمد رفعت؟*

  

 ذلك آذلك آان يحب االستماع إلى القرآن بصوت  آان يحبه حبًا شديدًا وقد تأثر بصوته وتالوته وآان يقول لنا  ** 

ذيع             ة ت من عاصروه من المقرئين دون استثناء فكان إذا جلس في البيت ال يترك الراديو باحثًا عن أية محطة إذاعي

  .القرآن بصوت أحد المقرئين فكان يستمع إليهم جميعًا دون استثناء

  

  لماذا؟... صر بكى أثناء تالوته للقرآنعندما سافر إلى اندونيسيا في أول زيارة له خارج م •

  

د سوآارنو                     ** سي أحم رئيس اإلندوني آان في تلك الرحلة مرافقًا للشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد بدعوة من ال

ل               : فأرسل إلي خطابًا قال فيه     لم أر استقباًال ألهل القرآن أعظم من استقبال الشعب اإلندونيسي الذي يعشق القرآن ب

ه   ستمع إلي ذا اإلجالل              وي اني من ه ا أبك رآن مم راءة الق ًا يبكي طوال ق شعب واقف ذا ال ديد ويظل ه ي إنصات ش  ف

  .الحقيقي من الشعب اإلندونيسي المسلم وتبجيله لكتاب اهللا

  

  هل آان الشيخ محمد يمارس الرياضة؟ •

  

غ ال              ... نعم**  ود    آان يحب المشي وآان يترك سيارته يوميًا أمام مسجد اإلمام الحسين ويبل أال ينتظره ويع سائق ب

  .للمنزل بحي حدائق القبة مشيًا على األقدام

  

  فلماذا اشتراها إذن؟.... آان الشيخ محمد صديق مقًال في رآوب سيارته •

  

ا              1955اشترى السيارة عام    **  ا فيم اهرة أم ه خارج الق ي تنقالت ه ف م ولم يكن له بها هوى ولكنها فقط آانت تعين

  .يرآبهاعدا ذلك فكان قليًال ما 

  

  هل ورث أحد أبناءه حالوة صوته ومهنة القراءة في السهرات؟ •

  

ه صالح                              **  تثناء ولدي ا بحالوة الصوت باس ع أحد من م يتمت امًال ولكن ل د هللا آ رآن والحم آل أوالده يحفظون الق

زان ب           ا ويتمي صوت طيب  وعمر األول يعمل محاسبًا والثاني معيدًا بجامعة األزهر وهما دون الثالثين من عمرهم

تعدادًا   راءات اس وم الق ان اآلن عل ا يدرس راءات وهم وم الق ي عل ن المتخصصين ف ر م ا الكثي هد لهم د ش ل وق جمي

  .الحتراف هذه المهنة فيما بعد إن شاء اهللا
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  ما هي الجوائز التي حصل عليها؟ •

  

ى              **  ة األول تحقاق من الطبق تحقاق     منحه الرئيس اإلندونيسي أحمد سوآارنو وسام االس ام االس ى وس وحصل عل

  .من الطبقة الثانية من سوريا

  

  وماذا عن تكريم الحكومة المصرية له؟ •

  

ه اهللا                            **  سيد رحم شيخ صديق ال ده ال ة آرمت وال ى اآلن وإن آانت الدول لم يحصل على أية تكريم من مصر حت

  .م فمنحته وسام االستحقاق من الطبقة الثانية1985بعد وفاته عام 

  

  
  لمحمود الخولي بتصرف) أصوات من نور(من آتاب 


