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  الشيخالشيخ  فضيلةفضيلة

   عبد العزيز الصياد عبد العزيز الصيادشعبانشعبان
  

  مولده
شعبان عبد العزيز الصياد بقرية صراوة التابعـة لمركـز آشـمون بمحافظـة              / ولد الشيخ 

وهذه القرية تعرف بقرية القرآن الكريم حيث تتميز بكثرة . م20/9/1940المنوفية وذلك فى  
 بعـض األعـالم والمـشاهير       الكتاتيب والمحفظين األجالء الذين حفظ وتخرج على أيديهم       

  .بجمهورية مصر العربية وفى مقدمتهم  الشيخ شعبان عبد العزيز الصياد
عبد العزيز  / الشيخ نشأ الشيخ شعبان الصياد فى منزل ريفى متواضع عن أم ريفية وأب هو            

الذى كان يتمتع بجمال فى الخلق والخلق إضافة إلـى جمـال وعذوبـة              . إسماعيل الصياد 
فقد كان صوته   .  يعرفه الجميع فى هذه القرية وفى القرى والمدن المجاورة         صوته الذى كان  

وذلك حسب روايات عديدة سمعناها     . محمد رفعت / مالئكياً يشبه إلى حد كبير صوت الشيخ      
يـدعى الـى    ) والد الشيخ شعبان الـصياد    (عبد العزيز   / وكان الشيخ . من الذين عاصروه  

نفسه الى االذاعة المصرية وكان ذلك فـى أوائـل          وقدم  . السهرات والمناسبات وذاع صيته   
األربعينات وعندما ظهرت نتيجة امتحانه أمام لجنة االستماع فى االذاعة وتم ارسال خطاب             

لكنه كان على موعد مع القدر حيث كان هذا اليوم نفسه هو يـوم              . له للحضور الى االذاعة   
  .م يتجاوز الرابعة من عمرهوكان وقتها الشيخ شعبان الصياد ل. م1944وفاته فى عام 
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  نشأته         
إذا فقد نشأ الشيخ شعبان عبد العزيز الصياد فى بيت ملئ بآيات اهللا عن أب يحمل كتاب اهللا                  

فورث الشيخ شعبان الصياد هذا المسلك حيث كان يتردد بإنتظام          . ويمتلك صوتاً جميالً عذباً   
تى تخرج من كتابها العديد من المـشاهير        وهى ال ) كتاب الشيخة زينب    ( على كتاب القرية    

ه فى الكتاب حيث كان األسرع      نوقد كان الشيخ شعبان الصياد متميزاً بين أقرا       . كما ذكرت 
حفظاً واألجمل صوتاً حتى أن المحفظة التى كانت تحفظه القرآن تثنى عليه دائمـاً وبـين                

زمالئه وغالباً مـا كـان      الحين واآلخر تجعله يتلو بصوته الجميل ما حفظه من آيات أمام            
  .وائز بسيطة للتشجيع والتحفيز على التميز باستمرارجيحظى ب

  

  حفظ القرآن
  .أتم الشيخ شعبان الصياد حفظ القرآن الكريم كامالً وهو فى السابعة من عمره

  

  التعليم األزهرى قبل الجامعى
االبتدائى وأثناء هد الدينى فالتحق بالمع . وكان طبيعياً أن يكمل المسيرة الدينية التى نشأ عليها        

فكانوا دائما يجعلونـه يتلـو علـيهم    .  كان أساتذته يعلمون موهبته الصوتية     دراسته بالمعهد 
وذاع صيته حتى أنه كان يفتـتح أى مناسـبة          . بعض آيات اهللا البينات فى الفصل الدراسى      

 وقتها قد عـرف     وأتم الشيخ شعبان الصياد المرحلة االبتدائية وكان      . بالمعهد الذى يدرس به   
فبدأ يظهر فى   . فى البلدة كلها بحالوة صوته وعذوبته وتمكنه من التالوة السليمة الصحيحة          
ثم أكمل الشيخ   . المناسبات العامة على أثر دعوات من أصحابها وهو فى سن الثانية عشرة           

 الـى   يذهب. دراسته بالمعهد الدينى بمدينة منوف بمحافظة المنوفية وكان أثناء هذه الدراسة          
حيث أتم دراسته الثانوية والتحق     . المناسبات المختلفة فى مدينة منوف والقرى المجاورة لها       

  .بجامعة األزهر
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 التحاقه بجامعة األزهر الشريف

التحق الشيخ شعبان الصياد بكلية أصول الدين شعبة العقيدة والفلسفة واضطر الى الـسكن              
وكان يجمع بين الدراسة التـى كـان        . لشريفهناك وكانت أكثر إقامته فى صحن األزهر ا       

وذاع صيته وسمع به مشاهير القراء      . متفوقا فيها أيضاً وبين دعواته الى المناسبات المختلفة       
فى ذلك الوقت وفى احدى الليالى كان الشيخ شعبان الصياد عائداً من مناسبة كان يتلو فيها                

أصـول  (تعد إلمتحان فى الكلية     وعاد الى صحن األزهر الشريف حيث كان يس       . كتاب اهللا 
وعند عودته مباشرة بدأ فى االسـتذكار وغلبـه         . وذلك فى اليوم التالى لهذه السهرة     ) الدين
فـى جـامع    ) القارئ المـشهور  (فنام وفى هذه االثناء كان الشيخ مصطفى إسماعيل         . النوم

ابه الذى سوف   األزهر لصالة الفجر وإذا به يرى الشيخ شعبان الصياد وهو نائم وفى يده كت             
انظروا وتمعنوا فى هذا الشاب النائم أمامكم  فـإن لـه            . فقال لمن معه  . يمتحن فيه صباحاً  

  .مستقبل عظيم فى دنيا تالوة القرآن الكريم
وهكذا فإن موهبة الشيخ شعبان الصياد فرضت نفسها على الجميع بما فيهم كبـار القـراء                

ة التى يتم دعوته إليها فكان دائما يثقل موهبتـه  الذين كان يتقابل معهم فى المناسبات المختلف      
بكثرة االستماع الى قراء القرآن فى ذلك الوقت وايضا السابقين وخاصة الذين كان يعجـب               
بهم جداً ومنهم الشيخ محمد رفعت والشيخ محمد سالمة والشيخ مصطفى إسـماعيل وهـو               

 الصياد إال أنه كان له دائمـا  عبد العزيز/ قارئه المفضل وبرغم أنه لم يعاصر والده الشيخ         
المثل األعلى حسبما كان يروى له ويحكى له عن جمال صوته وعذوبته وشهرته برغم أنه               

  .لم يكن قد التحق باالذاعة فى ذلك الوقت
  

  أتمام التعليم الجامعى
أتم الشيخ شعبان الصياد تعليمه الجامعى وتخرج من كلية أصـول الـدين شـعبة العقيـدة                 

 ورشـح للعمـل بالـسلك       1966ل على الليسانس بدرجة جيد جداً فى عام         والفلسفة وحص 
أن : الجامعى كمحاضر بالكلية ولكنه رفض وكان رفضه من أجل القرآن الكريم حيث قـال             

الجامعة وعمله بها كمحاضر وأستاذ سيجعل عليه إلتزامات تجاه الجامعة والطلبة مما يعيقه             
  .الوة القرآن الكريمعن رسالته التى يعشقها ويؤمن بها وهى ت
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فعمل مدرسا بالمعهد الدينى بمدينة سمنود بمحافظة الغربية وكان ينتقل إليها يومياً من مقر              
ثم نقل الى معهد الباجور الدينى ثـم الـى معهـد            .  محافظة المنوفية  –إقامته بمدينة منوف    

لوم القـرآن   منوف الثانوى ثم الى مديرية األوقاف بشبين الكوم حيث رقى الى موجه فى ع             
ألنه كان يقوم بتدريس القرآن والتفسير واألحاديث النبوية الشريفة ثم رقى الى موجـه أول               

  .حتى وصل الى درجة وكيل وزارة بوزارة األوقاف
 

  قبل دخوله األذاعة
أنطلق الشيخ شعبان الصياد فى إحياء المناسبات المختلفة وذاع صيته فى جميع محافظـات              

الناس يتمسكون به فى مناسباتهم حتى أنه كان هناك مـن يؤجـل             الجمهورية وكان معظم    
شعبان فى مناسبة ما فى نفس يوم مناسبته        / مناسبته الى اليوم التالى فى حالة إنشغال الشيخ       

وبدأ الشيخ شعبان الصياد بتالوة القرآن فى صالة الجمعة فى عدة مساجد صغيرة فى مدينة               
أكبـر  (ة فى مسجد الشيخ زوين بمدينة منوف        منوف حتى وصل الى ان يكون قارئ السور       

وكان يسهر فى شهر رمضان المبارك      . وذلك قبل ان  يلتحق  باالذاعة المصرية       ) مساجدها
سنوياً فى جمعية تحفيظ القرآن الكريم ويحضرها يومياً  كبار رجال المحافظـة ومـشايخ               

ه كان يقرأ القرآن الكريم     المدينة ليستمعوا ويستفيدوا من قراءة الشيخ شعبان الصياد حيث أن         
  .وهو ملم وعلى دراية بكل معانيه وتفسيره

 

  موقف طريف فى حياة الشيخ شعبان الصياد
 وجد الشيخ شعبان الصياد سيارات الشرطة تحاصر منزلـه وقـد تجمـع              1969وفى عام   

وعند استفساره من أحد ضباط الحرس الجمهورى كما وضح بعد          . الجيران لمتابعة الموقف  
بين أنهم عندهم أوامر من رئاسة الجمهورية بإحضار الشيخ شعبان الصياد إلحيـاء             ت. ذلك

جمال عبد الناصـر رئـيس      / ثالثة ليالى بمحافظة بورسعيد وكان ذلك لوفاة الزعيم الراحل        
  .الجمهورية فى ذلك الوقت 
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  1975دخوله اإلذاعة عام 
تقـدم لالمتحـان باالذاعـة      ف. اتسعت شهرة الشيخ شعبان الصياد بجميع أنحاء الجمهورية       

وبعد االمتحان والعرض على لجنة االستماع التى كانت تضم فطاحل          . والتليفزيون المصرى 
العلماء فى ذلك الوقت أمثال الشيخ عبد الفتاح القاضى والشيخ محمد مرسى والشيخ عفيفى              

موسيقى الساكت والشيخ رزق خليل حبة وغيرهم من العلماء كما استمع إليه أعضاء لجنة ال             
وكانت تضم كبار الموسيقيين مثل األستاذ محمود الشريف الذى أثنى ثناءاً غير عادى على              

  .نغمات وصوت الشيخ شعبان الصياد
اجتاز الشيخ شعبان الصياد امتحان االذاعة والتليفزيون بنجاح باهر وتم إعتمـاده كقـارئ              

ففى هذا  . ات البرامج القصيرة  للقرآن الكريم بالبرنامج العام مباشرة دون المرور على اذاع        
الوقت كان أى قارئ للقرآن الكريم يتم اعتماده باالذاعة ال يذيع أى اذاعات بالبرنامج العام               
مباشرة ، بل يذيع بضع آيات عبارة عن عشرة دقائق فقط فى البرامج القـصيرة فقـط وال                  

شيخ شعبان الـصياد  يستطيع اذاعة أى قرآن فى البرنامج العام او فى صالة الجمعة ولكن ال       
لجمال وعذوبة صوته وتمكنه من التالوة جعل لجان االذاعة والتليفزيون يجيزون دخولـه             
مباشرة لالذاعة فى البرنامج العام وجميع االذاعـات المحليـة وكـذلك لجنـة امتحانـات                
 التليفزيون أجازته مباشرة حتى أنه فى أول شهر من التحاقه باالذاعة والتليفزيون أسند إليه             
تالوة القرآن الكريم يوم الجمعة من االذاعة فى صالة الجمعة وأيضاً اسند إليه تالوة القرآن               

 .الكريم يوم الجمعة التالية مباشرة فى التليفزيون

أنهالت المكالمات التليفونية على منزل الشيخ شعبان الـصياد للتهنئـة بالتحاقـه باالذاعـة               
 التليفونية ال تنقطع للسؤال عن مواعيد إذاعاته        كما كانت االتصاالت  . والتليفزيون المصرى 

المسجلة والمباشرة على الهواء وذلك لكثرة معجبيه واتساع القاعدة العريضة لمحبى الشيخ            
 .شعبان الصياد

كان الشيخ شعبان الصياد يقرأ قرأن الفجر كل ثالثة أسابيع فى مساجد مصر مثـل مـسجد         
ان دائماً محبيه ينتظرون تالوة قرآن الفجر فكـان         وك. موالنا اإلمام الحسين والسيدة زينب    

منهم من ينتظره بالمسجد نفسه فى ظل الظروف الجوية وفى البرد القارس ويـأتون مـن                
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وكان البعض اآلخر يسمع قراءته من االذاعـة مباشـرة ثـم            . معظم محافظات الجمهورية  
  .يقوموا باالتصال تليفونياً ليثنوا على ادائه وجمال وعذوبة صوته

 

 حتى اهل الطرب احبوه

وفى أحد األيام وفى صالة الفجر فى مسجد موالنا اإلمام الحسين بالقاهرة ، ذهـب الـشيخ                 
شعبان الصياد لتالوة قرآن الفجر ، فإذا بصوت يناديه فنظر الى هـذا الـصوت ، فوجـد                  

المطلب الذى عانقه وشد على يده وقال لـه          محمد عبد / المطرب الشعبى المعروف األستاذ   
أنا من أشد المعجبين بصوتك يا شيخ شعبان ودائماً أحضر وأسمع قرآن الفجـر بـصوتك                
ولكنى اليوم أصررت على مقابلتك وتهنئتك بهذا الصوت الجميل والفن الرائع الذى قلما نجد     

وظلت هذه التسمية واللقب مالزماً     . "ياملك الفجر "له مثيالً فى تالوة القرآن الكريم وقال له         
 .ان الصياد حتى وفاتهشعب/ للشيخ

ظل الشيخ شعبان الصياد يتردد باستمرار على االذاعة المصرية لتسجيل القرآن بصوته كما             
أنه كان دائماً يذيع على الهواء من خالل األمسيات الدينية من مختلف محافظات الجمهورية              

 .وصالة الجمعة والمناسبات المختلفة
 

   سيناءأول قارىء بمسجد القنطرة شرق بعد عودة
ذاعت شهرة الشيخ شعبان الصياد حتى أنه أختير كأول قارئ يتلو آيـات اهللا فـى مـسجد                  
القنطرة شرق بمحافظة سيناء فى حضور الرئيس الراحل أنور السادات وذلك بعـد عـودة               
سيناء الى مصر من أيدى االحتالل وقد أثنى الرئيس أنور السادات على آدائه فى هذا اليوم                

نقه وأمر له بجائزة فورية إعجاباً به وتقديراً لجمـال تالوتـه وعذوبـة              وشد على يده وعا   
 .صوته

ومثلما حدث فى وفاة الزعيم جمال عبد الناصر ، دعى الشيخ شعبان الـصياد علـى رأس                 
  .بعض القراء إلحياء مأتم وفاة الرئيس محمد أنور السادات رحمه اهللا
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 استضافته

العديد من البرامج االذاعيـة فـى البرنـامج العـام            تم استضافة الشيخ شعبان الصياد فى       
 .وصوت العرب وإذاعة القرآن الكريم لمعرفة شخصيته واالطالع على أسراره الخاصة

أثنى العديد من مشاهير القراء على الشيخ شعبان الصياد مثل الشيخ مـصطفى إسـماعيل               
ـ             رامج فـى االذاعـة     والشيخ أبو العنيين شعيشع والشيخ محمود على البنا وذلك فى عدة ب

كما أثنى عليه الكثير منهم على صفحات الجرائد والمجـالت وتوقعـوا لـه              . والتليفزيون
 .مستقبالً باهر فى دنيا تالوة القرآن الكريم

 

 رحلته مع التالوة داخل مصر

صال وجال الشيخ شعبان الصياد بتالواته فى جميع انحاء الجمهورية مـن أقـصاها الـى                
هراته فى جمهورية مصر العربية فكان يتلو القـرآن الكـريم بـصوته             أقصاها وبالنسبة لس  

  .الجميل فى المناسبات المختلفة بصورة  شبه  يومية
 

 رحلته مع التالوة والسفر خارج مصر

كان فضيلة الشيخ يدعى دائما فى شهر رمضان المبارك للسفر الى معظم الـدول العربيـة                
هناك وأول دعوة له فى شـهر رمـضان بعـد           واإلسالمية واألجنبية إلحياء شهر رمضان      

دخوله االذاعة مباشرة كانت الى دولة الكويت وتلى آيات اهللا فى معظم مساجدها وأشهرها              
وكان معه فى هذا الوقت الشيخ محمد محمود الطبالوى ، والشيخ راغب مصطفى غلـوش               

هر رمـضان   فقضوا معاً ش  . وهم من مشاهير قراء القرآن الكريم بجمهورية مصر العربية        
المبارك فى دولة الكويت وقاموا بالتسجيل فى االذاعة والتليفزيون الكـويتى ، بـل قـاموا                

ودعى فـى   . بتسجيل القرآن الكريم مرتالً بالتناوب بعضهم مع بعض حتى تم تسجيله كامالً           
وكانت وقتها تقام مـسابقة القـرآن       . العام التالى الى دبى وذلك إلحياء شهر رمضان هناك        

 فى وزارة الداخلية بدبى وكان الشيخ شعبان الصياد هو رئيس لجنة التحكيم واختبار              الكريم
وتتابعت الدعوات عاماً تلو اآلخر من معظـم الـدول العربيـة واإلسـالمية              . القراء هناك 

فكان عندما يفرغ   . واألجنبية ، ومنها دولة إيران ، التى تعشق صوت الشيخ شعبان الصياد           
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اجد هناك، كان المستمعون يقومون بحمل الشيخ شعبان الصياد على          من تالوته بإحدى المس   
 األعناق بحيث ال تلمس قدمه األرض حتى السيارة المخصصة لنقله الى مكان إقامته

 

 تكريم الدول له

حصل على العديد من الجوائز واألوسمة والشهادات التقديرية من معظم الدول التى دعـى              
وبالنسبة لسهراته فى   . المبارك وكان آخرها سلطنة بروناى    إليها إلحياء ليالى شهر رمضان      

جمهورية مصر العربية فكان يتلو القرآن الكريم بصوته الجميل فى المناسـبات المختلفـة              
  .بصور شبه يومية

 

 موقف طريف

. وبعدما أعجب به محبى سماع القرآن الكـريم       . م1975وأذكر عندما التحق باالذاعة عام      
ناسبة فى بلدة كفر العمار التابعة لمدينة بنها بمحافظة القليوبية وعندما           كان قد دعى إلحياء م    

وصلنا الى هذه البلدة وأثناء مرورنا بالسيارة فى شوارعها ، وجدنا حركات غير طبيعيـة               
فتوقفنا بالسيارة لسؤال   . واستعدادات فى الشوارع وكنا ال نعرف العنوان الذى سنذهب إليه         

فدلنا عليه ثم قلنا له ، لماذا هذه االسـتعدادات ، فقـال سـوف               أحد األشخاص عن العنوان     
يحضر الى بلدتنا اليوم القارئ الشيخ شعبان الصياد ، وألنه هو قارئ البلدة المفضل فالكل               

فقلت له أن الذى تتحدث معه اآلن هـو         . فى إنتظاره وسعيد برؤيته على الطبيعة ألول مرة       
جل إال أن ارتمى على يد الشيخ شعبان الصياد يقبلها          الشيخ شعبان الصياد ، فما كان من الر       

وفى هذه الليلة   . بهستيرية وقال اعذرونى ألننى غير مصدق أننى أمام الشيخ شعبان الصياد          
محمود على البنا وهو قارئ شهير ومعـروف        / الشيخ. كان مدعو مع الشيخ شعبان الصياد     

نال . ان الصياد بالتالوة وانتهى منها    وعندما بدأ الشيخ شعب   . وأقدم من الشيخ شعبان الصياد    
وفى أثناء الراحـة    . ثم قام الشيخ محمود على البنا بالتالوة بعده مباشرة        . استحسان الجميع 

بين المغرب والعشاء إذا بكبار البلدة يستأذنون الشيخ البنا ويطلبون أن يقوم الشيخ شـعبان               
وكانت هذه هى المرة األولى التى يختتم فيها        . ةالصياد بتالوة آيات اهللا البينات فى ختام الليل       

 مـن   له سمعته وشهرته ولكن هذا لم يـأت       قارئ صغير ليلة قرآنية فى وجود قارئ كبير         
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فراغ بل ألن الشيخ شعبان الصياد حالفه التوفيق فى هذه الليلة وككل ليلة لتمتعـه بحـالوة                 
  . وقوة وتمكن الصوت

عن رأيه فى األصوات    )  محمود على البنا  / ة الشيخ   فضيل( وعند سؤال أحد القراء الكبار      
 كـان رده  ) عقب التحاق فضيلة الشيخ  شعبان الصياد باألذاعة       ) (الجديدة فى تالوة القرآن     

أتنبأ لصوت الشيخ شعبان عبد العزيز الصياد باألنتشار ألنه من األصوات الممتازة والمثقفة              
مود على البنـا بمجلـة روزليوسـف        وكان ذلك فى حوار صحفى مع فضيلة الشيخ مح        ( 

   )المصرية
 

 صحافة والقاب

كتب عنه كثيراً فى الجرائد والمجالت تمتدح أسلوبه ومدرسته الجديدة والفريدة التـى لـم               
يسبقه فيها أى قارئ آخر كما لقب بأكثر من لقب أيضاً على صفحات الجرائد والمجـالت                

اء وغيرها من األلقـاب التـى كـان         كملك الفجر ، ونجم األمسيات الدينية و صوت السم        
ويتميز الشيخ شعبان الصياد فى قراءته عن باقى القراء أنه بجانب صـوته             . يستحقها وأكثر 

أنه كـان   ) القفلة(القوى المتمكن الجميل ذو النبرات السريعة والحساسة وذو النهاية الرائعة           
 أنه دارس وفاهم لتفـسير      يتلو القرآن الكريم وهو على علم تام ودراية كاملة بمعانيه حيث          

القرآن الكريم بل وكان يقوم بتدريسه الى الطالب بجانب تدريس الفقه الحنفى واألحاديـث              
فكان يعطى لكل آية النغمة السليمة التى تناسب معناها والتى تساعد المستمع علـى              . النبوية

  .فهم معانى القرآن الكريم
  

 من أول مرة

االذاعة والتليفزيون عن أهم ما يميز الشيخ شـعبان         وبسؤال مهندسى الصوت باستديوهات     
 الصياد كان من أكثر القراء       شعبان/ فقالوا وأجمعوا أن الشيخ   . الصياد عن غيره من القراء    

فإنه عندما كان يـذهب     .  فى التسجيل باالذاعة والتليفزيون    م كانوا يحبون التعامل معه    ينالذ
ة نصف ساعة فقط ألنه كان مـن أكثـر          لتسجيل نصف ساعة فإن االستديو يتم حجزه لمد       

القراء تمكنا من صوته وكان يقرأ اآلية مرة واحدة واليعيدها مرة أخـرى وتلـك موهبـة                 
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أعطاها وأكرم اهللا بها فضيلة الشيخ وكذلك ما يتعلق بالتمكن  مـن الـصوت أو النغمـات                  
  .أوالنبرة  والقفلة وغيرها من األمور الفنية والحمد هللا على عطائه ونعمته

 

كما كان يتميز الشيخ شعبان الصياد فى تالواته بتعدد القراءات والنغمات فكان يقرأ اآليـة               
الواحدة بعدة طرق وكلها أجمل من بعضها وكلها حسب القوانين الموسيقية حيث أنه كـان               

كما كان  . على دراية تامة بالموسيقى من حيث المقامات والنغمات والسلم الموسيقى وغيرها          
الً عن قوة وجمال وعذوبة صوته، كان يمتلك نفساً طويالً جداًَ مما كان يـساعده               يمتلك فض 

كمـا كـان    . ويمكنه من تنويع القراءات والنغمات كما يشاء وكما يستدعى معنى اآلية ذلك           
صوته عريضاً جداً متعدد الطوابق يستطيع أن يصل به الى أعلى الجوابات أى الطبقة العليا               

وكان الشيخ شـعبان الـصياد      . ر وذلك فى نفس اآلية وفى نفس الوقت       ثم يهبط به الى القرا    
 .صاحب مدرسة فريدة ومتميزة فى قراءة القرآن الكريم لم يسبقه إليها أحد

 حياته الخاصة

فكان هذا دافعاً ألن    . فلقد نشأ الشيخ شعبان الصياد يتيم األب ال يملك شيئ وسط أسرة فقيرة            
جد والكفاح فلم يعرف معنى الطفولة حتى إنه فـى إحـدى            يأخذ حياته منذ الطفولة مأخذ ال     

هكـذا كـان    . برامج االذاعة حين استضافته وسؤاله عن طفولته ، فأجاب لقد ولدت رجالً           
احساسه منذ بداية عهده بالدنيا فكان ال يعرف غير العمل حتى فى تربيته ألوالده كان دائما                

وذلك حتـى   ) نوا فإن النعمة ال تدوم    اخشوش(يذكرهم بحديث الرسول صلى اهللا عليه وسلم        
وكان دائما  . يحث أفراد األسرة على االجتهاد وتحمل المسئولية كما تحملها هو منذ الصغر           

يضع نصب عينيه أنه البد وأن يكون إنسان ذو شأن ومكانة عظيمة فـى المجتمـع الـذى                  
مـنهم الـضابط    رع ذلك فى أفراد أسرته الذين تبؤوا أعلى المناصب األدبية ف          زيش فيه و  يع

وكان حريصاً أشد الحرص على انتظام أفراد أسرته فـى          . والطبيب والمحاسب والمحامى  
الصالة وفى حفظ القرآن الكريم حتى أنه كان يحضر لهم محفظـا للقـرآن فـى المنـزل                  

وكان الشيخ شعبان الصياد يتمتع بالذكاء الشديد وذاكرة        . لتحفيظهم القرآن وتعليمهم أحكامه   
وكان يحترم قراء القرآن    .  كما أنه كان شديد الثقة بالنفس كما كان متواضعاً جداً          شديدة القوة 

 .الكريم أصغرهم وأكبرهم
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 الثقة بالنفس

 كان الشيخ   ادة يحب التحدى فعلى سبيل المثال      كان فضيلة الشيخ  شعبان الصياد  قوى األر        
ن وكان هذا الزميـل     شعبان الصياد مدعو فى احدى المناسبات وكان معه زميل قارئ للقرآ          

يقيم فى نفس البلدة التى كانت تقام فيها هذه المناسبة فأوصى عامل الميكرفـون أن يجعـل                 
السماعات تحدث صفيراً أثناء تالوة الشيخ شعبان الصياد ، ولذكاء الشيخ شعبان الـصياد ،               

قـرآن  الحظ هذه المؤامرة فما كان منه إال أن أمر بإبعاد الميكرفون والـسماعات وقـرأ ال               
بصوته فقط ، ولقوة وجمال صوته كان يصل بصوته الى آخر المكان الذى تقام فيـه هـذه               
المناسبة بل وكان يصل الى خارج السرادق ليسمعه من بالخارج ونال استحسان وتـشجيع              

 . كل من كان موجود فى هذه المناسبة
 

 موقف الينساه

ية دينية من مـسجد سـيدى عبـد          أنه أثناء دعوته إلحياء أمس     ومن المواقف التى ال تنسى    
الوهاب الشعرانى بباب الشعرية وكان هو قارئ السورة بهذا المسجد ، وكانـت األمـسية               

وعنـد  . عبارة عن صالة العشاء ثم ابتهاالت دينية ثم تالوة قرآنية للشيخ شـعبان الـصياد              
يحـضرا  دخوله المسجد أخبره المسئولون عن االذاعة أن إمام المسجد والشيخ المبتهل لـم              

فطمأنهم الشيخ شعبان الصياد ، وأذن لصالة العشاء وأم المـصلين           . وأنهم فى موقف حرج   
فى الصالة ، وقدم االبتهاالت الدينية ، ثم قدم التالوة القرآنية التى كانت من أجمل ما قـرأ                  
وكانت من أول سورة التحريم وكل ذلك كان على الهواء مباشرة وكانت ليلة عظيمة كتـب                

بعض الصحف ، وعلى أثر هذه الليلة طلب  المـسئولين عـن البـرامج الدينيـة           عنها فى   
كامل البوهى ، طلبوا من الشيخ شعبان الـصياد  أن يقـوم             / باالذاعة  وكان أيامها الدكتور    

. بتسجيل االبتهاالت الدينية باالذاعة ويقوم أيضاً بتقديمها على الهواء فى المناسبات المختلفة           
لصياد رفض هذا االقتراح وفضل أن يظل كما هو فى تـالوة القـرآن              ولكن الشيخ شعبان ا   

  .الكريم حيث أنه يجد نفسه فى القرآن وتالوته دون غيره
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 القارىء العالم

وكان فضيلة الشيخ شعبان الصياد معروفاً بدراسته الدينية وعلمه حيث كـان مـن علمـاء                
يقوم باإلجابة عن األسئلة الدينية     األزهر الشريف ، فكان فى كل المناسبات فى فترة الراحة           

فسين لـه فـى     وكان من أشد المنا   . المختلفة التى كانت تطرح عليه من الجماهير المتواجدة       
 يحبون سماع صوته حتى إن الشيخ محمد محمود الطبالوى عندما أقام            قرآءة القرآن الكريم  

الصياد ويقرأ فيـه    مسجداً فى حى المهندسين ، أصر أن يقوم بإفتتاح مسجده الشيخ شعبان             
 .أول قرأءة وأول إذاعة صالة جمعة على الهواء مباشرة

 

  مواقفه مع بعض األشخاص من غير اهل التالوة
. كان له صديق مسيحى يعمل صيدالنياً ويمتلك صيدلية فى مدينة منوف بمحافظة المنوفيـة             

ءه فى أى   وكان هذا الصديق من شدة إعجابه بصوت الشيخ شعبان الصياد ، كان يذهب ورا             
مناسبة فى المنطقة حتى يسمعه وكان دائماً يطلب منه أن يتلو ما تيسر من سورة مـريم ،                  
كما كان هذا الصديق يحتفظ بعدة نسخ من شريط سورة مريم عنده فى المنزل والـصيدلية                

  .والسيارة
 

  دخول رجل فى االسالم

سورة االسراء مـن أولهـا      ومن ضمن المواقف أيضاً أنه أثناء تالوة الشيخ شعبان الصياد ل          
 محافظة كفر الشيخ ، وكانت هذه المناسـبة تقـام           –وكان ذلك فى مدينة فوة مركز دسوق        

سنوياً ويدعى لها كبار رجال المحافظة والمدينة وكانت بمناسبة العيـد القـومى للمدينـة ،       
.  حـضوره  وكانوا دائماً يدعون الشيخ شعبان الصياد سنوياً لهذه المناسبة وال تقام إال فـى             

وأثناء تالوة الشيخ شعبان الصياد لسورة االسراء ، ومن شـدة التجلـى والروحانيـة ، إذا                 
ال إلـه  "برجل مسيحى يدخل المسجد الذى كان يقام فيه هذه المناسبة ويصرخ بأعلى صوته      

إال اهللا وحده ال شريك له الملك وله الحمد ، يحيى ويميت ، وهو على كـل شـئ قـدير ،                      
وكان هذا إعالناً إلسالمه حيث اجتمع به الشيخ شـعبان          " نا محمد رسول اهللا   وأشهد أن سيد  

الصياد بعد إنتهاء المناسبة ودله على كيفية إشهار إسالمه وكان هذا من فـضل اهللا تعـالى                 
 .وكانت من أسعد اللحظات التى مر بها الشيخ شعبان الصياد
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نه كان عالماً باألزهر ، حيث حصل       وكان الشيخ شعبان الصياد متميزاً عن أقرانه القراء بأ        
 على شهادة العالمية وتدرج باألزهر الشريف الى أن وصل الى درجة وكيل وزارة

كما أنه كان دارساً ألحكام التالوة والقرأت والتجويد حيث كان حريصاً على مجالسة العلماء              
  .الكبار الذين كانوا ال يبخلوا عليه بأى شئ خاص بالقرآن الكريم وأحكامه

  

 تواضع اهل العلم

وعندما كان يسأل الشيخ شعبان الصياد عن القراء الذين هم أقل منه أو أفـضل منـه فـى                   
المستوى فكان رده دائماً أنه أقل عباد اهللا ، وأن جميع القراء بال استثناء أفضل منـه فـى                   

فـى  كما إنه كان ذو نبرات      . نظره الشخصى فكان مثاالً للتواضع المقرون بالقوة والجمال       
صوته حادة جداً وكان شديد التحكم فيها وكان قادراً على التحكم بصوته وبنغماتـه كيفمـا                

 .يشاء ، كما أن طول النفس كان من أهم ما يميزه ويساعده فى تالواته المختلفة
 

 حديث الصحافة

وكتب عن الشيخ شعبان الصياد المقاالت الكثيرة فى الصحف المختلفة والمجالت التى كانت             
وسهراته القرآنية فى المساجد المختلفة وآخر أخبـار تـسجيالته          . ع تالواته وتسجيالته  تتاب

لشركات األسطوانات التى كانت تتهافت على تسجيل شرائط كاسيت له ، إال أنه كان مقـالً                
فى تسجيالته لهذه الشركات لكثرة ارتباطاته فى المناسبات المختلفة ، وبرغم ذلك كانت لـه          

  .وت الحب ، وشركة صوت القاهرة وشركة إبراهيم فونتسجيالت لشركة ص
ومن المجالت التى كانت تواظب على متابعة أخبـار الـشيخ شـعبان الـصياد ، مجلـة                  
روزاليوسف ومجلة الكواكب ومجلة االذاعة والتليفزيون ، ومعظم الجرائـد وكـان منهـا              

والعشرون من شهر    السادس   – ميالدية   2002جريدة المساء بتاريخ األول من ديسمبر عام        
 هجرية ، وكانت مقالة فى الصحفة التاسـعة تحـت عنـوان             1423رمضان المعظم عام    

ــدة" ــة فــــى                   " أصــــوات خالــ ــاحب المقالــ ــا صــ وكتــــب فيهــ
ــسى    ــوان الرئي ــصياد (العن ــعبان ال ــشيخ ش ــة ... ال ــسيات الديني ــم األم )                   نج

قارئ من علماء األزهر ، تخرج من كلية أصول الدين ، وعين مدرسـاً             : " فيها اآلتى  وكتب
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للمواد العربية والشرعية بمعهد منوف الدينى ، وتدرج فى السلك الدراسى حتى وصل الى              
مدرس أول ثم موجه أول للمواد الشرعية وعلوم القرآن الكريم ، أى أنه أهل علم ودرايـة                 

 اشتهر بتالوة القرآن وحسن الصوت الرخيم ، وبدأ يقـرأ فـى             –وخبرة بأصول القراءات    
الليالى وهو طالب بالمعهد الثانوى الدينى ولم يبلغ السابعة عشرة ، وكان شيخ المعهد معجباً               
بصوته العزب ونفسه الطويل وتمكنه من أحكام القرآن فقدمه من خالل االحتفـاالت التـى               

رته فى محافظة المنوفية وانتشر صـوته فـى         كان يقيمها األزهر الشريف ، ثم ذاعت شه       
جميع محافظات مصر والدول العربية واإلسالمية بعد أن لمع فى تـالوات االذاعـة عـام                

 مركز آشمون   –م بقرية صراوة    1940ولد الشيخ شعبان عبد العزيز الصياد عام        . م1965
القراءات بجانب   محافظة المنوفية  وقد اصقل موهبته وهو صغير بأحكام التجويد وتلقيه             –

فكان القارئ العالم ،    . مواصلته فى األزهر حتى أصبح واحداً من علمائه وفقيهاً من فقهائه          
وعندما أعجب بصوته أمين حماد رئيس االذاعة والتليفزيون ، قدمه للجنة االستماع للقراء              

نـت  ونجح بتقدير ممتاز ، وذاعت شهرته القرآنية ، خاصة فى األمسيات الدينية التـى كا              
تقيمها االذاعة فى المساجد الكبرى ، وفى الليالى الرمضانية فى مسجد اإلمـام الحـسين ،                

وقد سافر الى كثير من الدول العربية واإلسالمية واألجنبية         . والسيدة زينب رضى اهللا عنهما    
، فسافر الى األردن وسوريا والعراق وأندونيسيا ولندن ، وباريس وأمريكا وغيرها ، ونال              

ير الكبير من الجاليات اإلسالمية والعربية بهذه الدول ، كمـا شـهد لجـان التحكـيم                 التقد
للمسابقات القرآنية بالسعودية وإيران وماليزيا ، وله آذان مسجل باالذاعة فى غاية الروعة             

.  رحمه اهللا تعالى   –فهو يعتبر صاحب الصوت الندى الذى يصدع إلعالم الصالة          . واالبداع
 ".ولم يناهز الثامنة والخمسين عاماً. م1998م رحل عن دنيانا عا

وكـان  )   شعبان عبد العزيز الصياد   ( كانت هذه هى تفاصيل آخر مقالة كتبت عن الشيخ          
  .كاتبها هو المستشار االعالمى لنقابة قراء القرآن الكريم بجمهورية مصر العربية

 

  رحلته مع المرض حتى وفاته
مستمر فى تالوة القرآن الكـريم فـى كافـة انحـاء            ظل الشيخ شعبان الصياد فى عطائه ال      
فأصيب بمرض الفشل الكلوى ، فاستمر فـى        . م1994المعمورة الى أن فاجأه المرض عام       

وقد احسن المولى عـز وجـل       . تالواته ولكن فى أضيق الحدود حتى اقعده المرض تماماً        



2004October  2004  © org.islamophile.www://http  
 

يوم مـن اعظـم   ختامه ولبى نداء ربه وفاضت روحه الطاهرة الى بارئها فى صباح  فجر         
 1419عـام  ) عيد الفطر(الموافق األول من شهر شوال     . م19/1/1998االيام فى األسالم      

سبحان اهللا  حتى يوم وفاته كان يوم عيد وكانت جنازته فى مسقط رأسـه بقريـة         .  هجرية
 محافظة المنوفية حيث دفن فى مدافن األسرة ، وحضر الجنـازة            –صراوة مركز آشمون    

يع المحافظات وعلى رأسهم مندوب عن السيد رئيس الجمهورية حـسنى           جمع غفير من جم   
مبارك الذى أرسل برقيتين للتعزية كما أرسل السيد رئيس مجلس الوزراء والسادة الوزراء             
وجميع كبار رجال الدولة ببرقيات تعازى فى وفاة المغفور له الشيخ شعبان الصياد ، ونقلت               

ولم . لجنازة العظيمة وأذاعته مباشرة إذاعة القرآن الكريم      القناة السادسة بالتليفزيون مشهد ا    
يحضر الجنازة أى قارئ من قراء القرآن الكريم سوى الشيخ عبد العاطى ناصف والـشيخ               

كما لم يحضر شيخ األزهر وال مندوب عنه ولم يرسل شـيخ األزهـر أى               . صالح يوسف 
 له األثر المؤسف والغير منتظر      برقية عزاء ولم ترسل نقابة القراء أى برقية عزاء مما كان          

تجاه عالم من علماء األزهر الشريف وقارئ كبير وشهير وله سمعته وصـيته فـى عـالم                 
  .القرآن الكريم

رحم اهللا العالم الجليل والقارئ ذو الحنجرة الذهبية والمدرسة الفريدة فى قراءة القرآن 
حمة واسعة وأدخله فسيح جناته ر) شعبان عبد العزيز الصياد(الكريم فضيلة القارىء الشيخ 

جزاءاً بما قدم لإلنسانية من علم ينتفع به وتالوات سوف تظل على مدى الدهر يسمعها 
                                                                     .ويستفيد منها محبى سماع القرآن الكريم


