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يونس باقرى ـ رضا نباتى

 هجرى١٣٢٩، در سال نورَشحات محمـد ااستاد 
شمسى در روستاى كفرالوزير كه مـركـزى دور�افـتـاده در

استان «قهليه» در كشور مصر است، متولد شـد. بـيـش از
سه ماه از والدت او نگذشته بود كه پدرش وفات يافـت و

كودك خردسال نتوانست، خوبى�هـاى پـدر داشـتـن را
بچشد. و چون هيچ مهر و عطوفتى مانند مهر مادرى

ىارب و تفرگ نماد هب ار كچوك دنزرف ،شردام ،تسين
وا ىاه�ىياد اب ات ؛دش راپسهر شردپ لزنم رد تماقا

دمحم ىملح داتسا ،شا�ىياد هك ارچ ؛دنك ىگدنز
نيرتهب و تسناد�ىم دوخ رسپ نوچ�مه ار ىو ىفطصم
.دوب وا راد�تناما

او از همان كودكى به يادگيرى و حفظ قرآن اقدام
كرد. درحالى�كه هشت ساله بود، به كمك دايى�اش،

 سالگى رسيد،١٠حافظ كل قرآن شد. وقتى به سن 
دايى�اش او را به يكى از روستاهاى مجاور (كفر�المقام)

سيد احمد فرارحىبرد تا تجويد قرآن را از مرحوم استاد 
فراگيرد.

استاد شحات، خاطرات ايام كودكى را چنين به ياد
مى�آورد: «در آن دوره، من با حفظ كردن قرآن كريم،

 پس از اتمامًسعادتى وص�Xناشدنى يافتم؛ مخصوصا
حفظ قرآن و در اثناى يادگيرى تجويد آن. به�خاطر اين�كه

صداى زيبايى داشتم واداى لحن من شبيه اداى قاريان
بزرگ بود، از هم�دوره�اى�هايم پيشى گرفتم و در ميان

آنان، به «استاد كوچك» شناخته مى�شدم.
هم�كالسى�هايم در مكتب به دنبال فرصت بودند، استاد
مشغول كارى شود تا از من بخواهند كه با تجويد، آيات

قرآن را برايشان بخوانم. چنان مرا تشويق مى�كردند كه
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گويى من قارى بزرگى هستم. يك بار استاد از دور صداى مرا شنيد و ايستاد و به صداى من گوش
داد تا اين�كه از تالوت فارغ شدم. از آن پس، تمركزبيش�ترى روى من داشت، چرا كه آينده�ى

خوب و روشنى را از من متوقع بود.
به ياد مى�آورم كه در ضمن يادگيرى قرآن كريم، براى هم�كالسى�هايم زياد تالوت مى�كردم.

روزى يكى از ايشان فكرى كرد. يك قوطى كبريت تهيه كرد و جعبه�ى آن را توسط يك نخ بلند به
و آن متصل كرد. من يك قسمت را در مقابل دهانم مى�گرفتم و مى�خواندم، گويى كه ميكرفونُشِك

است، و هر�يك از دوستانم قسمت ديگر را به گوش مى�چسباندند تا طنين صدا را از آن بشنوند كه
زيبا و قوى مى�شد.

همه�ى اين�ها راه و هدفم را در حالى كه طفل خردسالى بودم، مشخص كرد و باعث شد كه من
هر راه و هر وسيله�اى را كه به�واسطه�ى آن، از قرآن كريم مستغنى مى�گرديدم، جست�و�جو كنم كه از

دستم نرود؛ باالخص، پس از آن�كه به سن جوانى رسيدم. بعد از وفات دايى�ام كه سرپرستى
خانواده�ى ما را به�عهده داشت و من بايد به خود و مادر و پدر�بزرگم تكيه مى�كردم، هر�گاه مى�شنيدم

اء براى احياى مجلس عزا دعوت به�عمل آمدهُّريكى از بزرگان فوت كرده است و از يكى از مشاهير ق
است، به مكان عزا مى�رفتم تا به قرآن گوش فرا�دهم، از قارى چيزى ياد بگيرم و در فضاى آن

مناسبت قرار بگيرم تا اين�كه اگر به چنين مجلسى دعوت شدم، من هم مثل همين مشاهير باشم.
، كسانى بودند كه باالشيخ جمدى الزامل و السعيد عبدالصمد الزناتى، جوده ابو'السعوداستاد 

نياحضورشان، آتش رقابت�جويى مرا در مسابقات قرائت قرآن در منطقه شعله�ور كردند. حقيقت 
درك�ىم درف�هب�رصحنم ارم ،نايم نآ رد و ديشخرد�ىم رت�شيب زور�هب�زور نم ى�هقالع و دادعتسا هك تسا

هب ناتشگنا رس ىمامت هك گرزب ىراق كي دننام ،مك ِنس مغر�ىلع .دناسر�ىم ىندشان�راكنا ىماقم هب و
.دوب نم ىگلاس ٢٠ زا لبق همه اه�نيا و متفرگ�ىم رارق هجوت دروم ،تسا هتفر هناشن وا

ابتداى كار من با هر ميزانى كه بسنجيم، ابتداى سختى بود. دگرگونى�هاى زندگى، به كودكى
كه هنوز نياز داشت تا كسى دستش را بگيرد، سفره�ى مهربانى برايش بگسترد و حصار عطوفت

اطرافش بكشد، به او رحم نكرد، بلكه به جاى اين�ها، بى�خوابى و شب�بيدارى را راه رسيدن
دانست. و به�راستى چگونه چشمان من آرام بگيرد و بخوابد، درحالى�كه بايد به يك خانواده كامل

خرجى بدهد. بنابراين شروع به پاسخ�گويى به دعوت�هايى كردم كه از هر جا به سمت من روان شده
 سال داشتم. قرآن كريم را در همه�ى روستاهاى شمال مصر با١٥بودند. اين در حالى بود كه 

 و مادرم تقديم مى�كردم. دعوت�هاّدست�مزد كمى در آن موقع مى�خواندم؛ دست�مزدم را به جد
پياپى به من مى�رسيدند؛ دعوت�هايى كه مرا بر تحمل سختى�هايى كه در راه رسيدن به زندگى با

شرافت و كرامتى كه تاج عزت تالوت قرآن كريم بر فرق آن مى�درخشيد، شجاع و صبور
مى�ساخت.

من توانستم به لطX خدا در زمان بسيار اندكى، از خود يك قارى خوب بسازم. در اين امر،
آن�چه خداوند در من از بلند�نظرى، عزت�نفس، روشن�بينى، و هوش قوى به وديعت گذاشته بود،

مرا كمك مى�كرد.»
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قرائت قرآن در راديوقرائت قرآن در راديوقرائت قرآن در راديوقرائت قرآن در راديوقرائت قرآن در راديو
 مى�درخشيد و قرآن كريم از حنجره�ى او مانند آب جارى در آبراه،ًچنين جوانى كه مرتبا

جريان داشت و شهرت او بر سن او بسيار سبقت گرفته بود آن�قدر شايسته بود كه رئيس مركز
شهر (ميت غمر) در سبعينات دعوت�نامه�اى براى او بفرستد و او را به يكى از مناسبت�هاى دينى

، اولين رئيس راديو در آن حضور داشت، فرا�بخواند. اين در سالكامل'البوهىكه مرحوم دكتر 
ِ كارمندى در مجلس شهرِ بود. استاد شحات در اين زمينه مى�گويد: «من دوست١٩٧٥

ميت�غمر داشتم. او به من گفت: رئيس مركز براى مراسم افتتاحيه�ى يك محفل دينى، تو را
دعوت كرده است كه مسئولين بلند پايه و رئيس راديو در آن حضور دارند و محفل در مسجد

زنفلى برگزار خواهد شد. من قبول كردم و رفتم. وقتى مرحوم دكتر البوهى صداى مرا شنيد،
گفت: شما با اين استعداد چرا اقدام نمى�كنى كه در راديو قرائت كنى؟ و مرا تشجيع كرد. من
رفتم و تقاضانامه�اى نوشتم و مدتى بعد، نامه�اى با تاريخ آزمون برايم آمد. طبق تاريخ رفتم،
ولى هيأت داوران على�رغم اعجاب شديدشان نسبت به خواندن من، گفتند: بايد مدتى براى
فراگيرى نغمه�ها و دستگاه�ها كالس ببينى. من از استاد محمود كامل و استاد احمد صدقى از

چگونگى كار سؤال كردم و ايشان مرا به آموزشگاه موسيقى راهنمايى كردند. دو سال به
،١٩٧٩آموزشگاه رفتم و همه�ى مقامات و الحان قرآنى را با كيفيت عالى فرا�گرفتم. در سال 

دوباره تقاضانامه�ام را نوشتم كه سرانجام موفق شدم. آن�ها برنامه�اى براى تالوت�هايم به من
دادند و از آن پس بود كه به راديو راه يافتم.»

سفر به كشورهاسفر به كشورهاسفر به كشورهاسفر به كشورهاسفر به كشورها
استاد شحات پس از آن�كه پايه�ى شهرت خود را بنا نهاد، بر آن تكيه زد تا آزادانه اين بنا را

ستن مجد و عظمت بيش�تر در سراسر دنيا، بپوشاند. هيچ قاره�اى از دنيا نبود كهُبا سفر و ج
، به آن مسافرت نكند. او بارها از طرف١٩٩٦ تا ١٩٨٥در ماه مبارك رمضان، از سال 

وزارت اوقاف مصر و بسيارى از اوقات، به دعوت�هاى خصوصى ميليون�ها نفر از
دوست�داران قرآن كريم در خارج از مصر، مانند: انگليس، آمريكا، آرژانتين، اسپانيا،

ئير، كامرون و بسيارى از دولت�هاىَفرانسه، برزيل، دولت�هاى خليج�فارس، نيجريه، ز
 ايران كه به او عالقه�مند شده�اند، به آن كشورها سفر كرده است و به قولًآسيايى، مخصوصا

خودش در همه�ى اين مسافرت�ها، جز رضاى خداوند و بهروزى مسلمين با استماع آيات
كتاب�اهللا مجيد را، در نيت نداشته است.

، از قاريان جوان و به�نامى است كه در مسابقاتانور شحات محمد انورفرزند او، 
 رتبه�ى نخست را به خود اختصاص داد. او پنج�بار١٣٨٠بين�المللى قرآن عربستان، در سال 

از سوى دارالقرآن نيروى مقاومت بسيج و سازمان اوقاف و امور خيريه و شبكه�ى قرآن
 استان كشور به اجراى برنامه٢٢سيما، براى تالوت در ماه رمضان به ايران دعوت شده و در 

پرداخته است. انور شحات پدر را بهترين اسوه و الگوى خود مى�داند و معتقد است كه وى
هيچ�گاه نمى�تواند جاى پدرش را در محافل قرآنى پر كند.

رد ىدبك ىراميب ىعون ليلد هب ،تسا لاس راهچ رونا دمحم تاحش داتسا ،تسا ىنتفگ
اوادم ىارب )ص(ءايبنالا�متاخ ناتسراميب رد ىتدم داتسا .دنك�ىمن توالت ىنآرق لفاحم
توالت مه زونه ىراميب دوجو اب شردپ ،تسا دقتعم رونا دمحم تاحش رونا .دوب رظن�تحت
.دشاب هتشاد دناوت�ىم ىيابيز
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مانزتع تالونوتمحل تالوهسورهشمار
(دقيقه)

٦٠مجلسىمصر تا آخر١٢٥نحل: ١
٢٤ تا ١اء: اسر

٦٠مجلسىمصر٨٠ تا ٥٤انعام: ٢
٦٠مجلسىمصر٣٨ تا ٢١نور: ٣
٦٠مجلسىمصر تا آخر٨١ف: خرز٤

ثرنباء، انفطار، قريش و كو
٦٠مجلسىمصر٧٦ تا ٥٢ان: آل�عمر٥
٦٠مجلسىمصر تا آخر١٠٩مائده: ٦
٦٠مجلسىمصر تا آخر٨٣انبياء: ٧

٥ تا ١حج: 
٨ :X٦٠مجلسىمصر٣١ تا ١٣كه
٦٠مجلسىمصر٢٤ تا ١فاطر: ٩

٦٠مجلسىمصر تا آخر٤٩قمر: ١٠
، قريش٣٤ تا ١حمن: ر

٦٠مجلسىمصريس١١
٦٠مجلسىمصرىشور١٢
٦٠مجلسىمصر تا آخر٤٩قمر: ١٣

٨٠ تا ١اقعه: حمن و ور

نور
مد ا

مح
ت 

حا
د ش

ستا
ا

جاودانه�هاجاودانه�هاجاودانه�هاجاودانه�هاجاودانه�ها
 كه در ايران انجام شده و به صورت مجلسى١٢ تا ١ تالوت سوره�ى طه، آيات :٣جاودانه'ى 

 است٤٧ تا ٤٤ دقيقه است. از شنيدنى�ترين فرازهاى اين تالوت، آيات ٣٠است. زمان آن در حدود 
كه در مقام نهاوند انجام گرفته است. استماع اين تالوت را به همكاران توصيه مى�كنيم.

 سوره�ى ياسين آيات اول تا آخر، به مدت يك ساعت كه در مصر انجام گرفته است.:٤جاودانه'ى 
اين تالوت مجلسى را مى�توان در زمره�ى تالوت�هاى فنى استاد ذكر كرد كه به روايت حفص خوانده

شده است. اين جاودانه براى دانش�آموزان دوره�ى راهنمايى بسيار مناسب است.
 تا آخر نيز از٢٦ و سوره�ى نازعات آيات ٤٨ تا ٣٨ تالوت سوره�ى احزاب آيات :٢جاودانه'ى 

 دقيقه و به٦٠تالوت�هاى ماندگار و شورانگيزى است كه استاد آن را در ايران قرائت كرده�اند و زمان آن 
صورت مجلسى است.

 را بايد از شاهكارهاى تالوت استاد١١٩ تا ١٠٩ تالوت سوره�ى مائده، آيات :١جاودانه'ى 
 اين سوره در مقام١١٥ تا ١١٣ دقيقه است. آيات ٦٠شحات دانست كه در مصر انجام گرفته و زمان آن 

چهارگاه قرائت شده است.
) نيز از شاهكارهاى استاد است كه در عين فنى بودن،٣٠ور (جزء ُّ تالوت قصار��الس:٥جاودانه'ى 

آموزشى هم هست. عموم دانش�آموزان مى�توانند از اين تالوت براى آموزش قرائت استفاده كنند.
استاد هر سوره را ابتدا به صورت آموزشى و سپس هنرى قرائت كرده�اند.
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(دقيقه)

٦٠مجلسىمصرال تا ناسلزز١٤
٥ تا ١ه: حمد و بقر

٦٠مجلسىمصر٨٨ تا ١٥نمل: ١٥
٦٠مجلسىمصر٢٣ تا ١فاطر: ١٦

٣٠ تا ١٥فاطر: 
٦٠مجلسىمصر تا آخر٢٤فاطر: ١٧

١٥ تا ٧ى: شور
١٤ تا ١حج: 

٦٠مجلسىمصر تا آخر١٣ات: حجر١٨
ثراح، تين، علق، قدر، قريش و كوانشر

٦٠مجلسىمصرنجم١٩
١٧ تا ١قمر: 

عه، تكاثر، عصر، قار٣٨ تا ٢٦ان: آل�عمر
٦٠مجلسىمصر،نثر، كافرون، كوه، فيل، قريش، ماعوهمز٢٠

نصر، مسد، اخالص، فلق، ناس
٢ تا ١ه: بقر

٦٠مجلسىمصر تا آخر، تكوير، انفطار١١عبس: ٢١
١٤٧ تا ١٣٥نساء: 

١٨ تا ١ج:  تا آخر، معار١٦حاقه: 
٦٠مجلسىمصراح، تين،، ضحى، انشر٥٠ تا ٤٠اب: احز٢٢

ال و عادياتلزعلق، قدر، بينه، ز
٦٠مجلسىمصر٢٣ تا ١، نجم: ٢٠ تا ١٣احقاف: ٢٣

 تا آخر٣١، نجم: ١٨ تا ١٢انعام: 
٢٤ :X٦٠مجلسىاناير٤٤ تا ٣٢ و نمل: ٢٦ تا ١٣كه
٢٥ :X٦٠مجلسىمصرق، اعلى تا آخر، طار١٠٧كه

عه و تكاثرغاشيه، عاديات، قار
٦٠مجلسىاناير٦٧ تا ٥٤، انعام: ١٠٧ تا ٩٤انعام: ٢٦
٦٠مجلسىاناير تا آخر٨٥قان:  و فر١١٩ تا ١٠٩مائده: ٢٧

٤٨ تا ٣٨اب: احز
٦٠مجلسىاناير تا آخر و نصر٢٦عات: ناز٢٨

١٥ تا ١اء: اسر
 تا آخر، انشقاق٨٧نمل: 

٦٠مجلسىاناير تا آخر،٣٧، ق: ١٩ تا ١٥ان: آل�عمر٢٩
ثرانفطار، شمس و كو

٦٠مجلسىاناير تا آخر،١٣ات: ، حجر١٩ تا ١ى: شور٣٠
ثر و كو١١ تا ١ق: 
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٦٠مجلسىاناير٥٤ تا ٤١، مائده: ٢٩ تا ٧سX: يو٣١
٦٠مجلسىاناير٢٦ تا ١اقعه:  تا آخر، و٨٣قصص: ٣٢

اح و تينضحى، انشر
اللز تا آخر، ليل، تين، علق، ز٩جمعه: 

٦٠مجلسىانايرثر، تا آخر، كو١٠٥اء: عصر، حمد، اسر٣٣
٥ تا ١اح و علق: ضحى، انشر

٦٠مجلسىانايرثر و، كو٣٦ تا ٢٦نساء: ٣٤
١١ تا ١نساء: 

٦٠مجلسىاناير تا آخر١٧٣ و ١٣٦ تا ١٢٢نساء: ٣٥
٣ تا ١مائده: 

٦٠مجلسىاناير١٩٥ تا ١٨٥ان: آل�عمر٣٦
٢٠ تا ١٢ان: آل�عمر

٤٠ تا ١اقعه:  تا آخر، و٥٢ى: شور
٦٠مجلسىاناير تا آخر٧٠اب: اح، احزانشر٣٧

٢٢ تا ١انسان: 
٦٠مجلسىاناير١١٤ تا �٩٨، ٥٢ تا ١طه: ٣٨
٦٠مجلسىاناير٢٦١ تا �٢٥٢، ٣٨ تا ٢٦ه: بقر٣٩
٦٠مجلسىاناير٢٦ تا ١اقعه:  تا آخر، و٨٣انبياء: ٤٠
٦٠مجلسىاناير٢٢ تا �١، انسان: ٦٣ تا ٤١انفال: ٤١
٦٠مجلسىاناير تا آخر٤٩، قمر: ٤٥ تا ١طه: ٤٢

٣٣ تا ١حمن: ر
٦٠مجلسىاناير١١٤ تا ٩٨، طه: ٣٩ تا ١٩اء: اسر٤٣

١٥ تا ١يس: 
٦٠مجلسىانايرق،ج، طار، انشقاق، برو٤٧ تا ٨طه: ٤٤

اعلى و غاشيه
٦٠مجلسىاناير تا آخر٧٥، حج: ١٧ تا ٧غافر: ٤٥

٢٢ تا ١ن: منومؤ
٦٠مجلسىاناير تا آخر٧٦ تا آخر، يس: ٥٨قان: فر٤٦

١١ تا ١صافات: 
٦٠مجلسىمصر١٨ تا ١ج:  تا آخر، معار١٦انفطار، حاقه: ٤٧

١٤٧ تا ١٣٥نساء: 
٦٠مجلسىمصر١٩ تا ١ى: شور٤٨
٦٠مجلسىمصر تا آخر،١٠٧، كهX: ٢٦١ تا ٢٥٢ه: بقر٤٩

ال و تكاثرلزشمس، ضحى، ز
٦٠مجلسىمصر١٧ تا ١اء:  تا آخر، اسر١٢٥نحل: ٥٠

اللزتحريم، ز
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