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  السيرة الذاتية لفضيلة الشيخ محمد طه سكر رحمه اهللا
  

 .مقرئ، فقيه،جامع، هو حممد بن طه سكر الصّيادّي الرفاعي احلسيين، أبو هشام
نشأ يتيمًا يف حضن  ) م١٩٢٢هـ ــ ١٣٣٥ (حي العفيف، مبنطقة الصاحلية سنة ولد يف دمشق يف 

الذي حفظته إياه منذ نعومة أظفاره،  والدته الكرمية اليت وهبته أحسن ما عندها، وهو كتاب اهللا تعاىل،
عكف الشيخ حفظه اهللا منذ صغره على . اخلامسة عشرة وهو يف السن العاشرة من العمر، وختمه يف

ة كاملة برواية حفص عن عاصم، وكان حممود فايز الدير عطاين ختم حلقات العلم، فقرأ على الشيخ
متون القراءات، فما إن ختم تلك الرواية حىت أمسعه الشاطبية والدرة كاملتني،  خالل هذه اخلتمة حيفظ

الكبري،  اإلفراد لكل راٍو ختمة كاملة، فقرأ حنو عشرين ختمة متنوعة الروايات، مث شرع باجلمع وشرع يف
عطاين باالستبيان منه  وكان خالل ذلك يقوم الشيخ الدير. ة الذي انتهى منه يف سّن اخلامسة عشر 

تلك القراءة من الشاطبية أو الدرة، أو إثارةمسألة حنوية وغريها من مسائل ذات أمهية ) مواطن الشاهد(
احلسن الكردي إىل جمموعة القرّاء الذين كانوا حتت إشراف  يف هذا اال، وانضم مع قرينه الشيخ أيب

 فأقاموا جلسة لإلقراء حيصل ا مدارسة القرآن الكرمي ووجوهه ورواياته، وما زالت د احللواين،الدكتور سعي
 .قائمة حىت اآلن مبا يُعرف مبجلس القرّاء
) مشكاة املصابيح( التكرييت، وقرأ عليه بعض العلوم، ومنها كتاب حضر دروس العالمة الشيخ علي

  .احلديث للتربيزي يف
واإلقراء، فهو حمّرر مدّقق ال يرضى  ليم، فهو على طريقة وسنن شيخه يف القراءةوأّما منهجه يف التع

يتشّدد يف ضبط القراءة لتالمذته، فمنهم من يبقى ويعرب حىت  من القراءة إال ما َيصّح ويُقبل، لذا فإنّه
 .عن ذلك خيتم، ومنهم من تقصر مهته

اّودة، مث يبدأ من األول، ويلقي  على القراءةيتمّرن الطالب » عمّ «وطريقته مع املبتدئ بإقرائه جزء 
هلا بل مجلة واحدة، ال يرتك له شيئاً، وإن استدعى  أحكام التجويد ويصّححها على الطالب دون جتزئة

وعندما يدخل عليه الطالب للمّرة األوىل ميلي عليه . حىت يتقن القراءة األمر إعادة شيء من ذلك أعاده،
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التجويد  نه القراءة من شروط كااللتزام باألوقات واآلداب واحملافظة على أحكامتتطلبه م الشيخ مجيع ما
  .وغري ذلك

يف حي العفيف، ومسجد الشيخ حمي الدين  وقد قرأ حفظه اهللا يف أماكن متعددة، منها منزله املبارك
 .جامع التوبةو الشهيد،  ياطني، ومسجد نور الدينبن عريب، ومسجد اخل

 .من حفظة كتاب اهللا تعاىل وكثريمنهم ممن مجع القراءات على يديهوخترّج به عدد كبري 
  .م١٣/٨/٢٠٠٨هـ املوافق له  1329 شعبان ١٢تويف رمحه اهللا فجر يوم األربعاء 

 
 .وحممد أرنبة خالد بركات: ترمجة الشيخ بقلم تلميذيه


