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 الشيخ امحد احللواني الكبري
 (هـ8221-8031)

 بقلم : إحسان جوجياتي
هذا اجلبل  ..نذكر معها الشيخ امحد احللواين الكبريالميكننا ان نذكر النهضة القرآنية يف دمشق إال و 

 .صاحب الفضل يف إعادة دمشق على اخلارطة كمركز عظيم لتدريس القرآن الكرمياالشم و 
الذي له و  ،الذين يذكرون بأفعاهلم اىل يوم القيامةيم من رجال هذا الشعب الصاحلني و العظهذا الرجل 

إنه الشيخ  …اليت انتشرت يف العامل من دمشق الفضل يف تسعني باملائة من النهضة القرآنية يف دمشق و 
 . امحد احللواين الكبري

 
عاد بعث أنه ، إذ االدعاء له بالرمحةه باخلري و قد كان سيدنا ابو احلسن عليه رمحة اهلل دائم الذكر لو 

ن علم القراءات قد بدأ يتناقص يف دمشق من بعد أحيث  .. القراءات يف دمشق من جديدعلم التجويد و 
، حىت قام الشيخ امحد احللواين يف القرن الثالث عشر اهلجري بإعادة ابن اجلزري رمحه اهلل اىل ان اندرس

 .رواية وتلقينابعثه من جديد تالوة و 
 

 ونسبه: اسمه
 هـ( 8031 – 8221)هو الشيخ أمحد بن السيد علي بن السيد حممد احللواين الكبري الشهري بالرفاعي 

 .للهجرة 8221، و قد ولد الشيخ احللواين عام شيخ قراء بالد الشام
 

 العلمية:حياته 
خ عبد الرمحن الشقرأ بعض العلوم على مشايخ عصره مثل الشيخ سعيد احلليب و قد حفظ القرآن و و  

 .الكزبري والشيخ حامد العطار وغريهم
 هناك التقى بالشيخ أمحد املصري املرزوقي البصري املكي الدار والوفاة،هـ سافر اىل احلج و  250يف عام و 

فقرأ عليه ختمة جمودة يف رواية حفص عن عاصم، مث حفظ عليه الشاطبية، وقرأ القراءات السبع من 
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اءات العشر من طريق الشاطبية والدرة، مث حفظ الطيبة لشيخ هذا الفن طريقها، مث حفظ الدرة، وأمت القر 
الشيخ حممد بن اجلزري، وقرأ عليه ختمة من طريقها للقراء العشرة، مث أجازه الشيخ بالقراءات العشر وما 

 .هـ 8051مث رجع إىل وطنه دمشق الشام سنة سنوات، 4جتوز له روايته، وأقام هناك 
خ ، ان ذكر له بعد عودة الشيياسر عرنوس عن شيخه حسني خطاب رمحه اهلل كما ذكر السيد حممدو 

فسافر اىل مكة املكرمة  ،، فطُلب منه بإحلاح ان يُقرأ بدل شيخه، تُويف شيخه املرزوقيامحد احللواين الكبري
 .ثم رجع الى دمشق و قام بنشر علم القراءات…مكث فيها سبعة عشر عاما و 

 
 تالمذته:

لواين منهم الشيخ حممد سليم احل، نشروه لنا عذبا طريا  ا هذا الواجب و وؤ لعلماء تبقد دّرس ثلة من او 
ستاذ الشيخ استاذ الشيخ بكرى الطرابيشي رمحه اهلل و أالذي هو و الذي خلفه من بعده يف مشيخة القرّاء )

 .بالشام آننشر العلم يف ربوع الشام حىت استطاع ان ينشأ نواة لعلم القر حممود فائز ديرعطاين( و 
ذا الفن من هل هأستاذ أصبح أالذي  محمد سليم الحلوانيبرز تالميذه املتقنني ولده الشيخ أمن و 
 ..… الشيخ عبد القادر الصباغ و غريهم، و الشيخ امحد دمهانالشيخ حممد القطب و ، و بعده

 
 وفاته:

واب الكبري هّنأه بالثالكبري و ، فرحم اهلل الشيخ امحد احللواين للهجرة 8031رمحه اهلل عام  توفي الشيخ
، من قرأ على علماء الشام إن شاء اهلل راجع اليهغلبية من يقرآ يف الشام و أثواب هو جالس يف قربه و و 

 .، إنه مسيع جميبووفقنا للمسري على هنجه
 

 : املراجع
 سرية الشيخ مشافهة من سيدنا ايب احلسن الكردي  
 منتدى الووثاينسرية خمتصرة كتبها ياسر عرنوس يف  

_______________________ 



  سليم احللواين رمحهما اهللالشيخ ترمجة الشيخ أمحد وولده 

  www.naseemalsham.com                                                                         :موقع نسيم الشام 3 

 شيخ القراء يف الديار الشامية
 سليم احللواني حممد

 
 :حياته العلمية

تمات كثرية وقرا خ الرابعة عشرة العشر يف، وأمت القراءات من عمره العاشرةحفظ القران الكرمي يف 
ظ الشاطبية ، وحفمن عمره كان قد أتقن القراءات الخامسة عشرة. وملا بلغ مشرتكا مع غريه وإفرادا   مجعا  

 .عصرهوالدرة.كما قد تلقى العقلية والنقلية عن علماء 
 8031ام ، وملا تويف والده شيخ القراء خلفه يف املشيخة عبدأ باإلقراء بإذن والده وهو يف الثانية عشرة

، وعلمه لكافة الطبقات وخترج على يديه كثري من املقرئني واجلامعني كما قرأ عليه جم هـونشر هذا العلم
 .غفري رواية حفص

 .بة وسوامها من املدارس واملساجد ويف بيتهيف املدرسة الكاملية ويف جامع التو  أقرأ  
 :شيوخه

والده الشيخ املقرئ أمحد احللواين الكبري ، حيث حفظ على يديه القران الكرمي والشاطبية والدرة  8
 .وقرأ عليه القراءات العشر وملا يبلغ احللم

 الشيخ سليم العطار   2
 الشيخ بكري العطار  0
 الشيخ عمر العطار  4

 :اسمه ومولده
 بن أمحد بن سليم" "محمدهو الشيخ العالمة املقرئ 

حممد بن علي بن علي احللواين الرفاعي احلسيين 
 .هـ8215الدمشقي الشافعي. ولد يف دمشق عام 
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 .حممود احلمزاوي مفيت دمشق الشيخ  5
 الشيخ حممد املنيين مفيت دمشق  6
 الشيخ أمحد املنري  1

 : تالميذه
 الشيخ حممود فايز الديرعطاين  8
 الشيخ حسن بن حسن دمشقية البريويت 2
 الشيخ أمحد احللواين احلفيد 0
 الشيخ عبد الرمحن احللواين 4
 الشيخ حممد سعيد احللواين 5
 العزيز عيود السود احلمصيالشيخ عبد   6
 الشيخة إسعاف بنت الشيخ حممدسليم احللواين 1

 .سبعتهم قرؤوا عليه القران الكريم بالقراءات العشر من طريقي الشاطبية والدرة
 الشيخ بكري الطرابيشي  1
 الشيخ رضا القباين 9

 الشيخ عبد الوهاب دبس وزيت 83
 الشيخ كرمي راجح 88
 الشيخ حسني خطاب 82

 . خمستهم قرؤوا عليه القرآن الكريم بالقراءات السبع من الشاطبية
 :وفاته

 هـ8060تويف بدمشق يف شهر ربيع األول عام 
 املراجع: 
 293/ص2إمتاع الفضالء برتاجم القراء للشيخ الياس الربماوي ج 
  630تاريخ علماء دمشق ص 


