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 الشيخ عبد العزيز عيون السود
 م9111-9191هـ / 1335-1399

 بتصرف منقول                                                                     
 إبراهيم بن عبد العزيز اجلوريشي: بقلم

 

 
 : شيوخه وطلبه للعلم

ج على  وكان رمحه اهلل ذا مهة عالية يف طلب العلم حىت ختر ، نشأ الشيخ عبد العزيز يف بيت علم ودين
 : كبار مشايخ وعلماء عصره عرفنا منهم

 السود حممد علي(( عيون )والده الشيخ )  -9
 عمه الشيخ عبد الغفار عيون السود -2
 الشيخ عبد القادر خوجه   -3
 الشيخ طاهر الرئيس   -4
 . الشيخ عبد اجلليل مراد  -5
 . الشيخ زاهد األتاسي  -6

 : امسه ومولده
أمني  ،اللغوي، احملدث، الفقيه، املفسر، هو املقرئ

ره ودرة فريد عص، عالمة محص وعاملها، اإلفتاء وشيخ القراء
حممد )الشيخ أبو عبدالرمحن عبد العزيز بن الشيخ )زمانه 

علي(( بن الشيخ عبد الغين عيون السود احلنفي احلمصي 
ولد يف مدينة محص ليلة اخلميس يف الثامن من شهر مجادي 

هـ املوافق لألول من شهر آذار عام  9335األوىل عام 
ألسرة عريقة يف العلم والفضل فوالده الشيخ ، م 9191

وعمه الشيخ عبد الغفار ، ي(( عيون السودحممد عل))
 . عيون السود من علماء محص ومشاخيها
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 . الشيخ أنيس كالليب  -1
 الشيخ حممد الياسني   -8
 . الشيخ أمحد صايف  -1

 املقرئ سليمان الفارس كوري املصري   -91
 (م 9144-9868هـ /  9363-9285)حممد سليم(( احللواين )شيخ قراء دمشق )  -99
 (م 9151-9111هـ /  9311-9398)املقرئ عبد القادر قويدر العربيلي   -92
 املقرئ أمحد بن حامد التيجي املكي   -93
 . شيخ القراء يف مصر املقرئ علي بن حممد الضباع -94
 . زائرياحملدث الشيخ النعيم النعيمي اجل  -95

والشيخ عبد  ،والشيخ طاهر الرئيس، وعن الشيخ عبد القادر خوجه، تلقى عن عمه الشيخ عبد الغفار
والشيخ  ،وغريهم . كما تلقى يف دار العلوم الشرعية التابعة لألوقاف عن الشيخ زاهد األتاسي، اجلليل مراد

لسود حممد علي(( عيون ا)شيخ )ووالده ال، والشيخ أمحد صايف، والشيخ حممد الياسني، أنيس كالليب
 (م9136هـ /9355وخترج منها عام )

السبع  فحفظ القرآن الكرمي ومن مثّ تلقى علم القراءات، فاغتنم الفرصة، أصيب مبرض قطعه عن الناس
خ قرائها مث نزل دمشق فقرأ على شي، مبضمن الشا طبية عن الشيخ املقرئ سليمان الفارس كوري املصري

ويف وقت أخذه عنه   . حممد سليم(( احللواين القراءات العشر الصغرى من الشاطبية والدرة)ئ )العالمة املقر 
كان يرتدد إىل قرية عربني )عربيل( قرب دمشق ليأخذ عن الشيخ املقرئ عبد القادر قويدر العربيلي القراءات 

هـ وأمت  9369ال شو  95حيث بدأ القراءة على شيخه عبد القادر يف ، العشر الكربى من طيبة النشر
وقرأ يف مكة املكرمة بعد احلج على شيخ قراء احلجاز . هـ9369ذي احلجة  4اخلتم يف أربعة شهور بتاريخ 

 . املقرئ أمحد بن حامد التيجي القراءات األربع عشرة مبضمن الشاطبية والدرة والطيبة والفوائد املعتربة
ئ شيخ عموم املقارئ املصرية الشيخ العالمة املقر وتلقى القراءات عن ، فرحل إىل مصر، استأذن والده

ة فقرأ عليه القراءات األربع عشرة من طريق الشاطبية والدرة والطيبة والفوائد املعترب ، علي بن حممد الضباع
. كما تلقى عنه املقدمة اجلزرية وعقيلة أتراب القصائد يف الرسم وناظمة الزهر يف علم الفواصل وكلتامها 

وقد أجازه علماء القراءات املذكورين كلهم . والشيخ عبد العزيز عيون السود من أصحاب . للشاطيب
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 ،األسانيد العالية يف علم القراءات سواء يف العشر الكربى من الطبية أو العشر الصغرى من الشاطبية والدرة
لقيه العشر الصغرى بتو ، وذلك بتلقيه عن عالمة عصره املقرئ علي بن حممد الضباع القراءات العشر الكربى

وإىل جانب علمه يف القراءات كان عاملاً يف التفسري حيقق فيه . وله .عن العالمة املقرئ حممد سليم احللواين
وأجازه احملدث  ،باع يف علم احلديث ومصطلحه وقواعد اجلرح والتعديل حفظ الكتب السته واملسلسالت

تلقى الفقه احلنفي وأصوله عن . يف رواية بعض األحاديثوعنده إجازات  .الشيخ النعيم النعيمي اجلزائري 
ل بأيب حنيفه وهم فقهاء بالتلقي بالسند املتص، وشيخه عبد القادر اخلوجه، وعمه الشيخ عبد الغفار، والده

 رضي اهلل عنه . وكان متمكنًا يرجع إليه يف معضالت الفقه حىت غدا املرجع األعلى يف محص بالفقه –
العلوم  وحمفوظاته كثرية تبلغ حنواً من ثالثة عشر ألف بيت من الشعر يف، يف علوم العربيةواسع اإلطالع  .

 . املختلفة

 : تالميذه
املقدمة قرأ عليه القرآن الكرمي برواية حفص عن عاصم و ، الشيخ املقرئ حممد متيم الزعيب احلمصي -9

حممد حممد  طبية والدرة للشيخاجلزرية ومنظومة الفوائد احملررة يف القراءات العشر من طريق الشا
 مث منظومة للشيخ عبد العزيز عيون السود زاد فيها على الفوائد احملررة لألصبهاين، هالل االبياري

 : واألزرق عن ورش ومحزة ويعقوب من طرق الطيبة مبنظومة أوهلا يقول
 . يقول راجي عفو ذي الودود * عبد العزيز عيون السود

وقد أجازه الشيخ عيون  ،يق الطيبة بتحريرات اإلزمريي واملتويل والعبيدي وغريهامث قرأ عليه العشر من طر 
 : السود ثالث مرات كتابة

 . هـ 9319إجازة بالقراءات العشر الكربى من طريق الطيبة عام : األوىل
 . هـ 9312إجازة يف منظومة الشاطبية يف القراءات السبع عام : الثانية
 . هـ 9314دور اإلقراء والعلوم الشرعية عام اإلجازة العامة ل: الثالثة

 -سودصهر الشيخ عبد العزيز عيون ال–تور أمين بن رشدي سويد الدمشقي الشيخ املقرئ الدك  -2
ه العشر من مث قرأ علي، قرأ عليه القرآن الكرمي كامأًل برواية حفص عن عاصم من طريق الطيبة

 .بذلك كلهوقد أجازه ، طريق من طريق طيبة النشر مجعاً 
 .الشيخ احملدث املقرئ النعيم النعيمي اجلزائري  -3
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 . تلقى عنه القراءات العشر الكربى من طيبة النشر، الشيخ مروان سوار الدمشقي -4
 .الشيخ املقرئ سعيد العبداهلل احملمد  -5
 . قرأ عليه القراءات العشر الصغرى من الشاطبية والدرة، الشيخ عبد الغفار الدرويب  -6
 .الشيخ حممد حامد األشقر املعروف بالغجري قرأ عليه القراءات السبع من الشاطبية  -1

 : وممن قرأ عليه بعض القراءات السبع هم
  . الشيخ أمحد اليايف  -8
اين قرأ عليه القرآن برواية ورش من طريق االصبه، الشيخ املقرئ أبو احلسن حمي الدين الكردي  -1

 . من طيبة النشر
( بن عبد العزيز عيون السود قرأ عليه رواية حفص عن عاصم الرمحن(حممد عبد )ولده الشيخ )  -91

 . من الشاطيبة
 .وهو من أهل مكة الشيخ حممد علوي املالكي أخذ عنه القراءات السبع من الشاطبية -99

 : مؤلفاته
 . مليم الساكنةالنفس املطمئنة يف كيفية إخفاء ا -9
 . رسالة يف أحكام بعض البيوع واملكاييل واألوزان الشرعية -2
 منظومة تلخيص صريح النص يف الكلمات املختلف فيها عن حفص  -3
 . منظومة اختصار القول األصدق فيما خالف فيه األصبهاين األزرق -4
 . الصغرى والكربىالفنت واملالحم وعالمات الساعة  -5

 : أخالقه ومشائله
حسن ، ا بني الناسحمبوب، مجع من العلم التواضع للعلماء واملتعلمني ؛ لكنه كان مع التواضع وقورا مهيبا

حريصا على  ،ويرفع قدرهم. بارا بوالديه وأعمامه، يهتم مبرافقيه وطالبه ويعتين هبم، العشرة والصحبة
ه ؛ حيرص ويذكرهم باالحرتام باراً بشيوخه وعلماء عصر ، زيارهتم بعد موهتمخدمتهم يف حياهتم ؛ يكثر من 

 . على رضاهم ويرتدد إليهم . يكثر من زيارة الصاحلني
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وقد نقل أنه  ،حيافظ على الصلوات ألوقاهتا مع اجلماعة، كثري الذكر والتالوة والصالة،  كان قليل املزاح
وبني الفجر  ،ويثابر على الذكر بني العشاء ين، يدمي التهجد، مل يصلّ  منفردا أبدا ال يف سفر وال حضر

 . وطلوع الشمس . وكان حيرص على تطبيق الّسنة يف أعماله وعباداته
وقد حدثوا  ،وجيذب إليه اجلالسني بكالمه، وهو من أعالم العلماء إذا حتدث بينهم كان له قدره وجالله

جمللس نائب وضم ا، األزهر الدكتور عبد احلليم حممود يف هذا الشأن أنه التقى يف إحدى املرات مع شيخ
، ملوضوعففصل صاحب الرتمجة يف ا، وأخبارها، رئيس اجلمهورية . وتطرق الكالم إىل أحاديث يوم القيامة

خ فأثار إعجاب احلاضرين وعجبهم . فلما مضى سأل شي، وأدىل بدلوه، وتناول مستقصيا ما قاله العلماء
 . لقد ملك علّي نفسي: كيف رأيت الشيخ ؟ قال: مهوريةاالزهر نائب رئيس اجل

وكان يرى ، زةوأنزهلم يف نفسه منزلة شريفة عزي، واحرتمهم، أحب النيب صلى اهلل عليه وسلم وآل بيته
 . النيب صلى اهلل عليه وسلم يف أغلب لياليه

رمهم ويتوىل للضيوف يكبقي أن نسوق ما نقل عارفوه عن كرمه الذي كان قليل النظري ؛ فقد كان حمبا 
فجعل ، أوالدهوقد ينزل به الضيف ومعه زوجته و ، وبىن هلم غرفا متصلة مبنزله ليؤمن هلم راحتهم، شؤوهنم

وقد  ،وال يزهد بأي ضيف منهم حىت لو كان صغريا، هلم غرفا غري األماكن اليت ينزل هبا الرجال وحدهم
 . ينزل عليه من ال يعرفه فيحسن ضيافته واستقباله

 وهلذا فقد اضطر أحيانا لبيع بعض ما ميلك ومنها كتبه للقيام حبق، ومل تكن أحواله املادية يف سعة
 . مث عوض الكتب اليت باعها حني تيسر له املال، الضيافة

 : يف ذكر وفاته رمحه اهلل تعاىل
عبد العزيز وبدأ خ توضأ الشي، وتقدمي العلم للمسلمني، وبعد حياة حافلة مليئة خبدمة كتاب اهلل تعاىل

 وتويف يف أثناء الصالة وهو ساجد يف الساعة الرابعة قبل الفجر من يوم السبت، يف صالة التهجد كعادته
م .  9111هـ املوافق الثالث عشر من شهر كانون الثاين عام  9311الثالث عشر من شهر صفر عام 

 موارد األبرار عن عمر قارب الثالث والستني عاما رمحه اهلل رمحة واسعة وأورده


