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يزخر تاريخ العرب واملسلمني بالعديد من
األسماء الالمعة في مجاالت العلم املختلفة ،هؤالء
العلماء ذاع صيتهم قدميا ً ،وتبارى كل منهم في
إثراء احلياة بعلمه واكتشافاته التي مازالت مؤثرة
وذات بصمة واضحة منذ مئات السنني حتى اليوم.
ونحن ب��دورن��ا في «ال��وس��ط» نحاول إلقاء الضوء على
مسيرة عدد من هؤالء العلماء واملفكرين والدعاة  ،سواء على
املستوى احمللي أو العربي واإلسالمي ،محاولني مجددا ً منحهم
القدر اليسير من حقهم علينا  ،وليتواصل اجليل احلالي مع
ذكراهم العطرة .فعلى مدى الشهر الكرمي سنبحر في ذكريات
رموزنا ،لننهل من علمهم الوفير ،ونتعلم كيف
برع كل منهم في مجاله ،آملني التوفيق في عرض
مسيرتهم.

مشاري العفاسي
ال����ع����ف����اس����ي ..س���ف���ي���ر ال���س���ع���ادة
ل����ه ال���ع���دي���د م����ن اإلص���������دارات
اإلس���ل��ام������ي������ة ال�����ت�����ي ان����ت����ش����رت
ع���������ل���������ى م���������س���������ت���������وى ال��������ع��������ال��������م

سمو ولي العهد يرحب به في إحدى املناسبات

الشيخ مشاري العفاسي هو قارئ متقن
ألحكام القرآن الكرمي ساعده على ذلك صوته
العذب وامكانيته في ق��راءة القرآن بجانب
انه منشد ديني ..حصل على شهرة عاملية
بجانب انه ميتلك العديد من اإلصدارات التي
انتشرت على املستوى العاملي.
ولد مشاري بن راشد بن غريب بن محمد
بن راش��د العفاسي ي��وم األح��د 11رمضان
1396هـ ،املوافق  5سبتمبر 1976م بالكويت
وه��و م��ت��زوج ول��ه ابنتان ،ويكنى بـ(أبي
نورا).
ب��دأ رحلته م��ع ال��ق��رآن منذ أن ك��ان في
الثامنة ،حيث كان يذهب مع عمه إلى حلقة
القرآن باملسجد ،وبدأ اإلمامة بالفعل وصالة
التراويح بداية من عام 1996م ،كان عمره
وقتها حوالى  18سنة ،وصدر أول شريط له
سنة 1996م وكان يحمل تالوة لسور غافر
ُصلَتْ والشورى.
وف ًّ
قرأ مشاري القرآن الكرمي على كثير من
العلماء ومشاهير القراء في العالم اإلسالمي
ومنهم فضيلة الشيخ أحمد عبد العزيز
ال��زي��ات -رح��م��ه ال��ل��ه -ب��رواي��ة حفص عن
عاصم من طريق الشاطبية ،وفضيلة الشيخ
إب��راه��ي��م علي شحاتة السمنودي وال��ذي
ق��رأ عليه الشيخ احلصري والشيخ محمد
صديق املنشاوي والشيخ مصطفى إسماعيل
والشيخ عبد الباسط عبد الصمد ،والدكتور
أحمد عيسى امل��ع��ص��راوي -رئ��ي��س مجمع
ال��ب��ح��وث اإلس�لام��ي��ة وم��راج��ع املصاحف
باألزهر الشريف -قرأ عليه القرآن بقراءة
عاصم بن أبي النجود
ل��م يكن غريبا أن يرتفع ص��وت الشيخ
مشاري راشد غريب محمد راشد العفاسي
الشهير مبشاري راش��د العفاسي، ليصبح
جنما في سماء التالوة ودنيا املقرئني رغم
 2عاما فعندما تستمع إلى
أنه لم يتجاوز 6
صوته العذب وه��و يتلو ويجود بالقرآن
ال��ك��رمي  ،ستسافر بروحك معه إل��ى عوالم
وأزمان غير تلك التي نعرفها وستتذكر فقط
أنك وحيد أمام كلمات الله تعالى وتتعرف
للمرة األولى على تلك األسرار التي أودعها
املولى كلماته.
تأثر مشاري راش��د ب��أص��وات ق��راء كان
يستمع إلىها منذ صغره ،ومنها الشيخ
علي جابر -إم��ام احلرم املكي سابقا -الذي
كان سببا في حب مشاري للقران ،واحتك
بعدها مبشايخ املقرئني واحملفظني في كل من
الكويت والسعودية  ،ثم قام بتالوة القرآن
الكرمي كامال أمام الشيخ املصري عبد الرافع
رضوان الشرقاوي أحد أشهر علماء املدينة
املنور ة  ،ثم كرر هذه التالوة مرة أخرى على
مسامع فضيلة الشيخ أحمد عبد العزيز
الزيات شيخ املشايخ الذي قرأ على يديه كبار
مشايخ هذا العصر.
مييل مشاري راشد إلى االستماع للقراء
املصريني وبخاصة الشيخ محمد رفعت،
وال��ش��ي��خ مصطفي إس��م��اع��ي��ل وال��ش��ي��خ
امل��ن��ش��اوي، حيث حسن ال��ص��وت وحسن
التالوة ،فيجمع بني التعلم واالمتاع.
ي��ق��ول اس��ت��وق��ف��ن��ي ف��ي ص���وت الشيخ
مصطفى إسماعيل تفاعله م��ع املعاني،
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أول داع��ي��ة ك��وي��ت��ي ي��ق��وم ب��إن��ش��اء ق��ن��اة إسالمية
وقدرته على جعل معاني اآلي��ات هي التي
تفرض تلوينها النغمي ،وليس العكس؛
فالقارئ مطلوب منه أن يعبر عما في اآليات
من معان بصوته ،وه��ذا ما يفعله الشيخ
مصطفى إسماعيل ،إن��ه أستاذ كبير ،وهذا
دليل على أن املسألة ليست حنكة باألنغام
وإمن��ا ق��درة كبيرة على امتصاص رحيق
اآليات الشريفة ،وإفرازها من خالل الصوت
عسال.
ويعتبر م��ش��اري العفاسي ” م��ن اشهر
رج��ال االس�لام وله مكانه عظيمة حيث انه
هو إم��ام املسجد الكبير بدولة الكويت هذا
بجانب كونه خطيب ف��ي وزارة األوق��اف
والشؤون اإلسالمية بدولة الكويت ايضا
… اجلدير بالذكر ان مشاري العفاسي هو
اول داعية اسالمي كويتي يقوم بإنشاء أول
قناة إسالمية كويتية وهي ” قناة العفاسي
الفضائية ” … .مشاري العفاسي هو قارئ
للقرآن الكرمي ويساعده على ذل��ك صوته
العذب وامكانيته في قراءة القرآن بالتجويد
وات��ق��ان بجانب ان��ه منشد ديني كويتي..
يحصل مشاري العفاسي على شهره عاملية
هذا بجانب انه ميتلك العديد من اإلصدارات
التي انتشرت على املستوى العاملي.
بتاريخ  5سبتمبر ع��ام  1976ميالديا

العفاسي إماما
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امل��واف��ق  11رم��ض��ان  1396هجريا ول��د ”
م��ش��اري ب��ن راش��د ب��ن غريب ب��ن محمد بن
راش��د العفاسي ” … أما مسقط رأس��ه فهو
ولد بالكويت … .حياتة الشخصية مشاري
العفاسي متزوج ورزقه الله باطفال … اهم
مامييز مشاري العفاسي انه ويجعله داعية
اسالمية متميز هو صوته العذب وسيطرته
ع��ى ه��ذا ال��ص��وت كما ان ق��وة ف��ي التحكم
طبقات صوته.
تلقى مشاري العفاسي تعليمه في اململكة
السعودية حيث التحق باجلامعة اإلسالمية
باملدينة النبوية وتلقى تعليمه بكلية
القرآن الكرمي وتخصص في قسم الدراسات
اإلسالمية “القراءات العشر والتفسير ”
… وبعد ان حصل مشاري العفاسي على
تعليمه في السعودية انتقل مباشرة الى
مصر من اجل احلصول على إجازات من قبل
كبار مقرئي العالم اإلسالمي في مصر.
وبني اع��وام  1994 – 1992قام مشاري
العفاسي بحفظ القرآن الكرمي كامال اي امت
حفظ القرآن الكرمي في عامني فقط … بعد
ان امت حفظ القرآن انتقل الى درسة القراءات
العشر والتفسير وبعد ذلك في عام 1420
هجريا قام بنشر اول سور قرانية بصوته
العذب وهما ” غافر وفصلت وال��ش��ورى ”

… بتاريخ  1420هجريا أم باملصلني الول
م��رة وك���ان ذل��ك م��ن داخ���ل املسجد الكبير
بالكويت … .ن��ال م��ش��اري بعد ذل��ك عدة
اج���ازات من ” الشيخ العالمة عبد الرافع
رضوان الشرقاوي واجازة اخرى من الشيخ
العالمة إب��راه��ي��م السمنودي رح��م��ه الله
وايضا حصل على اجازة من الشيخ العالمة
أحمد عبد العزيز الزيات ”.
بعد ان اتقن العفاسي ال��ق��راءات العشر
قرر ان يقوم بأحياء هذه القراءات بني الناس
فقام بانشاء كل من خدمة العفاسي وكذلك
قناة العفاسي وقام باذاعة جتويدات القرآن
الكرمي بصوته عليها … كما قام بعمل العديد
من املسابقات القرآنية في اماكن متفرقة
كمثل ” أميركا وفرنسا والشيشان واإلمارات
والسعودية ” … قام مشاري بعمل العديد
من البرامج من اجل تعليم القرآن الكرمي مثل
البرامج التالية ” خلونا معاه … رتل مع
العفاسي … رتل مع العفاسي  … ” 2قام
عفاسي بالقاء العديد من احملاضرات مثل
محاضرة علم القراءات  ،محاضرة القراءات
العشر وأثرها في حياتنا.
حصل العفاسي على عديد من التكرميات
مثل ” على وسام مجلس التعاون اخلليجي
 ،وكذلك نال جائزة أوسكار املبدعني العرب
 ،ولقد حصل العفاسي ايضا على شهادة
التفرد في اإلبداع تكرميه سفيرا ً للسعادة …
بجانب تكرميات اخرى عديدة “.

الشيخ مشاري العفاسي
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إعداد:

وليد سماحة

