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QARI MESIR YANG DISEGANI:  

SHEIKH ABDUL BASIT MUHAMMAD ABDUL SAMAD 

Nurhafizah Ahmad & Fadzilawani Astifar Alias  

Mesir mempunyai ramai qari terkenal yang memberi sumbangan besar kepada dunia penyebaran 

ilmu al-Quran. Generasi al Quran yang muncul di Mesir adalah kerana persekitaran yang kondusif untuk 

mempelajari dan mendalami ilmu al Quran. Terdapat ramai qari Mesir yang terkenal, antaranya ialah 

Sheikh Muhammad Siddiq Al Minshawi, Sheikh Mahmud Khalil Al Husari dan Sheikh Abdul Basit 

Muhammad Abdul Samad. Mari kita kenali qari Mesir yang telah memberi sumbangan besar dalam ilmu 

al Quran, iaitu Sheikh Abdul Basit Muhammad Abdul Samad.   

Sheikh Abdul Basit Muhammad Abdul Samad 

 

 
Sumber:https://www.quran-

tilawat.com/reciter/abdul-

basit-abdul-samad 

Beliau dilahirkan pada tahun 1927 di kampung Al Maraizah yang terletak 

di bandar Armanat di Muhafazah Qina di selatan Mesir. Beliau dibesarkan 

di sebuah kawasan yang penduduknya mementingkan pendidikan tahfiz 

dan tajwid al Quran. Datuknya adalah merupakan seorang yang kuat 

beribadat dan menitikberatkan hafazan dan hukum hakam al Quran.  

Begitu juga ayahnya yang merupakan seorang ulama’ Tajwid. 

 

Sebahagian adik beradiknya juga merupakan penghafaz al Quran 

dengan ini mendorong beliau menghafaz al Quran ketika umurnya 

mencecah 6 tahun.  Pada masa itu juga beliau telah meminta untuk belajar 

dengan seorang sheikh yang bernama Sheikh Al Amir di Armanat dan 

sheikh tersebut telah menerimanya dengan hati yang terbuka kerana beliau 

melihat terdapat tanda-tanda yang menunjukkan kelayakan beliau untuk  

berkecimpung dalam bidang al Quran di samping bakat beliau yang boleh digilap ketika sheikhnya 

mendengar beliau membaca Al Quran. Sheikhnya iaitu Sheikh Al Amir menyatakan bahawa beliau juga 

mempunyai kepintaran, keistimewaan serta cepat menguasai apa yang diajar disebabkan keprihatinan dan 

kesungguhan yang jitu daripada beliau dalam mengikuti apa yang diajar oleh sheikhnya.  Beliau juga 

meneliti setiap hukum hakam di dalam makhraj lafaz-lafaz, waqaf dan ibtida’ di samping kelunakan 

suaranya yang sedap didengar.  Begitu juga ketika beliau pulang ke rumah, beliau mengalunkan apa yang 

dipelajari daripada sheikhnya dengan suara yang merdu sehingga akan berhenti setiap orang yang 

mendengarnya. 

 

Sebahagian adik beradiknya juga merupakan penghafaz al Quran dengan ini mendorong beliau 

menghafaz al Quran ketika umurnya mencecah 6 tahun.  Pada masa itu juga beliau telah meminta untuk 

belajar dengan seorang sheikh yang bernama Sheikh Al Amir di Armanat dan sheikh tersebut telah 

menerimanya dengan hati yang terbuka kerana beliau melihat terdapat tanda-tanda yang menunjukkan 

kelayakan beliau untuk berkecimpung dalam bidang al Quran di samping bakat beliau yang boleh digilap 

ketika sheikhnya mendengar beliau membaca Al Quran. Sheikhnya iaitu Sheikh Al Amir menyatakan 

bahawa beliau juga mempunyai kepintaran, keistimewaan serta cepat menguasai apa yang diajar disebabkan 

keprihatinan dan kesungguhan yang jitu daripada beliau dalam mengikuti apa yang diajar oleh sheikhnya.  

Beliau juga meneliti setiap hukum hakam di dalam makhraj lafaz-lafaz, waqaf dan ibtida’ di samping 
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kelunakan suaranya yang sedap didengar.  Begitu juga ketika beliau pulang ke rumah, beliau mengalunkan 

apa yang dipelajari daripada sheikhnya dengan suara yang merdu sehingga akan berhenti setiap orang yang 

mendengarnya. 

 

Setelah beliau mencecah umur 12 tahun, beliau memulakan penyebaran dakwah di setiap bandar-

bandar dan kampung-kampung di Muhafazah Qina khususnya di Asfun Mutainah dengan bantuan Sheikh 

Mohammad Salim di setiap tempat yang beliau pergi. Di penghujung tahun 1951 Sheikh Al Dhiba’ yang 

merupakan salah seorang gurunya telah meminta beliau untuk menjadi Qari di siaran Radio akan tetapi 

beliau ingin menangguhkannya kerana memikirkan kepada kampung dan ahli keluarganya. Hal ini kerana 

proses rakaman memerlukan jadual yang khusus. Namun begitu Sheikh Al Dhiba’ berjaya juga 

merakamkan bacaan beliau ketika sambutan Maulid Sayyidah Zainab.  Di sinilah bermulanya kemasyhuran 

beliau dan rakaman ini telah dikemukakan kepada Lujnah Penyiaran. Pada tahun 1951 ini juga beliau telah 

merakamkan bacaannya di Radio dan seterusnya menjadi salah seorang yang terkenal di dalam bidang 

tilawah Al Quran. 

 

Beliau telah wafat pada hari Rabu, 30 November 1988 setelah sekian lama mengidap penyakit 

kencing manis dan hati.  Pada hari kematiannya puluhan ribu peminat-peminatnya, duta – duta yang terdiri 

daripada pelbagai bangsa dan negara mengiringi jenazahnya dan kewafatannya merupakan satu kehilangan 

yang besar dalam dunia tilawah Al-Quran. 

 

Kehebatan qari Mesir sememangnya tidak dapat disangkalkan lagi dan seharusnya dijadikan 

penyubur semangat di kalangan kita, umat Islam akhir zaman.  Segala sumbangan qari – qari terdahulu 

dalam ilmu al Quran seharusnya diteruskan oleh generasi muda masakini.   

Sheikh Abdul Basit Muhammad Abdul Samad dalam kenangan (1927 – 1988) 

 

 

 

 

Sumber: https://en.shafaqna.com 


	TINTA EDITOR
	AKTIVITI JSKM 2022
	PERKONGSIAN
	PUISI
	PERMAINAN
	PENCAPAIAN STAF JSKM
	GERAN FRGS FASA 1/2021
	PENERBITAN BERINDEKS
	INOVASI
	PENGIKTIRAFAN

	NOTA



