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إن الحمد ِل نحمده ونستعٌنه ونستغفره ،ونعوذ باِل من شرور أنفسنا ومِن سٌِئات أعمالنِا،
من ٌهده للا فل مضل له ،ومن ٌضلل فل َادي له.

وأشهد أن ل إله إل للا وحده ل شرٌك له ،وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.

﴿ٌا أٌها الذٌن آمنوا اتقوا للا حق تقاته ول تموتن إل وأنتم مسلمون﴾
(آل عمران)102 :

﴿ٌا أٌها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهمِا رجِال

كثٌرا ونساء واتقوا للا الذي تساءلون به والرحام إن للا كان علٌكم رقٌبا﴾
(النساء)1 :

﴿ٌا أٌها الذٌن آمنوا اتقوا للا وقولوا قول سدٌدا ٌصلح لكم أعمِالكم وٌغفِر لكِم ذنِوبكم ومِن

ٌطع للا ورسوله فقد فاز فوزا عظٌما﴾
(الحزاب)00،01 :
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بِسِمِِللاِِالرِحِمِنِِالرِحِيِمِ ِ
﴿ثِمِِأِوِرِثِنِاِالكِتِاِبِِالِذِيِنِِاصِطِفِيِنِاِِمِنِِعِبِاِدِنِاِ﴾

امرٍ وع ِ
ات اب ِن ع ِ
إِجاْزة بِقِراء ِ
اصٍم وا ْل ِكساْئِي
ْ
وخل ِ
ف ا ْلعاْ ِشرِ
بسم للا ،والصلة والسلم على رسول للا ،نبٌنا محمد -صلى للا علٌه وسلم.-
أما بعد:
فعن عائشِة –رضًِ للا عنهِا -أن النبًِ –صِلى للا علٌِه وسِلم -قِال" :المِاَر بِالقرآن مِع
السِفرة الكِرام البِررة ،والِذي ٌقِرأ القِرآن وٌتتعتِع فٌِه وَِو علٌِه شِاق لِه أجِران" متفِق
علٌه.
وعن عثمان بن عفان –رضً للا عنه -عن النبً –صلى للا علٌه وسلم -قال:
"خٌركم من تعلم القرآن وعلمه" أخرجه البخاري.
وقال اإلمام ابن الجزري فً (طٌبة النشر):
وبعد فاإلنسان لٌس ٌشرف
لذاك كـان حاملو القــــرآن

إل بما ٌحفظه وٌعرف
أشراف المة ألً اإلحسان

قال -أٌضا -اإلمام الشاطبً فً (الشاطبٌة):
وإن كتاب للا أوثق شافع

وأغنى غناء واَبا متفضل

وخٌر جلٌس ل ٌمل حدٌثه

وتزداده ٌزداد فٌه تجمل
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وقال أٌضا:
ومن شغل القرآن عنه لسانه

ٌنل خٌر أجر الذاكرٌن مكمل

ومما ل رٌب فٌه أن أفضل الكتب السماوٌة كتاب للا –عز وجل -المنِزل علِى عبِده ومختِاره
ومصطفاه محمد –صلى للا علٌِه وسِلم ،-وكِان علِم القِراءات لتعلقِه بِه أعظِم العلِوم قِدرا
وأرفعهِا شِرفا ومنِارا ،ولهِذا فهِو أولِى مِا تصِرف إلٌِه الهمِم العِوالً وأجِل مِا تبِذل فٌِِه
المهج الغوالً ،ل سٌِما وقِد تصِدى لِه رجِال محققِون وفحِول مِدققون فكشِفوا عِن وجهِه
اللثام ونقلوه على تحرٌر تامَ ،ذا كله عن طرٌق اإلسناد.
قال محمد بن حاتم" :إن للا كرم َذه المِة وشِرفها وفضِلها باإلسِناد ،ولٌِس ذلِك لمِة مِن
المم كلها قدٌمها وحدٌثها".
وق ِال ش ٌِخ اإلس ِلم اب ِن تٌمٌ ِة –رحم ِه للا" :-اإلس ِناد م ِن خص ِائص َ ِذه الم ِة ،وَ ِو م ِن
خصائص اإلسلم ،ثم َو فً اإلسلم من خصائص أَل السنة".
وقال اإلمام أحمد –رحمه للا" :-اإلسناد العالً سنة عمن سلف".
وقال -أٌضا" :-طلب علو اإلسناد من الدٌن".
وقال اإلمام ابن الجزري فً النشر بعد ذكره لسانٌد القراءات وطرقها:
"وإنما ذكرت َذه الطرق وإن كنت خرجت عن مقصود الكتاب لٌعلم مقدار علو اإلسناد ،وأنِه
كما قال ٌحٌى بن معٌن –رحمه للا" :-اإلسناد العالً قربة إلى للا تعالى وإلى رسوله –صلى
للا علٌه وسلم ،"-وروٌنا عنه أنِه قٌِل لِه فًِ مِرض موتِهَِ :ل تشِتهً؟ فقِال" :بٌِت خِال
وإسناد عال".
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وكان ممن جد فً تحصٌل َذا العلم النفٌس المعلوم ،وبحث عن علومه من منطوق ومفهِوم،
السعٌدة –إن شاء للا فً الدنٌا واآلخرة -اللوذعٌة الدٌبة واللمعٌة الرٌبة:

تُالفُاضُلُ ُةأُ:فُاُطُمُةُأُشُُرفُعُبُدُالسُتُارُبُُركُاُتُالذُهُبُيُُ .
ا ُلأخُ أُ
المولودة فً :المعادي-القاَرة-جمهورٌة مصر العربٌة.
المقٌمة فً :دولة اإلمارات المتحدة.
غفر للا لها ،وبلغها رضاه فً الدارٌن ،ونفع بها.
فقِد شِمرت عِن س ِاعد الجِد والجتهِاد ،وبحث ِت عِن الِِدقائق فأج ِادت ،وقِرأت علًِ الق ِرآن
العظٌم الشأن والمزٌة من أوله إلى آخره ختمة كاملة غٌبا عن ظهر قلب بالقراءات ابن عامر
وعاصم والكسائً وخلف العاشر فً ختمِة واحِدة مِن طرٌقًِ الشِاطبٌة والِدرة جمعِا ،بغٌِة
اإلتقان ،ولقد سادت وأجادت ،وصارت على غاٌة من اإلتقان ،ثم طلبت منً اإلجازة ،فأجزتها
بالقراءة واإلقِراء إجِازة صِحٌحة بشِروطها المعتبِرة عِن علمِاء الثِر ،وأذنِت لهِا أن تقِرأ
وتق ِرئ الق ِرآن العظ ٌِم به ِذه الق ِراءات ،وتجٌ ِز به ِا م ِن ش ِاء ف ًِ أي مك ِان خل ِت ،وأي قط ِر
نزلت.

()5

وقد أخبرتها أن من للا علً وتلقٌت القرآن العظٌم الشأن عن شٌوخ أفاضل وأجلء وَم:
()1

فضٌلة الشٌخ العلمة أحمد بن عبد العزٌز بن أحمد بن محمد الزٌات

()2

فضٌلة الشٌخ المقرئ توفٌق بن إبراٌَم ضمرة الردنً

()3

فضٌلة الشٌخ المقرئ الطٌب سعٌد بن صالح بن مصطفى زعٌمة

فضٌلة الشٌخ المقرئ محمد بن عدلً بن عبد الفتاح الجساري

()4

()5

فضٌلة الشٌخ المقرئ عرفان بن محمد بن إبراٌَم الحامولً

()6

فضٌلة الشٌخ المقرئ مصباح بن إبراٌَم بن محمد بن الشٌخ علً ودن الدسوقً

( )1قرأت علٌه ختمة كاملة غٌبا برواٌة حفص عن عاصم من طرٌق الطٌبة.
( )2أجزت منه بالقراءات السبع من طرٌق الشاطبٌةِ .
( )3قرأت علٌه ختمة كاملة غٌبا بالقراءات العشر الصغرى من طرٌقً الشاطبٌة والدرة ،وأخرى كاملة غٌبا بالقراءات
العشر الكبرى من طرٌق الطٌبةِ .
( )4قرأت علٌه ختمة كاملة غٌبا بالقراءات العشر الصغرى من طرٌقً الشاطبٌة والدرةِ .
( )5قرأت علٌه ختمة كاملة غٌبا برواٌة حفص عن عاصمِ .
(ِ ِ)6
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ِِ
د ُى ـ ْم:
وىذه أسـ ـاْنِ ْي ُ
أول :إسناد فضٌلة الشٌخ العلمة أحمد بن عبد العزٌز الزٌات (تَ1424 :ـ):
قرأ فضٌلته على الشٌخٌن خلٌل بن محمد بن غنٌِم الجنِاٌنً المصِري (تَِ1340 :ـ) وعبِد
الفتِاح َنٌِدي الزَِري المصِري (تَِِ 1336 :ـ) ،وَمِا علِى الشٌِخ محمِد ابِن أحمِد بِن
الحسن بن سِلٌمان المصِري الشِهٌر بِالمتولً (تَِ1313 :ـ) ،وَِو علِى الشٌِخ أحمِد بِن
محمد الدري التهامً المصِري المِالكً الزَِري (تِوفً بعِدَِ1263 :ـ) ،وَِو علِى الشٌِخ
أحمد بن محمد سلمونة المصري الزَري المِالكً (تِوفً بعِدَِ1254 :ـ) ،وَِو علِى شٌِخ
القراء بالدٌار المصرٌة الشٌخ إبراٌَم بن بدوي العبٌدي ابن أحمد الحسنً المقِرئ المصِري
المالكً الزَري (كان حٌا عامَ1230 :ـ).

ثانٌا :إسناد فضٌلة الشٌخ توفٌق بن إبراٌَم ضمرة:
قرأ فضٌلته على الشٌخ بكري بن عبد المجٌد بن بكري بن أحمد أبًِ عبِد المجٌِد الطرابٌشًِ
الدمشقً (تَِ1433:ـ) ،وَِو عِن الشٌِخ محمِد سِلٌم بِن أحمِد ابِن محمِد علًِ بِن محمِد
الحلوانً الرفاعً الحسٌنً الدمشقً الشافعً الشهٌر بالحلوانً الصغر (تَ1336:ـ) ،وَو
عِِن والِِده أحمِِد بِِن محمِِد علًِِ بِِن محمِِد الدمشِِقً الشِِافعً الشِِهٌر بِِالحلوانً الكبٌِِر
(تَِِ1300:ـ) ،وَِِو عِِن أحمِِد بِِن رمضِِان ابِِن محمِِدأ بِِن محمِِد أبًِِ الفِِوز المرزوقًِِ
الممكً المالكً البصٌر بقلبه (تَ1205:ـ) ،وَو عن الشٌخ إبراَم العبٌدي.
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ثالثا :إسناد فضٌلة الشٌخ المقرئ الطٌب سعٌد بن صالح بن مصطفى زعٌمة:
قرأ فضٌلته القراءات العشر الصغرى من طرٌقً الشاطبٌة والدرة ،والقراءات العشِر الكبِرى
من طرٌق الطٌبة ،على الشٌخ المقرئ محمِد بِن عبِد الحمٌِد بِن عبِد للا ،وَِو علِى الشٌِخ
محمد بن عبد الرحمن الخلٌجً اإلسِكندري المصِري (تَِ1383:ـ) ،وَِو علِى الشٌِخ عبِد
العزٌز بن علً بن كحٌل اإلسكندري المصري شٌخ القراء والمقارئ باإلسكندرٌة ،وَِو علِى
الشٌخ عبد للا بن محمد بن عبد العظٌم الدسِقً ،وَِو علِى الشٌِخ علًِ الحِدادي الزَِري،
وَو عن الشٌخ إبراَم العبٌدي.

رابعا :إسناد فضٌٌلة الشٌخ محمد بن عدلً بن عبد الفتاح الجساري:
قرأ فضٌلته على الشٌخ حسانٌن بن جبرٌل ،وَو عن الشٌخ الزٌات ،بإسناده السابق ذكره.

خامسا :إسناد فضٌلة الشٌخ عرفان بن محمد بن إبراَم الحامولً:
قرأ فضٌلته على الشٌخ عبد الحكٌم بن عبد اللطٌف ،وَو عن الشٌخ الزٌات ،بإسناده السِابق
ذ ك ر ه.

أخٌرا :إسناد فضٌلة الشٌخ مصباح بن إبراٌَم بن محمد الدسوقً:
قرأ فضٌلته على الشٌخ الفاضلً بن علً بن أبً لٌلة ،وَو على الشٌخ عبد للا بن محمد بن
عبِِد العظِِم الدسِِوقً ،وَِِو علِِى الشٌِِخ علًِِ الحِِدادي الزَِِري ،وَِِو عِِن الشٌِِخ إب ِراٌَم
العبٌدي.
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إبراٌَم العبٌدي

أحمد بن رمضان المرزوقً

أحمد بن محمد سلمونة

علً الحدادي الزَري

ِ
أحمد بن محمد التهامً

الحلوانً
الكبٌر

محمد بن أحمد المتولً

الجناٌنً

َنٌدي

عبد للا بن عبد العظٌم ِالدسوقً

الحلوانً
الصغٌر

عبد العزٌز بن علً كحٌل

الفاضلً

الطرابٌشً

محمد بن عبد الرحمن
الخلٌجً

مصباح

ظ

توفٌق بن إبراٌَم ضمرة

الزٌات

ظ

محمد بن عبد الحمٌد

عبد الحكٌم بن عبد اللطٌف

حسانٌن بن جبرٌل

ظ

سعٌد بن صالح زعٌمة
عرفان بن إبراٌَم الحامولً

محمد بن عدلً الجساري
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وقِِد قِِرأ الشٌِِخ إبِِراٌَم العبٌِِدي علِِى الشٌِِخ عبِِد الِِرحمن بِِن حسِِن بِِن عمِِر الجهِِوري
المصِري المِِالكً (تَِ1138:ـ) ،عِِن الشٌِِخ أحمِد أبًِِ السِِماح البقِري المصِِري الشِِافعً
الصوفً الشعري المقري (تَ1140:ـ) ،عن الشٌخ محمد ابن عمر بِن قاسِم بِن إسِماعٌل
البقري الشناوي القاَري الشافعً (َِ1111ـ) ،عِن الشٌِخ عبِد الِرحمن بِن شِحاذة الٌمنًِ
المصري الشافعً (َ1050ـ) ،عن الشٌِخ علًِ ابِن محمِد بِن علًِ بِن خلٌِل بِن محمِد بِن
محمِِد بِِن إبِِراٌَم بِِن موسِِى بِِن غِِانم نِِور الِِدٌن الخزرجًِِ المقدسًِِ القِِاَري الحنفًِِ
(تَ1004:ـ) ،عن الشٌخ محمد بن إبراٌَمم ابن أحمد بن مخلوف بن غالً بن عبد الظِاَر
شمس الدٌن أبً الفتح البرسقً السمدٌسً (تَ332:ـ) ،عن أحمد بِن أسِد بِن عبِد الواحِد
بن أحمد شهاب الدٌن أبً العباس المٌوطً اإلسكندري القاَري الشافعً (تَِ802:ـ) ،عِن
محمد ابن محمد بن محمد بن علًِ بِن ٌوسِف شِمس الِدٌن الحِافظ أبًِ الخٌِر ابِن الجِزري
الدمشقً ثم الشٌرازي الشافعً (تَ833:ـ) ،عن محمد بِن عبِد الِرحمن بِن ععًِ ابِن أبًِ
الحِِنن شِِمس الِِدٌن أبًِِ عبِِد للا الزمِِردي بِِن الصِِائف الحنفًِِ النحِِوي (تَِِ006:ـ) ،عِِن
محمد بن أحمِد بِن عبِد الخِالق بِن علًِ بِن سِالم بِن مكًِ تقًِ الِدٌن أبًِ عبِد للا الصِائف
المصِِريا الشِِافعً (تَِِ025:ـ) ،عِِن علًِِا بِِن شِِجاا بِِن سِِالم ابِِن علًِِ بِِن موسِِى بِِن
حسان أبً الحسن كمال الدٌن الضرٌر العباسً الهاشِمً صِهر الشِاطبً (تَِ661:ـ) ،عِن
القاسِِم بِِن فٌِِره بِِن خلِِف بِِن أحمِِد أبًِِ القاسِِم وأبًِِ محمِِد الشِِاطبً الرعٌنًِِ الضِِرٌر
(تَ530:ـ) ،عن علًِ محمِد بِن َِذٌل أبًِ الحسِن البلنسًِ المقِرئ الزاَِد (تَِ564:ـ)،
عن سلٌمان بن نجاح أبً داود بن أبً القاسم الموي الندلسً (تَ436:ـ) ،عن عثمان بِن
سعٌد بن عثمان بن سعٌد بن عمر أبً عمرو الدانً القرطبً ابن الصٌرفً (تَ444:ـ).
أبو عمرو عثمان بن سعٌد بن عثمان المقرئ –رضً للا عنه:-
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إسناد قراءة ابن عامر:
فأما رواٌة َشام (تَ245:ـ) :علً أبً الفتح فارس ،وَو علً عبد للا ابِن الحسٌِن ،وَِو
علً محمد بن أحمد بن عبدان ،وَو علً الحلوانً ،وَو علً اإلمام َشام ،وقرأ َشام علِى
أبًِِ سِِلٌمان أٌِِوب بِِن تمٌِِم التمٌمًِِ الدمشِِقً وعلِِى أبًِِ الضِِحاك عِِراك بِِن خالِِد الم ِري
الدمشِِقً ،وَمِِا علِِى ٌحٌِِى ابِِن الحِِارث الِِذماري ،وَِِو علِِى اإلمِِام عبِِد للا بِِن عِِامر
الٌحصبً (ت.)118:
وأما رواٌة ابن ذكوان (تَ242:ـ) :على عبد العزٌز بن جعفر الفارسً ،وَو على أبًِ بكِر
محمد بن الحسن النقاأ ،وَو على أبً عبِد للا َِارون الخفِأ ،وَِو علِى اإلمِام عبِد للا
بن ذكوان ،وَو علِى أٌِوب بِن تمٌِم التمٌمًِ ،وَِو علِى ٌحٌِى بِن الحِارث الِذماري ،وَِو
على اإلمام عبد للا ابن عامر –رضً للا عنه ،-والمغٌرة بن أبً شِهاب المخزومًِ –رضًِ
للا عنه ،-وَو على الصحابً الجلٌل عثمان ابن عفِان –رضًِ للا عنِه ،-وقِرأ أبِو الِدرداء
وعثمان –رضً للا عنهما ،-على النبً -صلى للا علٌه وسلم.-
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إسناد قراءة عاصم:
فأما رواٌة أبً بكر (تَ133:ـ) :فقرأت بها القرآن كله على فارس ابن أحمد المقِرئ ،وقِال
لً :قرأت بها على أبً الحسن عبد الباقً بن الحسن المقرئ :وقال :قِرأت علِى إبِراٌَم بِن
عبد الرحمن بن أحمد المقرئ البغدادي ،وقال :قرأت على ٌوسف بن ٌعقوب الواسطً ،وقال:
قرأت على شعٌب بن أٌوب الصِرٌفٌنً ،وقِال :قِرأت بهِا علِى ٌحٌِى بِن آدم ،عِن أبًِ بكِر،
عن عاصم (تَ120:ـ) ،قال أبو عمرو :وقال لً فارس بن أحمِد :وقِرأت بهِا -أٌضِا -علِى
عبِِد للا بِِن الحسٌِِن ،وأخبرنًِِ أنِِه قِِرأ علِِى أحمِِد بِِن ٌوسِِف القِِافلنً ،وقِِرأ أحمِِد علِِى
الصرٌفنً ،عن ٌحٌى ،عن أبً بكر ،عن عاصم.
وأمِِا رواٌِِة حفِِص (تَِِ180:ـ) :قِِرأت بهِِا القِِرآن كلِِه علِِى شٌِِخنا أبًِِ الحسِِن طِِاَر بِِن
غلبون ،وقال لً :قرأت على أبً الحسن علً بن محمد ابن صالح الهاشمً الضِرٌر المقِرئ
بالبصرة ،وقال :قرأت على أبًِ العبِاس أحمِد ابِن سِهل الشِنانً ،عِن أبًِ محمِد عبٌِد بِن
الصباح ،عِن حفِص ،عِن عاصِم ،وقِرأ عاصِم علِى عبِد الِرحمن السِلمً وزر بِن حبٌِأ،
وأخذ السلمً عن عثمان بن عفان وعلً بن أبً طالِب وأبًِ بِن كعِب وزٌِد بِن ثابِت وعبِد
للا ابن مسعود ،وأخذ زر بن حبٌأ عن عثمان بن عفِان وعبِدللا بِن مسِعود ،وقِرأ عثمِان
بن عفان وعلً بن أبً طالب وأبً بن كعب وزٌد بن ثابت وعبِد للا ابِن مسِعود –رضًِ للا
عنهم -على النبً –صلى للا علٌه وسلم.-
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إسناد قراءة الكسائً:
فأما رواٌة الدوري (تَ246ـ) :قرأت بها القرآن كله على أبً الفتح فارس ،وقال لً :قِرأت
بها على عبد البِاقً بِن الحسِن ،وقِال :قِرأت علِى محمِد ابِن علًِ بِن الجلنِدى الموصِلً،
وقال :قرأت على جعفر بن محمد ،وقال :قرأءت على أبً عمر ،وقال :قرأت على الكسائً.
وأما رواٌة أبً الحارث (تَ240:ـ) :قرأت بها القِرآن كلِه علِى فِارس ابِن أحمِد المقِرئ،
وقال لً :قرأت بها على أبً الحسن عبد الباقً بن الحسن المقرئ ،وقال :قرأت على زٌد بن
علً ،قال :قرأت على أحمد بن الحسن المعروف بِالبطً ،وقِال :قِرأت علِى محمِد بِن ٌحٌِى
المعروف بالكسائً الصغٌر ،وَو علً أبً الحارث ،وَو علً الكسائً.

()13

إسناد قراءة خلف (تَ223:ـ):
فأمِِا رواٌِِة إسِِحاق الِِوراق (تَِِ286:ـ) :فحثنِِا بهِِا أبِِو الحسِِن عمِِر ابِِن الحسِِن بقرائتًِِ
علٌه ،إلى أن قال :وقرأءت بها القرآن كله على كل من الشٌخٌن أبًِ محمِد بِن عبِد الِرحمن
بن أحمد البغدادي وأضبً بكر بن أٌدغدي ،وَما علِى أبًِ عبِد للا محمِد بِن أحمِد بِن عبِد
الخالق المصري ،وقرأ بها على الكمال بن فارس ،وقِرأ بهِا علِى زٌِد بِن الحسِن ،وقِرأ بهِا
على َبة للا بن أحمد ابن الطبر البغدادي ،وقرا بها على أبً بكر محمِد بِن علًِ بِن موسِى
الخٌاط ،وقرأ بها على أبً الحسٌن السوسنجردي ،وقرأ بها على محمد بِن عبِد للا الطوسًِ
المعروف بابن أبً عمر النقاأ ،وقرأ بها على إسحاق الوراق ،وقرأ بها على اإلمام خلف.
وأما رواٌة إدرٌس :فحدثنا بها أحمِد بِن محمِد الفارسًِ بقراءتًِ علٌِه ،إلِى أن قِال :قِرأت
بها القرآن كله على الشٌخ أبً محمد عبد الرحمن بن أحمد الواسطً ،أخبرنً أنه قرأ القرآن
كله على محمد بن أحمد بن عبد الخالق الصائع ،وقِرأ بهِا علِى إبِراٌَم بِن أحمِد ،وقِرأ بهِا
على أبً الٌمن ،وقرأ بها على أبً محمد سبط الخٌاط ،قال :قِرأت بهِا القِرآن مِتن أولِه إلِى
آخره على اإلمامٌن الشرٌف أبًِ الفضِل عبِد القِاَر بِن عبِد السِلم العباسًِ وأبًِ المعِالً
ثابت بن بندار بن إبراٌَم البقال ،فأما الشرٌف فأخبرنً أنه قرأ بهِا علِى أبًِ عبِد للا محمِد
بن الحسٌن الكارزٌنً ،وأخبرنً أنه قرأ على اإلمام أبًِ العبِاس الحسِن بِن سِعٌد بِن جعفِر
المطوعً ،وأما أبو المعالً فأخبرنً أنِه قِرأ بهِا علِى اإلمِام القاضًِ أبًِ العِلء محمِد بِن
علً بن أحمد بن ٌعقوب الواسطً ،وقرأ الواسطً بها من الكتاب علِى اإلمِام أبًِ بكِر أحمِد
بن جعفر بن حمدان بن ملِك القطٌعًِ ،وقِرأ القطٌعًِ والمطِوعً جمٌعِا علِى إدرٌِس ،وقِرأ
إدرٌس على اإلمام خلف.
وقِرأ اإلمِام خلِف علِى سِلٌم صِاحب حمِزة كمِا تقِدم ،وقِرأ -أٌضِا -علِى ٌعقِوب بِن خلٌفِة
العشى ،وَو على أبً بكر شعبة ،وَو على عاصم بإسناده المتقدم ،وقِرأ -أٌضِا -علِى أبًِ
زٌِِد سِِعٌد بِِن أوس ،وَِِو علِِى المفضِِل الضِِبً وأبِِان العطِِار ،وَمِِا علِِى عاصِِم بإسِِناده
المتقدم إلى رسول للا –صلى للا علٌه وسِلم ،-عِن المٌِن جبرٌِل –علٌِه السِلم ،-عِن رب
العزة –سبحانه وتعالى.-
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وأوصً الخت المجازة بأن تتقً للا فً السر والعلن ،وأن تحفظ حِدوده ،وتعمِل بمضِمونه،
وتتزود من علومه ،وتعنً بقارئٌِه وطِالبً علومِه ،وتبٌِن لهِم مِا اسِتودعها للا مِن العلِم،
كمِِا أوصٌِِتها عنِِد قِِراءة القِِرآن أن تكِِون خاشِِعة مراعٌِِة شِِروطه وآدابِِه متِِدبرة معانٌِِه
وأحكامه.
وكان النتهاء من َذه الختمة المباركة ٌوم الثنٌن ،الساعة  3:45عصرا.
فً الٌوم  15ربٌع الثانً لعام َ 1434ـ  -الموافق  25فبراٌر عام 2013م.

يو (خـ ـ ـ ِ
المِجيز بِما فِ ِ
ـادمُ ا ْلقُ ْرآن ا ْلكرِيم)
ُ ُ

ِ
ضو ِ
ان ْب ِن أبِي ا ْلم ْج ِد ْب ِن ُسل ْيمان
الشَّ ْيخُ ُمحمَّد ْب ِن رِ ْ

َذا ،وقد شهد على َذه اإلجازة جماعة من الثقات ،وَم:

الشاَد الول:

الشاَد الثانً:
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