
 

321 

 

 إجـــــازة ســــمــاع

ه  بأنحرسها الله  رعية في دولة الكويت  ـملبرة املتميزين خلدمة القرآن الكرمي والعلوم الشالتابع  مركز املتميزين للقراءات القرآنية وعلومها  هد إدارة  تش
حفظه الله ورعاه، ومتّ   الدكتور غامن قدوري احلمد  األستاذ( من أوله إلى آخره، على مؤلفه فضيلة  امليسر يف علم رسم املصحف وضبطه)متَّت قراءة كتاب  

 : خمتلفة تافوأالكتاب كاماًل من أوله إىل آخره ب توقد مسعركز على اليوتيوب املإذاعته من خالل البث املباشر عبر قناة 
 د.درية عبداحلميد حجازي 

 

م، ومختتمها  2021يوليو/متوز    10هـ املوافق  1442مجالس، وكان مفتتح هذه اجملالس بعد عشاء ليلة األحد غرة ذي احلجة  صحّ ذلك وثبت في خمسة  
  لذلك، ه أهالً  ارت يز من  جتأن    الروايته عنه وله  به إجازة خاصة  ام، وقد أجازه2021يوليو/متوز    14هـ املوافق  1442ذي احلجة    4بعد عشاء يوم األربعاء  

 واحلمد لله على اإلمتام، ونسأل الله حسن اخلتام.
 

 ركزاملاملشرف العام على 

 مؤلف الكتاب
 فضيلة الشيخ األستاذ الدكتور

 مدير املركز

 عمر حممد حتاملة غـــــانـــــم قـــــدوري الـــــحـــــمـــــد حسن مصطفى الورَّاقّي
 

            



 

321 

 

 إجـــــازة ســــمــاع

ه  بأنحرسها الله  رعية في دولة الكويت  ـملبرة املتميزين خلدمة القرآن الكرمي والعلوم الشالتابع  مركز املتميزين للقراءات القرآنية وعلومها  هد إدارة  تش
حفظه الله ورعاه، ومتّ   الدكتور غامن قدوري احلمد  األستاذ( من أوله إلى آخره، على مؤلفه فضيلة  امليسر يف علم رسم املصحف وضبطه)متَّت قراءة كتاب  

 : خمتلفة تافوأالكتاب كاماًل من أوله إىل آخره ب توقد مسعركز على اليوتيوب املإذاعته من خالل البث املباشر عبر قناة 
 إسالم خضر يونس 

 

م، ومختتمها  2021يوليو/متوز    10هـ املوافق  1442صحّ ذلك وثبت في خمسة مجالس، وكان مفتتح هذه اجملالس بعد عشاء ليلة األحد غرة ذي احلجة  
  لذلك، ه أهالً  ارت يز من  جتأن    الروايته عنه وله  به إجازة خاصة  ام، وقد أجازه2021يوليو/متوز    14هـ املوافق  1442ذي احلجة    4بعد عشاء يوم األربعاء  

 واحلمد لله على اإلمتام، ونسأل الله حسن اخلتام.
 

 ركزاملاملشرف العام على 

 مؤلف الكتاب
 فضيلة الشيخ األستاذ الدكتور

 املركزمدير 

 عمر حممد حتاملة غـــــانـــــم قـــــدوري الـــــحـــــمـــــد حسن مصطفى الورَّاقّي
 

            



 

321 

 

 إجـــــازة ســــمــاع

ه  بأنحرسها الله  رعية في دولة الكويت  ـملبرة املتميزين خلدمة القرآن الكرمي والعلوم الشالتابع  مركز املتميزين للقراءات القرآنية وعلومها  هد إدارة  تش
حفظه الله ورعاه، ومتّ   الدكتور غامن قدوري احلمد  األستاذ( من أوله إلى آخره، على مؤلفه فضيلة  امليسر يف علم رسم املصحف وضبطه)متَّت قراءة كتاب  

 : خمتلفة تافوأالكتاب كاماًل من أوله إىل آخره ب توقد مسعركز على اليوتيوب املإذاعته من خالل البث املباشر عبر قناة 
 إميان عبدالسالم حممد سالمة 

 

م، ومختتمها  2021يوليو/متوز    10هـ املوافق  1442صحّ ذلك وثبت في خمسة مجالس، وكان مفتتح هذه اجملالس بعد عشاء ليلة األحد غرة ذي احلجة  
  لذلك، ه أهالً  ارت يز من  جتأن    الروايته عنه وله  به إجازة خاصة  ام، وقد أجازه2021يوليو/متوز    14هـ املوافق  1442ذي احلجة    4بعد عشاء يوم األربعاء  

 حسن اخلتام. واحلمد لله على اإلمتام، ونسأل الله
 

 ركزاملاملشرف العام على 

 مؤلف الكتاب
 فضيلة الشيخ األستاذ الدكتور

 مدير املركز

 عمر حممد حتاملة غـــــانـــــم قـــــدوري الـــــحـــــمـــــد حسن مصطفى الورَّاقّي
 

            



 

321 

 

 إجـــــازة ســــمــاع

ه  بأنحرسها الله  رعية في دولة الكويت  ـملبرة املتميزين خلدمة القرآن الكرمي والعلوم الشالتابع  مركز املتميزين للقراءات القرآنية وعلومها  هد إدارة  تش
حفظه الله ورعاه، ومتّ   الدكتور غامن قدوري احلمد  األستاذ( من أوله إلى آخره، على مؤلفه فضيلة  امليسر يف علم رسم املصحف وضبطه)متَّت قراءة كتاب  

 : خمتلفة تافوأالكتاب كاماًل من أوله إىل آخره ب توقد مسعركز على اليوتيوب املإذاعته من خالل البث املباشر عبر قناة 
 إميان علي حممد 

 

م، ومختتمها  2021يوليو/متوز    10هـ املوافق  1442وكان مفتتح هذه اجملالس بعد عشاء ليلة األحد غرة ذي احلجة  صحّ ذلك وثبت في خمسة مجالس،  
  لذلك، ه أهالً  ارت يز من  جتأن    الروايته عنه وله  به إجازة خاصة  ام، وقد أجازه2021يوليو/متوز    14هـ املوافق  1442ذي احلجة    4بعد عشاء يوم األربعاء  

 واحلمد لله على اإلمتام، ونسأل الله حسن اخلتام.
 

 ركزاملاملشرف العام على 

 مؤلف الكتاب
 فضيلة الشيخ األستاذ الدكتور

 مدير املركز

 عمر حممد حتاملة غـــــانـــــم قـــــدوري الـــــحـــــمـــــد حسن مصطفى الورَّاقّي
 

            



 

321 

 

 إجـــــازة ســــمــاع

ه  بأنحرسها الله  رعية في دولة الكويت  ـملبرة املتميزين خلدمة القرآن الكرمي والعلوم الشالتابع  مركز املتميزين للقراءات القرآنية وعلومها  هد إدارة  تش
حفظه الله ورعاه، ومتّ   الدكتور غامن قدوري احلمد  األستاذ( من أوله إلى آخره، على مؤلفه فضيلة  امليسر يف علم رسم املصحف وضبطه)متَّت قراءة كتاب  

 : خمتلفة تافوأالكتاب كاماًل من أوله إىل آخره ب توقد مسعركز على اليوتيوب املإذاعته من خالل البث املباشر عبر قناة 
 أمساء إبراهيم حسن حممد 

 

م، ومختتمها  2021يوليو/متوز    10هـ املوافق  1442صحّ ذلك وثبت في خمسة مجالس، وكان مفتتح هذه اجملالس بعد عشاء ليلة األحد غرة ذي احلجة  
  لذلك، ه أهالً  ارت يز من  جتأن    الروايته عنه وله  به إجازة خاصة  ام، وقد أجازه2021يوليو/متوز    14هـ املوافق  1442ذي احلجة    4بعد عشاء يوم األربعاء  

 واحلمد لله على اإلمتام، ونسأل الله حسن اخلتام.
 

 ركزاملاملشرف العام على 

 مؤلف الكتاب
 فضيلة الشيخ األستاذ الدكتور

 املركزمدير 

 عمر حممد حتاملة غـــــانـــــم قـــــدوري الـــــحـــــمـــــد حسن مصطفى الورَّاقّي
 

            



 

321 

 

 إجـــــازة ســــمــاع

ه  بأنحرسها الله  رعية في دولة الكويت  ـملبرة املتميزين خلدمة القرآن الكرمي والعلوم الشالتابع  مركز املتميزين للقراءات القرآنية وعلومها  هد إدارة  تش
حفظه الله ورعاه، ومتّ   الدكتور غامن قدوري احلمد  األستاذ( من أوله إلى آخره، على مؤلفه فضيلة  امليسر يف علم رسم املصحف وضبطه)متَّت قراءة كتاب  

 : خمتلفة تافوأالكتاب كاماًل من أوله إىل آخره ب توقد مسعركز على اليوتيوب املإذاعته من خالل البث املباشر عبر قناة 
 أشرف نهاد هادي 

 

م، ومختتمها  2021يوليو/متوز    10املوافق  هـ  1442صحّ ذلك وثبت في خمسة مجالس، وكان مفتتح هذه اجملالس بعد عشاء ليلة األحد غرة ذي احلجة  
  لذلك، ه أهالً  ارت يز من  جتأن    الروايته عنه وله  به إجازة خاصة  ام، وقد أجازه2021يوليو/متوز    14هـ املوافق  1442ذي احلجة    4بعد عشاء يوم األربعاء  

 تام.واحلمد لله على اإلمتام، ونسأل الله حسن اخل
 

 ركزاملاملشرف العام على 

 مؤلف الكتاب
 فضيلة الشيخ األستاذ الدكتور

 مدير املركز

 عمر حممد حتاملة غـــــانـــــم قـــــدوري الـــــحـــــمـــــد حسن مصطفى الورَّاقّي
 

            



 

321 

 

 ســــمــاعإجـــــازة 

ه  بأنحرسها الله  رعية في دولة الكويت  ـملبرة املتميزين خلدمة القرآن الكرمي والعلوم الشالتابع  مركز املتميزين للقراءات القرآنية وعلومها  هد إدارة  تش
حفظه الله ورعاه، ومتّ   الدكتور غامن قدوري احلمد  األستاذ( من أوله إلى آخره، على مؤلفه فضيلة  امليسر يف علم رسم املصحف وضبطه)متَّت قراءة كتاب  

 : خمتلفة تافوأالكتاب كاماًل من أوله إىل آخره ب توقد مسعركز على اليوتيوب املإذاعته من خالل البث املباشر عبر قناة 
 أم هاني صالح الدين زين العابدين 

 

م، ومختتمها  2021يوليو/متوز    10هـ املوافق  1442خمسة مجالس، وكان مفتتح هذه اجملالس بعد عشاء ليلة األحد غرة ذي احلجة  صحّ ذلك وثبت في  
  لذلك، ه أهالً  ارت يز من  جتأن    الروايته عنه وله  به إجازة خاصة  ام، وقد أجازه2021يوليو/متوز    14هـ املوافق  1442ذي احلجة    4بعد عشاء يوم األربعاء  

 واحلمد لله على اإلمتام، ونسأل الله حسن اخلتام.
 

 ركزاملاملشرف العام على 

 مؤلف الكتاب
 فضيلة الشيخ األستاذ الدكتور

 مدير املركز

 عمر حممد حتاملة غـــــانـــــم قـــــدوري الـــــحـــــمـــــد حسن مصطفى الورَّاقّي
 

            



 

321 

 

 إجـــــازة ســــمــاع

ه  بأنحرسها الله  رعية في دولة الكويت  ـملبرة املتميزين خلدمة القرآن الكرمي والعلوم الشالتابع  مركز املتميزين للقراءات القرآنية وعلومها  هد إدارة  تش
حفظه الله ورعاه، ومتّ   الدكتور غامن قدوري احلمد  األستاذ( من أوله إلى آخره، على مؤلفه فضيلة  امليسر يف علم رسم املصحف وضبطه)متَّت قراءة كتاب  

 : خمتلفة تافوأالكتاب كاماًل من أوله إىل آخره ب توقد مسعركز على اليوتيوب املإذاعته من خالل البث املباشر عبر قناة 
 جياللي سعاد 

 

م، ومختتمها  2021يوليو/متوز    10هـ املوافق  1442صحّ ذلك وثبت في خمسة مجالس، وكان مفتتح هذه اجملالس بعد عشاء ليلة األحد غرة ذي احلجة  
  لذلك، ه أهالً  ارت يز من  جتأن    الروايته عنه وله  به إجازة خاصة  ام، وقد أجازه2021يوليو/متوز    14هـ املوافق  1442ذي احلجة    4بعد عشاء يوم األربعاء  

 واحلمد لله على اإلمتام، ونسأل الله حسن اخلتام.
 

 ركزاملاملشرف العام على 

 مؤلف الكتاب
 فضيلة الشيخ األستاذ الدكتور

 املركزمدير 

 عمر حممد حتاملة غـــــانـــــم قـــــدوري الـــــحـــــمـــــد حسن مصطفى الورَّاقّي
 

            



 

321 

 

 إجـــــازة ســــمــاع

ه  بأنحرسها الله  رعية في دولة الكويت  ـملبرة املتميزين خلدمة القرآن الكرمي والعلوم الشالتابع  مركز املتميزين للقراءات القرآنية وعلومها  هد إدارة  تش
حفظه الله ورعاه، ومتّ   الدكتور غامن قدوري احلمد  األستاذ( من أوله إلى آخره، على مؤلفه فضيلة  امليسر يف علم رسم املصحف وضبطه)متَّت قراءة كتاب  

 : خمتلفة تافوأالكتاب كاماًل من أوله إىل آخره ب توقد مسعركز على اليوتيوب املإذاعته من خالل البث املباشر عبر قناة 
 حنان حممد محزة 

 

م، ومختتمها  2021يوليو/متوز    10املوافق  هـ  1442صحّ ذلك وثبت في خمسة مجالس، وكان مفتتح هذه اجملالس بعد عشاء ليلة األحد غرة ذي احلجة  
  لذلك، ه أهالً  ارت يز من  جتأن    الروايته عنه وله  به إجازة خاصة  ام، وقد أجازه2021يوليو/متوز    14هـ املوافق  1442ذي احلجة    4بعد عشاء يوم األربعاء  

 تام.واحلمد لله على اإلمتام، ونسأل الله حسن اخل
 

 ركزاملاملشرف العام على 

 مؤلف الكتاب
 فضيلة الشيخ األستاذ الدكتور

 مدير املركز

 عمر حممد حتاملة غـــــانـــــم قـــــدوري الـــــحـــــمـــــد حسن مصطفى الورَّاقّي
 

            



 

321 

 

 ســــمــاعإجـــــازة 

ه  بأنحرسها الله  رعية في دولة الكويت  ـملبرة املتميزين خلدمة القرآن الكرمي والعلوم الشالتابع  مركز املتميزين للقراءات القرآنية وعلومها  هد إدارة  تش
حفظه الله ورعاه، ومتّ   الدكتور غامن قدوري احلمد  األستاذ( من أوله إلى آخره، على مؤلفه فضيلة  امليسر يف علم رسم املصحف وضبطه)متَّت قراءة كتاب  

 : خمتلفة تافوأالكتاب كاماًل من أوله إىل آخره ب توقد مسعركز على اليوتيوب املإذاعته من خالل البث املباشر عبر قناة 
 رمحة غييت 

 

م، ومختتمها  2021يوليو/متوز    10هـ املوافق  1442مفتتح هذه اجملالس بعد عشاء ليلة األحد غرة ذي احلجة  صحّ ذلك وثبت في خمسة مجالس، وكان 
  لذلك، ه أهالً  ارت يز من  جتأن    الروايته عنه وله  به إجازة خاصة  ام، وقد أجازه2021يوليو/متوز    14هـ املوافق  1442ذي احلجة    4بعد عشاء يوم األربعاء  

 واحلمد لله على اإلمتام، ونسأل الله حسن اخلتام.
 

 ركزاملاملشرف العام على 

 مؤلف الكتاب
 فضيلة الشيخ األستاذ الدكتور

 مدير املركز

 عمر حممد حتاملة غـــــانـــــم قـــــدوري الـــــحـــــمـــــد حسن مصطفى الورَّاقّي
 

            



 

321 

 

 إجـــــازة ســــمــاع

ه  بأنحرسها الله  رعية في دولة الكويت  ـملبرة املتميزين خلدمة القرآن الكرمي والعلوم الشالتابع  مركز املتميزين للقراءات القرآنية وعلومها  هد إدارة  تش
حفظه الله ورعاه، ومتّ   الدكتور غامن قدوري احلمد  األستاذ( من أوله إلى آخره، على مؤلفه فضيلة  امليسر يف علم رسم املصحف وضبطه)متَّت قراءة كتاب  

 : خمتلفة تافوأالكتاب كاماًل من أوله إىل آخره ب توقد مسعركز على اليوتيوب املإذاعته من خالل البث املباشر عبر قناة 
 رضا عبدالوهاب حممود 

 

م، ومختتمها  2021يوليو/متوز    10هـ املوافق  1442صحّ ذلك وثبت في خمسة مجالس، وكان مفتتح هذه اجملالس بعد عشاء ليلة األحد غرة ذي احلجة  
  لذلك، ه أهالً  ارت يز من  جتأن    الروايته عنه وله  به إجازة خاصة  ام، وقد أجازه2021يوليو/متوز    14هـ املوافق  1442ذي احلجة    4بعد عشاء يوم األربعاء  

 واحلمد لله على اإلمتام، ونسأل الله حسن اخلتام.
 

 ركزاملاملشرف العام على 

 مؤلف الكتاب
 فضيلة الشيخ األستاذ الدكتور

 املركزمدير 

 عمر حممد حتاملة غـــــانـــــم قـــــدوري الـــــحـــــمـــــد حسن مصطفى الورَّاقّي
 

            



 

321 

 

 إجـــــازة ســــمــاع

ه  بأنحرسها الله  رعية في دولة الكويت  ـملبرة املتميزين خلدمة القرآن الكرمي والعلوم الشالتابع  مركز املتميزين للقراءات القرآنية وعلومها  هد إدارة  تش
حفظه الله ورعاه، ومتّ   الدكتور غامن قدوري احلمد  األستاذ( من أوله إلى آخره، على مؤلفه فضيلة  امليسر يف علم رسم املصحف وضبطه)متَّت قراءة كتاب  

 : خمتلفة تافوأالكتاب كاماًل من أوله إىل آخره ب توقد مسعركز على اليوتيوب املإذاعته من خالل البث املباشر عبر قناة 
 زكيه عبداهلل حممد عزوز 

 

م، ومختتمها  2021يوليو/متوز    10هـ املوافق  1442صحّ ذلك وثبت في خمسة مجالس، وكان مفتتح هذه اجملالس بعد عشاء ليلة األحد غرة ذي احلجة  
  لذلك، ه أهالً  ارت يز من  جتأن    الروايته عنه وله  به إجازة خاصة  ام، وقد أجازه2021يوليو/متوز    14هـ املوافق  1442ذي احلجة    4بعد عشاء يوم األربعاء  

 حسن اخلتام. واحلمد لله على اإلمتام، ونسأل الله
 

 ركزاملاملشرف العام على 

 مؤلف الكتاب
 فضيلة الشيخ األستاذ الدكتور

 مدير املركز

 عمر حممد حتاملة غـــــانـــــم قـــــدوري الـــــحـــــمـــــد حسن مصطفى الورَّاقّي
 

            



 

321 

 

 إجـــــازة ســــمــاع

ه  بأنحرسها الله  رعية في دولة الكويت  ـملبرة املتميزين خلدمة القرآن الكرمي والعلوم الشالتابع  مركز املتميزين للقراءات القرآنية وعلومها  هد إدارة  تش
حفظه الله ورعاه، ومتّ   الدكتور غامن قدوري احلمد  األستاذ( من أوله إلى آخره، على مؤلفه فضيلة  امليسر يف علم رسم املصحف وضبطه)متَّت قراءة كتاب  

 : خمتلفة تافوأالكتاب كاماًل من أوله إىل آخره ب توقد مسعركز على اليوتيوب املإذاعته من خالل البث املباشر عبر قناة 
 سلمى حممد إبراهيم أبوالسعد 

 

م، ومختتمها  2021يوليو/متوز    10هـ املوافق  1442خمسة مجالس، وكان مفتتح هذه اجملالس بعد عشاء ليلة األحد غرة ذي احلجة  صحّ ذلك وثبت في  
  لذلك، ه أهالً  ارت يز من  جتأن    الروايته عنه وله  به إجازة خاصة  ام، وقد أجازه2021يوليو/متوز    14هـ املوافق  1442ذي احلجة    4بعد عشاء يوم األربعاء  

 واحلمد لله على اإلمتام، ونسأل الله حسن اخلتام.
 

 ركزاملاملشرف العام على 

 مؤلف الكتاب
 فضيلة الشيخ األستاذ الدكتور

 مدير املركز

 عمر حممد حتاملة غـــــانـــــم قـــــدوري الـــــحـــــمـــــد حسن مصطفى الورَّاقّي
 

            



 

321 

 

 إجـــــازة ســــمــاع

ه  بأنحرسها الله  رعية في دولة الكويت  ـملبرة املتميزين خلدمة القرآن الكرمي والعلوم الشالتابع  مركز املتميزين للقراءات القرآنية وعلومها  هد إدارة  تش
حفظه الله ورعاه، ومتّ   الدكتور غامن قدوري احلمد  األستاذ( من أوله إلى آخره، على مؤلفه فضيلة  امليسر يف علم رسم املصحف وضبطه)متَّت قراءة كتاب  

 : خمتلفة تافوأالكتاب كاماًل من أوله إىل آخره ب توقد مسعركز على اليوتيوب املإذاعته من خالل البث املباشر عبر قناة 
 سهام حممد عبده 

 

م، ومختتمها  2021يوليو/متوز    10هـ املوافق  1442صحّ ذلك وثبت في خمسة مجالس، وكان مفتتح هذه اجملالس بعد عشاء ليلة األحد غرة ذي احلجة  
  لذلك، ه أهالً  ارت يز من  جتأن    الروايته عنه وله  به إجازة خاصة  ام، وقد أجازه2021يوليو/متوز    14هـ املوافق  1442ذي احلجة    4بعد عشاء يوم األربعاء  

 واحلمد لله على اإلمتام، ونسأل الله حسن اخلتام.
 

 ركزاملاملشرف العام على 

 مؤلف الكتاب
 فضيلة الشيخ األستاذ الدكتور

 املركزمدير 

 عمر حممد حتاملة غـــــانـــــم قـــــدوري الـــــحـــــمـــــد حسن مصطفى الورَّاقّي
 

            



 

321 

 

 إجـــــازة ســــمــاع

ه  بأنحرسها الله  رعية في دولة الكويت  ـملبرة املتميزين خلدمة القرآن الكرمي والعلوم الشالتابع  مركز املتميزين للقراءات القرآنية وعلومها  هد إدارة  تش
حفظه الله ورعاه، ومتّ   الدكتور غامن قدوري احلمد  األستاذ( من أوله إلى آخره، على مؤلفه فضيلة  امليسر يف علم رسم املصحف وضبطه)متَّت قراءة كتاب  

 : خمتلفة تافوأالكتاب كاماًل من أوله إىل آخره ب توقد مسعركز على اليوتيوب املإذاعته من خالل البث املباشر عبر قناة 
 صباح عبده أمحد صاحل 

 

م، ومختتمها  2021يوليو/متوز    10املوافق  هـ  1442صحّ ذلك وثبت في خمسة مجالس، وكان مفتتح هذه اجملالس بعد عشاء ليلة األحد غرة ذي احلجة  
  لذلك، ه أهالً  ارت يز من  جتأن    الروايته عنه وله  به إجازة خاصة  ام، وقد أجازه2021يوليو/متوز    14هـ املوافق  1442ذي احلجة    4بعد عشاء يوم األربعاء  

 تام.واحلمد لله على اإلمتام، ونسأل الله حسن اخل
 

 ركزاملاملشرف العام على 

 مؤلف الكتاب
 فضيلة الشيخ األستاذ الدكتور

 مدير املركز

 عمر حممد حتاملة غـــــانـــــم قـــــدوري الـــــحـــــمـــــد حسن مصطفى الورَّاقّي
 

            



 

321 

 

 ســــمــاعإجـــــازة 

ه  بأنحرسها الله  رعية في دولة الكويت  ـملبرة املتميزين خلدمة القرآن الكرمي والعلوم الشالتابع  مركز املتميزين للقراءات القرآنية وعلومها  هد إدارة  تش
حفظه الله ورعاه، ومتّ   الدكتور غامن قدوري احلمد  األستاذ( من أوله إلى آخره، على مؤلفه فضيلة  امليسر يف علم رسم املصحف وضبطه)متَّت قراءة كتاب  

 : خمتلفة تافوأالكتاب كاماًل من أوله إىل آخره ب توقد مسعركز على اليوتيوب املإذاعته من خالل البث املباشر عبر قناة 
 صباح فؤاد مهران 

 

م، ومختتمها  2021يوليو/متوز    10هـ املوافق  1442وكان مفتتح هذه اجملالس بعد عشاء ليلة األحد غرة ذي احلجة  صحّ ذلك وثبت في خمسة مجالس،  
  لذلك، ه أهالً  ارت يز من  جتأن    الروايته عنه وله  به إجازة خاصة  ام، وقد أجازه2021يوليو/متوز    14هـ املوافق  1442ذي احلجة    4بعد عشاء يوم األربعاء  

 واحلمد لله على اإلمتام، ونسأل الله حسن اخلتام.
 

 ركزاملاملشرف العام على 

 مؤلف الكتاب
 فضيلة الشيخ األستاذ الدكتور

 مدير املركز

 عمر حممد حتاملة غـــــانـــــم قـــــدوري الـــــحـــــمـــــد حسن مصطفى الورَّاقّي
 

            



 

321 

 

 إجـــــازة ســــمــاع

ه  بأنحرسها الله  رعية في دولة الكويت  ـملبرة املتميزين خلدمة القرآن الكرمي والعلوم الشالتابع  مركز املتميزين للقراءات القرآنية وعلومها  هد إدارة  تش
حفظه الله ورعاه، ومتّ   الدكتور غامن قدوري احلمد  األستاذ( من أوله إلى آخره، على مؤلفه فضيلة  امليسر يف علم رسم املصحف وضبطه)متَّت قراءة كتاب  

 : خمتلفة تافوأالكتاب كاماًل من أوله إىل آخره ب توقد مسعركز على اليوتيوب املإذاعته من خالل البث املباشر عبر قناة 
 صفاء حممد عبدالرمحن 

 

م، ومختتمها  2021يوليو/متوز    10هـ املوافق  1442صحّ ذلك وثبت في خمسة مجالس، وكان مفتتح هذه اجملالس بعد عشاء ليلة األحد غرة ذي احلجة  
  لذلك، ه أهالً  ارت يز من  جتأن    الروايته عنه وله  به إجازة خاصة  ام، وقد أجازه2021يوليو/متوز    14هـ املوافق  1442ذي احلجة    4بعد عشاء يوم األربعاء  

 واحلمد لله على اإلمتام، ونسأل الله حسن اخلتام.
 

 ركزاملاملشرف العام على 

 مؤلف الكتاب
 فضيلة الشيخ األستاذ الدكتور

 املركزمدير 

 عمر حممد حتاملة غـــــانـــــم قـــــدوري الـــــحـــــمـــــد حسن مصطفى الورَّاقّي
 

            



 

321 

 

 إجـــــازة ســــمــاع

ه  بأنحرسها الله  رعية في دولة الكويت  ـملبرة املتميزين خلدمة القرآن الكرمي والعلوم الشالتابع  مركز املتميزين للقراءات القرآنية وعلومها  هد إدارة  تش
حفظه الله ورعاه، ومتّ   الدكتور غامن قدوري احلمد  األستاذ( من أوله إلى آخره، على مؤلفه فضيلة  امليسر يف علم رسم املصحف وضبطه)متَّت قراءة كتاب  

 : خمتلفة تافوأالكتاب كاماًل من أوله إىل آخره ب توقد مسعركز على اليوتيوب املإذاعته من خالل البث املباشر عبر قناة 
 عزيز حامد بوسعدية 

 

م، ومختتمها  2021يوليو/متوز    10املوافق  هـ  1442صحّ ذلك وثبت في خمسة مجالس، وكان مفتتح هذه اجملالس بعد عشاء ليلة األحد غرة ذي احلجة  
  لذلك، ه أهالً  ارت يز من  جتأن    الروايته عنه وله  به إجازة خاصة  ام، وقد أجازه2021يوليو/متوز    14هـ املوافق  1442ذي احلجة    4بعد عشاء يوم األربعاء  

 تام.واحلمد لله على اإلمتام، ونسأل الله حسن اخل
 

 ركزاملاملشرف العام على 

 مؤلف الكتاب
 فضيلة الشيخ األستاذ الدكتور

 مدير املركز

 عمر حممد حتاملة غـــــانـــــم قـــــدوري الـــــحـــــمـــــد حسن مصطفى الورَّاقّي
 

            



 

321 

 

 ســــمــاعإجـــــازة 

ه  بأنحرسها الله  رعية في دولة الكويت  ـملبرة املتميزين خلدمة القرآن الكرمي والعلوم الشالتابع  مركز املتميزين للقراءات القرآنية وعلومها  هد إدارة  تش
حفظه الله ورعاه، ومتّ   الدكتور غامن قدوري احلمد  األستاذ( من أوله إلى آخره، على مؤلفه فضيلة  امليسر يف علم رسم املصحف وضبطه)متَّت قراءة كتاب  

 : خمتلفة تافوأالكتاب كاماًل من أوله إىل آخره ب توقد مسعركز على اليوتيوب املإذاعته من خالل البث املباشر عبر قناة 
 عزيزة حسن سعيد علي الشحري 

 

م، ومختتمها  2021يوليو/متوز    10هـ املوافق  1442مجالس، وكان مفتتح هذه اجملالس بعد عشاء ليلة األحد غرة ذي احلجة  صحّ ذلك وثبت في خمسة  
  لذلك، ه أهالً  ارت يز من  جتأن    الروايته عنه وله  به إجازة خاصة  ام، وقد أجازه2021يوليو/متوز    14هـ املوافق  1442ذي احلجة    4بعد عشاء يوم األربعاء  

 واحلمد لله على اإلمتام، ونسأل الله حسن اخلتام.
 

 ركزاملاملشرف العام على 

 مؤلف الكتاب
 فضيلة الشيخ األستاذ الدكتور

 مدير املركز

 عمر حممد حتاملة غـــــانـــــم قـــــدوري الـــــحـــــمـــــد حسن مصطفى الورَّاقّي
 

            



 

321 

 

 إجـــــازة ســــمــاع

ه  بأنحرسها الله  رعية في دولة الكويت  ـملبرة املتميزين خلدمة القرآن الكرمي والعلوم الشالتابع  مركز املتميزين للقراءات القرآنية وعلومها  هد إدارة  تش
حفظه الله ورعاه، ومتّ   الدكتور غامن قدوري احلمد  األستاذ( من أوله إلى آخره، على مؤلفه فضيلة  امليسر يف علم رسم املصحف وضبطه)متَّت قراءة كتاب  

 : خمتلفة تافوأالكتاب كاماًل من أوله إىل آخره ب توقد مسعركز على اليوتيوب املإذاعته من خالل البث املباشر عبر قناة 
 عواطف علي شعبان 

 

م، ومختتمها  2021يوليو/متوز    10هـ املوافق  1442صحّ ذلك وثبت في خمسة مجالس، وكان مفتتح هذه اجملالس بعد عشاء ليلة األحد غرة ذي احلجة  
  لذلك، ه أهالً  ارت يز من  جتأن    الروايته عنه وله  به إجازة خاصة  ام، وقد أجازه2021يوليو/متوز    14هـ املوافق  1442ذي احلجة    4بعد عشاء يوم األربعاء  

 واحلمد لله على اإلمتام، ونسأل الله حسن اخلتام.
 

 ركزاملاملشرف العام على 

 مؤلف الكتاب
 فضيلة الشيخ األستاذ الدكتور

 املركزمدير 

 عمر حممد حتاملة غـــــانـــــم قـــــدوري الـــــحـــــمـــــد حسن مصطفى الورَّاقّي
 

            



 

321 

 

 إجـــــازة ســــمــاع

ه  بأنحرسها الله  رعية في دولة الكويت  ـملبرة املتميزين خلدمة القرآن الكرمي والعلوم الشالتابع  مركز املتميزين للقراءات القرآنية وعلومها  هد إدارة  تش
حفظه الله ورعاه، ومتّ   الدكتور غامن قدوري احلمد  األستاذ( من أوله إلى آخره، على مؤلفه فضيلة  امليسر يف علم رسم املصحف وضبطه)متَّت قراءة كتاب  

 : خمتلفة تافوأالكتاب كاماًل من أوله إىل آخره ب توقد مسعركز على اليوتيوب املإذاعته من خالل البث املباشر عبر قناة 
 فاطمة عبدالرمحن جاسم القريشي 

 

م، ومختتمها  2021يوليو/متوز    10هـ املوافق  1442صحّ ذلك وثبت في خمسة مجالس، وكان مفتتح هذه اجملالس بعد عشاء ليلة األحد غرة ذي احلجة  
  لذلك، ه أهالً  ارت يز من  جتأن    الروايته عنه وله  به إجازة خاصة  ام، وقد أجازه2021يوليو/متوز    14هـ املوافق  1442ذي احلجة    4بعد عشاء يوم األربعاء  

 حسن اخلتام. واحلمد لله على اإلمتام، ونسأل الله
 

 ركزاملاملشرف العام على 

 مؤلف الكتاب
 فضيلة الشيخ األستاذ الدكتور

 مدير املركز

 عمر حممد حتاملة غـــــانـــــم قـــــدوري الـــــحـــــمـــــد حسن مصطفى الورَّاقّي
 

            



 

321 

 

 إجـــــازة ســــمــاع

ه  بأنحرسها الله  رعية في دولة الكويت  ـملبرة املتميزين خلدمة القرآن الكرمي والعلوم الشالتابع  مركز املتميزين للقراءات القرآنية وعلومها  هد إدارة  تش
حفظه الله ورعاه، ومتّ   الدكتور غامن قدوري احلمد  األستاذ( من أوله إلى آخره، على مؤلفه فضيلة  امليسر يف علم رسم املصحف وضبطه)متَّت قراءة كتاب  

 : خمتلفة تافوأالكتاب كاماًل من أوله إىل آخره ب توقد مسعركز على اليوتيوب املإذاعته من خالل البث املباشر عبر قناة 
 فرح سيد هاشم 

 

م، ومختتمها  2021يوليو/متوز    10هـ املوافق  1442مفتتح هذه اجملالس بعد عشاء ليلة األحد غرة ذي احلجة  صحّ ذلك وثبت في خمسة مجالس، وكان 
  لذلك، ه أهالً  ارت يز من  جتأن    الروايته عنه وله  به إجازة خاصة  ام، وقد أجازه2021يوليو/متوز    14هـ املوافق  1442ذي احلجة    4بعد عشاء يوم األربعاء  

 واحلمد لله على اإلمتام، ونسأل الله حسن اخلتام.
 

 ركزاملاملشرف العام على 

 مؤلف الكتاب
 فضيلة الشيخ األستاذ الدكتور

 مدير املركز

 عمر حممد حتاملة غـــــانـــــم قـــــدوري الـــــحـــــمـــــد حسن مصطفى الورَّاقّي
 

            



 

321 

 

 إجـــــازة ســــمــاع

ه  بأنحرسها الله  رعية في دولة الكويت  ـملبرة املتميزين خلدمة القرآن الكرمي والعلوم الشالتابع  مركز املتميزين للقراءات القرآنية وعلومها  هد إدارة  تش
حفظه الله ورعاه، ومتّ   الدكتور غامن قدوري احلمد  األستاذ( من أوله إلى آخره، على مؤلفه فضيلة  امليسر يف علم رسم املصحف وضبطه)متَّت قراءة كتاب  

 : خمتلفة تافوأالكتاب كاماًل من أوله إىل آخره ب توقد مسعركز على اليوتيوب املإذاعته من خالل البث املباشر عبر قناة 
 جلني طارق البدري 

 

م، ومختتمها  2021يوليو/متوز    10هـ املوافق  1442صحّ ذلك وثبت في خمسة مجالس، وكان مفتتح هذه اجملالس بعد عشاء ليلة األحد غرة ذي احلجة  
  لذلك، ه أهالً  ارت يز من  جتأن    الروايته عنه وله  به إجازة خاصة  ام، وقد أجازه2021يوليو/متوز    14هـ املوافق  1442ذي احلجة    4بعد عشاء يوم األربعاء  

 واحلمد لله على اإلمتام، ونسأل الله حسن اخلتام.
 

 ركزاملاملشرف العام على 

 مؤلف الكتاب
 فضيلة الشيخ األستاذ الدكتور

 املركزمدير 

 عمر حممد حتاملة غـــــانـــــم قـــــدوري الـــــحـــــمـــــد حسن مصطفى الورَّاقّي
 

            



 

321 

 

 إجـــــازة ســــمــاع

ه  بأنحرسها الله  رعية في دولة الكويت  ـملبرة املتميزين خلدمة القرآن الكرمي والعلوم الشالتابع  مركز املتميزين للقراءات القرآنية وعلومها  هد إدارة  تش
حفظه الله ورعاه، ومتّ   الدكتور غامن قدوري احلمد  األستاذ( من أوله إلى آخره، على مؤلفه فضيلة  امليسر يف علم رسم املصحف وضبطه)متَّت قراءة كتاب  

 : خمتلفة تافوأالكتاب كاماًل من أوله إىل آخره ب توقد مسعركز على اليوتيوب املإذاعته من خالل البث املباشر عبر قناة 
 ليلى صاحل حممد إدريس 

 

م، ومختتمها  2021يوليو/متوز    10املوافق  هـ  1442صحّ ذلك وثبت في خمسة مجالس، وكان مفتتح هذه اجملالس بعد عشاء ليلة األحد غرة ذي احلجة  
  لذلك، ه أهالً  ارت يز من  جتأن    الروايته عنه وله  به إجازة خاصة  ام، وقد أجازه2021يوليو/متوز    14هـ املوافق  1442ذي احلجة    4بعد عشاء يوم األربعاء  

 تام.واحلمد لله على اإلمتام، ونسأل الله حسن اخل
 

 ركزاملاملشرف العام على 

 مؤلف الكتاب
 فضيلة الشيخ األستاذ الدكتور

 مدير املركز

 عمر حممد حتاملة غـــــانـــــم قـــــدوري الـــــحـــــمـــــد حسن مصطفى الورَّاقّي
 

            



 

321 

 

 ســــمــاعإجـــــازة 

ه  بأنحرسها الله  رعية في دولة الكويت  ـملبرة املتميزين خلدمة القرآن الكرمي والعلوم الشالتابع  مركز املتميزين للقراءات القرآنية وعلومها  هد إدارة  تش
حفظه الله ورعاه، ومتّ   الدكتور غامن قدوري احلمد  األستاذ( من أوله إلى آخره، على مؤلفه فضيلة  امليسر يف علم رسم املصحف وضبطه)متَّت قراءة كتاب  

 : خمتلفة تافوأالكتاب كاماًل من أوله إىل آخره ب توقد مسعركز على اليوتيوب املإذاعته من خالل البث املباشر عبر قناة 
 نعيمة عبداحلميد لزغد 

 

م، ومختتمها  2021يوليو/متوز    10هـ املوافق  1442مجالس، وكان مفتتح هذه اجملالس بعد عشاء ليلة األحد غرة ذي احلجة  صحّ ذلك وثبت في خمسة  
  لذلك، ه أهالً  ارت يز من  جتأن    الروايته عنه وله  به إجازة خاصة  ام، وقد أجازه2021يوليو/متوز    14هـ املوافق  1442ذي احلجة    4بعد عشاء يوم األربعاء  

 واحلمد لله على اإلمتام، ونسأل الله حسن اخلتام.
 

 ركزاملاملشرف العام على 

 مؤلف الكتاب
 فضيلة الشيخ األستاذ الدكتور

 مدير املركز

 عمر حممد حتاملة غـــــانـــــم قـــــدوري الـــــحـــــمـــــد حسن مصطفى الورَّاقّي
 

            



 

321 

 

 إجـــــازة ســــمــاع

ه  بأنحرسها الله  رعية في دولة الكويت  ـملبرة املتميزين خلدمة القرآن الكرمي والعلوم الشالتابع  مركز املتميزين للقراءات القرآنية وعلومها  هد إدارة  تش
حفظه الله ورعاه، ومتّ   الدكتور غامن قدوري احلمد  األستاذ( من أوله إلى آخره، على مؤلفه فضيلة  امليسر يف علم رسم املصحف وضبطه)متَّت قراءة كتاب  

 : خمتلفة تافوأالكتاب كاماًل من أوله إىل آخره ب توقد مسعركز على اليوتيوب املإذاعته من خالل البث املباشر عبر قناة 
 نهى حممد زكريا 

 

م، ومختتمها  2021يوليو/متوز    10هـ املوافق  1442صحّ ذلك وثبت في خمسة مجالس، وكان مفتتح هذه اجملالس بعد عشاء ليلة األحد غرة ذي احلجة  
  لذلك، ه أهالً  ارت يز من  جتأن    الروايته عنه وله  به إجازة خاصة  ام، وقد أجازه2021يوليو/متوز    14هـ املوافق  1442ذي احلجة    4بعد عشاء يوم األربعاء  

 واحلمد لله على اإلمتام، ونسأل الله حسن اخلتام.
 

 ركزاملاملشرف العام على 

 مؤلف الكتاب
 فضيلة الشيخ األستاذ الدكتور

 املركزمدير 

 عمر حممد حتاملة غـــــانـــــم قـــــدوري الـــــحـــــمـــــد حسن مصطفى الورَّاقّي
 

            



 

321 

 

 إجـــــازة ســــمــاع

ه  بأنحرسها الله  رعية في دولة الكويت  ـملبرة املتميزين خلدمة القرآن الكرمي والعلوم الشالتابع  مركز املتميزين للقراءات القرآنية وعلومها  هد إدارة  تش
حفظه الله ورعاه، ومتّ   الدكتور غامن قدوري احلمد  األستاذ( من أوله إلى آخره، على مؤلفه فضيلة  امليسر يف علم رسم املصحف وضبطه)متَّت قراءة كتاب  

 : خمتلفة تافوأالكتاب كاماًل من أوله إىل آخره ب توقد مسعركز على اليوتيوب املإذاعته من خالل البث املباشر عبر قناة 
 نواره ابوعائشة خليفة البوعيشي 

 

م، ومختتمها  2021يوليو/متوز    10هـ املوافق  1442صحّ ذلك وثبت في خمسة مجالس، وكان مفتتح هذه اجملالس بعد عشاء ليلة األحد غرة ذي احلجة  
  لذلك، ه أهالً  ارت يز من  جتأن    الروايته عنه وله  به إجازة خاصة  ام، وقد أجازه2021يوليو/متوز    14هـ املوافق  1442ذي احلجة    4بعد عشاء يوم األربعاء  

 حسن اخلتام. واحلمد لله على اإلمتام، ونسأل الله
 

 ركزاملاملشرف العام على 

 مؤلف الكتاب
 فضيلة الشيخ األستاذ الدكتور

 مدير املركز

 عمر حممد حتاملة غـــــانـــــم قـــــدوري الـــــحـــــمـــــد حسن مصطفى الورَّاقّي
 

            



 

321 

 

 إجـــــازة ســــمــاع

ه  بأنحرسها الله  رعية في دولة الكويت  ـملبرة املتميزين خلدمة القرآن الكرمي والعلوم الشالتابع  مركز املتميزين للقراءات القرآنية وعلومها  هد إدارة  تش
حفظه الله ورعاه، ومتّ   الدكتور غامن قدوري احلمد  األستاذ( من أوله إلى آخره، على مؤلفه فضيلة  امليسر يف علم رسم املصحف وضبطه)متَّت قراءة كتاب  

 : خمتلفة تافوأالكتاب كاماًل من أوله إىل آخره ب توقد مسعركز على اليوتيوب املإذاعته من خالل البث املباشر عبر قناة 
 نوال سلطان فياض 

 

م، ومختتمها  2021يوليو/متوز    10هـ املوافق  1442وكان مفتتح هذه اجملالس بعد عشاء ليلة األحد غرة ذي احلجة  صحّ ذلك وثبت في خمسة مجالس،  
  لذلك، ه أهالً  ارت يز من  جتأن    الروايته عنه وله  به إجازة خاصة  ام، وقد أجازه2021يوليو/متوز    14هـ املوافق  1442ذي احلجة    4بعد عشاء يوم األربعاء  

 واحلمد لله على اإلمتام، ونسأل الله حسن اخلتام.
 

 ركزاملاملشرف العام على 

 مؤلف الكتاب
 فضيلة الشيخ األستاذ الدكتور

 مدير املركز

 عمر حممد حتاملة غـــــانـــــم قـــــدوري الـــــحـــــمـــــد حسن مصطفى الورَّاقّي
 

            



 

321 

 

 إجـــــازة ســــمــاع

ه  بأنحرسها الله  رعية في دولة الكويت  ـملبرة املتميزين خلدمة القرآن الكرمي والعلوم الشالتابع  مركز املتميزين للقراءات القرآنية وعلومها  هد إدارة  تش
حفظه الله ورعاه، ومتّ   الدكتور غامن قدوري احلمد  األستاذ( من أوله إلى آخره، على مؤلفه فضيلة  امليسر يف علم رسم املصحف وضبطه)متَّت قراءة كتاب  

 : خمتلفة تافوأالكتاب كاماًل من أوله إىل آخره ب توقد مسعركز على اليوتيوب املإذاعته من خالل البث املباشر عبر قناة 
 هند خالد بهى الدين 

 

م، ومختتمها  2021يوليو/متوز    10املوافق  هـ  1442صحّ ذلك وثبت في خمسة مجالس، وكان مفتتح هذه اجملالس بعد عشاء ليلة األحد غرة ذي احلجة  
  لذلك، ه أهالً  ارت يز من  جتأن    الروايته عنه وله  به إجازة خاصة  ام، وقد أجازه2021يوليو/متوز    14هـ املوافق  1442ذي احلجة    4بعد عشاء يوم األربعاء  

 تام.واحلمد لله على اإلمتام، ونسأل الله حسن اخل
 

 ركزاملاملشرف العام على 

 مؤلف الكتاب
 فضيلة الشيخ األستاذ الدكتور

 مدير املركز

 عمر حممد حتاملة غـــــانـــــم قـــــدوري الـــــحـــــمـــــد حسن مصطفى الورَّاقّي
 

            



 

321 

 

 ســــمــاعإجـــــازة 

ه  بأنحرسها الله  رعية في دولة الكويت  ـملبرة املتميزين خلدمة القرآن الكرمي والعلوم الشالتابع  مركز املتميزين للقراءات القرآنية وعلومها  هد إدارة  تش
حفظه الله ورعاه، ومتّ   الدكتور غامن قدوري احلمد  األستاذ( من أوله إلى آخره، على مؤلفه فضيلة  امليسر يف علم رسم املصحف وضبطه)متَّت قراءة كتاب  

 : خمتلفة تافوأالكتاب كاماًل من أوله إىل آخره ب توقد مسعركز على اليوتيوب املإذاعته من خالل البث املباشر عبر قناة 
 وداد جاسم غضبان 

 

م، ومختتمها  2021يوليو/متوز    10هـ املوافق  1442وكان مفتتح هذه اجملالس بعد عشاء ليلة األحد غرة ذي احلجة  صحّ ذلك وثبت في خمسة مجالس،  
  لذلك، ه أهالً  ارت يز من  جتأن    الروايته عنه وله  به إجازة خاصة  ام، وقد أجازه2021يوليو/متوز    14هـ املوافق  1442ذي احلجة    4بعد عشاء يوم األربعاء  

 واحلمد لله على اإلمتام، ونسأل الله حسن اخلتام.
 

 ركزاملاملشرف العام على 

 مؤلف الكتاب
 فضيلة الشيخ األستاذ الدكتور

 مدير املركز

 عمر حممد حتاملة غـــــانـــــم قـــــدوري الـــــحـــــمـــــد حسن مصطفى الورَّاقّي
 

            



 

321 

 

 إجـــــازة ســــمــاع

ه  بأنحرسها الله  رعية في دولة الكويت  ـملبرة املتميزين خلدمة القرآن الكرمي والعلوم الشالتابع  مركز املتميزين للقراءات القرآنية وعلومها  هد إدارة  تش
حفظه الله ورعاه، ومتّ   الدكتور غامن قدوري احلمد  األستاذ( من أوله إلى آخره، على مؤلفه فضيلة  امليسر يف علم رسم املصحف وضبطه)متَّت قراءة كتاب  

 : خمتلفة تافوأالكتاب كاماًل من أوله إىل آخره ب توقد مسعركز على اليوتيوب املإذاعته من خالل البث املباشر عبر قناة 

 Niveen Mohamed GadAllah 

 

م، ومختتمها  2021يوليو/متوز    10هـ املوافق  1442صحّ ذلك وثبت في خمسة مجالس، وكان مفتتح هذه اجملالس بعد عشاء ليلة األحد غرة ذي احلجة  
  لذلك، ه أهالً  ارت يز من  جتأن    الروايته عنه وله  به إجازة خاصة  ام، وقد أجازه2021يوليو/متوز    14املوافق  هـ  1442ذي احلجة    4بعد عشاء يوم األربعاء  

 واحلمد لله على اإلمتام، ونسأل الله حسن اخلتام.
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