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١٧٤  

  :نص اإلجازة
  : العنوان

هذه إجازة بالقراءات العشرة من طريقي الشاطبية والدرة من الفقري حممد بيومي املنياوي لتلميذته "
  "الفاضلة الشيخة أمساهان بنت املكرم حممد الفوال بالتمام والكمال

  
  بسم اهللا الرمحن الرحيم

  
ـيم               احلمد هللا الذي جعـل يف القـرآن العظ

قائق حقائق العلوم، وأعطـى مـن       كنوز معاين د  
ـا          ـتخرج م ـا، فاس أصطفاه من خلقه مفتاحه
ـاء         انطوى من املنطوق واملفهوم، وخص من ش
من عباده حبفظ كتابه وأهلمة العمـل بـشروطه         
ـا          وآدابه، أمحده على ما وفقنا واصـطفانا وجعلن
ـا          ـا أوالن من محلة هذا الكتاب، وأشكره على م

 إلـه إال    وهدانا الطريق الصواب وأشـهد أن ال      
اهللا وحده ال شريك له شهادة تكون لـه ذخـراً            
ـا         يوم العرض واحلساب، وأشهد أن سيدنا ونبين
ـلم عبـده ورسـوله            حممد صلى اهللا عليه و س
أحب األحباب إىل امللك الوهاب وعلـى آلـه         
وأصحابه الذين اهتدينا ـم إىل طريـق هـذا          

  .الكتاب وسلم تسليماً كثرياً 
 الفقري احلقري الراجـي مـن             أما بعد، فيقول  

ـادم القـرآن ايـد           ربه غفران املـساوي، خ
باجلامع األزهر والعبد األنـور حممـد بيـومي         
املنياوي، ملا كان أفـضل الكتـب الـسماوية         
ـاره ومـصطفاه          كتاب اهللا تعاىل املرتل على خمت
املفضل، وكان علم القراءات لتعلقـه بـه مـن          

 ومناراً، فهـو    أعظم العلوم مقداراً، وأرفعها شرفاً    

ـا           أوىل ما تصرف إليه اهلمم العوايل، وأجـلّ م
تبذل فيه املهج الغوايل، ال سيما وقد تصدى لـه          
رجال حمققون، وفحـول مـدققون، فكـشفوا        
عن وجوه فوائده اللثام، و نقلـوه علـى حتريـر          

ـان         . تام قال اإلمام ابن اجلزري يف طيبته لذاك ك
 إخل،  حاملو القرآن أشرف األمة أويل اإلحـسان      

ـان           ـاب أنـزل، ك وملا كان القرآن أعظم كت
املرتل عليه أفضل نيب أُرسـل، وكانـت أمتـه          
ـان محلتـه           ـاس، وك أفضل أمة أُخرجـت للن
ـاس عـن          أشراف هذه األمة ملا روي عن ابن عب

ـال           أشـراف  "النيب صلى اهللا عليه وسلم أنـه ق
وروى ". أميت محلة القـرآن وأصـحاب الليـل       

ـال رسـول اهللا    : الطرباين عن ابن مسعود قال      ق
ρ"        وروي ". خريكم من قـرأ القـرآن وأقـرأه

ـال رسـول اهللا    : البخاري عن عثمان قال     ρ ق
ـامع   ". خريكم من تعلم القرآن وعلمـه     " ويف ج

ـال           ـال، ق الترمذي من حديث ابن مـسعود ق
مـن شـغله    "  يقول اهللا عز وجـل     ρرسول اهللا 

ـا          القرآن عن ذكري ومسائليت أعطيته أفـضل م
مـن  "  و يف بعض طرق هذا         ".أعطي السائلني 

شغله قراءة القرآن بأن يتعلمـه أو يعلمـه عـن           
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ـال عليـه الـصالة      " . …دعائي ومسأليت    وق
". أفضل عبادة أمـيت قـراءة القـرآن       " والسالم  

مـن قـرأ القـرآن      "وقال عليه الصالة السالم     
ورأى أن أحــداً أويت أفــضل ممــا أويت فقــد 

 وعنـه عليـه الـصالة     ". استصغر ما عظمه اهللا   
من مجع القرآن فقد أُدرجـت      "والسالم أنه قال    

ـال  ". النبوة بني كفيه إال أنه ال يوحى إليـه         وق
من مجع القرآن متعـه اهللا      "عليه الصالة والسالم    

وقال عليه الصالة والـسالم     ". بعقله حىت ميوت  
ما من شفيع أعظم عند اهللا مرتلة يـوم القيامـة           "

ـال   " .من القرآن، ال نيب وال ملك وال غريه         وق
ـات وهـو يقـرأ       "عليه الصالة والسالم     من م

القرآن حجت املالئكة قربه كما يـزار البيـت         
  .واألحاديث يف ذلك كثرية شهرية". العتيق

     وملّا جاد علـي ذو الفـضل واإلحـسان         
ـاده جتويـد            ـاء مـن عب التصدي لتعليم من ش
أحرف القرآن، ومساع ما تلقيته عـن مـشاخيي         

ـاءت إيلَّ      من رواية طرقه املتوا    ترة احلـسان، ج
النجيبة الفاضلة اللبيبة الكاملة من هـي حمفوفـة         
بعناية امللك املتعال الست أمساهان بنـت املكـرم        
حممد الفوال، وقرأت علي ختمـة كاملـة مـن        
أوهلا إيل آخرها من طريقي الـشاطبية والـدرة         

حرير والتجـويد معاً    على أمت بيان معاً بالـت
  
  
  
  
  
  

واستجازتين فأجزا بـأن تقـرأ      . وأكمل عنوان 
أو تقرئ يف أي مكان حيـث حلـت، أو أي           
ـاء األثـر         . قطر نزلت بشرطهما املعترب عند علم

ـا          ـيخنا ومالذن وأخربا أين تلقيت ذلك عن ش
املرحوم الشيخ حسن اجلريسي، وهـو أخـربين        
ـا العمـدة           ـيخنا وموالن أنه تلقى ذلك عن ش

هـو  الفاضل املرحوم الشيخ حممـد املتـويل، و       
إىل آخـر   (…………أخربه أنه تلقي ذلك عـن     

           )سالسل الرواة 
    وأوصيها بتقوى اهللا تعاىل وأال تنـساين مـن         
ـا        ـا، وأجز ـا وجلوا ا يف خلواصاحل دعوا
ـا            ـاً، يـسر اهللا هل أا تقرأه قراءةً وروايةً ووجه

  .أمورها وسهلها
    قاله بلسانه الفقري إيل مـواله الغـين القـدير          
ـاوي بلـداً الـشافعي مـذهباً           حممد بيومي املني

ـنني       . األزهري اخللويت  ـاً يف يـوم االث ومؤرخ
املبارك املوافق تسعة من شـهر شـعبان املكـرم          

 ألف وثلثمائة وعشرين من هجـرة       ١٣٢٠سنة  
ـلم          نبينا املشرف حممد املعظم صلى اهللا عليه وس

  .وعلى آله وأصحابه وسلم
  

  
  

     
 زينب علي: إعداد 

 
 

خامت الشيخ 
  املنياوي


