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 بسم هللا الرمحن الرحيم
احلمد هلل الذي أنعم على عباده ابلعلم الذي يرقى بطالبه إىل معرفته حق اليقني، والصالة 
والسالم على حممد النيب املعلم األمني، وعلى آله وصحبه والتابعني ومن تبعهم إبحسان إىل يوم 

 الدين. مث أما بعد.
، والتحقت مبعهد علوم ت العلموطلب ،سنة 52عندي وأان  القرآن تحفظالعلمية: هذه سرييت 

 :، ودرست فيهتقدير ممتازب هوخترجت من ،يف الرايض القرآن
 .سالم ابن عبد الوهاب شرح الفوزانكتاب التوحيد للشيخ اإل -
 .م شرح البسام املسمى تيسر العالمعمدة األحكا -
 لفوزان.شيخنا اامللخص الفقهي ل -
 .علوم القرآن للقطان -
 .تيسر مصطلح احلديث للطحان -
 .كتاب غاية املريد يف علم التجويد -
 من القرآن من أيسر التفاسري أليب بكر اجلزائري. األخرية الست تفسري األجزاء -
، -فظه هللاح - عبد هللا بن مانع الروقي شيخي املبارك طلبت العلم فرتة علىبعد ذلك و 

 ، منها:أحاديثهموخرجت ، والكتب ،وكتبت له بعض األحباث
 ائل اإلمام ابن ابز اجلزء الثاين.مس -
 .شرح فصول اآلداب وغريهملب األلباب  -
 نتاج الفكر يف أحكام الذكر. -
 التنكيت على املوطأ.  -

 املوقظة. - حفظه هللا - (1)وقرأت على شيخي صاحل بن سعد اللحيدان
 .-حفظه هللا-الثالثة على فضيلة الدكتور الشيخ سهل بن رفاع بن سهيل  األصولودرست 

 -حفظه هللا-ودرست املقدمة اآلجرومية على فضيلة الدكتور الشيخ خالد بن سعود العصيمي 
 ودرست ملعة االعتقاد على فضيلة الدكتور الشيخ حممد بن عبد هللا السحيم.

                                                           

 .شيخ اثنية". ومل أقابل الس كعلي بن املديينف  عندك ن   " :قال يل ذات يوم وأان معه عندما أعطيته كتاب يل يقرأه (1)
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 ي.صاحب القراءات العشر عدانن الُعرض قرئة اجلزرية على فضيلة الشيخ املودرست املقدم
نهجي كربى، مب، والليل الربي القراءات العشر الصغرىأمحد ج الشيخعلى  وأجزت وقرأت

 .الذي كتبت له مصاحف
مجيع متون و  ،الكربىو ، العشر الصغرىعلي حممد توفيق النحاس  الشيخعلى  وأجزت وقرأت

وكتب احلديث: البخاري ومسلم والرتمذي وأبو داود والنسائي وابن ماجه،  التجويد والقراءات،
 .وغريهم من كتب احلديث

وقرأت وأجزت ببعض القرآن على الشيخ مصباح ودن القراءات العشر الصغرى، ومتون التحفة 
 واجلزرية والشاطبية والدرة.

 لكربى.وقرأت وأجزت ببعض القرآن على الشيخ عبد الباسط هاشم القراءات ا
األربعة و  وقرأت وأجزت ببعض القرآن على الشيخ سعيد زعيمة القراءات الصغرى والكربى

 الشاذة الزائدة، ومتون التحفة واجلزرية والشاطبية والدرة والطيبة.
وقرأت وأجزت ببعض القرآن على الشيخ إبراهيم املعلم عن الشيخ السمنودي القراءات العشر 

 زائدة، ومتون التجويد والقراءات.الكربى واألربعة الشاذة ال
 –كتب يف القراءات   9مصحفاً يف القراءات، و  43وكتبت إىل اآلن  مّن هللا عليّ  حلمد هللوا

ى وكل املصاحف والكتب منشورة عل –منها كتاب مطبوع: الورود الزاهرة مبا ورد ألصحاب الصلة 
 :النت ليستفيد منها طالب العلم

هذا واحلمد هلل وحده فهو صاحب الفضل أن نقلين من الظلمات إىل النور وجعلين أسلك 
، مون دينهعباده العلماء الذين يقيوجيعلين من  ،النعمة هذه طريق طلب العلم، وأدعوه أن يتم علي

 خملصني له الدين. آمني..
 .علي بن عبد املنعم بن صاحلالفقري إىل عفو ربه/ أبو يوسف 

 


