



















.. ا حممد وعىل آله وصحبه أمجعني احلمد هللا رب العاملني ، والصالة والسالم عىل أرشف املرسلني ، نبين

وس املتعلقة برشح أصول اإلمام قالون الراوي ّوبعد ، فقد عرض عيل أخونا الفاضل توفيق بن احلاج إبراهيم هذه الدر

ُهذه الدروس بأسلوب سهل ميرس بحيث يسهل عىل األول عن اإلمام نافع رمحهام اهللا تعاىل ، فلام رأيته قد مجع مادة  َّ ٍ

ها ليستفيد منها القايص والداين ، وأدعو اهللا القارئ استيعاهبا وحفظها فشكرت له هذا اجلهد املبارك وطلبت منه نرش

.هللا وبارك فيهمن قرأها ومن حفظها وأن جيعل ذلك كله يف ميزان أخينا توفيق حفظه اهباَّالعيل القدير أن ينفع 

الشيخ عطية حممد عطيةالشيخ عطية حممد عطية
املجاز بالقراءات العرش الصغرىاملجاز بالقراءات العرش الصغرى

هـهـ14351435يف التاسع والعرشون من شهر ذي احلجة لسنة يف التاسع والعرشون من شهر ذي احلجة لسنة 































اإلمام نافعاإلمام نافع

اإلمام قالوناإلمام قالون

عبد الرحمن بن هرمز األعرج أبو جعفر یزید بن القعـقاعنصاحشیبة بن 

ّعبد اهللا بن عیاش أبو هریرة عبد اهللا بن عباس

ّأبي بن كعبّأبي بن كعب زید بن ثابتزید بن ثابت

رسول اهللا صلى اهللا علیه وسلم رسول اهللا صلى اهللا علیه وسلم 

جبریل علیه السالمجبریل علیه السالم

––ّجل جالله ّجل جالله ––ّرب العزة ّرب العزة 
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