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 وعدد آخر من األحباث يف التجويد منشورة ابلشبكة العنكبوتية

 

  (عشرات السيدات )مرفق أمساء بعضهنعاصم  بقراءةأجازت برواية. 
 .أجازت عدًدا من السيدات يف منت اجلزرية والشاطبية والدرة 
  .أعطت عدًدا من الدورات العلمية يف شرح كتاهبا املفصل يف التجويد 
  هلا دروس يف صوتية يف جمموعات النساء لشرح مقدمة الشاطبية وشرح التجويد من كتاب

 املفصل. 
  أن  نكاد بعضهاإلجازة ابلقراءات العشر.  طلب ينتسب معها اآلن أكثر من عشرة نساء يف

 ينتهي منها. 
  هلا صفحة خاصة مبوقع صيد الفوائد جتمع ما كتبته من كتب وأحباث يف عقد ونصف، وهذا

 رابطها: 
http://www.saaid.net/daeyat/omjalal/index.htm 

 

 

  حفظت جبهد منفرد ولدها البكر )جالل حممد جالل القصاص( القرآن الكرمي، حفظًا
 وجتويًدا وهو دون السادسة. 

  ،حفظت جبهد منفرد ابنتيها )سارة حممد جالل القصاص، ومرمي...( القرآن الكرمي
ابنتها الثالثة  -إن شاء هللا وحبوله وقوته -ويف الطريقحفظًا وجتويًدا ومها دون السابعة. 

 عائشة. 
  .حبول هللا وقوته وحمض فضله. وسارة جتاز اآلن ابلقراءات العشر 
 عن عاصم. وأجازت جالل ومرمي برواية حفص 

http://www.saaid.net/daeyat/omjalal/index.htm


 

 . واحلمد هلل رب العاملني. وبيتها متفرغة لطلب علم القراءات وتعليمه
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