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إجازة قراءة وإقراء القرآن 
  السبعالكريم بالقراءات 

 الشٍخ العالمة المقزئ / مهمه طزٌق الشاطبٍة 

العالمة تلمٍذ الشٍخ عبذ الفتاح مصطفى الىجار 

لفضٍلة الشٍخ  /والشٍخ خلٍل الجىاٌىً المتىلً

العالمة المقزئ /عىاد علً الحفىاوي الخىكاوي 

  هـ3184سىة  حصل علٍها

                        

 اعتىى بها /                  

 محمذ مفتاح به الح به سمٍزـلشٍخ/ صا                  

                                                                             شٍخ حلقة القزآن الكزٌم بمسجذ السلطان                                 

 األشزف بزسباي بالخاوكة قلٍىبٍة                      
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 بطي اهلل السمحَ السحٗي
ٔزتن  )) فكاهتْ احلىد هلل الرٙ أٌصه عمٜ عبدٓ الكتاب لٗكُٕ لمعاملني ٌرٖسا ٔأوسٓ بتالٔ

 ٔبعد ، ((ٗالالكسآُ تست

ْ عمٜ ٌبْٗ  ُ اهلل تعاىل أٌصه كتاب ٔتكفن تعاىل حبفظْ ، ٔعَمىْ كٗفٗٛ تالٔتْ بٕاضطٛ  ،)×(فإ
ْ ٔقساءاتْ ٛ قساءت ْ كٗفٗ ً ٖعمى َ كن عا ُ و ُ كن زوضا ْ الكسآ ُ ٖعازض  أوني الطىاء جربٖن فكا

ً أصحابْ وكاوْ يف ذلك ، )×( ثي ٖعمي الٍيب ْ ، ثي قا ٛ زب ْ ٖٔبمغ أواٌ ٔكرا كاُ ٌكمْ أصحاب
٘ غريِا ٔاهلل حافظْ ٔخيص وَ ٖشاء وَ عبادٓ  َ بعدِي ، ٔوست األحداث تم ٜ ٔصن مل حت
ٛ خري عبادٓ يف تعمٗي الكسآُ ، فكإٌا خري حاون لألواٌٛ ، ٔأحطٍٕا  ً مبّى ْ ٔالكٗا حلىن كتاب

ٛ اليت بمغ ْ ٔكن ٖبمغ بالكٗفٗ َ شٗد تْ عَ أداءِا ، فأضٍد بعضّي إىل بعض وا ٌكن ٔوا أخر ع
ُ ٖكتب بعضّي لبعض ضٍدا ٔإقسازا أٌْ )×(ٌبْٗ ٛ فكا ُ حتسٖف أٔ تبدٖن ٔعمىٕا أٌّا أواٌ دٔ

ْ حتٜ ٖصن إىل املعمي األٔه َ ضبك ْ عى َ قبم ْ كىا أخرِا و ٛ زب عَ )×(ِكرا قسأ ٔبمغ أواٌ
ُ ٖبِمغ كىا تعَمي فكإٌا خري ٔعاء لكتاب اهلل ٔاتص ٜ املكتٕب لْ أ ْ تبازك ٔتعاىل ، ٔعم مٕا زب

، ٔمل ٖطتطع أحد أُ حيسف أٔ ٖدع٘ كٗفٗٛ لألداء بغري وا )×(بتعمٗىّي ٌٔكمّي بسضٕه اهلل 
، ٔذلك فضن اهلل ٖؤتْٗ وَ ٖشاء ، ٔقد خصّي ِؤالء  عَ طسٖل)×(ٌكن عَ زضٕه اهلل

ٚ أٔ الطٍد ،  ٜ ِرا املطتٍد اضي اإلجاش ْ ٔأطمكٕا عم َ أدٔات حفظ كتاب ٚ و ْ لٗكٌٕٕا أدا ضبحاٌ
ذلك املتٍافطُٕ ، ٔفاش بّا اجملتّدُٔ ممَ كتب اهلل لْ الطعادٚ ، ٔبالال  األواٌالٛ    فتٍافظ يف

عَ طسٖالل ِالرا اإلضالٍاد ، ِٔالرٓ      )×(،فصازٔا ضىَ ضمطمٛ وبازكٛ وتصمٛ بسضٕه اهلل
َ وشاخيٍا ٔأجدادٌا ذِبت أجطادِي ٔلكٍّي وا شالٕ أحٗاء  ً و َ ِؤالء قٕ ُ و ٚ ،  ٔكا اإلجاش

أداء األواٌٛ ، ٔإحطاُ البال  ٔقد أٌعالي اهلل تعالاىل عمال٘ بالأُ     ألجن وا قاوٕا بْ وَ حطَ 
٘ ٔالالداٌ٘  صال حصمت عمٜ بعض أضاٌٗدِي فكاُ حكا عم٘ إظّاز قدزِي ، ٔتالركري الكا 

ً اتصمٕا بسبّي بٕاضطٛ البال  ٔاإلضٍاد ، فّي حكا أِن اهلل ٔخاصتْ ،  بفضمّي ، ٔأٌّي قٕ
إجاشات أصحاب الفضن ٔال أٌطٜ  ٔوَ ِرا املٍطمل أعسض وا أضتطٗع الٕصٕه إلْٗ وَ

شكس كن وَ ضاِي يف ِرا وَ أبٍائّي أٔ أحفادِي الرَٖ حافظٕ عمٜ ِرٓ األضاٌٗد ، ثي 
َ أبٕاب الرب هلؤالء اآلباء الكسواء ٔالعمىاء الفضالء  ٛ وا أزٖد ، فٍعي وا قدوٕا و ضازعٕا بتمبٗ

 ٔاملشاٖذ األجالء.

ٚ ضالالال       ٓ إجالالالالالالالاش  اداتالالالالؤالء الطالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالَ ِالو الٗدِٔالالالالالالالالالالالالر

 بكمي /صالح وفتاح                       

  شٗذ حمكٛ الكسآُ الكسٖي مبطحد الطمطاُ األشسف بسضباٙ باخلاٌكٛ قمٕٗبٗٛ  
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اد رمحى اهلل لى عدد من التالمَذ من أساتذّ الكزآن ًالكرزااا   الشَخ عٌ

يف العررام مرراوس اذسررتات الررددتٌر ف اررد ٌٍسرره ال( رران  رمحررى اهلل       

أستات التفسري بك(َْ الكزآن الكرزٍس سرابكا ًدرذلأل اذسرتات الرددتٌر      

ف اد سالمى ربَع  حفظى اهلل اذسرتات بك(َرْ الكرزآن الكرزٍس درذلأل      

تٌر ف اد إمام ال( ان  رمحى اهلل أستات احلدٍث جبامعْ ًاذستات الدد

اذسهررز ًاذسررتات الررددتٌر فع ررد الٌهرراط ع ررد العا ُ حفظررى اهلل      

اذستات جبامعْ اذسهز ًاذستات الددتٌر فأمحد املشرتٌلُ رمحى اهلل   

ُ  أسررتات التفسررري جبامعررْ اذسهررز  ًالشررَخ الكررارر إبررزاهَس حسررن ال اررا 

 هاا بذدز بعضوس ممن عثز  ع(ٓ صٌرّ لىًغريهس دثري أدتفُ 

 

املكرررزر ًمع(رررس الكرررزآن  الشرررَخ -1

 باذسهزف  اد سَد اجلال 

أخررذ عررن الشررَخ الكررزااا  السرر ع    

ًأجرراسي ًلررى تالمَررذ دثررز ًلررد سرراْ 

 م1221تٌيف ساْ 1291

 

الشَخ الكارر ًمع(س الكزآن -9

 باذسهز فسَد ع د الٌهاط ال( ان

 أخررذ عررن الشررَخ الكررزااا  العشررز 

ًأجاسي ف ًدان شرَاا ملكرزأّ مسر د    

 الس( ان اذشزف ثس اذمري الكامسُ

 م1221ًتٌيف ساْ 1211ًلد ساْ 
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فضررررَ(ْ الشررررَخ املكررررزر     -3

أمحد إمام مجعرى دبرٌر ت(اَرذ    

العالمرررْ املكرررزر  عرررٌاد ع(رررٓ 

 احلفااًِ 

بررردأ اجلارررع برررالكزااا  السررر ع 

ًخرتس ًحضرل   1331ع(ٓ الشرَخ  

ع(ٓ اإلجاسّ  من الشرَخ عرٌاد   

رمحرررى اهلل هرررر ترررٌيف 1331سررراْ 

 هر1191ساْتعاىل 

 
 

 

 

فضَ(ْ شَااا الشرَخ املكرزر   -1

ًالكرررارر ًمررردرا الكرررزااا   

بررراذسهز   حسرررن سرررَد ربرررا  

فأخرررذ عرررن الشرررَخ الكرررزااا   

السرررر ع ًأجرررراسي ًدرررران شرررراا  

ملكزأّ مس د الس( ان اذشرزف  

 هر1133ًاذمري الكامسُ تٌيف 
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الشرررررررررررررَخ ًاملكرررررررررررررزر  -3 

د  اررررد ٌٍسرررره  املعِازفأمحرررر

م ًمراسا   1293احل ار ًلد ساْ 

صٌتى ٍع(ٌ بتالًّ دتاط اهلل يف 

احملافرررل حفرررا ع(رررٓ الشرررَخ   

عررررٌاد ًجررررٌد ع(َررررى بزًاٍررررْ      

حفط ًقزااّ  رافع مرن  زٍرل    

الشررا  َْ ًأخي ررُ أ ررى حفررا 

 رسالْ ًرش ل(عالمْ املتٌلُ

 

الشرررَخ الكرررارر ًاملكرررزرف    -1 

 اررد  اررد درًٍررم اذشررزم   

ٌد ع(رٓ الشرَخ   حفا ًقرزأ ًجر  

 م 9111بزًاٍْ حفط تٌيف 

 

 

 

الشررررَخ الكررررارر ب تاعررررْ   -1

الكررزآن الكررزٍس فدامررل ٌٍسرره   

ال وتَاُ قزأ ع(ٓ الشَخ أخي ُ 

 بذلأل الشَخ حسن ربا  ًغريي 
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عضررٌ جلاررْ مزاجعررْ املضرر ه    -8

بررراذسهز ًالكرررارر بقعرررْ الكرررزآن  

الكرررزٍس الشرررَخ فع رررداهلل حسرررن   

عاررزانفحفا ع(ررٓ الشررَخ عررٌاد    

جٌد ع(َى بزًاٍْ حفرط ثرس قرزأ    ً

السرر ع ع(ررٓ الشررَخ  اررد اجلاررل   

املذدٌر ق رل ثرس قرزأ ع(رٓ الشرَخ      

حسررن سررَد ربررا  املررذدٌر ق ررل    

ًأجررررراسي الشرررررَخ حسرررررن ربرررررا           

برررراالكزااا  السرررر ع تررررٌيف سرررراْ  

 م9113ف

 

الشرررَخ ًاملكرررزر شرررَااا مررردرا -2

الكرررزااا  بررراذسهز ًشرررَخ مكرررزأّ   

مسررر د السررر( ان اذشرررزف ًاذمرررري  

الكامسُفع دي أمحد عَادّ حفا 

ع(ٓ الشرَخ بزًاٍرْ حفرط ًجرٌدي     

 1233ًلد ساْ 
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أستات احلدٍث جبامعْ -11

اذسهزاذسررتات الررددتٌر  

ف اررد ع ررد املرراعس الرريِ    

جررريف حفرررا ع(رررٓ الشرررَخ 

بزًاٍْ حفط ًجٌدي ع(َرى  

 م9111ًتٌيف 1233ًلد ساْ 

 

 

 

 

فضررررَ(ْ الشررررَخ املكررررزر   -11

 ِ شرَخ     اد أمحد اجلعَرد

مكررزأّ مسرر د اإلمررام احلسرر   

بالكاهزّ ًاخل(فاا الزشردٍن  

مبضررز اجلدٍرردّ  ًعضررٌ جلاررْ  

مزاجعرررْ املضررر ه برررراذسهز   

شَااا ف اد أمحد اجلعَدِ 

حفا ع(رٓ الشرَخ ثرس جرٌد     

ًقررزأ الكررزااا  السرر ع ع(ررٓ   

الشرررَخ  ارررد سرررَد اجلارررل   

املررذدٌر ق ررل ًحضررل ع(ررٓ    

إجاسّ الكرزااا  السر ع مارى     

 م  9111هر1133شٌا  99  
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 الضف ْ اليت ت(ُ الغالف
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 متت حبمد اهلل تعاىل

 الفقري لعفو ربه العليم الفتاح/صالح بن مسري  حممد مفتاح

 هـ7341

 


