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الدرر الآللي في اإلجازة
للغوالي

تأليف

الشريف أبي محمد الحسن بن علي بن المنتصر الكتاني
فك هللا أسره بمنه
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الر ِحيم
بِ ْ
س ِم ه
الرحْ هم ِن ه
َللا ه
الحمد هلل الذي رفع منار أهل الحديث ،و جعلهم خلفاء رسول هللا  في القديم و
الحديث ،و الصالة و السالم على إمام المتقين و قائدد الردا المحيلدين ،محمدد و لد
الطيبين الطاهاين ،و صحابت الذين جاهدوا فدي سدبيل را العدالمين و مدن اهتدد
بهداهم إلى يوم الدين.
أ َّما بعد ،فقد طلب مني األخ الكايم ----------------------أن أجيزه بما يصح
لي روايت عن مشايخي األعالم ،ظنًّا من أنني مدن علمداء االسدالم ،أو مدن فاسدان
الميددان ،ووي التقددى و االيمدان ،فلمددا رأيتد ألسدن بددي الإددن ،و ألقدى إلددي الاسددن،
أجبت طلبت  ،و لبيت رغبت ..
أرجو التشب بالذين أجازوا
و إوا أجزت مع القصور فإنني
سبقوا إلى درج الخبان ففازوا
السالكين إلى الحقيقة منه ًيا
و قبل وكا مشايخي سدذوكا راجمدة مختصداة لنفسدي و هدي مقسدمة أو إلدى
راجمددة عامددة ،رددم دراسددتي الاسددمية رددم سدداد مشددايخي و مددا أخددذت عددنهم ،و بدداهلل
التوفيق و السداد.
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أ ه َّولا :ت ه ْر هج همةُ هح هياتِي
ولدت أنا الحسن بن علي بن محمد المنتصا باهلل بن محمد الزمزمي بن محمدد
بددن جعفددا الكتدداني االدريسددي الحسددني ،بمدينددة سددال المرابيددة يددوم  7رجددب سددنة
1392ه ،و درسددت دراسددتي ا بتدائيددة بمدددارن الإهدداان األهليددة ددا المملكددة
العابية السعودية ليدث كدان أبدي ،رلمد هللا رعدالى ،يددرن فدي جامعدة البتداول و
المعادن بها .و في سنة 1403ه انتقلنا للحياز ،لمديندة جددة ليدث أكملدت دراسدتي
بمدرسة منارة جدة األهلية ،التي كان يدياها ميموعة مدن األسدارذة مدن «االخدوان
المسلمين» .إلى أن نلت الشهادة الثانوية سنة 1409ه.
و انتقلدت بعددد ولددا لابدداط الفددتح بددالمراا فدرسددت فددي المعهددد العددالي العددالمي
علوم االدارة و ا قتصاد باللرة االنيليزيدة ) (IHEMإلدى أن نلدت دهادة االجدازة
سنة 1416ه.
رم ددت الالال لألردن ،ليث استقارت في عاصمتها ع َّمان ،و درسدت فدي
جامعددة ل البيددت الماجسددتيا فددي الفق د و األصددول ،بمدينددة المفددا قدداا الحدددود
السددورية .و كانددت رسددالتي عددن «فقد الحددافم ألمددد بددن الصددديق الرمدداري دراسددة
مقارنة» أ اف علي فيها من النالية التاريخية العالمة المؤرخ سعد هللا أبو القاسدم
اليزائدداي ،و مددن الناليددة الفقهيددة األسددتاو الدددكتور أنددأ أبددو عطددا الفلسددطيني رددم
األردني .رم رجعت للمراا سنة 1420ه.
وقددد درسددت فددي مسدديدي مكددة المكامددة بسددال و مسدديد الةددياء بحددي النهةددة
بالابدداط ،كمددا أنددي روليددت خطبددة اليمعددة بمسدديد مكددة إلددى أن أوقفددت عددن الخطبددة
بسددبب مشدداركتي فدددي التوقيددع علددى فتدددو علمدداء المردداا فدددي مددن رحددال مدددع
الصليبيين ضد المسلمين.
و قددد نلددت ددهادة مددن الميلددأ العلمددي بالابدداط بددالوعم و الدددعوة موقعددة مددن
رئيسد إواا العبددان بددن عبددد هللا اليددااري ،و كددان الددذي امتحننددي عمددا بددن عبدداد
خطيب مسيد لسان ،و التهامي الااجي ،عالم القااءات و الدكتور باليامعة.
رددم اعتقلددت يددوم  15وي الحيددة سددنة 1423ه ،الموافددق  18فباايددا ،2003
وبقيت بالسين مدة إلى أن لصلت ألداث  16مايو الشهياة ،والتي استنكارها فور
لدورها وأنا بمعتقلي بسال ،رم ولوكمت بعد رلدا األلدداث الشدهياة بتهمدة التنإيدا
لإلرهداا ،للفكددا السدلفي اليهددادي ،و لكدم علددي ب  20سدنة سددينًا فدي ددعبان سددنة
1424ه .ظلما وعدوانا ،نسذل هللا أن يفاج عنا و عن سائا إخواننا بمن و كام .
و والدددي هددو أبددو الحسددن علددي بددن المنتصددا ،األسددتاو الدددكتور فددي الهندسددة
الكهابائيدة ،و سديذري وكداه فددي مشدايخي بحدول هللا رعددالى ،و أمدي هدي الشددايفة أم
الحسن نزهة بنت عبد الالمن بن محمد الباقا بن محمد بن عبد الكبيدا الكتانيدة ،و
هي ابنة عمة والدي.
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و قد رزوجت سنة 1421ه من السيدة أم محمد لميداء بندت محمدد بدن رضدوان
الزاكددي التلمسددانية رددم الاباطيددة ،و لددي منهددا ابنتددي عائشددة المولددودة سددنة 1423ه
أنبتها هللا نبارًا لسنًا .و زوجتي لاصلة على هادة في بامية الحاسوا ،كمدا أنهدا
درست جملة من العلوم الشاعية على يدي و يد غياي من أهل العلم .و أجزرها في
خياا.
ولا .و قد كان لها مواق جليلة في الوقوف معي في محنتي ،جزاها هللا ً
و قد صنفت جملة من المصنفات و هي
فق الحافم ألمد بن الصديق .ط.
.1
زها الابا في رفسيا يات الابا .ط.
.2
التذويل عند علماء المسلمين .ط.
.3
وص « المحلى» بن لزم الإاهاي .ط.
.4
الاد على الطاعن في أبي هاياة  .ط.
.5
الاد على من قال باختالف األهلة و التج بخبا كايب .ط.
.6
لكم نكاح الكتابية .ط.
.7
جزء الصالة خل المبتدع و المفتون .ط.
.8
إلقاء الفها على أصحاا السحا .ط.
.9
ماهية االقالة .ط.
.10
الحاكة االسالمية في أفرانستان( .نشا في بعض الميالت).
.11
الحاكة االسالمية في المراا( .نشا في ميلة باكستانية).
.12
استلهام رلمة الباري بتاجمة يخنا عبد هللا الرماري.خ.
.13
اليواا ألهل السنة و الكتاا .خ.
.14
رعليقات و رعقيبات على راجمة التليدي لحسن الشبوكي( .ط .فدي
.15
موقع ملتقى أهل الحديث باألنتانيت).
األجوبة الوفية عن األسئلة الزكية .خ.
.16
قناص الفوائد في الياح و التعديل بمنهاج أهل السنة األماجدد .خ
.17
في عدة أجزاء لم يتم بعد.
رقديم "روجي األنإار" بن الصديق .ط.
.18
رخايج ألاديث "الدواهي المدهيدة للفدا المحمديدة" ألبدي محمدد
.19
جعفا الكتاني .ط.
رخايج و رحقيق "الاياض الايانية في الشعبة الكتانيدة" لد  .خ لدم
.20
يتم.
4

This file was downloaded from QuranicThought.com

إرحدداف الخليددل لشدداح الما ددد المعددين بالدددليل .فددي لددوالي 80
.21
ايط ،أعمل على ربييةها في كتاا.
دداح "الدددرر البهيددة" للشددوكاني ،با ددتااا ،فددي لددوالي 80
.22
ايط.
اح "النصيحة الكافية" أللمد زرو  ،في لوالي  25ايط.
.23
اح "العقيدة القياوانية" في لوالي  20ايط.
.24
اح عقيدة "منهاج المسلم" لليزائاي في لوالي  10أ اطة.
.25
و غيا ولا ،نسذل هللا االخالص في ولا و أن ينفع بها.
مداارا مدع والددي رلمد
هذا و قد سافات لكثيا من البلددان ،فددخلت لألنددلأ
ً
هللا و مددع غيدداه ،و زرت جملددة مددن مدددنها ،و دخلددت لليزائددا وزرت رددونأ ،و
دخلت لدمشق الشام لصلة الالم و لقيت علماءهدا ،و زرت راكيدا و قبدان الزكيدة
ي و كددذلا ماليزيددا و سددنرافورة و أسددتااليا و أمايكددا و كندددا و
و باكسددتان مددع والددد َّ
سويساا و غيا ولا.
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س ِتي األكاديمية
ثها ِنياا :د هِرا ه
أ َّما الدراسة التمهيدية فكاندت فدي الإهداان و فدي أمايكدا مديندة (بوسدطن) فدي
مدرسة أمايكية ،و بذلا اكتسبت اللرة االنيليزية.
وأ َّما ا بتدائي فالسنوات الثالث من كانت في مدارن الإهاان األهلية ،و أهدم
كثياا ،بدل وكدات
من درستني فيها األستاوة أمياة زكور المصاية ،و كانت رحبني ً
أنها التزمدت بالحيداا بسدببي و هلل الحمدد .و عدن طايقهدا اهتممدت بتاريدل القدا ن
الكايم ،فقد كانت في لصص القا ن الكايم ريعلنا ننصت أل اطة كبار المقدائين
المصايين فنقلدهم و نحن صرار.
مدددياا
رددم لمددا انتقددل والدددي ،رلمدد هللا ،للعمددل بمنإمددة المددؤرما االسددالمي
ً
عامًّّ ا للمؤسسة االسالمية للعلوم و التقنية بيددة ،درسدنا بمددارن مندارة جددة ،و
كددان مددن المؤسسددين لهددا الدددكتور روفيددق الشدداوي ،رلم د هللا ،ألددد كبددار زعمدداء
االخوان المسلمين المصايين.
ومددن أهددم أسددارذري فددي هددذه المدرسددة األسددتاو أبددو عمددار ياسددا بددن عبددد الفتدداح
المسدي الحمصي الشامي ،أستاو التابية االسالمية ،فقد كان ل رذريا كبيا علينا من
خالل دروسد و مدن خدالل الدالالت التافيهيدة معد  .و هدو مدن فدا مدن الشدام بعدد
محنة االخوان المسلمين هناا.
و كذلا األستاو أبو أيمن محمود محمد لامد المصاي ،أسدتاو اليراافيدا .و قدد
سين صحبة سيد قطب رلم هللا ،و قةى في السين زمدن الطاغيدة عبدد الناصدا
لوالي  20سنة .فهدذا الاجدل كدان يابطندا بواقدع المسدلمين و يحةدنا علدى الددعوة
إلى هللا ،و دلنا على كتاا (واقعندا المعاصدا) لنتدارسد و نقداأه .جدزاه هللا عندا كدل
خيا.
ولنا جملة خاون من فةالء المدرسين ،منهم األستاو محمد علي عبد العزيز
المصاي ،أستاو التابية الفنية ،الخطاط البارع و الفنان المتقن ،و مدا كدان ياسدم وا
روح قط ،و سين مع إخوان مع (اليماعة االسالمية) بمصا ،و كان كثيا الدعابة
خفي الاوح ،يدخل النصيحة في قالب النكتة.
ي في الفتاة المدرسية.
فهؤ ء أهم من أرا ف َّ
و لما انتقلت للمراا درست في المعهد العالي العالمي ،و جل من درسني فيد
مراربددة إ مدرسددتين للرددة االنيليزيددة إلددداهما إنيليزيددة و األخددا أمايكيددة أو
كندية .و اليميع إ مدا رلدم ربدي ميدالون للعلمانيدة بعيددون عدن الددين .و فدي هدذا
المعهد درست علوم االدارة و ا قتصاد و الاياضيات .فإن رانويتي كانت علمية ،و
قد نصحني والدي رلم هللا بدخول هدذا الميدال لكدي رتوسدع معدارفي و مدداركي،
كثياا من ولا.
جزاه هللا عني كل خيا .فقد استفدت ً
ولما انتهيت رسيلت في جامعة ل البيت بالمفا  ،في قسدم الفقد والمعدامالت،
و عودلت هادري بمواد استدراكية.
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ومن أهم من درسني الدكتور قحطان عبد الاليم الددوري العااقدي و لد علدم
واسع و مؤلفات مطبوعة .درسنا علي مادة البحث العلمي و غياها.
و مددنهم مهيددب الحصددان ،مددن رالميددذ عبددد الفتدداح أبددو غدددة ،أخددذنا علي د فق د
الحديث.
و مددنهم مفت دي األمددن محمددود البخيددت ،أخددذنا علي د الفق د  ،و هددو ميددال للفق د
الحنفي.
و منهم عبد الاؤوف الخاابشة أخذنا علي األصول.
و كان المشاف على رسالتي من الناليدة التاريخيدة األسدتاو المدؤرخ الددكتور
أبو القاسم سعد هللا ،و ل مؤلفات لافلة في التاريخ اليزائاي في ميلدات كثياة ،و
مددن الناليددة الفقهيددة الدددكتور أنددأ أبددو عطددا ،و هددو رجددل فاضددل ،مددن (االخددوان
المسلمين).
أمدددا المناقشدددون فكدددان أهمهدددم عنددددي الددددكتور العالمدددة زيدددن العابددددين العبدددد
السوداني ،و كان يحبني و يحتامني.
وقد ركلمت عن جميع من درسني في "الدرر الحسان" في أمداكن ولدا ،و إنمدا
اختات من وكات ألنهم أهم من درسني و لبقاء أسمائهم في واكاري.
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سة األكاديمية
ثالثاا :همشها ِي ِخي هخ ِار هج الد ِِِ هرا ه
هذا القسم من مشايخي كثيا ،واستفادري منهم مختلفة بحسدب كدل الوالدد مدنهم
كما سذبين ولا بحول هللا رعالى ،و سذوكاهم بحسب زمان اسدتفادري مدن كدل والدد
منهم .و هللا الموفق
 -1أبو الحسن علي بن المنتصر الكتاني:
والدي و من ل أكبا منة علي و من يمكنندي مكافدذة معشدار فةدل و خيداه،
رلم هللا رعدالى و رضدي عند  .األسدتاو الددكتور فدي الهندسدة الكهابائيدة ،ولدد فدي
فددان سددنة 1360ه ،رددم أخددذ الثانويددة مددن دمشددق .و درن الهندسددة بلددوزان فددي
سويسدداا رددم أخددذ الدددكتوراه فددي أمايكددا .و هددو ألددد كبددار علمدداء الطاقددة الذريددة فددي
العدالم .و ا ددترل بالدددعوة إلددى هللا رعدالى فددي قددارات العددالم الخمسدة ،رددم ألقددى عصددا
التيار باألندلأ يدعوهم بالاجوع إلى االسالم لتى وافت المنية في محام 1421ه
بقاطبة رم نقل للاباط ليث دفن رلم هللا رعالى.
و كان ل مشاركة في التداريخ و األنسداا و اليراافيدا مدع األخدال الافيعدة و
التواضع اليم مع المستةعفين ،و عزة النفأ مع المستكباين.
كثيداا ،و كدان كثيدا النصدح لدي و الشدفقة
استفدت من صدحبت و سدافات معد
ً
علي و التشييع لي .و لةات جملة من محاضاار الدعوية و التاريخية.
و استيزر فذجازني ،و هو ياوي عن جده الشاي محمد الزمزمي بن محمد
بن جعفا ،عن مشيخت المذكورة في مذكاار .
 -2أم الحسن نزهة بنت عبد الرحمن الكتانية:
أمي ومن الينة رحت قدميها ،و غذرني بلبانهدا و ربتندي علدى لدب االسدالم و
السنة ،و لاصت على ربطي بالمساجد منذ نعومة أظفاري.
ولدددت سددنة 1367ه بسددال .و لصددلت علددى االجددازة فددي العلددوم السياسددية ،و
استفادت من والدها و جدها االمام محمد الباقا بدن محمدد بدن عبدد الكبيدا ،و خالهدا
أبي علي محمد المنتصا بن محمد الزمزمي.
كانت كثياة ا هتمام بتابيتي ،و لاصت على إدخالي للمساجد لحفم القدا ن،
و كانت رحكي لي القصص االسالمية المحمسة و رابطني بذميداد أجددادي رلمهدم
هللا ،لالقتداء بهم .و علمتني ألكام االسالم عند مااهقتي .و يعتني فدي محنتدي ،و
لتى كان لها أوفا نصيب في رباري بحمد هللا و عدم إعطائي الدنية في ديني.
و قد أجازرني بثبت جدها "غنية المستفيد في مهم األسانيد" بما أجازهدا هدو
ب رلم هللا .و لفإها هللا و بارا في عماها.
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 -3أبو هريرة عبد الرحمن بن محمد الباقر الكتاني:
ةددا بددذبي الخيددا و بددذبي الليددوث ،جدددي والددد أمددي ،العالمددة المابددي
و يكنددى أي ً
الداعية المشارا في جملة من علوم االسالم .أخذ عن أبي و زم و عن عالم سال
ألمد بن عبد النبي و لافم الاباط المدني ابن الحسْني و غياهم.
أمدارا بدالمعاوف نهداء عدن المنكدا ،و هدو
و كان يخشى في هللا لومدة ئدم،
ً
الذي أسأ رابطة علماء المراا وأرادهدا أن ربقدى مسدتقلة عدن الدولدة ،لكدنهم بعدد
وفار خالفوا وصيت !.
لةات ل و أنا صريا جملة من درون التفسيا باليامع الكبيا بسال ،و كدان
ديد المحبة لنا .روفي رلم هللا سنة 1401ه.
 -4أبو علي محمد المنتصر باهلل الكتاني:
جدي والد والدي ،العالمة االمام محدث الحامين الشدايفين ،و مستشدار الملدا
فيصددل السددعودي رلم د هللا ،ولددد بالمدينددة المنددورة سددنة 1332ه صددلى هللا علددى
صالبها و ل و سلم ،و درن بدمشق رم بفان رم باألزها ،و أخذ عن كبار علمداء
وقت د  ،و أسددأ لددزا الخالفددة إبددان الحمايددة الفانسددية ،رددم لمددا ضدداقت ب د السددبل
سدا لقسدم التفسديا و السدنة بيامعدة دمشدق ،فلمدا جداء
بالمراا عاد للشدام فعمدل رئي ً
البعثيون ارهم بمحداربتهم فخداج للحيداز ليدث أكدام وفادرد الملدا فيصدل بدن عبدد
مسدتقاا
مستشارا ل  ،فدرن بالحامين و بيامعدة أم القدا  ،و كدان
العزيز و جعل
ًّ
ً
بمكة و ل بيت بالمدينة.
فلمددا مدداض عدداد للمردداا سددنة 1409ه و اسددتقا بالابدداط إلددى أن رددوفي سددنة
1419ه رلم هللا رعالى .و ل مصنفات عديدة من أهمها "معجم فقه السلف".
كنت كثيا الميالسة ل  ،كثيا األسئلة منذ طفولتي ،و لةات ل عددة ميدالأ
في الحدامين الشدايفين ،و ميدالأ خاصدة فدي البيدت و السديارة .و أجدازني إجدازة
عامة و بالحديث المسلسل باألولية بشاط  .و هو ياوي عن أبي و عن جده ،وعن
جماعة خاين وكا بعةهم في إجازر لي .و قد جمع ل قيقي أبو الليث لمزة بن
صرياا سدماه "فتت الستد عتن بعت أستانيد اإلمتام الجتد" و أون لد فدي
علي ربتًا
ً
االجازة ب .
و قد كان اليد ،رلمد هللا ،يحةدني علدى الثبدات علدى الحدق و دراسدة العلدوم
مسافاا لدألردن ودعتد و قلدت لد ادع هللا أن يازقندي العلدم،
الشاعية ،و لما كنت
ً
فقال رنال إن اء هللا.
 -5أم بدر نفيسة بنت محمد الزمزمي الكتاني:
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جدري أم أمي ،ولدت في بياوت سنة 1344ه ،و كانت ديدة الباور بزوجها
جدنا أبي هاياة .و هي راوي عن الحافم ألمد بن الصديق ،و قد أجدازرني بدذلا،
و أظنها راوي عن والدها كذلا .لفإها هللا و أطال في عماها.
و هي ممن يعني في محنتي ،و كانت رقول لي السين يكون إ للاجال.
 -6أبو العزم محمد بدر الدين بن عبد الرحمن الكتاني:
الدكتور المدرن الخطيب ،أستاو الفكا االسالمي بيامعة الحسن الثداني بالددار
البيةاء ،و مدرن التفسيا خلفًا ألبي باليامع الكبيدا بسدال ،و بريداه .خالندا لفإد
هللا.
ولددد بسددال ،و درن بفددان بددالقاويين و لقددي األكددابا رفقددة والددده و جددده .و بدددأ
التدددريأ و هددو صددريا السددن .و ردداأن الطايقددة الكتانيددة بعددد وفدداة عم د العالمددة
الصالح محمد بن محمدد البداقا ،رلمد هللا رعدالى .و هدو صدلب فدي مواقفد  ،محدب
للمياهدين .من أعإم من وق معي في محنتي و يعني و دافع عني و عن سائا
االخوة ،و قد أووي و أوق عن وظائف و لوصا في نشاطار لصالبت فدي الحدق
و عدم مداهنت في .
لةددات جملددة مددن دروسدد  ،و كددان يعلمنددي ألكددام دينددي و أنددا مااهددق ،و
أجازني بثبت جده "غنية المستفيد" و هو مطبوع.
 -7أبو العالء إدريس بن محمد بن جعفر الكتاني:
الدددددكتور السياسددددي المحنددددا ،ولددددد بدمشددددق سددددنة 1337ه ،و درن بفددددان
بالقاويين ،و أخذ الدكتوراه في علم ا جتماع من كندا .و عمل مدع لدزا الشدور
و ا سددتقالل ،فكددان مددن كبددار زعمائ د  ،فلمددا اسددتقل المردداا سددنة 1376ه و مددال
الحزا للعلمانية كتب في كتاب "الغرب المسلم ضد الالدينية" فكان سببًا في دمار
الحزا.
وأسأ نادي الفكا االسدالمي .و هدو عدالم جداي يخشدى فدي هللا لومدة ئدم،
رزعم الفتو المناهةة لموا ة األمايكيين في لاا الخليج سنة 1410ه رم فتو
كفا الموالين لهم في الحاا ضد أفرانسدتان .و جهدا بدالحق فدي وجد الملدوا فمدن
دونهم .لفإ هللا و بارا في عماه.
و ل مؤلفات كثياة أغلبها في مواضيع الدفاع عن قةايا المسلمين .و هدو كمدا
كثيدداا ،و لةددات محاضدداار  ،و دداركت فددي بعددض
رددا عددم جدددي ،زمتدد
ً
نشاطار  .و أجازني بما ييوز ل روايت عن مشدايخ  ،كمدا فدي إجازرد التدي كتبهدا
أخي المؤرخ الميد أبو الليث.
 -8محمد الطيب بن محمد الكتاني:
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ابن محمد بن عبد الكبيا ،الشيخ الناسا العدل ،المعما ،فإن رياوز التسدعين و
قارا المائة ،لفإ هللا .و قد أخذ عن جد أبي عبد الكبيا بن محمد ،وأبيد  ،و عمد
محمد الباقا و ألمد بن عبدد النبدي و المددني بدن الحسدني و أبدي دعيب الددكالي .و
غياهم.
وهو ياوي عن جملة من مشاهيا القدان الماضدي مثدل بددر الددين الدمشدقي و
غياه ،كما هو مدون في رللة المطبوعة "األنفاس النورانية" و أجازنا بذلا.
 -9يوسف بن إبراهيم الكتاني:
ابدن محمدد بدن عبدد الكبيدا ،الدددكتور المحدامي المددرن بددار الحدديث الحسددنية
رئيأ جمعية االمام البخاري ،ياوي عن والده و عن غياه من العلماء .و قد قاأت
علي أوائل البخاري و أجازني ببقيت .
و ل مؤلفات جيدة .هداه هللا و أصلح .
عبد العزيز بن عبد هللا بن باز:
-10
أبو عبد هللا النيدي الحنبلي السلفي ،إمامهم في زمان  ،مفتي الدولدة السدعودية،
العابددد الناسددا .فةددائل كثيدداة ،لكن د كدددرها بمسددايار للحك دام و إفتائ د بيملددة مددن
الفتاو على أهوائهم .رلم هللا و عفا عن  .روفي سنة 1419ه.
سا بمسيد الملا سعود بيدة قدي ًما لعل سنة 1408ه.
لةات ل در ً
محمد بن صال بن العثيمين:
-11
أبو عبد هللا التميمي النيدي ،إمدام الحنابلدة السدلفيين فدي وقتد م و ممدن كدان لد
الحددم األوفددا فددي التدددريأ و ريسدديا العلددم علددى النددان ،لتددى كتبددت مددن دروس د
ديخ عبدد الدالمن بدن ناصدا السدعدي،
مؤلفات في سائا فنون العلدم ،و قدد خلد
رلم هللا رعالى ،و راا مئات التالميذ و األصحاا و مدرسة علمية قائمة بنفسدها.
و نصددا اليهدداد فددي البوسددنة و الشيشددان .و كثيددا مددن قددادة اليهدداد هندداا كددانوا مددن
رالميذه.
لكن ل فتاو أخا مثل يخ ابن باز جار فيها هو الحكام ،عفا هللا عن .
رددوفي رلم د هللا سددنة 1420ه .و قددد لةددات جملددة مددن دروس د التفسددياية
بالحام المكي في رمةان.
-12

عطية محمد سالم:

11

This file was downloaded from QuranicThought.com

القاضددي المصدداي رددم المدددني المددالكي ،الفقي د اليليددل ،أ ددها رالميددذ األمددين
الشنقيطي و مكمل رفسياه "أضتواء البيتا " .ردوفي فيدذة سدنة 1419ه رلمد هللا
رعالى.
لةات بعض دروس في الحام المددني الشداي  ،صدلى هللا علدى صدالب و
ل و سلم ،و كان يشاح فيها الموطذ.
أبو بكر الجزائري:
-13
جابا بن موسى اليزائاي رم المدني المالكي السدلفي .أخدذ عدن علمداء بلدده ردم
هاجا للحام المدني .و ل مؤلفات كثياة كتب ل فيها القبول ،و ميلأ وعدم لافدل
في الحام المدني ،لةات بعض ميالس .
لكن للاجل مواق و فتاو اوة و غايبة ،عفدا هللا عند  .و أدري هدل بقدي
ليًّا أم ؟!.
محمد قطب:
-14
محمد بن قطب بن إبااهيم المصاي رم المكي السني ،الشيخ الداعيدة المؤلد ،
صالب المدرسة الشهياة التي رت أكلها بدإون ربهدا ،و رداا رالميدذ هدم دامة فدي
جبددين الددددها .و مؤلفاردد يسدددترنى عنهددا فدددي معافددة الواقدددع و الدداد علدددى دددب
العلمانيين و أمثالهم .و قد أخاج من مكدة فهداجا لقطدا و أدري هدل بقدي ليًّدا أم
؟!.
لةات ل عدة محاضاات قيمة في جدة في بدء بابي.
سيد سابق:
-15
العالمددة الفقيد صددالب "فقتته الستتنة" ألددد رالميددذ االمددام لسددن البنددا ،و ممددن
سين في هللا رعالى .رم هاجا للحام المكي .روفي سنة 1422ه رلم هللا رعالى.
سا في الماكز الصيفي بيدة قدي ًما.
لةات ل در ً
محمد نجيب المطيعي:
-16
العالمة الفقي المياهد ،من علماء مصدا الشدافعية ،مدن االخدوان المسدلمين ،و
هاجا للحياز .لةات ل بعدض الميدالأ فدي التفسديا بمسديد أبدي بكدا الصدديق
فددي جدددة .رددوفي سددنة 1407ه رلم د هللا رعددالى ،و هددو صددالب ركملددة الميمددوع
للنووي .راجمت في "الدرر الحسا " بذوسع من هذا.
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محمد بن أحمد طاحو :
-17
المصدداي ،الشددديخ المددددرن .خلددد المطيعددي فدددي ميلدددأ درسددد  ،فحةدددات
خياا .و ل بعض المؤلفات.
ميالس الوعإية .جزاه هللا ً
حسن أيوب:
-18
العالمددة الداعيددة المدددرن أبددو محمددد لسددن بددن محمددد بددن أيددوا المصدداي
األزهاي الحنفي رم األراي.
كان أو مع اليمعية الشاعية التي أسسدها محمدود خطداا السدبكي ،ردم انةدم
لإلخوان فنالتد المحندة معهدم .ردم رداا مصدا للكويدت ،فكدان ألدد أركدان الصدحوة
االسالمية فيها و راا جملة من مشاهيا الدعاة بها .رم انتقل للحياز.
و قد لةات جملة من دروس و خطب  .و الحق أن هذا الشيخ هو عمدري في
العلوم الشاعية ،زمت سنتين في درون مسيد الشعبي ،فدرسدت عليد "العقيتدة
الواسطية" و أصول الفق و فق الدعوة و طافًا مدن "بلتو المترام" و طافًدا مدن
"رياض الصالحين" و علمني الخطابة ،و أغلب "الباعث الحثيتث" فدي مصدطلح
سا منها و البداقي سدمعت فدي األ داطة ،و
الحديث ،و قصص األنبياء لةات ميل ً
كان هذا في سنوات 1407ه و 1408ه و 1409ه.
وقد لةات جملة من خطب  .و كان يحبني و يقول لي اسما يشب اسدمي .و
زرر في بيت  ،و أهديت بعض كتب ل بيتنا .و كدان لد غيداة دديدة علدى أوضداع
المسلمين ،و راا مؤلفات قيمة في سائا علوم الدين.
لكندد  ،عفددا هللا عندد  ،ارخددذ موقفًددا سدديئًا فددي لدداا الخلدديج الثانيددة و اسددتنياد
السعوديين باألمايكيين ،لتى إن أرسل لي اي ً
طا مسيالً بدذلا يبدين لدي موقفد و
يدعوني لمتابعت  ،فذجبت باسدالة طويلدة .و بكدل لدال فإند ديخي الحبيدب أزال
أسترفا ل و أوكا فةل علي .و قد كان ليًّا قبل اعتقالي .جزاه هللا عني كدل خيدا،
و قد راا الحياز لمصا.
عادل أبو الشعر:
-19
عادل بن إبااهيم الدمشدقي ،المقداي الميدود ،و هدو عمددري فدي التيويدد علدى
رواية لفص عن عاصم .أخذ عن أيمن سويد عن عبد العزيز عيون السود بإسدناده
المعاوف .و أخذ عن غياه.
وكان كثيا ا هتمام بي ،يما علي فدي البيدت بيددة و يعلمندي و يشددد علدي إوا
رأ مني ركاسال .و أول مسيد لةار مع مسيد الهد بحي األنددلأ فدي جددة.
لفإ هللا و بارا في .
-20

محمود فرج عبد الجليل فرج:
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المصاي المقاي الميود ،لفإت على يدي طافًا من القا ن و جودر بمسديد
ضاياا مع أن عيني مفتولتدان .جدزاه هللا عندا خيدا
أبي بكا الصديق بيدة .و كان
ً
اليزاء.
عدنا السقا:
-21
أبددو فهمددي عدددنان بددن فهمددي السددقا الحمصددي الشددامي ،إمددام و خطيددب مسدديد
الهد  .و هو ممن رعلمت على يدي األخال االسالمية و اآلداا الافيعة ،لةات
خطب و دروس و صليت وراءه التااويح و القيام ،و رعلمت من رقة القلب و لدب
هللا رعالى و التواضع مع النان ،و صحبت في بيت دخو و خاو ًجا لفتاة.
وهددو لنفددي المددذهب ،و ممددن درن علددى جدددي ،لعلد بيامعددة دمشددق ،و أخددذ
التصوف عن الشيخ عبد اليليل عيسى مؤل كتاا "حقيقتة التصتو " ،ورزيء
فددي ولددده الكبيددا فهمددي ،صددديقنا ،رلمد هللا ،فصددبا .و هددو جميددل الصددورة ،ندددي
الصوت ،وو رقة و لنان .لفإ هللا و بارا في  ،لعل يبلغ من العما  61سنة.
لطف هللا بن حاتم الريمي ثم الحجازي:
-22
أبو أيمن اليماني رم الحيازي .كان أو مع ابن علوي المالكي مائالً للتصوف،
رم التزم السنة على طايقة االخدوان المسدلمين .صدحبت فتداة ،و درسدنا عليد ديئًا
من كتاا "التوحيد" بن عبد الوهاا و "فقه السيرة" للبدوطي .مدع نصدائح و
خطبددد  .و كدددان يحمسدددنا علدددى صددديام األيدددام الفاضدددلة و نهدددتم بذخبدددار اليهددداد و
المياهدين ،لتى فارقت لما رجعنا للمراا سنة 1409ه .و بقيدت مااسدالري معد
مدة و لقيت سنة 1414ه.
عبد المجيد بن عزيز الزنداني:
-23
العالمة اليماني الشهيا ،زعيم لزا التيمع اليميني لإلصالح الداعية المياهد
الصلب في الحق.
لقيت ماة مع والدي رلم هللا بعد محاضاة في جددة فقدال لد والددي إن ابندي
سا بمسيد الهد بحي األندلأ
هذا يحبا فادع هللا ل  ،فدعا بخيا .و لةات ل در ً
بيدة.
رم راا الحياز لليمن .و كان ل دور فدي الحداا اليمانيدة ،و قبلهدا فدي اليهداد
األفردداني األول ضددد السددوفيات كددان ل د دور كبيددا فددي إمددداد المياهدددين بالمددال و
الاجال .لفإ هللا من كيد الصليبيين.
-24

سفر الحوالي:
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أبو عبد هللا بن عبد الالمن الحوالي المكي ،العالمة الداعية الشهيا ،ألد كبار
سدا فدي مسديده بيددة سدنة
رالميذ محمد قطب و رؤون مدرسدت  .لةدات معد در ً
1414ه في اح العقيدة الطحاوية ،و ولا قبل اعتقال الشهيا.
ناصر بن سليما العمر:
-25
سا بالماكز الصيفي بيددة عدن لقيقدة البدعدة
العالم الداعية الشهيا .ألقى لنا در ً
و ماهيتها ،لعل سنة 1408ه ،رم عال ذن بعد ولا على ما هو معاوف.
جمال الدين السيروا :
-26
أبو جميل الدمشقي ،ألد كبار رالميذ عبد الكايم الافاعي رلم هللا رعالى.
سا في بيت الوجي إبااهيم األفندي في الفق لعل كتاا "دليتل
لةات ل درو ً
الطالب" في الفق الحنبلي .رم رعافت علي سنة 1409ه لتى أغامت بد  .و افتدتح
سددا فدي "فقتته الستنة" ،رددم سددافات للمرداا .و بقيددت أراسدل فددي ددؤوني و
لندا در ً
كثياا .رم لقيت في جدة سنة 1414ه
أستنصح  ،و زارني سنة 1411ه ففالت ب
ً
فسدداء مددا بينددي و بيند لنقددات طويددل فددي رذييددده للعقيدددة األ ددعاية و خددا فددي طعند
لأللباني و رذييده لحسن السقاف في ولا.
و هو جميل في كل و مخباه ،غاية في اللباقة و األدا .أغلدب اسدتفادري مدن
أخالق و داب  .جزاه هللا عني كل خيا .و غفا ل .
جمال حافظ:
-27
أبو عمار جمال بن عثمان لافم المدني رم اليدِّي ،المهندن التاجا.
صددددحبت فددددي خددددا سددددنتين قةدددديتهما فددددي الحيدددداز و كددددان عمدددداه نددددذاا
( )1409/1408لوالي  32سنة .و كان ييمعني و معي صديقي ابن عمد راكدي
بدن محمددد علدي لددافم ،و نتدددارن رفسديا "األستتاس" لسددعيد لدو و غيددا ولددا و
يشدديعنا علددى صدديام األيددام الفاضددلة ،يسددتدعي الفةددالء لبيت د و يقدديم لهددم الددو ئم
الطيبة.
وكان رقيق القلب سايع الدمعة محبًا للعلماء و الصالحين ،قداأ كتدب ابدن القديم
في الاقائق فكان يكثا نصحي و يشيعني على طلب العلدم لتدى أصدبح مدن علمداء
األمة.
و مع ريارر الواسعة .فقد كان ديد التمسا بدين كثيا العبادة و أعمال البا و
كثياا ،و لييت مع سنة 1409ه ،فاأيت من رقدة قلبد
طيب النفأ .و قد ألببت
ً
و بكائ ما لدم أره عندد غيداه .و كدان متمكنًدا فدي فقد الحدج ،كمدا أندي سدافات معد
للمدينة المنورة ،صلى هللا علدى صدالبها و لد و سدلم ،و اعتكفدت معد فدي الحدام
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من يوخ العلم ،و هدو مدن

المكي .لفإ هللا و بارا في  .فهذا من يوخ التابية
بيت عايق في المدينة المنورة ،نفسي الفداء لساكنها .
فهددؤ ء أهددم مشددايخي فددي الفتدداة الحيازيددة مددن عمدداي مددع مددن درسددني فددي
المدرسة ،جزاهم هللا عني أعإم اليزاء.

16

This file was downloaded from QuranicThought.com

أ َّما مشايخي في الفتاة المرابية فذهمهم
محمد إبراهيم بن أحمد الكتاني:
-28
وممددن لقيددت واسددتفدت مددنهم مددن علمدداء ل بيتنددا العالمددة المياهددد أبددو المزايددا
إبااهيم بن ألمد بن جعفا بن إدريأ رلم هللا رعالى.
هذا الاجل كان نادرة في ا طالع على المخطوطات فدي المرداا ،وأخدذ عدن
كبار علماء القاويين ،وفي بيت رذسست الحاكدة الوطنيدة ولدزا ا سدتقالل بقيدادة
صديق عالل بن عبد الوالد الفاسي الفهاي .وقد سين مداارا وعدذا ،ونفدي إبدان
فتاة النصدار بدالمراا ،فلمدا خاجدوا طالدب بتحكديم الشدايعة االسدالمية ،وكتدب
أبحارا قيمة .وكانت ل مكانة عند البالثين.
وقددد كددان ددديد التددذرا بدددعوة العالمددة محمددد ر دديد رضددا رلمدد هللا ،ميددا
للطايقة السلفية من راا التقليد ونبدذ البددع فدي الددين ،والددعوة لالجتهداد ،لكند قدد
يقول ببعض مقا ت محمد عبده المصاي التي رقدم الاأي على النقل.
وعن سمعت مداة يسدذل ألدد أبنائد عدن المهددي المنتإدا ،فقدال لد أمدا عنددنا
نحن السلفيين فال وجود ل  ،وأما عند غيانا فيومنون بالمهدي والسفياني كذلا!.
فهممت أن أرد علي وأنكا نسبة هذا الكالم للسل  ،رم راكت ولا لصرا سدني
نذاا.
وقددد زرر د أول مدداة صددحبة خددالتي األسددتاوة نددور الهددد بنددت عبددد الددالمن
الكتانية ،وهدي رلميذرد  ،ففداح بدي وأهدداني نسدخة مدن كتابد "مدن وكايدات سديين
مكددافح" ،رددم كنددت أزوره مدداارا صددحبة أبددي رلمد هللا رعددالى ،أو لولدددي ،أو مددع
خالتي ،فذستفيد من كالم وقصص .
رددوفي بالابدداط ،ولةددات جنازر د رلم د هللا رعددالى سددنة 1411ه د  ،وخص د
والدي بمؤل مستقل في ميلد ،بعنوان "العالمة المياهد محمدد إبدااهيم بدن ألمدد
الكتاني لياة علم وجهاد".
عبد هللا بن الصديق:
-29
االمام الشاي أبو الفةل بن محمد بن الصديق الرماري التيكداني االدريسدي
الحسددني ،المحدددث األصددولي المشددارا فددي سددائا العلددوم ،األ ددعاي الدددرقاوي،
األراي مذهبًا.
درن بالقاويين و األزها لتى نال درجة العالمية بامتياز و صدن الكثيدا ،و
لقددي أكددابا أهددل زمان د  .و قددد ردداجم لنفس د فددي "ستتبيل التوفيتتق" و راجمت د فددي
"استلهام رحمة الباري".
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و كان صلبًا في الحق يخاف في هللا لومة ئدم .سدين لدوالي عشدا سدنوات
في مصا على يد العبد الخاسا لعن هللا من 1382ه إلى 1392ه ،و كاد يعدم لو
لط هللا رم ردخل العلماء من المراا و غياه.
و قد دخل في معارا علمية عديدة مدع السدلفيين فدي مصدا ردم فدي المرداا ،و
بين د و بددين األلبدداني ردود و كددذلا بين د و بددين ددقيق محمددد الزمزمددي ،رلددم هللا
اليميع .فقد كا ن الشيخ صوفيا أ عايا ،بل كان يخ طايقتهم الصدديقية الدرقاويدة.
و كان في رشييع خفي .
ماارا في بيتندا بسدال و فدي بيتد بطنيدة و فدي زاويدتهم .و كندت أكاربد و
لقيت
ً
أسددتفتي و أسددذل  ،و أهددداني كتبد  .و اسددتيزر فذجددازني بالموطددذ و الكتددب السددتة و
بإجازة عامة .و هو ياوي عن قيق ألمد و عن عبد الحي بن عبد الكبيدا الكتداني
و ألمد بن الخياط الزكاري وبدر الددين الدمشدقي و غيداهم كثيدا كمدا هدو بدين فدي
"سبيل التوفيق" و في إجازر .
روفي بطنية سنة 1412ه ،و كانت ل جنازة مهيبة ،و راا مدرسة علمية لها
أرباع في المشا و المراا .رلم هللا رعالى.
عبد الحي بن الصديق:
-30
العالمدددة األصدددولي ،الفقيددد األرددداي .درن فدددي األزهدددا مدددع إخوانددد و اهدددتم
باألصول أكثا من غياها مع المشاركة في بقية العلوم.
ماارا في بيت و سذلت و استفتيت  .و زارنا في بيت جدي بسال ،و كاربت
زرر
ً
و أهداني كتب  ،و استيزر فذجازني.
و هو ياوي عن قيق أبي الفيض ألمد و عن غياه .و قد راجمد ابدن الحداج
في "إسعا اإلخوا الراغبين" راجمة وافية .روفي بطنيدة سدنة 1417ه رلمد
هللا رعالى.
و كان في لدة ديدة في كتب ينال فيها من كثيدا مدن العلمداء ،يشدب ابدن لدزم
في ولا ،و كان سلفي العقيدة ،مع رشيع و رصوف!.
عبد العزيز بن الصديق:
-31
كثيداا بشدقيق
العالمة المحدث جمال الدين أبو اليسا ،و درن باألزها و ردذرا
ً
ألمد .و رداا العديدد مدن المصدنفات و كدان صدلبًا فدي الحدق ،خطبد كالقنابدل علدى
رؤون الإددالمين .مددع محبدددة المياهدددين و الدددعاء لهدددم .و أنشددذ جايدددة "مجمتتت
البحتترين" رددم أوقد ولددا كلد بسددبب دددر فددي الحددق ،و كددان بيتد ميمعًددا للنددان،
يتذاكاون في أمور الدعوة و ألوال المسلمين على تى طوائفهم.
و عقيدر رشب عقيدة أخي ألمد في اليمع بين السلفية و التصدوف و التشديع!.
رلم هللا و عفا عن .
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استيزر فذجازني ،و هدو يداوي عدن أخيد ألمدد و عدن ابدن الخيداط و المكدي
البطاو ري وجماعدة بيدنهم فدي إجازرد التدي جمعهدا رلميدذه محمدود سدعيد ممددوح و
طبعها.
و كان بيني و بين عالقات قوية زيارة و مكاربة و اسدتفتاء رلمد هللا رعدالى و
غفا ل  .روفي سنة 1418ه.
و اعلددم أن هددؤ ء الثالرددة مددن ل الصددديق لددم يكونددوا يتخلفددون عددن موقدد
ينصاون في المسلمين ،و يبينون لكدم هللا فدي المدوالين ألعدائد الكدافاين .و لدذلا
اررفعددت مكددانتهم عنددد النددان .و قددد سددين عبددد هللا و عبددد العزيددز و جماعددة مددن
أصحابهم سنة 1399ه في مسذلة روليد األهلة لما أفطداوا مدع المسدلمين و خدال
المراربة في ولا.
و كانوا جميعًا أرايين في فقههدم رافةدين للتقليدد .و أكثداهم اعتددا و أعلمهدم
عبددد هللا لتددى إن بكددا بددن عبددد هللا بددن أبددي زيددد ليشددبه بعلمدداء القددان الثددامن كددابن
الملقن و غياهم.
راجم ابن الحداج لشديخنا أبدي اليسدا فدي "اإلستعا " و ابدن الحداج هدو محمدد
الفاطمي بن الحاج السلمي الماادسي ،ألدد علمداء القداويين .لقيتد عندد ديخنا أبدي
اليسا ،رم بلرني وفار فيذة لعل سنة 1415ه رلم هللا رعالى.
عبد هللا التليدي:
-32
المحدث المدرن المصن أبو الفتوح عبد هللا بن عبد القادر التليددي الكافطدي
الطنيي.
من أ ها أصحاا ألمد بن الصديق.
أخذ عن علماء فان و طنية ،و درن علدى ل الصدديق عبدد العزيدز و محمدد
صا ديدًا و أخذ عن جدنا محمد المنتصا.
الزمزمي ،واختص بذلمد اختصا ً
وهو أراي ميال لعقيدة السل  ،مع التصوف و رشيع خفي .
ماارا في زاويت و بيت و بيتي ،و كاربت و استفتيت  ،و لد كتدب مفيددة و
لقيت
ً
مواق جيدة في نصاة االسدالم و المسدلمين و ربيدان الحدق فدي خطبد و دروسد و
كتب .
لكن في الفتو األخياة سنة 1421ه كذن ضع و رجع للوراء .عافاه هللا.
استيزر فذجازني إجازة عامة .و قد خص بالتاجمة رلميذه لسين الشبوكي.
مصطفى البويحياوي:
-33
العالمة المقاي الفقي المتمكن ،المااكشي رم الطنيي.
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أخذ عن جماعة من أعالم مااكش من أ هاهم فدارو الالدالي .و بلرندي أند
رلل لمصا في رحصيل القااءات.
رم إن ضا صدره في مدااكش بمحمدد بدن عبدد الدالمن المردااوي فتاكهدا و
استقا بطنية.
وقد لةات ل جملة من ميالس العلميدة فدي داح البخداري و فدي السدياة و
داارا و سددذلت  .و هددو غزيددا العلددم ،قددوي الحافإددة .يصددحح
غيددا ولددا .و جالسددت مد ً
للسددارد مددن واكار د  ،و يملددي أسددماء الاجددال و رددااجمهم و أسددانيد األلاديددث مددن
صدره .مع رقة القلب و لين اليانب.
لكن سمعت ماة ينتقد كتاا "السنة" لاللكائي و يلمح أن يوهم التيسيم!!.
و ممددا ألفإنددي علي د أننددي عاضددت علي د فتددو رحددايم معاونددة الكفددار علددى
المسلمين ،فتهكم بي ورفض التوقيع عليها .فسقط من عيني بعد أن كنت أجل  .غفا
هللا ل .
محمد الجردي:
-34
الفقي الخطيب المدرن ،أبدو عبدد هللا الطنيدي .ممدن صدحب محمددا الزمزمدي
بن الصديق رلم هللا و رتلمذ على يدي .
مداارا و اسدتفتيت و هدو كبيدا
لةات بعض دروس و زرر في بيت و لقيتد
ً
في السن ،يخةب لحيت البيةاء بالحناء .سلفي أراي.
لكن ممن رااجع عن التوقيع على الفتدو المشدهورة ،و زعدم أند دلدأ عليد ،
أي أنني دلست علي !! .مع أني قاأرها علي كاملة لافًا لافًا .غفا هللا ل .
محمد بو خبزة:
-35
العالمددة البحارددة المددؤرخ الشدداي أبددو أويددأ محمددد بددن األمددين بددن أبددي خبددزة
العمااني االدريسي الحسني ،السلفي األراي.
كان ممن صحب ألمد بدن الصدديق و ردذرا بد و نسدخ الكثيدا مدن كتبد بخطد
المرابي اليميل.
كثيداا
رم إن صحب بعد ولا رقي الدين محمد بن عبد القادر الهاللي و ردذرا بد
ً
و رتلمذ على يدي .
وهدو اآلن فددي رطدوان عالمهددا ،و لد درن لافدل فددي جمعيدة االمددام الشدداطبي،
عمداا و زيددًا ،مدع روح دعابدة ،و اطدالع
جهور بالحق في دروس يهاا في
ً
على األدا و التاريخ و الكتب و التااجم ،وبيت مفتوح لطلبة العلم.
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و هددو ممددن وقددع علددى فتددو رحددايم التعدداون مددع النصددار دون رددادد ،بددل
يتادد عن التوقيع على أي فتو رعاض علي فيها نصاة هلل و لاسول  ،و لما هددد
بتوقيف إوا لم يتنازل عن روقيع قال لهم لست طفال لتى أرجع عن روقيعي!!.
ماارا و سذلت  .و استيازه قيقي النابرة أبو الليث لي و ل فذجازنا.
لقيت
ً
وهو ياوي فيما أظن عن الهاللي عن مشايخ من أهل الهند ،و بلرني أند مدن
القلة الذين ياوون عن األلباني عن راغب الطباخ مؤرخ للب .رلمهم هللا.
عبد القادر اإلدريسي:
-36
الشاي اليليدل ،المددرن النبيدل ،أبدو محمدد عبدد القدادر بدن عبدد الدالمن بدن
هشددام بددن الصددديق الرمدداري االدريسددي الحسددني ،إمددام و خطيددب مسدديد مددولين
بالاباط.
أخذ عن علماء بالده غمارة و عن بعض علماء وجدة .رم استوطن بالاباط.
وهو مالكي سلفي أراي ،لسن التدريأ ،متقن القااءة ،و هدو ألدد مدن صدحح
مصح الحسن الثاني (المسبع).
وهددذا الشدديخ عمدددري فددي العلددوم بعددد لسددن أيددوا ،فقددد درسددت علي د المقدمددة
اآلجاوميدددة بشددداح األزهددداي و طافًدددا مدددن األلفيدددة بشددداح ابدددن عقيدددل و العقيددددة
الطحاوية بشاح ابن أبي العز و رسالة القياواني بشداح أبدي الحسدن .و طافًدا مدن
سارد ل .
مختصا خليل بشاح اآلبى ،و غالبًا ما كنت أنا ال َّ
وقدد وقدع علدى الفتدو اآلنفدة الدذكا دون أن يقاأهدا ،لكدنهم هدددوه بطداده مدن
عمل فتنازل ،غفا هللا ل .
و باليملة فهو ممن لهم فةل كبيا علي ،زلت أوكاه لد  .جدزاه هللا عندي كدل
خيا ،و أمد في عماه.
مصطفى النجار:
-37
الفقي اللردوي األديدب مصدطفى بدن محمدد النيدار السدلوي ،المدالكي األ دعاي
التيياني ،رئيأ الميلأ العلمي بسال.
دونَين الاباط و سال كذلمد بن عبد النبي و المددني بدن
أخذ عن كبار علماء العَ َ
الحسني و البا ا الصبيحي و جدنا عبد الالمن بن الباقا ،و غياهم رلمهم هللا.
و عمل في باب مع الحاكة الوطنية.
و درن و خطب في جملة من المساجد ،و في بيت و زاويتهم التييانية.
وهو ممن وقع على فتو رحايم التعاون مع الصليبيين ،و رفض التنازل عنها
مددع رهديدددهم لد بإيقافد عددن التدددريأ فددي المسدداجد ،فقددال لهددم قددد درسددت بمددا فيد
الكفاية!.
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و دار الزمان لتى لم ييدوا أفةل من يولون رياسة الميلأ العلمي لسدال ،و
ليت رفة فقد أدخلوه في مآز .
كنددت أختل د إلي د كثيد ًداا فددي منزل د بسددال فذخددذت عن د طافًددا مددن "المرشتتد
المعين" و "الرستالة القيروانيتة" و"الستلم المنتور " فدي المنطدق ،لألخةداي
بشاح الشاي أبَي بدن الزمزمدي بدن الصدديق و طافًدا مدن "تحفتة الحكتام" بدن
عاصم بشاح الكافي .و كانت ل غياة على أوضاع المسلمين و ألوالهم .لفإ هللا
رعالى.
أحمد معنينو:
-38
الحاج ألمد معنينو السلوي ،الشيخ المعما المناضل ،ألد كبار رجدال الحاكدة
الوطنية في لزا الشور  .و ل راريخ لافل دون في مذكاار و كتب المتعددة.
زرر أكثا من ماة في بيت  .و أجازني .و من أقدم مشايخ عالم سال ابن الفقي
الياياي رلم هللا ،فإسناده عال ،و أبو عيب الدكالي.
و رااجم أهل العددورين يمكدن معافتهدا مدن كتداا "أعتالم العتدوتين" لعبدد هللا
اليدددااري ،و "الغتبتتتاط" بدددن أبدددي جنددددار و "مجتتتالس النبستتتاط" لدينيدددة و
"اإلتحا الوجيز" بن علي الدكالي ،و غيا ولا.
محمد األزر :
-39
أبو عبد هللا الفاسي ،نزيل الاباط ،مدن علمداء القداويين .و يداوي عدن جماعدة
من كبار علماء فان من مشايخ  ،و أستحةا أسماءهم اآلن .و لد خدط مرابدي
جميل.
و هو ألد العلماء الذين اركوا في وضع قانون األساة اليديد ،و بلرني أن لم
يكن راضيًا عما في من مخالفات اعية لكن الملا لم يعاه اهتما ًما!
اسددتيزر فذجددازني فددي بيتد بالابدداط لمددا زررد سددنة 1421ه و رددااجم علمدداء
فان ريدها فدي "اإلستعا " بدن الحداج و "ستل النصتال" و"إتحتا المطتال "
بن سودة و "معجم الشيوخ" لعبد الحفيم الفاسي ،و غياها.
محمد المنوني:
-40
العالمة الشاي أبو عبد هللا محمد بن عبد الهادي المندوني االدريسدي الحسدني
كثياا من الحافم عبد
المكناسي .البحارة المصن  ،ألد كبار علماء المراا .استفاد ً
الحي الكتاني ،و قد كان والده مقدم الزاوية الكتانية في مكنان.
و قددد أخددذ عددن جماعددة ،و رو عددن مشددارقة و مراربددة ،و اسددتياز لد دديخ
مؤرخ مكنان الشاي عبد الالمن بن زيدان العلوي من جماعة من المشارقة.
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و قدد بددين ولدا كلد فددي راجمتد لنفسد التدي نشدداها محمددد بدن عبددد هللا الا دديد
محققة.
ماارا بمسيد بدر بالاباط ،و زرر في بيتد أكثدا مدن مداة خاهدا و هدو
لقيت
ً
طايح الفاات .و كان مةاا المثل في التواضدع و هةدم الدنفأ ،مدع أن الملدوا
كانوا يعافون ل فةل  .روفي سنة 1420ه.
وقد كان مع الحاكة الوطنية و سين و أووي .لكن بعد ا ستقالل رفاغ للبحث
العلمي ،و كان نادرة فدي معافدة المخطوطدات و الكتدب و ا طدالع عليهدا ،و رداا
كتبًا ممتعة .رلم هللا رعالى.
و قد استيازه قيقي أبو الليث لنفس و لي فذجازنا بحمد هللا رعالى.
فهؤ ء هم مشايخي في الفتاة المرابية ،أما مشايخي في الفتاة األردنية فهم
محمد ناصر الدين الأللباني:
-41
العال مة االمام ،محدث العصدا ناصدا الددين أبدو عبدد الدالمن محمدد بدن ندوح
نياري األلباني رم الدمشقي نزيل عمان األردن .ميدد علم الحديث في عصاه.
و راجمتدد أ ددها مددن أن ينبدد إليهددا مثلددي .و قددد ركلمددت عليدد فددي "قنتتا
الفوائد" و "الدرر الحسا ".
سدا فدي بيدت صدالب أبدي مالدا دقاة عدن لييدة السدنة ،و لمدا
لةات ل در ً
عافت بنفسي فاح بي و سذلني عن جدي.
رم زرر و بصحبتي أخي أبو الليث في المستشفى في ماض األخيا.
رم بلرني وفار و أنا بالمراا سنة 1420ه رلم هللا رعالى رلمة واسعة.
و قد خص محمد بن إبااهيم الشيباني بتاجمة فدي ميلددين .و راجمد جماعدة
خاون.
و قددد ردداا مدرسددة لديثيددة و فقهيددة و فكايددة لهددا أربدداع فددي العددالم كلد  ،و كتبدا
كثيدداة و رالميددذ مددألوا الدددنيا ،و اختلد فيد النددان و رعصددب لد أصددحاا .و نحددن
نا أن إمام من أئمدة العصدا أليدى الحدديث و السدنة ،و لد أغدالط نتينبهدا .و قدد
رؤيت ل ماائي صالحة.
شعيب األرناؤوط:
-42
العالمة المحدث أبو أسامة عيب األرناؤوط القص ِّوي رم الدمشقي ،الحنفي.
أخذ عن كبار علماء الشام في وقت  ،و رذرا في الحديث باأللبداني ،لكند اختلد
مع  .و استقا ب عصا الالال في عمان األردن.
و قد راا جملة كبياة من التحقيقات و االنيازات و خدم الحديث خدمة كبا .
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سا في "بلوغ
زرر
كثياا في مكتب و واكار و استفدت من  ،و لةات ل در ً
ً
المدداام" و خددا فددي التفسدديا .و لمددا كنددا سددنتاا األردن اسددتدعانا لبيت د مددع بعددض
خياا.
الفةالء المراربة و غياهم و أكامنا و ما قصا جزاه هللا ً
راجمت في "الدرر الحسا " مع وكا ما ل و ما علي  .لفإ هللا و بارا في .
و إنيازار العلمية هي عمل جماعي فدي مكتدب رحقيدق هدو المشداف عليد  ،و
العمل ينيزه فايق من البالثين.
مراد شكري:
-43
أبو الحارث مااد بن كاي سويدان الفلسطيني ردم األردندي األديدب المشدارا
في العلوم ،مع وكاء و فهم.
درن فددي اليامعددة األردنيددة ،و أخددذ عددن األلبدداني و نسدديب الافدداعي و عددن
غياهما .و خطب و درن و صن .
وكان أو أرايًا يقول إ بالدليل ،رم أصبح لنبليًا.
ول راء اوة و مذاهب غايبة ،بينتها في "الدرر الحسا " و غياها.
وقد لةات ل بعض الميالأ في اح "عمدة األحكام" للحافم عبدد الرندي
المقدسي ،و أخا في اح منإومة ل فقهية لنبلية ،و لم يتابع يئًا من ولا.
ول اطالع واسع و عارضة قوية في الدنإم و النثدا و منهييدة خاصدة ،خدال
األلباني و أصحاب في أمور.
و كان يحتامني و يكامني.
عصام هادي:
-44
كارددب األلبدداني أبددو موسددى عصددام بددن موسددى هددادي العَ ْينَكددارمي المقدسددي رددم
األردني.
أخذ عن األلباني و نسيب الافاعي و علي الحلبي و زم الافاعي لتدى مدات،
رددم بقددي مالز ًمددا لمددااد ددكاي .ل د معافددة جيدددة بالحددديث ،و هددو كثيددا المطالعددة،
خطيب و إمام لبعض المساجد.
وقد استفدت من في علم رخدايج األلاديدث ،كدان يعطيندي الحدديث ردم يتاكندي
في مكتبت لتدى أخاجد  .و هدو فدي عمداي ،و بيندي و بيند صدداقة أكيددة فقدد كدان
كثيا االكاام لي و ألخي .و رذرا بنا لتى إن درن في مسيده "المرشتد المعتين"
و أصبح ل خباة بعلماء المراا ،فلما ابتعث للدعوة واالر داد فدي رمةدان معدين
لألندلأ الت لول المراربة دون الشوام.
ول بعض المؤلفات الحديثية .و أبو مالا قاة خال أم  ،و هم جميعًا من قاية
عين كام قاا بيت المقدن أعادها هللا دار إسالم.
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محمد شقرة:
-45
أبددو مالددا محمددد بددن إبددااهيم ددقاة العينكددارمي المقدسددي ،الخطيددب األديددب
الداعية ،مدن كبدار أصدحاا األلبداني فدي األردن بدل هدو الدذي اسدتقدم و واه .فقدد
مستشدارا لألميدا الحسدن بدن طدالل ،الدذي كدان ندذاا ولدي عهدد األردن زمدن
كان
ً
الملا لسين.
و كددان ددقاة أو مددن االخددوان المسددلمين .و أظند درن فددي مصددا ،رددم رددذرا
درن في اليامعة االسالمية بالمدينة المنورة.
باأللباني .و لعل َّ
و ل مسيد يخطب و يدرن في في عمان يسمى مسيد صالح الددين ،يحةدا
ل خلق من النان ،رم يدخل لبيت فيلقي كلمة خفيفة و يييب على األسئلة.
و قد لةات ل ولا كل  ،و فاح بي ،و كان ينوه بي أمام الندان .و هدو الدذي
خياا .و ولداه مالدا و عاصدم مدن الفةدالء ،درسدا
يسا لي لقاء األلباني ،جزاه هللا ً
على والدي رلم هللا الهندسة في جامعة البتاول و المعادن .و ربما نابا عن أبيهما
في خطبة اليمعة عند غياب .
أصددل أبددي مالددا مددن قايددة عددين كددارم قدداا بيددت المقدددن رددم هدداجاوا لعمددان
األردن بعد التاللها.
و قد كان للاجل كتب و مقا ت غاية فدي ا نحدااف مدن الرلدو فدي االرجداء و
مؤخاا رااجع عدن ولدا و اختلد مدع
اليبا ،و خاصة كتاب "هي السلفية" .لكن
ً
علي الحلبي ،و قال إن عاد للسنة .فالحمد هلل على ولا.
رمضا الجالد:
-46
المهندددن الفقي د السددلفي الحنبلددي .مددن أهددل فلسددطين رددم هدداجاوا لددألردن بعددد
ا لتالل اليهودي و قد درن الهندسة ،رم رفاغ لعلوم الشايعة فذخدذ أ داطة داح
"زاد المستنق " بن العثيمين ،فاعتك على دراستها على أرقنها.
زرر في بيت في جات ،و لةدات لد بعدض الميدالأ العلميدة ،و فداح بدي
لما عاف نسبي ،و سذلني عن الشيخ عبد الحي الكتاني.
و قددد بلرنددي بعددد ولددا أند سددين و نالتد المحنددة العإمددى التددي نالددت المسددلمين
الصادقين لول العالم .نسذل هللا الفاج مين.
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محمد بن علوي المالكي:
-47
محمددد بددن علددوي المددالكي المكددي ،الدددكتور فددي الحددديث ،المشددارا فددي سددائا
العلددوم ،مسددند الحيدداز و وجي د مكددة .و هددو مددن أسدداة علددم ددهياة ،و يقولددون إن
أصلهم من المراا مدن األ دااف األدارسدة مدن ل الددباغ .و رقددم فديهم جملدة مدن
الفةالء.
وقددد أخددذ ابددن علددوي عددن أبي د و أمددين الكتبددي و لسددن المشدداط ،رددم درن فددي
األزها و أخذ درجة الدكتوراه في الحديث.
و ل رواية واسعة جمعها في ربت خاص مطبوع.
و قد دخل ابن علدوي فدي معدارا علميدة كبيداة مدع النيدديين فقدد كدان أ دعايًا
مياهاا بمذهب متذخاي المتصوفة من استرارة و روسل بريا هللا و التفال بالمولدد
ً
ً
متميدزا فدي لباسد فقدد لدافم علدى الدزي الحيدازي القددديم
النبدوي الشداي  ،و كدان
لعلماء مكة و هو اليبة و العمامة .و كتب مؤلفات عديدة كثياة جلها في الدفاع عن
مذهب .
و قد كفاه جماعة و راموا سفا دم .
قال أبو محمد لقيت قدي ًما في بيت جدي في مكة ،ردم زار جددي و هدو مدايض
في جدة.
و زارنا في المراا سنة 1422ه .و قد اسدتيزر بالمااسدلة و أندا فدي األردن
فذرسدددل لدددي االجدددازة .ردددم بلرندددي وفارددد و أندددا بالسدددين الماكدددزي بدددالقنيطاة سدددنة
1425ه ،رلم هللا و عفا عن .
و مؤلفار ربلغ المائة ما بين رسالة و ميلد ،و مدن أ دهاها "مفتاهيم يجتب أ
تصح " التي رد عليها صالح بن عبد العزيز من ل الشيخ ابن عبد الوهاا بكتاب
"هذه مفاهيمنا".
مات و لم يبلغ الستين من عماه ،و راا مدرسة جل ماراديها من بالد الشدا
األقصدى ماليزيدا و أندونيسديا و مدا إلدى ولددا .و كدان رايًدا سدايًا يحتامد الملددوا و
األمااء.
سذلناه عن رأي في ألدداث نيويدورا و وا دنطن الشدهياة و موقفد مدن أسدامة
بن دن .فقال إننا ندعو ل في بيدت هللا الحداام .و قدال كدان عنددنا فدي مكدة عندده
رشدد في "وهابيت " فلما التقى بالمال عما و الطالبان اعتدل أماه!.
سام:
-48
عبد هللا الب َّ
العالمة الفقي عبدد هللا بدن عبدد الدالمن البسدام القصديمي ردم المكدي ،مدن كبدار
سعدي رلم هللا رعدالى ،صدالب الشداح النفديأ
أصحاا عبد الالمن بن ناصا ال َّ
على "عمدة األحكام" و "بلو المرام" الذين سارت بهما الاكبان.
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سددا فددي الحددام المكددي لعل د سددنة 1417ه .و كانددت ل د للقددة
لةددات ل د در ً
صددرياة جددل مددن فيهددا مددن العددوام .و فوقد للقددة بددن العثيمددين عإيمددة للاجددال و
النساء جل من فيها من الطلبة .و رلا أرزا يقسمها هللا للنان.
و هو كايم سخي على الطلبة ،أظن كان قاضيًا بمكة.
رم بلرتني وفار سنة 1423ه فيما أظن.
عبد الرشيد النعماني:
-49
محمد بن عبد الا يد النعماني الهندي الديوبندي .من كبار علماء الهندد ،و مدن
المحدرين الديوبنديين.
أرسل ل أخي يستييزه لنفس و ليميع ل بيت و منهم أنا .فذجاز اليميع .رم لم
ينش دب أن مددات .فقددد كددان معمد ًداا بلددغ الثمددانين رلم د هللا رعددالى .لعل د رددوفي سددنة
1419ه .و ل كتاا عن االمام أبدي لنيفدة و خدا عدن سدنن ابدن ماجد  .و مبالدث
أخا .
محمد بن عمر الكا :
-50
سديْني الحةدامي ردم المددني
السيد الشاي محمد بن عما الكداف اليفداي الح َ
من ل باعلوي األ ااف األجالء في لةداموت .أظند ولدد سدنة 1399ه .و كدان
هو و أخوه معنا في السكن في األردن.
ولد بالمدينة المنورة ،صدلى هللا علدى صدالبها و لد و سدلم ،و لفدم القدا ن و
جملة من المتون ،و ولا موازاة بالدراسة النإاميدة ،و أخدذ عدن صدفوان الدداوودي
الشددامي و زيددن بددن سددميط و ألمددد الشددنقيطي و غيدداهم ،رددم درن فددي اليامعددة
األردنية لتى رخاج و رجع للمدينة.
استفدت من لما كنا سوية بدراسة اح الالبية في الفاائض بشاح سدبط ابدن
المارديني.
و هددو مددن مدرسددة الحبيددب عمددا بددن لفدديم التددي منهددا الحبيددب علددي بددن عبددد
الالمن اليفاي الشهيا ،و هي مدرسة صوفية أ عاية دافعية ،جدل نشداطها بدين
باا ل باعلوي.
طار الخويطر:
-51
الدكتور ،النيدي .ردبينا معًا في الاواية مااسلة .و قد وكا لدي بعدض ديوخ
في رسالت .
-52

أبو أنس اليبرودي:
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بددن جمعددة اليبدداودي الفلسددطيني الشددامي .العالمددة الداعيددة

عمددا بددن يوس د
الشهيد.
نشدذ فدي الكويدت ،ردم درن فدي اليامعدة االسدالمية بالمديندة المندورة صدلى هللا
علددى صددالبها و ل د و سددلم .و أخددذ عددن جماعددة مددن العلمدداء و لفددم الكثيددا مددن
الحديث .و كان افعيًا أرايًا .و بعد ألداث الكويت سنة 1410ه عاد لألردن.
و قددد سددافا للبوسددنة و الهاسددا داعيددة و مريثًددا ألهلهددا مددع بعددض المنإمددات
االسالمية.
سا في و في غياه ،و كان ل جملدة مدن
و في األردن كان خطيبًا لمسيد و مدر ً
األصحاا و التالميذ ياعاهم و يابيهم.
فلما دعا داعي اليهاد في العداا طدار إليد مياهددًا ،و اررقدى بد الحدال لتدى
أصبح مفتي المياهدين و مقددمهم فدي أمدور الددين لتدى استشدهد فدي معاكدة قداا
سين أبي غايب الشهيا ببرداد سنة 1425ه و لما يبلغ  33سنة.
و قد كان ضليعًا ريان من علوم الشداع مدع رقدة قلدب و رواضدع .لةدات لد
سا في محبة النبي  فكان منذ بداية الدرن إلدى نهايتد و هدو دامدع العيندين مدن
ميل ً
صد المحبة.
و اختلفت إلي فدي ميدالأ فدي المسديد يددرن فيهدا "عمتدة األحكتام" للحدافم
عبد الرني المقدسي ،مليئة بالفوائد و النوادر العلمية ،و لةات ل ميالأ أخا .
و مدددع هدددذا كلددد فقدددد كدددان خفيددد الددداوح وا دعابدددة و مددداح .و يدددتكلم إ
بالفصدحى ،جميددل الهيئدة ،يلددبأ القمديص العابددي و يةدع الشددماغ األلمدا و عليد
عقال ،و يلبأ صدرية من الفاو في الشتاء ،و ل صوت ندي بالقا ن الكايم.
قلت لم أر أفةل من في األردن.
رلم هللا رعالى و رضي عن و جعل الينة مثواه.
ابن الحسن الفه هزازي:
-53
أبو محمد محمد بن الحسن الفزازي المانيسي رم الفاسي ،العالم الشيخ الداعيدة
الخطيب المفوه.
كان من رجال اليهاد ضمن جيش التحايا ضد العدو الفانسي المحتدل ،دمداه
هللا ،لتددى خدداج ،و ددارا فددي المسددياة الخةددااء الخددااج العدددو االسددباني مددن
الصحااء المرابية.
أخذ عن جملة من علماء القاويين بفان ،رم اختص بتقي الدين الهاللي ،رلم
هللا ،و هو ياوي عن عن المباركفوري عن مشايخ من أهل الحديث بالهند.
وقددد أسددأ جمعيددة الدددعوة إلددى هللا مددع جماعددة مددن العلمدداء ،و أسددأ ماكددزه
االسددالمي فددي فددان سددماه مسدديد أبددي بكددا الصددديق ،و من د جعددل ينشددا السددنة و
التوليد.
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وكددان لد عالقددة قويددة بعلمدداء اليزائددا ،فلمددا قددام اليهدداد بهددا بعددد انقددالا سددنة
1411ه ساندهم أيما مساندة.
و ل مصن كبيا في الفق و الخالف يبلغ لوالي أربعين ميلدًا.
و هو صلب في الحق ديد في السنة ،و قد يبالغ في در .
اسدتدعى لدي االجدازة مند دقيقي الحبيدب ،جدزاه هللا عندي كدل خيدا .و قدد بلددغ
الشيخ من العما لوالي  86سنة و هو متمتع بصحة جيدة و هلل الحمد.
قال أبو محمد وقفت على مؤل في نسدب ل الفدزازي بدن عدم الشديخ يدذكا
فيددد أنهدددم أ دددااف أدارسدددة ،و يدددذكا البدددااهين و كدددالم العلمددداء و يافدددع نسدددبهم و
فاوعهم .و قد كان الشيخ كلما ر ني قال لي نحن أبناء عم.
عبد القادر األرناؤوط:
-54
قَدْري الشهيا بعبد القادر األرناؤوط ،أبو محمد القص ِّوي (نسبة لقصدوة ،وهدي
كوسوفا) رم الدمشقي .العالمة المحدث ،ألد أركدان السدنة بدبالد الشدام ،درن رفقدة
صديق عيب ،و أخذ الفقد الحنفدي و اللردة عدن علمداء دمشدق و مشدايخ األلبدانيين
فيها .و رذرا باأللباني و استفاد من في الحديث.
دورا بددالحق،
و قددد ردداا جملددة مددن التحقيقددات النفيسددة .و كددان سددلفيًا أرايًددا جهد ً
فةيق علي لذلا.
سددا فددي ردددريأ "قواعتتد التحتتديث" للقاسددمي ،و زرر د فددي
لةددات ل د ميل ً
مكتبت د أكثددا مددن مدداة ،و اسددتيزر فذجددازني فددي "األربعتتين العجلونيتتة" ،و هددو
ياويها عن عبد هللا الهاوي الحبشي.
و كان بسام الثرا مكا ًما للطلبة ،و يتقن اللرة األلبانية و لدذلا يفدد عليد العديدد
من الطلبة من قصوة و ألبانيا.
رم بلرني وفار و أنا بالسين الماكزي سنة 1425ه ،فتذسفت علي  ،رلم هللا
رعالى رلمة واسعة.
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الخاتمة
ختم هللا لنا بالحسنى و زيادة
فهؤ ء أهم مشايخي و لي إجازات من غياهم من أهل اليمن و غياها رداكتهم
لبعد أوراقي عني و رو ًما لالختصار.
فددذقول لددألخ الكددايم أجزرددا بالاوايددة عنددي إجددازة عامددة مطلقددة رامددة ،و بمددا
أجازني ب مشايخي األعالم ،ناص ًحا لا باليدد و المثداباة فدي طلدب العلدم و العمدل
ب و االخالص في ولا كل  ،مع الدعوة إلى هللا رعالى في السدا و االعدالن و الدذا
عن أعااض المسلمين و عائا االسالم ،و المدوا ة للمدؤمنين و المعداداة للكدافاين
و الميامين.
و رنسني يا أخي الكايم من دعوة صادقة بإهدا الريدب أو فدي جدوف الليدل،
لعل هللا يهديني و يصلح نفسي و ينتفع بي و با.
و سبحانا اللهم و بحمدا و ربارا اسما ،و أ هد أ إلد إ أندت أسدترفاا و
أروا إليا.

قاله بلسانه و كتبه ببنانه
العبد الفقير الجاهل القصير
حسن بن علي بن المنتصر الكتاني
رزقه هللا دار التهاني
بالسجن المدني بسال في  5صفر سنة 1427ه
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