إضاءات من ترجمة
فضيلة الشيخ مجدي عرفات

بسم الله الرحمن الرحيم

االسم والكنية :أبو عمري  /جمدي بن حممد بن عرفات بن مقلد
النشأة :
ولد الشيخ " حفظه اهلل " في يوم الثالث من شهر رجب سنة  6731الثاني من فبراير سنة
 6593في قرية " الكرامة " إحدى قرى مركز أجا محافظة الدقهلية بمصر
نشأ الشيخ في أسرة متوسطة  ،محافظة على اآلداب واأللخاق والقيم اإلسامية  ،تخرج من
هذه األسرة ثاثة من العلماء األعام وهم صاح و سعـد و مجدي أبناء محمد عرفات مقلد ،
وكلهم بحمد اهلل تعالى علماء أعام مشهود لهم بالعلم والخلق.

بداية طلب العلم :
يعد الشيخ صاح عرفات – رحمه اهلل  -أسبقهم إلى طلب العلم والرسوخ فيه وقد تأثر به
الشيخ مجدي كثيرا  ،بل وتخرج على يديه في حداثة طلبه للعلم فــقرأ عليه من القرآن
والحديث وأصول الفقه الكثير .
بعد إنهاء الشيخ – حفظه اهلل  -دراسته النظامية ؛سافر إلى اليمن في أوالخر سنة  6535م وقد
سبقه إليها ألخوه الشيخ صاح .
وهي فترة شهدت تاحق طاب العلم على اليمن  ،في سنة  ( 6597بعد ثاث سنوات ) ذهب
الشيخ مجدي إلى رحلة الحج [ وهي الحجة األولى له] برفقة ألخيه الشيخ صاح وبعض طاب
العلم باليمن – فحجوا جميعا بصحبة الشيخ العامة عبد العزيز بن عبد اهلل بن باز" رحمه اهلل"
 ،وفي فترة قليلة تكونت قناعة الشيخ ابن باز " رحمه اهلل " في الشيخ صاح عرفات  ،وما له
من رسوخ في العلم  ،فبقي الشيخ صاح في مكة – مدرسا في دار الحديث الخيرية  ،ورجع
الشيخ مجدي ورفقاؤه إلى اليمن.

مرحلة التعلم والتعليم :
قضى فضيلة الشيخ مجدي في اليمن إحدى عشرة سنة [ من  6535م إلى  6556م ] أكثرها
في مأرب  ،ما بين طلب للعلم وتعليمه ،تضمنت فترة اإلحدى عشرة سنة تردد الشيخ مجدي
على شيخه العامة مقبل بن هادي الوادعي " رحمه اهلل" في " صعدة " وكذلك تردد الشيخ
مقبل على طابه وإلخوانه في مأرب  ،وما وقع فيهما من مجالسات ومناقشات وإفادات علمية
من الشيخ مقبل لطابه  ،فكان الشيخ مجدي يقوم بالمشاركة العلمية مع غيره من طاب الشيخ
بتجهيز األبحاث العلمية والمشروعات الحديثية المشتركة والخاصة .

كاشتراكه في إعداد أسئلة مصطلح الحديث وعرضها على الشيخ مقبل التي عرفت فيما بعد
باسم " المقترح في أسئلة المصطلح" .
وكذا عرضه لمسودة تحقيقه لمسند اإلمام الشافعي المعروف باسم " شفاء العي بتحقيق مسند
الشافعي " وهو يمثل التطبيق العملي للصناعة الحديثية عند الشيخ مجدي في تلك الفترة .
ظل الشيخ مجدي يعمل فيه مدة أربع سنوات ما بين نسخه وإعادة ترتيبه وتحقيقه ( وقد نسخه
بيده ثاث مرات ) ،يتخلل ذلك توجيه وإفادات الشيخ مقبل له  ،حتى أشار الشيخ مقبل " رحمه
اهلل " إلى بعض طابه بمراجعه الكتاب مع الشيخ مجدي إلى أن انتهى األمر بتقري الشيخ
مقبل للكتاب.
ثم توالت األعمال العلمية للشيخ مجدي تباعا فكان من ذلك عدة تصنيفات رزق فيها القبول
والفضل هلل وحده.

الرحات العلمية ومتابعة التحصيل :
رحل الشيخ بأهله من اليمن إلى المملكة العربية السعودية وجلس في " بني سعد " بالطائف
وعاش فيها أربع سنوات تقريبا من سنة  -6556إلى سنة – 6551
وقد الزم فيها دروس الشيخ عبد العزيز بن باز الصيفية التي كان يلقيها الشيخ بالمسجد
القطري بمكة ،ومسجده بالطائف.
ثم بالتردد على المدينة النبوية وغيرها من البلدان واالرتحال لألئمة الكبار األعام – كتردده
على مكتبة الشيخ حماد األنصاري
وحضر للشيخ محمد بن صالح العثيمين برفقه الشيخ المفضال عبد الرحمن الغامدي وعبد اهلل
بن سفر الغامدي -وفقهما اهلل -
وحضر كذلك للشيخ الفوزان  ،والشيخ ابن حميد  -حفظهما اهلل-

العودة للوطن :
رجع بعدها إلى مصر مجتهدا في الدعوة والتدريس في مختلف محافظات مصر في مساجد
"جمعية أنصار السنة المحمدية " لكونها تدعو إلى التوحيد والسنة.
بجانب مشاركته الدورية بإعداد مادة تراجم العلماء – في مجلة التوحيد – التي ابتدأها بتراجم
األئمة السبعة.
وقد من اهلل تعالى عليه بشرح جملة كبيرة من كتب العقيدة " عقيدة أهل السنة والجماعة "
حريصا على تنشئة الطاب وتثقيف عموم المسلمين بمنهج السلف أصحاب الحديث – ال يفتر
عن ذلك في مسجد كبير أو صغير  ،بل وفي اللقاءات الخاصة والعامة  ،ال يحيد عن طريقة
األئمة  ،تملؤه الثقة واالعتزاز بمنهج األئمة وطريقة العلماء وقد ألزم نفسه بخلقهم واقتفاء
آثارهم واهلل حسيبه
* وسافر الشيخ غير مرة للمشاركة في ندوات علمية لخارج مصر.

إجازات الشيخ :
حصل الشيخ – بفضل اهلل -على إجازات برواية كتب السنة وغيرها  ،وأبرز من أجازه:
 -6الشيخ العامة مقبل بن هادي الوادعي.
 -2الشيخ صالح أحمد بن محمد إدريس األركاني المكي ثم الرابغي.
 -7الشيخ صبحي السامرائي.
 -1الشيخ يحيى بن عثمان المدرس.
 -9الشيخ عبد العزيز الزهراني.
 -1الشيخ عبد الوكيل الهاشمي.
 -3الشيخ ثناء اهلل بن عيسى لخان المدني .
 -9الشيخ محمد األنصاري األعظمي.
 -5الشيخ علي بن سالم بن بكير الحضرمي .
وغيرهم.

مصنفات الشيخ :
)6
)2
)7
)1
)9
)1
)3
)9
)5
)61
)66
)62
)67
)61
)69
)61
)63

شفاء العي بتخريج وتحقيق مسند اإلمام الشافعي
الكشف والتوضيح أللقاب الحديث في قصيدة غرامي صحيح
تدليس التسوية معناه وحكمه وحكم من يتعاطاه وجملة من مروياتهم
بث الخبر بشرح تذكرة ابن الملقن في علم األثر
تحفة الحبيب بحكم األذانين للفجر والتثويب -بحث فقهي صنفه باليمن مع التباحث فيه
مع الشيخ مقبل  -رحمه اهلل  -قرظه الشيخ صفوت الشوادفي  -رحمه اهلل -
كتاب " البدع والنهي عنها – البن وضاح القرطبي
عقيدة السلف أصحاب الحديث – للصابوني
أوجز الكلم في شرح ثاثين حديثا من جوامع الكلم
إسعاف القاري بمعجم شيوخ اإلمام البخاري صنفه في الطائف
إسعاف المحتاج بمعجم شيوخ اإلمام مسلم بن الحجاج صنفه في الطائف كذلك
التعليقات الجلية على المنظومة الامية
الكشف الحثيث عن آداب طالب الحديث
مسائل وأحكام في رمضان والصيام
أطيب المنح شرح المنظومة البيقونية فى علم المصطلح
أحكام الحج والعمرة
المواع األثرية في الخطب المنبرية
شرح رسالة مختصرة للشيخ السعدي في أصول الفقه

)69
)65
)21
)26
)22
)27
)21
)29
)21

تحفة المحبين ببيان األحاديث الضعيفة والموضوعة المشهورة على ألسنة المتحدثين
تقديم الشيخ صفوت نور الدين  -رحمه اهلل-
الجزء الثاني من تحفة المحبين
التعليقات السنية على المنظومة الحائية
فتح الرحمن بأحكام سجود القرآن
اإلفصاح عن أحكام وآداب النكاح
"هذه عقيدتنا " ملخص لعقيدة أهل السنة والجماعة
مطوية الصحاح من أذكار المساء والصباح  ،وقد القت قبوال كبيرا بين الناس  ،وهي
مسجلة بصوته وكذلك أذكار النوم .
مطوية عن الزكاة.
مطوية عن أحكام ومخالفات العيدين .

الشروح العلمية الشيخ:
قد شرح الشيخ – حفظه اهلل – أغلب كتب العقيدة والسنة والمصطلح والنحو والتفسير والفقه
وغيرها  ،في حلقات العلم بمساجد القاهرة والمنصورة والمحلة وميت غمر ودمياط والغربية
والشرقية وحتى أسوان وغيرها من محافظات مصر.
* وعلى رأس هذه الشروح
صحيح البخاري :شرحه الشيخ مرات  ،ومسلم والترمذي وأبي داود ،والكثير يطول المقام
بذكرها  ،نذكر منها :-

شروح العقيدة:
-6
-2
-7
-1
-9
-1
-3
-9
-5
-61
-66
-62
-67

شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة لإلمام الالكائي،مرات عديدة.
شرح كتاب " التوحيد " لإلمام ابن لخزيمة
شرح كتاب " التوحيد " لإلمام ابن منده
شرج كتاب " اإلبانة البن بطة"
شرح كتاب " اإليمان " البن منده
شرح كتاب " السنة " البن أبي عاصم "
شرح كتاب " السنة " للبربهاري "
شرح كتاب "السنة للخال"
شرح كتاب " أصول السنة " البن أبي زمنين "
شرح كتاب " السنة " للمزني
شرح كتاب " صريح السنة " للطبري
شرح كتاب " أصول السنة " للحميدي
شرح كتاب " أصول السنة " لإلمام أحمد بن حنبل

-61
-69
-61
-63
-69
-65
-21
-26
-22
-27
-21
-29
-21
-23
-29
-25

شرح كتاب " اإلعتقاد " لإلمام البيهقي مرات عديدة .
شرح كتاب " األسماء والصفات " لإلمام البيهقي مرات عديدة .
شرح كتاب " الرد على الجهمية " للدارمي
شرح كتاب " الشريعة " لإلمام اآلجري ثاث مرات.
شرح كتاب " عقيدة السلف أصحاب الحديث " للصابوني
شرح " المنظومة الامية " لشيخ اإلسام ابن تيمية
شرح " الحائية " البن أبي داود السجستاني
شرح " مقدمة ابن أبي زيد القيرواني "
شعار أصحاب الحديث ألبي أحمد الحاكم
عقيدة أصحاب الحديث لإلسماعيلي
القواعد المثلى في صفات اهلل وأسمائه الحسنى البن عثيمين
لمعة االعتقاد البن قدامة
عقيدة أهل السنة والجماعة  -ابن العثيمين–
أعام السنة المنشورة [  211سؤال وجواب] للشيخ حاف حكمي.
معارج القبول للشيخ حاف حكمي .
العقيدة الطحاوية.

شروح مصطلح الحديث:
 -6الباعث الحثيث البن كثير
 -2المنظومة البيقونية للبيقوني
 -7نزهة النظر البن حجر العسقاني
 -1التذكرة البن الملقن
 -9تدريب الراوي للسيوطي
 -1ألفية السيوطي
 -3قصيدة غرامي صحيح البن فرح اإلشبيلي.
 -9الكفاية للخطيب البغدادي.
 -5الجامع أللخاق الراوي وآداب السامع للخطيب البغدادي
 -61شرف أصحاب الحديث للخطيب البغدادي
 -66تقييد العلم للخطيب البغدادي
 -62المنهل الروي البن جماعة،
 -67تذكرة السامع والمتكلم البن جماعة ،
 -61جامع بيان العلم وفضله البن عبد البر

شروح ألخرى:
 -6الشمائل المحمدية " للترمذي
 -2الروضة الندية شرح الدرر البهية " لصديق حسن لخان
 -7الفوائد " لإلمام ابن القيم
 -1أصول التفسير -البن تيمية
 -9صفة صاة النبي صلى اهلل عليه وسلم " لأللباني
 -1أحكام الجنائز " لأللباني
 -3رفع المام عن األئمة األعام " البن تيمية
 وغالب هذه الشروح موجود على الشبكة العنكبوتية

مجالس التحديث:
• وقام الشيخ – حفظه اهلل – بإحياء سنة مجالس الحديث في مصر  ،حيث عقد كثيرا من
مجالس قراءة كتب السلف باألسانيد المتصلة لمصنفيها.
• و بفضل اهلل أتم قراءة ( الكتب الستة ،مسند أحمد ،الموطأ ،الدارمي ،مسند الشافعي،
الحميدي ،عبد بن حميد،وغالب كتب العقيدة المسندة ،وكتب مصطلح الحديث إال النادر.

الخطب المنبرية:
• الشيخ – حفظه اهلل – يخطب كل جمعة إال نادرا  ،وكذلك لخطب العيدين
وللشيخ سلسلة لخطب "أسماء اهلل الحسنى"
وفي الفترة االلخيرة من حرص الشيخ على نفع األمة قام ببث الخطب مباشرة على
صفحته من لخال (الفيسبوك)

حلقات التلفاز:
• وقام الشيخ – حفظه اهلل – بتسجيل عدة حلقات في التلفاز عبارة عن ساسل
منها " :مع أهل الحديث" و "فرسان السنة"و " شرح عدة أبواب من صحيح البخاري
وهي مسجلة على الشبكة العنكبوتية .

لخدمة المجتمع :
يرى الشيخ أن الداعية ال بد وأن يكون له دورُ فاعا في لخدمة مجتمعه ولذلك
 -6يقوم الشيخ بعقد مجالس الصلح وفض النزاعات  ،وحل المشاكل األسرية (وال سيما مشاكل
الطاق )
وقد يسهر في ذلك ليالي طويلة .
 -2للشيخ جهود معلومة للقاصي والداني في رحات الحج والعمرة؛ حيث يرافق المعتمرين
والحجاج لتعليمهم المناسك  ،وكذلك الفتوى فيما يقع لهم .

 -7لخصص الشيخ – جزاه اهلل لخيرا – الكثير من وقته للرد على األسئلة والفتاوى عبر تطبيق
( الواتس أب)
 -1لكثير من أهل العلم وجهة نظر في شهر رمضان  ،حيث يقول هذا شهري فيخصصه
للعبادة بمزيد من النوافل لخاصة نفسه  ،ولكن الشيخ – حفظه اهلل – يخصه بمزيد من الدعوة
وال سيما مع صاة التروايح لعلمه بإقبال الناس على اهلل ،في هذا الشهر الفضيل  ،وللشيخ عدة
مواع رمضانية مسجلة نفع اهلل بها الكثير – جزاه اهلل لخيرا-

جهود الشيخ في إعداد الدعاة وطلبة العلم :
أما هذه اإلضاءة فهي رسالة الشيخ المنشودة  ،وآماله المعهودة ؛ وهي إلخراج جيل يحمل
مشاعل هذه الدعوة المباركة ؛ دعوة التوحيد ،دعوة الرسل واألنبياء  -عليهم السام –
ومن أجل ذلك تحمل الصعاب  ،واجتاز القفار  ،حاما العلم لمن يستحق ،ولقد وفقه اهلل بأن كان
سببا في تعليم الكثير من الطلبة عن طريق التالي :
 )6معاهد اعداد الدعاة:
درس الشيخ في كثير من المعاهد  ،وهي للرجل والنساء لعدة سنوات في ميت غمر
والمنصورة وزفتى والمحلة وفارسكور وغيرهما ،في جميع مراحل المعاهد (من السنة
األولى وحتى األلخيرة )
 )2الدورات العلمية المكثفة :
كذلك يقوم الشيخ بعقد دورات علمية مكثفة ومركزة في يوم أو يومين أو أكثر  ،تكون
بمثابة "شرارة علمية" ينطلق منها طالب العلم بعد هذه الشحنة المكثفة لمواصلة طلب
العلم.
وقد أقام فضيلته دورات في كل من مدينة أسوان ،وسوهاج ،والقاهرة ،والمحلة ،ودمياط
 ،بل وفي لخارج مصر في دولة الكويت.
 )7مدرسة دار أهل الحديث :
أنشأ الشيخ – حفظه اهلل – مدرسة لخاصة له سماها " :دار أهل الحديث"
لخص الطلبة فيها بمزيد من العناية والمتابعة في طلب العلم  ،وأسند لبعض طابه
تدريس بعض العلوم الشرعية فيها،
 )1الجلسات الخاصة :
 عقد الشيخ كثيرًا من الجلسات مع الدعاة والخطباء للتوجيه والنصح واإلرشاد للدعاةوالخطباء والوعاظ  ،وحثهم على ما ينفع المجتمع بالعلم والرفق واللين .
 عقد الشيخ عدة جلسات لخاصة ألئمة األزهر واألوقاف  ،كان فيها الكثير من مدارساتالعلم والنقاشات المفيدة .
 كان للشيخ – حفظه اهلل – بصمة واضحة ونقاط تحول في مسيرة كثير من الدعاة ،منهم على سبيل المثال ( فضيلة الشيخ المقدام الحضري – رحمه اهلل ) -

 عقد الشيخ في مكتبة العامرة عددًا من الجلسات الخاصة العلمية  ،لكثير من طابهوإلخوانه الدعاة  ،أنهى الشيخ فيها كثيرًا من الكتب شرحًا وقراءةً  ،وراجع مع المئات
من طابه مصنفات لهم وقدم لبعضها .
 )9تسجيات لخاصة :
من حرص الشيخ على نشر العلم وبثه في كل مكان وبكل وسيلة قام – حفظه اهلل –
بعمل تسجيات لخاصة يسجلها في مكتبته أو غيرها  ،تكون بمثابة رسائل مركزة لمعالجة
وتقويم أمور تمسّ طلبة العلم وغيرهم.
 من ذلك التسجيل – النافع – الذي انتشر في جميع مواقع التواصل بعنوان " :منهجالتبديع"
 )1إذاعة الشيخ الخاصة :
كذلك يحرص الشيخ على بث جميع دروسه ومجالسة على موقع اإلذاعة الخاصة عبر
برنامج ( المكسلر) وتسجل على نفس البرنامج.

جهود الشيخ في محاربة التطرف ( األمن الفكري) :
• بفضل اهلل منهج الشيخ بعيد كل البعد عن التطرف والشيخ دءوب على التحذير من
الجماعات واألحزاب  ،ويرى التصفية والتربية هي أقوم سبيل للنهوض بالمجتمع
-

وقد كان الشيخ حائط صد لطابه عن السقوط في الفتن  -بتوفيق اهلل ، -
والسيما في الفتنة العمياء  ،ما يسمونه ( ثورة يناير)
ولقد كان الشيخ متمسكا بما عليه األئمة الكبار من عدم جواز المظاهرات واالعتصامات
وغيرها
وعدم االنخراط في السياسة ولذلك في أظلم أوقات الفتن كان مستمرا في تعليم الطلبة
السنة والعقيدة.
ويحض على التمسك بطاعة والة األمور في المعروف  ،مع الصبر واالحتساب.
من أجل ذلك قام بتدريس كتاب معاملة الحكام في ضوء الكتاب والسنة

-

وله تسجيل لخاص بذلك بعنوان " وأال ننازع األمر أهله" موجود على موقع "
اليوتيوب"
وكذلك تسجيل رائع بعنوان " المظاهرات ليست سبيا لإلصاح وهي لخروج على
الحكام" وهو مسجل أيضا على " اليوتيوب"
*ولقد أطلت في هذه اإلضاءة ألنها أبرز ما يتميز به الشيخ من الصبر والبصيرة في
الفتن  ،وكان من ال يرى إال أسفل قدمه ينتقد الشيخ في ذلك  ،ولكنهم لما بصروا الطريق
رجعوا يلومون أنفسهم بعد ضياع طابهم وضياع جهودهم سدى .
واهلل المستعان .

-

-

طاب الشيخ :
كون الشيخ  -أكرمه اهلل  -واسع الرحلة في تعليم العلم في كثير من البلدان  ،لذلك يصعب حصر
طلبة الشيخ  ،ولكن يقوم حاليا ألخي الفاضل وليد الرفاعي – وفقه اهلل – بعمل حصر للطلبة ،
حيث أنهم مفرقين في مدن ميت غمر وقراها والمنصورة والمحلة وعين شمس ( كفر الشرفا)
وزفتى وغيرها الكثير بخاف من يستمع لشروح الشيخ عبر الشبكة العنكبوتية ومواقع
التواصل االجتماعي .

مكتبة الشيخ الخاصة :
للشيخ – حفظه اهلل – مكتبة عامرة بنوادر الكتب وأمهاتها في جميع العلوم الشرعية ،
ويحرص الشيخ على اقتناء كل كتب السنة ويشتري سنويا من معرض الكتاب غالب
المطبوعات الجديدة
وال يبخل الشيخ أبدا على من يريد االعتماد عليها والنهل من فوائدها
وللشيخ حفظه اهلل تعليقات وحواش نادرة وثمينة على غالب كتبه
ولقد رأيت عناية شديدة من الشيخ للكتب في الحفاظ عليها والعناية بها .

بعض ثناءات مشايخه وإلخوانه عليه :
◄ قال الشيخ العامة مقبل بن هادي الوادعي  -رحمه اهلل : -
"جزى اهلل ألخانا أبا عمير لخيرا على ما قام به من لخدمة السنة  ،واهلل أسأل أن يوفقه لمواصلة
السير في لخدمة السنة المطهرة  ،وأن ينفع بعلمه اإلسام والمسلمين"
ـــــــــــــــــــ
◄ وقال الشيخ محمد صفوت نور الدين – رحمه اهلل – الرئيس العام لجماعة أنصار السنة
سابقًا :
" الشيخ الفاضل  /الشيخ مجدي عرفات صاحب المصنفات الحميدة الجليلة "
ـــــــــــــــــــ
◄وقال الشيخ صفوت الشوادفي – رحمه اهلل – عضو لجنة الفتوى بجماعة أنصار السنة في
تقديمه لكتاب " تحفة الحبيب بحكم األذانين للفجر والتثويب" :
"فقد اطلعت على هذه الرسالة المباركة التى كتبها األخ الكريم الشيخ مجدي عرفات نفع اهلل به
 ،فوجدتها عظيمة النفع  ،قد أجاد مصنفها وأفاد  ،وجرى فيها على منهج علمي دقيق في
البحث والتحقيق  ،فهو يورد القول  ،ويسوق أدلته  ،ثم يبين حكم األدلة تصحيحا وتضعيفا ،
ومن ثم قبوال وردا  ،ويخلص من ذلك إلى الختيار القول الراجح من بين أقوال أهل العلم"...
ـــــــــــــــــــ
◄ وقال الشيخ عبد الرحمن الفقيه مؤسس ومشرف موقع " ملتقى أهل الحديث":

شيخنا الشيخ أبو عمير مجدي بن محمد عرفات وفقه اهلل وحفظه  ،ذو علم ولخلق حسن ،وهو
ممن ألخذ عن الشيخ مقبل الوادعي رحمه اهلل  ،وكذلك عن ألخيه الشيخ صاح عرفات رحمه
اهلل المدرس بدار الحديث بمكة وغيرهم
وله عدة مؤلفات وتحقيقات
منها
إسعاف القاري بمعجم شيوخ البخاري
ومنها فتح الرحمن بأحكام سجود القرآن  ،ومنها شرح قصيدة غرامي صحيح ،ومنها بحث
مفيد عن تدليس التسوية ،وغير ذلك من المصنفات والتحقيقات.
وله اشتغال بالدعوة والتدريس  ،نسأل اهلل أن ينفع به
وقد قرأت عليه كتبا كثيرة نحوا من لخمسة عشر كتابا
منها الباعث الحثيث ومنها صحيح البخاري وصحيح مسلم والرحبية في الفرائض ولمعة
االعتقاد والقواعد الفقهية للسعدي )
وكذلك ألفية ابن مالك مع شرح ابن عقيل وكذلك الدرر البهية للشوكاني كاما وكذلك الروضة
الندية لصديق حسن وكذلك العلو للذهبي وغيرها كثير.
وقد استفدت من الشيخ فوائد كثيرة منها البحث والتحقيق في علل األحاديث.
هو اآلن بمصر مركز دقهلية  -المنصورة  -زفتى أو الكرامة (يتنقل بينهما)
أسأل اهلل أن يجزيه لخير الجزاء ويبارك في علمه وعمره ويحفظه على لخير وطاعة.

وفي الختام :
نسأل اهلل أن يمد في عمره على طاعته مع وافر الصحة والعافية  ،وأن يظل نبراسا للخلق ،
حاما للواء الشريعة  ،وأن يرزقه اهلل القبول في الدنيا واآللخرة.
وباهلل التوفيق.
 كتبت ذلك على استحياء من أن يكتب مثلي عن مثله  ،وأُبصر بعيني تقصير قلمي عن
تسطير ما في نفسي من كريم ألخاق الشيخ وجميل صفاته ،وما له علي من الفضل  ،ولكن
أعلل نفسي وأشاغلها ،بقوله صلى اهلل عليه وسلم " :إذا رأيتم المداحين" فأجعل ذلك سبيا
لإلحجام إلى حين .
وكتبه  :أبو داود األثري غفر اهلل له
ولوالديه وللمسلمين أجمعين
في ليلة الجمعة  29من شعبان 6175

