
 د فضل بن عبد هللا عبده مراد 

 

، وأستاذ القضايا الفقهية املعاصرة  •
ً
 -كلية الشريعة-عميد كلية الشريعة في جامعة اإليمان باليمن سابقا

 .جامعة قطر

يمة غرب صنعاء عاصمة نسبه متصل إلى قبيلة مراد الشهيرة .. وموطن والدته ونقلة أجداده إلى محافظة ر  •

 .اليمن

 

م بالحديدة، ثم التحق بدار القرآن   1985حفظ القرآن الكريم على يد الشيخ الدكتور أحمد عبدهللا عباس عام  

الكريم بصنعاء وأتم حفظه وقرأ القراءات السبع ثم العشر الصغرى من طريق الشاطبية والدرة، ثم قرأ العشر 

 .مة املقرئ إسماعيل عبد العالالكبرى من طريق الطيبة على العل 

 

 (من شيوخه)

عمدة الفتيا في اليمن، أخذ عليه علم األصول البن -الشيخ القاض ي العلمة محمد بن إسماعيل العمراني  - 1

األمير، وإرشاد الفحول للشوكاني، وصحيح البخاري، ونيل األوطار للشوكاني، ووبل الغمام، والدراري املضيئة، 

 .في سبل السلم البن األمير وسنن أبي داود وبداية املجتهدوالسيل الجرار، و

متن أبي شجاع وسفينة النجا وأخذ -الشيخ السيد محمد بن عبدهللا الحسني .. أخذ عليه الفقه الشافعي  - 2

 .عليه األجرومية وبعض القرآن واألربعين في سن السادسة والسابعة من العمر

، والسنن األربع مع فوت في بعضها العلمة السيد محمد الغزالي ال - 3
ً
حسني: أخذ عليه فقه الشافعي كامل

 .والكواكب الدرية في النحو وعلم الفرائض وشرح الشنشوري على الرحبية والتفسير للشوكاني

العلمة السيد قاسم بحر: أخذ عليه في الفقه الشافعي في شرح املنهاج واملوطأ وبعض السنن وعلم النحو  - 4

 .والوصايا والقسمةوالفرائض 

مفتي اليمن: أخذ عليه فقه املعاملت في التاج املذهب ومغني اللبيب في -القاض ي العلمة محمد الجرافي  - 5

اللغة البن هشام وآيات األحكام، ومن علماء الجامع الكبير العلمة ابن معياد في الفقه والنحو والصرف 

 .والفرائض والتفسير



 واختبره األستاذ الدكتور الع - 6
ً
لمة عبد الكريم زيدان: أخذ عليه الفقه الحنفي، كتاب بدائع الصنائع كامل

فيه من أوله آلخره وأجازه وهو أجل كتاب في املذهب الحنفي كما يقول ابن عابدين، كما أخذ عليه جميع كتبه 

 .التي يدرسها في األصول والقواعد الفقهية والدعوة

حمه هللا: أخذ عليه في املنهاج لإلمام النووي في الفقه واملصطلح والفقه املقارن ر -العلمة محمد يوسف حربة   - 7

 .في بداية املجتهد والنحو والزمه حتى مات رحمه هللا، كما أخذ عليه العقيدة الطحاوية

: في -رحمة هللا عليه-مفتي شام اليمن: أخذ عليه والزمه حتى مات -القاض ي العلمة محمد يحيى آل قطران  - 8

كتاب شرح كافية ابن الحاجب في النحو، وكتاب قواعد اإلعراب البن هشام وكتاب جوهرة الفرائض وكتاب 

 .شذى العرف وكتاب مغني اللبيب عن كتب األعاريب

 مع  -العلمة محمد املختار الشنقيطي  - 9
ً
من أجل ما أخذه عليه: كتاب املغني البن قدامه املقدس ي كامل

آخره وإجازة عامة وخاصة .. وأخذ عليه كامل ألفية ابن مالك حفظا وشرحا مع شرح ابن  اختباره من أوله إلى

عقيل وشرح الشيخ، وأخذ عليه المية األفعال في الصرف والرسالة في مذهب مالك وآماليه عليها وقواعد ميارة 

 .واملنجور في مذهب مالك

رحمه هللا: درس عليه في الفقه الشافعي -ألهدل العلمة املحدث الفقيه األستاذ الدكتور حسن مقبولي ا - 10

 .وأصوله والفروق للقرافي وسبل السلم وصحيح البخاري ومصطلح الحديث وإرشاد الفحول إلى آخره

صاحب كتاب نزهة األلباب في قول الترمذي وفي -العلمة املحدث حافظ الجزيرة حسن حيدر الوائلي  - 11

 .واملصطلح وفي صحيح مسلم والترمذي وأجازه رواية ودراية الباب: أخذ عليه في العلل والرجال

م علم املصطلح من أوله إلى آخره ابتداًء  - 12
َّ
العلمة املحدث املتفنن عبدهللا الحاشدي: أخذ عليه ُسل

بالبيقونية ثم الباعث ثم تدريب الراوي وعلم اإلسناد والتخريج والجرح والتعديل وصحيح مسلم رواية ودراية 

 .له إلى آخره مع شرحه للنووي وشرح وتعليقات الشيخمن أو 

العلمة محمد حسن الددو الشنقيطي. أخذ عليه: علم األصول في مفتاح األصول البن التلمساني وسمع  - 13

 في فقه املعاملت
ً
 .له كثيرا

وسمع ودّون قديما أكثر املكتبة الصوتية البن عثيمين وابن باز واأللباني كما لقي الشيخين ابن باز  - 14

 والعثيمين وسمع منهما بمكة

 

 (تهمن مؤهل)



شهادتا دكتوراه أحدهما في الفقه املقارن وأصوله بمرتبة الشرف األولى من جامعة اإليمان باليمن، والثانية في  •

 الشريعة والقانون بامتياز من جامعة درمان بالسودان

ريس عدد من اإلجازات في القراءات والفقه، وإجازة من العلمة محمد بن إسماعيل العمراني في اإلفتاء والتد •

 .والقضاء

 دبلوم تخصص في علم الطب •

 

 (من مؤلفاته)
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