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 المقدمة 
إّن الحمد هلل، نحمده ونستعينه، من يهده هللا فال مضلَّ له، ومن يضلل فال هادي له، وأشهد 

 أن ال إله إاّل هللا وحده ال شريك له، وأّن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد:
الدور األكبر في نشر العلوم والثقافة في فمن المعلوم أّن مدينة السالم )بغداد(كان لها 

العالم،قال الخطيب البغدادي وهو يصف أقاليم األرض ،"العراق سرة الدنيا..وفيه بغداد صفوة 
 . (1)األرض ووسطها"

وروى الخطيب بسنده عن يونس بن عبد األعلى، قال: قال لي محمد بن إدريس: يا يونس 
 .(2) أيت الدنيا، وال رأيت الناس."دخلت بغداد؟ قلت: ال.قال: يا يونس ما ر 

 وقد برع فيها أهل اللغة، واألدب، والفقه، والسياسة، والرياضيات،والفلك، والطب،الخ....
الحظ األفر،فظهر فيها علماء أفذاذ،حفظة  -رواية ودراية–ونال فيها علم الحديث النبوي 

لوا الرويات،وميزوا الصحيح من ونقدة،حفظوا سنة نبيهم من الدخلة والمنتحلين والباطنيين،فغرب
السقيم،فكان الناس عيال على أهل العراق عامة في التفتيش عن األسانيد والتنقيب عن الرواة،وقد 

وكذا .(3)هـ(هو أّول من فتش عن الرجال103نصَّ يحيى القطان أّن عامر الشعبي الكوفي ت)
، (4) هـ(160سطي ت)هـ(،وشعبة بن الحجاج الوا110ت) اإلمام محمد بن سيرين البصري 

هـ(،و عبد هللا بن 198هـ(،ويحيى بن سعيد القطان البصري ت )161وسفيان الثوري الكوفي ت)
هـ(،ودّرة العراق محمد بن عبد 234هـ(، وعلى بن المديني الكوفي ت)198المبارك البصري ت )

 هـ(.234هللا بن نمير )
دادي ، المصلوب أما البغاددة :فمن أجلتهم : أحمد بن نصر الخزاعي البغ

هـ(، وأحمد بن 241هـ(،وأحمد بن حنبل البغدادي)233هـ(،ويحيى بن معين البغدادي ت)231ت)
هـ( وعباس 293هـ(،وصالح بن محمد )جزرة( البغدادي ت)265منصور الرمادي البغدادي ت)

هـ(،والحافظ علي بن عمر الدارقطني البغدادي 371بن محمد الدوري البغدادي ت)
 هـ(،وغيرهم خلق كثير.463خطيب البغدادي ت)هـ(،وال385ت)

                                                 

 بتصرف يسير. 1/320(  تاريخ بغداد 1)
 .1/346.ونقل مثله عن شعبة 1/347(  تاريخ بغداد 2)
  .  172(  ذكر من يعتمد قوله في الجرح والتعديل ص3)
هــــو أّول مــــن فـــتش بــــالعراق عــــن أمـــر المحــــد ين وجانــــب الضــــعفاء  :"6/446(  قـــال ابــــن حبــــان فـــي الثقــــات 4)

وأصـل القـول هـو لصـالح جـزرة ينظـر عـراق". والمتروكين حتى صار علما يقتدى به  م تبعه عليه بعده أهـل ال
 .338مقدمة ابن الصالح ص
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فكانت بغداد مستقر العلماء ،وموطن الصالحين واألولياء،وحسب بغداد أن أخرجت لنا إمام 
الزهد والعلم والورع في زمانه ،أحمد بن حنبل،وإمام الجرح والتعديل يحيى بن معين ،وإمام التزكية 

 ًا،وغيرهما كثير.  والورع بشر بن الحارث الحافي رحمهم هللا جميع
فكان لزاماً  على العلم أْن يدخل بغداد وينهل من علمائها، ويدرس في حلقاتها،ويعرض علمه 

 بين يدي أجلة العلماء كيما يثق الناس بعلمه،ويتلقاه الناس  بالقبول.
 .(1)قال الحسن بن عرفة:" من لم يو قه أهل بغداد فقد سقط، هم جهابذة العلم"

معقبًا:" فأهل بغداد موصوفون بحسن المعرفة والتثبت في أخذ الحديث وآدابه قال الخطيب 
 .(2)وشدة الورع في روايته، اشتهر ذلك عنهم وعرفوا به"

ألعالم  بغداد من المحد ين المتقدمين  -في هذا المؤتمر المبارك-وكنت أحّب أن أترجم 
يلزمنا  -في المؤتمر-المحوركاإلمام ابن معين واحمد ...رحمهما هللا تعالى بيدأن هذا 

بالمعاصرين ،وهي خطوة ممتازة يحتاجها طلبة العلم،وهو منهج أئمة التراجم والسير فهم يؤرخون 
ألعالم زمانهم، وغالبا ما يترجمون ألنفسهم ،ومن هذا المنطلق آ رت أن أترجم ألشهر أعالم 

ى أهم  ال ة من هؤالء المدرسة الحديثية البغدادية من المعاصرين،ولضيق الوقت قصرت عل
االعالم فابتدأت بشيخ مشايخنا العالمة عبد الكريم أبي الصاعقة رحمه هللا،  م  نيت بشيخنا 

 صبحي السامرائي،وختمت باستاذنا المحقق الدكتور بشار عواد معروف .
ومما يعرفه أهل التراجم والسير أّن ترجمة األعالم المعاصرة تعتمد على كتب التراجم وعلى 

مشافهات إن أمكن،لذا اعتمدت في ترجمة شيخ مشايخنا العالمة عبد الكريم أبي الصاعقة ال
البغدادي على ما سمعته من سيرته من تلميذه النجيب شيخنا المحقق صبحي السامرائي،ومن 
تلميذه الشيخ ابراهيم منير المدرس،وعلى كتاب )تاريخ علماء بغداد في القرن الرابع عشر 

وهو أول من ترجم له على حد علمي،  م –رحمه هللا-ا يونس ابراهيم السامرائي الهجري( ألستاذن
على ما وجدته في بعض المقاالت التي نشرت على الساحة العنكبوتية ،وأفضلها كتاب)نعمة 
المنان(للشيخ محمد غازي البغدادي، وهو  بت شيخنا العالمة صبحي السامرائي البغدادي،كون 

 المترِجم لم يدرك عصره.
 
 

                                                 

 .  1/345( تاريخ بغداد 1)
 ( المصدر نفسه.  2)
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وأما في ترجمة شيخنا ومجيزنا العالمة السيد صبحي السامرائي البغدادي فقد اعتمدنا أوال 
على مجلسه في بغداد ،ومشاهداتنا في تلك المجالس،وعلى ما سمعناه بعد من أصدقائه وطالبه 
،وكذا على ما خطه يراع األخ الشيخ محمد غازي في )نعمة المنان(، م ارسلت له هذا الملخص 

 ه حفظه هللا تعالى. وأقر 
وفي ترجمة استاذنا ومجيزنا العالمة النقاد بشار عواد معروف العبيدي البغدادي،فقد اعتمدنا 

 على سماعنا منه أواًل ، م أتصلت به في عّمان أرسلت له الترجمة فأقرها ومهرها بمهره. 
وفقنا في سير وأخيرًا أقول :هذا جهد المقل،وبضاعة مزجاة،أسأل هللا تعالى أن نكون قد 

 هؤالء الجهابذ ،رحم هللا مشياخنا وأجزل لهم العطاء في الدارين .
 والحمد هلل رب العالمين

       
 المبحث األول

 -رحمه هللا تعالى-ترجمة الشيخ العالمة عبد الكريم صاعقة 
 :أواًل :األسرة والمولد

يخ الفطن األريب عبد الكريم بن السيد عباس آل الوزير،اليماني،البغدادي،  العالمة، الشَّ
ذو السمت الَبهي والذكاء، واأَلدب الظَّاهر، والحفظ الباهر، والفطنة النقادة، والقريحة 

 المنقادة،رحمه هللا تعالى.
:ولد الشيخ رحمه هللا تعالى ببغداد، بمحلة باب األزج "باب الشيخ" حاليًا سنة: والدته
 .(1) م.1867-هـ1285

 .(2)يخلي األزجي،أصله يمانينسبه :الحسني الش
 .    (3) لقبه: أبو الصاعقة.وقيل:لقب به نسبة الى مجلته )الصاعقة(

عائلته: نزحت عائلة الشيخ رحمه هللا وهي من األشراف الحسنية من اليمن قبل قرنين من 
 .(4)الزمن إلى حماة، ومن  مَّ استقرت في بغداد

                                                 

،ونعمــة المنــان  بــت شــيخنا 437تــاريخ علمــاء بغــداد فــي القــرن الرابــع عشــر الهجــري،د. يــونس الســامرائي ص (1)
،وعالمـة العـراق عبـد الكـريم الصـاعقة سـيرة ودعـوة، مرشـد 22صبحي السامرائي،تأليف محمـد غـازي البغـدادي ص

 . 1الحياني،مقال منشور على موقع معهد القراءات القرانية، ص
 . 1،وعالمة العراق عبد الكريم الصاعقة  ص22،ونعمة المنان ص437اء بغداد صتاريخ علم (2)
 . 437تاريخ علماء بغداد   ص (3)
 .1،وعالمة العراق ص 22،ونعمة المنان  ص437تاريخ علماء بغداد ص (4)
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معروف وله مجلس (1)بغداد، وهو تاجر سجاد ووالد: الحاج السيد عباس الشيخلي من أعيان
 أدب يحضره أكابر علماء بغداد وأعيانها.

،لذا أواله والده عناية مميزة،إذ طاف به على (2)كان الشيخ رحمه هللا وحيد والدهثانيًا :نشأته:
فترعرع بين كتاتيب بغداد إلتزم بداية حياته العلمية حلقة ومجلس عالمة بغداد  علماء بغداد وقتئٍذ،

 .(3)فتعلم القراءة والكتابة والخط وتالوة القرآن الكريم حينها )نعمان خير الدين اآللوسي( 
 

 ثالثًا :مذهبه الفقهي:
في المساجد،  ابتدأ الشيخ كغيره من طلبة العلم آنذاك حياته العلمية من الحلقات العلمية   

فأخذه أبوه إلى عالمة بغداد ومحد ها الشيخ الفقيه نعمان أفندي ابن أبي الثناء اآللوسي 
المفسر،في مدرسة الشيخ عبد القادر الجيلي رحمه هللا تعالى، وهو حنفي المذهب فتتلمذ الشيخ 

د،وفقه الصاعقة على يديه ونهل من معينه الصافي،فجمع له من شيخه األلوسي،سالمة المعتق
وأصوله وعلم حديث، "كان يستظهر الكتب الستة سندًا ومتنًا، وله مؤلفات تدل على غزارة علمه 

 .(4)وصحة عقيدته ال يزال أكثرها مخطوطًا معرضًا للتلف أو السرقة "
أما عن مذهبه الفقهي فلم أقف عليه،فلعله كان على طريقة ابن تيمية رحمه هللا،ومن قبله من 

كان متأ را جدًا بشيخ االسالم ،علما أنه كان يبجل أئمة المذاهب مالك وأبي  أهل الحديث،فهو
حنيفة والشافعي وأحمد،بيد أنه كان يولي مذهب الشافعي اهتمامًا خاصًا فكان"يعجبه علم الشافعي 

 (5) ودقة استنباطه المسائل"
 رابعًا :شيوخه،وتالمذته :

ن علماء العراق يندر أن يجتمع ألحد في حضى الشيخ عبد الكريم رحمه هللا تعالى بجلة م
 :(6)العراق في زمانه وبعده إلى يوم الناس ،فمن أجلهم

 الشيخ شاكر ابن أبي الثناء محمود أفندي اآللوسي .-1
 هـ( .1342عالمة العراق األديب العالمة السيد محمود شكري اآللوسي )ت  - 2
 هـ(.1371المفسر)ت  الشيخ الفقيه نعمان أفندي بن أبي الثناء اآللوسي-3

                                                 

 :)زوالي(.أهل العراق يسمونها بلهجتهم  (1)
 .23نعمة المنان ص (2)
 . 437تاريخ علماء بغداد ص (3)
 . 24نعمة المنان  ص  (4)
 .     439تاريخ علماء بغداد ص  (5)
 . 18،وعاّلمة العراق ص23،ونعمة المنان ص438-437ينظر:تاريخ علماء بغداد ص  (6)
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 الشيخ محمد بن أحمد العسافي النجدي البغدادي. -4
 الشيخ العالمة األديب محمد بهجت األ ري البغدادي.-5
 الشيخ األستاذ عبد اللطيف  نيان .-6
 الشيخ الشيخ أحمد شاكر االلوسي . -7
 الشيخ عبد السالم الشواف النجدي البغدادي.-8
حسن أبي إسماعيل بن قاضي القضاة في خانفور محمد  الشيخ األديب الشاعر يوسف -9

 حسن الخانفوري الهزاروي البنجابي.
 الشيخ بدر الدين الحسيني الغزي ،محدث المسجد األموي.-10
 الشيخ محسن السبيعي اليماني.-11
 الشيخ الفقيه المحدث عبد اللطيف بن عبد الرحمن آل الشيخ،وهو من اقرانه.-12
 يخ شعيب بن عبد الرحمن المغربي المكي.الشيخ المحدث الش-13
 الشيخ زين الفرقدين حسين بن محسن االنصاري السبيعي.-14

 :(1)أما تالمذته
 الشيخ محدث بغداد شيخنا أبو عبد الرحمن السيد صبحي البدري البغدادي . -1
 الشيخ الداعية عدنان بن عبد المجيد الطائي . -2
 خليل العزيزي األردني.األستاذ الدكتور الشيخ عزت بن  -3
 عبد الخالق عثمان. -بإذن هللا–الشيخ الداعية الشهيد  -4
 الشيخ محمد سعيد العزاوي المعروف بـ)الجركجي(.   -5
 الشيخ صالح عبد هللا سرية الفلسطيني .-6
 االستاذ عبد الحميد نادر . -7
 األستاذ الداعية أبو معاذ عبد الحميد األعظمي )رحمه هللا(. -8
 الحاج صبري الكركوكلي. -9
 األستاذ الداعية الشيخ عبد الرزاق العاني . -10
 المال صبحي الكرخي.-11
 الشيخ أبو عذراء عبد الرزاق البريد . -12
 الشيخ الفاضل أبو محمد نوري القاسم.-13

                                                 

 .10،وعالمة العراق ص29نعمة المنان ص (1)
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آخر تالمذته األستاذ عبد القادر قرأ الجزء األول من صحيح البخاري وما أتمه حتى -14
 يخ رحمه هللا وأتم الباقي على الشيخ صبحي في جامع الآلصفية وقد درس في األزهر.توفي الش
 

 خامسًا:شجاعته وورعه:
كان الشيخ داعية إلى هللا تعالى، آمرًا بالمعروف ناهيا عن المنكر، فذكر غير واحد من 

ماس أّن تالمذته عنه:"أّنه كان جالسًا في مقهى البيروتي يحث الّناس ويدعوهم فبلغ بهم الح
خرجوا في مظاهرة حتى وصلت أمام القشلة، وهي ديوان الحكم ومركز الوالي، هاتفًا بسقوط 
األتراك وإقامة دولة إسالمية، وتدرس القرآن باللغة العربية. فأصدرت األوامر بإلقاء القبض عليه 
س فهرب إلى حلب، فوجد جبارًا من جبابرة األرض هو الظالم جمال السفاح فخطب في النا

 .(1)يحرضهم على ظلمه وعدوانه فأمر بإعدامه ففر بدينه إلى نجد"
وذكر الشيخ السامرائي قصة خروجه من بغداد تختلف عنها فقال:"اضطهد أيام االتحاديين 
في أواخر الحكم العثماني التباعهم السياسة العنصرية ،وحربهم للغة العرب ودعا على صفحات 

المسلمين بقيادة العرب إذ أنه كان يعتقد بإمامة العرب جريدته )الصاعقة(إلى وحدة 
 السياسية،لذلك هرب إلى نجد ، م الحجاز أيام الشريف حسين،والتقى بأكابر العلماء هناك  .."

 ..وبقي هناك قرابة العامين(2)
والتوفيق بينهما أنه خرج في تلك المظاهرة المشهودة  م كتب في مجلته )الصاعقة( فحدث ما 

  أعلم.حدث وهللا
ومما يذكر في شجاعته:كالمه مع الملك فيصل حول إشراف أولي األمر على صالة 
الجماعة والوعظ داخل الجيش مقارنة بالسعودية أغضبت الملك فنقل الشيخ إلى مسجد الحيدر 

 .(3)خانة 
وكذا لما ورد مكة وجد بعض غالة الصوفية آنذاك في الحرم المكي يذكرون بطريقة بدعية 

،فكانوا يرقصون ويقومون باألوراد البدعية.فأنكر عليهم الشيخ،وحاربهم وعاونه في ذلك  منكرة
 رفاقه عمر حمدان وشعيب المكي ووافقهم بأمر من الشريف حسين.

                                                 

 .26نعمة المنان ص (1)
 . 439تاريخ علماء بغداد ص (2)
 .المصدر نفسه  (3)
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وفي يوم كان في مجلس أحد أفراد عائلة آل الشيخ الحاكمة  فأنكر عليه اتخاذه النساء جواٍر 
له حتى أجاره أحد أحفاد آل الشيخ، ونصح الشيخ أن ال من غير حرب، فكاد هذا الرجل أن يقت

 .(1)يبقى فخرج إلى الكويت
وروى الشيخ عدنان األمين قال: "جئت ذات يوم إلى مسجد عثمان أفندي ففتح الشيخ الباب، 
وبدأت أدرس وأقرأ درسي في )تجريد البخاري( وكان الدرس في أبواب الشفعة، فلما قرأت حديث 

 .(2)البكاء حتى أشفقت عليه"جهش الشيخ ب… سعد
وقد عاش الشيخ رحمه هللا عيشة الكفاف، براتب يسير ،فنقل تالمتذه الشيخ أن راتبه يكفيه 

 ألكله وشربه وشراء الكتب وتربية القطط داخل المسجد الذي هو فيه.
 (1952وذكر أن الشيخ رفض عرضًا مغريًا قدمه له أمير الكويت حين زار العراق عام )  

 يذكر طبيعة ذلك العرض،ولكن في الغالب يكون مبلغًا ماليًا أو وظيفة في الكويت،ونحوها.،ولم 
 سادسًا:رحالته في طلب العلم:

م لما طلب فيها فخرج الى 1923ذكرنا قريبًا أنه رحمه هللا فّر متسلاًل من العراق،وذلك عام 
ي، محدث المسجد األموي، حلب الشهباء فالتقى هناك بشيخه العالمة بدر الدين الحسيني الغز 

 وغيره من أكابر علماء الشام.
 م خرج إلى مكة المكرمة فالتقى بشيخ مشايخنا العالمة المحدث المجيز عمر بن حمدان 
المحرسي التونسي رحمه هللا تعالى، والعالمة المحدث الشيخ شعيب بن عبد الرحمن المغربي 

 بد الرحمن آل الشيخ.  المكي، والعالمة الفقيه المحدث عبد اللطيف بن ع
 م رحل الشيخ عبد الكريم رحمه هللا إلى الهند والتقى بها أكابر أهل العلم كما أخذ عن 

 العالمة زين الفرقدين حسين بن محسن االنصاري السبيعي.
 

 سابعًا: محاولة اغتيال الشيخ:
أرسلت إليه لما خرج الشيخ رحمه هللا إلى الكويت بعد فراره من بالد الحرمين الشريفين،

 السلطات العثمانية من يقتله، فرأى القاتل رجاًل فشّبه له بالشيخ الصاعقة فقتله، وأنجى هللا الشيخ.
 
 
  

                                                 

 .24صنعمة المنان  (1)
 .38نعمة المنان ص (2)
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 ثامنًا: جريدته الصاعقة:
التي ارتبطت به وارتبط بها ،حتى أنه عرف بها  (1) أنشأ الشيخ جريدته الغراء )الصاعقة(

(، وكان هو المحرر ورئيس التحرير 5/1911/ 8)أبو الصاعقة(،فكان العدد األول منها في )
وصاحب االمتياز الوحيد فيها، وقد صدرت منها أعداد قليلة حيث أقفلتها السلطات العثمانية 

 ج الحكام آنذاك.آنذاك،ألنه كان يكتب بقوة ووضوح،وبلسان الذع لمنه
والذي يبدو أن جريدة )الصاعقة( لم تحصل على موافقة رسمية من السلطة،ولم يكن بمقدور 
الشيخ الحصول على ذلك،لمعارضته للسلطة من جهة،ولكونه يمثل تيارًا سلفيًا من جهة  انية،كما 

صاحبها  م صدرت جريدة الرصافة ل 1910ذكر سليمان الفيضي في مذكراته قال :" وفي آب / 
صادق األعرجي صدرت عوضا عنها جريدة الصاعقة التي كان يملك إمتيازها عبد الكريم 
الشيخلي وغضب الوالي على هذا التحايل فأوعز إلى بعض السوقة والرعاع بتقديم الشكاوى على 
األعرجي وأوقفه في السراي فتجمهر خلق كثير احتجاجا على توقيفه وأمطروا استانبول بالبرقيات 

 .  (2)شديدة اللهجة وأطلق سراحه "ال
 واسم الجريدة يدل على معناها )صاعقة(،فكانت بحق صاعقة على رؤوس المفسدين . 

 (3)تاسعًا:وظائفه

قال الدكتور يونس رحمه هللا :"كان رحمه هللا ورعًا زاهدًا في الوظيفة فلم يقبل سوى وظيفة 
 أنه قد عرضت عليه وظائف فرفضها..وهذا فيه اشارة إلى (4)اإلمامة والخطابة...." 

لم يتم تعينه في وظيفة حكومية لموقف الحكومة العثمانية بيد أّن األخ مرشد الحيالي قال:"
 .(5)"منه 
إمام وخطيب في مسجد المهدية قرب محلة الفضل بجانب الرصافة ببغداد عام  -1

(1921.) 
رب سوق الوراقين إمام وخطيب مسجد عثمان أفندي الواقع في سوق الصاغة ق -2

 "السراي"،وهي خلف مكتبة المثنى اآلن، بجانب الرصافة ببغداد. 
 م. 1948-1937إمام وخطيب جامع صدر الدين من  -3
 عاشرًا :صفاته: 

                                                 

ـــان ص (1) ـــى  58ذكـــر الشـــيخ محمـــد غـــازي فـــي نعمـــة المن ـــه إل ـــه مـــن رحلت ـــدة بعـــد عودت ،أّن الشـــيخ أنشـــأ الجري
 م.1923نجد،والصحيح أنه أنشأها قبل رحلته ألنه رحل عام 

 . 27،ونعمة المنان ص95مذكرات سليمان الفيضي،ص (2)
 .5،وص27،ونعمة المنان ص 438تاريخ علماء بغداد ص  (3)
 .438تاريخ علماء بغداد ص (4)
 .5عالمة العراق ص (5)
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قال شيخنا صبحي السامرائي :" كان الشيخ عبد الكريم الصاعقة رحمه هللا مهيب الجانب 
غيورًا هلل شديد الغضب لدين هللا محاربًا للبدع والخرافات واألهواء شديد التمسك بكتاب هللا وسنة 

صًا كثير الصالة والصيام والعبادة، عفيف النفس سخيًا كريمًا محبًا للعلم وطلبته، حري نبيه 
على الدرس صبورًا على الفتيا رحمه هللا وجعله في جنات النعيم، وكان في درسه حافظًا للمتن 
 -مستظهرًا للشرح، غالبًا ما يمسك بأصل كتابه عندما يقرأ الطالب ومع أحد الشروح كالفتح وغيره

 .(1)"–وكذلك يحضر بين يديه أحد كتب الرجال مثل ميزان االعتدال للذهبي 
 :(2)بعض آرائه الفقهيةأحد عشر :

كان يرى المسح على ظاهر الخفين مع باطنهما، وأنه يرى جواز المسح على الجوربين  -
 بدون شرط سوى إدخالها طاهرتين.

وكان يرى كفر تارك الصالة. الكفر األكبر المخرج من الملة وفي ذلك قصة، أن رجال  -
)قبل الجواب، هل تصلي؟( فقال نعم فقال له أتاه قد طلق امرأته  ال ا بمجلس واحد فسأله الشيخ 

 "راجع زوجتك وال تعد لمثلها ولو كنت ال تصلي فأنت كافر فال تحاسب بشيء! ".
وهو قول بعض الصحابة -وكان يرى وجوب قراءة الفاتحة للمأموم وإن جهر اإلمام، -
 .-والفقهاء
شيخ االسالم ابن وهي فتيا -وأن المطلق  الث طلقات بمجلس واحد يقع طلقة واحدة -
 .-تيمية
 وكان يرى جواز األخذ من اللحية.  -
وقد أفتى أهل بغداد بحرمة الصالة في جامع عبد القادر الكيالني، وجامع معروف  -

الكرخي وجامع موسى الكاظم وغيرها، ألنها قبور للمسلمين بنيت عليها المساجد واتخذها الناس 
 آلهة من دون هللا.

 ته.اثنا عشر:وصيته ووفا
،في األعظمية، وكتب (4)على جامع الدهان (3)أوصى الشيخ رحمه هللا تعالى بوقف مكتبته

حجة الوقفية بحضور القاضي الشرعي وشهد على الوصية تلميذاه: الشيخ عدنان، والشيخ نوري، 
 " دينارًا وأمرهما أن ُتدفع زكاته وتوزع على فقراء أهل4000وأعطاهما مااًل ور ه من ابن عم له "

                                                 

 . 31نعمة المنان ص (1)
 ،وص38،ونعمة المنان ص440ينظر:تاريخ علماء بغداد ص (2)
رحمه هللا( ، نشره  ذكر اسماءها:األخ مرشد الحيالي،في مقال له بعنوان :) مكتبة الشيخ عبد الكريم الصاعقة (3)

 هـ1430/ذي القعدة/24على موقع األلوكة بتاريخ 
 . 438ينظر:تاريخ علماء بغداد ص (4)
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السنة، وإيداع الباقي، وأوصى بكتب المنطق التي عنده أن تحرق ألنها كتب ضالل واشترط في 
 .(1)وصيته أن تكون مكتبة عامة يقصدها طالب العلم

/ 12/ 7هـ، الموفق: 1379وأصيب الشيخ رحمه هللا بورم في رأسه أدى إلى وفاته عام 
بعد رحلة دامت ا نتين وتسعين عامًا قضاه بين الوحيين )الكتاب والسنة(،تعليمًا ودفاعًا  م،1959

 عنهما.  
ولم يترك العلم والفتيا في آخر لحظاته فكان يسأله طالبه وهو على فراش موته ويجيبهم 

 رحمه هللا.
ى فراش يقول الدكتور يونس:"لم يتغير تفكيره ولم ينس شيئا،وكان يجيب المسائل وهو عل

 .(2)الموت من غير ملل وال ضجر"
وحضر جنازته حشد كبير من  وذكر صاحب نعمة المنان أن تشيعه كان مهيبًا ،فقال:"

الناس، وصلي عليه في جامع الدهان. وكانت جنازة من جنائز أهل السنة، فكانت كما قال اإلمام 
 .(5)حمه هللا في مقبرة الغزالي،. ودفن ر (4)".  (3)أحمد:" يا أهل البدع بيننا وبينكم الجنائز

 :ثالثة عشر آثاره
 :(6)له مؤلفات قيمة منها

-4رسالة في أصول الفقه.  -3رسالة في مختلف الحديث. - 2. أصول الحديث. 1
فتاوى فقهية بالدليل. - 6. مجموعة إجازاته العلمية. . 5معارضة الحنفية ألقوال خير البرية 

 . نظرات في التفسير.  7
 قلت:عرضت هذه الترجمة على تلميذه النجيب شيخنا صبحي السامرائي فأقرها ووافق عليه.

 وأصحابه الكرام .   رحم هللا عالمتنا الكبير،وجمعنا هللا به مع النبي 
 المبحث الثاني 

                                                 

 ،ومكتبة الشيخ عبد الكريم الصاعقة.38ينظر:نعمة المنان ص (1)
 . 440تاريخ علماء بغداد ص (2)
 . 11/341(،وسير أعالم النبالء 437ذكرها الدارقطني ،سؤاالت السلمي ) (3)
 . 38نعمة المنان ص (4)
 .17،ومرشد ص 440ينظر:تاريخ علماء بغداد ص  (5)
وذكــر أبــو عمــر الدوســري علــى ملتقــى أهــل . 39-38،ونعمــة المنــان ص440ينظر:تــاريخ علمــاء بغــداد ص (6)

الحديث قصة عجيبـة،في تشـييع الشـيخ الصـاعقة  :"وكـان تشـييعه بسـيطًا ومختصـرًا بحيـث لـم يحضـر لدفنـه كثيـر 
م ("؟وهـــو بخــالف المشــهور عــن تلـــك 1959ذة واألحبــاب لظــروف البلـــد السياســية والمضــطربة عــام ) مــن التالمــ
 الحاد ة.
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  الشيخ صبحي السامرائي  حفظه هللا 
 :(1)أواًل:األسرة والمولد 

هو أبو عبد الرحمن، صبحي بن جاسم بن حميد بن حمد بن صالح بن مصطفى بن حسن 
بن عثمان بن دولة بن محمد بن بدري  البدري ،السامرائي،البغدادي.المحقق المتقن،كريم 

 اليد،طيب الخلق والمعشر،الداعية .  
ن بن م( ابن حافظ بن محمد بن حس1910وأمه: بنت عبد الكريم )والدتها ببغداد عام 

 عّساف بن حسين بن بدر المثنى بن بدري.
م،في محلة العاجلين قرب محلة العّمار جانب 1936-هـ1355* والدته: ولد ببغداد سنة

 الرصافة ببغداد.
* نشأته: نشأ الشيخ في اسرة كريمة متدينة، إرسله أبوه إلى المسجد ليحفظ القرآن 

 كاظم أحمد الشيخلي الحنفي إمام وخطيب الكريم،فدرس الشيخ مبادئ التجويد على الشيخ المال
 جامع السيد سلطان علي، وهو أول شيخ له.

 م دخل المدرسة االبتدائية، وأكمل الدراسة الثانوية، ودخل كلية الشرطة، وتخرج فيها عام 
 م.1977م، وتدرج حتى وصل إلى رتبة عقيد في الشرطة  م أحيل على التقاعد سنة 1951

ًا جدًا في ذاك الوقت، ولكنه لم يصرفه عن طلب العلم فهو لزم ومنصبه هذا كان مرموق
 شيخه عبد الكريم صاعقة، واختص به حتى كان فيه أّول، وال يقدم عليه أحد.

 - :(2)ثانيًا: شيوخه،وتالمذته
 أما شيوخ الشيخ صبحي فمن أجلهم:

الشيخلي  الشيخ محدث العراق السيد عبد الكريم بن السيد عباس آل الوزير الحسني - 1
 األزجي الملقب بأبي الصاعقة .

العالمة المحدث والفقيه اإلمام البحر عبيد هللا بن العالمة عبد السالم المباركفوري  - 2
 الرحماني صاحب "مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح".

 هـ( .1412 - 1319الشيخ المحدث الفقيه المحقق حبيب الرحمن األعظمي الهندي ) - 3 
لشيخ المحدث الورع اإلمام الرباني محمد الحافظ بن عبد اللطيف بن سالم التجاني ا - 4 

 القاهري المالكي.

                                                 

 . 9ص،نعمة المنان 285وينظر:تاريخ علماء بغداد ص (1)
 . 286وينظر:تاريخ علماء بغداد ص (2)
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محدث تونس الشيخ محمد الشاذلي الشيخ محمد الصادق النيفر التونسي المالكي  - 5 
 هـ(.1418)

الشيخ األديب الفقيه السيد شاكر بن السيد محمود الحسيني البدري السامرائي  م  - 6 
 البغدادي. 

 الشيخ محمد عبد الوهاب البحيري المصري. - 7
 الشيخ المحدث محمد التهامي مسند المغرب. - 8 
 الشيخ محمود المفتي الباكستاني. - 9 

 الشيخ المسند السيد محمود نور الدين البريفكاني الكردي. - 10
 -:(1)وأما تالمذته 

أْن أسردهم في هذا السفر الصغير،ولكن فللشيخ طلبة منتشرون في أصقاع الدنيا،أكثر من 
 أذكر أشهرهم،فمن خارج العراق.

 الدكتور يوسف بن عبد الرحمن المرعشلي.-1
 الشيخ الدكتور عبد الملك بن عبد هللا بن دهيش.-2
 الشيخ عبد هللا العقيل. -3
 الشيخ بدر بن طامي العتيبي.-4
 الشيخ عبد هللا بن ناجي  المخالفي. -5
 بن ناصر العجمي.   الشيخ محمد -6

 وأما من العراق:فمنهم:
 أبو عبد هللا بسام عصام الحسيني المشايخي البغدادي. -1
 أبو أحمد جهاد حسن الداودي البغدادي. -3 أبو محمد جاسم محمد عبد هللا القادري. -2
أبو عبد الرحمن رياض حسين  -5أبو الحسنات حسنين سلمان الربيعي البغدادي.  -4
 الطائي.
 أبو أحمد صادق جعفر العجلي. -7 أبو محمد رياض هاشم العاني األعظمي. -6
عبد الجبار رهيف الطائي  -9 أبو حذيفة طه علي داود العبيدي الكركوكي. -8

 البغدادي. 
 د.فهمي أحمد القزاز.- 11عدنان عبد المجيد األمين وهو قرينه في طلب العلم.  -10
 د. محمد حازم بن محمد نوري.-13 د.أبو حارث، ماهر ياسين الفحل.-12
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 د. مصطفى اسماعيل األعظمي.-15أبو الطيب محمد غازي داود القرشي البغدادي.  -14
 د.منذر داود محمود األزجي البغدادي. -17 د.مظفر شاكر الحياني.-16
 العبد الفقير إلى رحمة الرحمن عبد القادر مصطفى المحمدي كاتب هذا السفر.  -18
 ي بالد هللا الواسعة شرقًا وغربًا.وللشيخ طلبة ف 

 :رابعًا: مذهبه الفقهي
سبق وأن ذكرنا أّن أّول مشايخه كاظم الشيخلي كان حنفيًا،فتمذهب أواًل على المذهب الحنفي 
،وهو المذاهب السائد آنذاك، م صحب شيخه الصاعقة فتأ ر،والذي يظهر لي من خالل كالم 

 أعلم.شيخنا صبحي أّنه شافعي المذهب ،وهللا 
 :(1)خامسًا: سمته وأخالقه

عرف الشيخ بين كل طالبه بكرمه وجوده،فبالكاد تجد منزله يخلو من طلبة العلم، وما من 
طالب علم في الحديث وغيره إاّل وانتفع من الشيخ صبحي ومكتبته العامرة .وقد انتفع الشيخ من 

من المخطوطات عمله في جامعة اإلمام محمد بن سعود ،ومن رحلته فحصل على نسخ 
الفريدة،فصّور ما استطاع من ذلك ،ومما يشهد له أنه بذلها بين يدي طلبة العلم،فلم أَر أو اسمع 
في زماننا من جاد لطلبة العلم ما جاد به شيخنا فلم يبخل وكان بامكانه أن يكون تاجرًا لو اراد 

ء العراق يثنون على أن يبيعها،ولكن جوده وكرمه وخلقه منعه من ذلك ،وقد سمعت كبار علما
صنيعه كشيخنا الفاضل هاشم جميل،واستاذنا الدكتور بشار عواد،والشيخ حارث الضاري،وغيرهم 
،"فكّون مكتبته هي الوحيدة في العراق جمعت نفائس المصورات من المخطوطات من مكتبات 

رلين إلى العالم فمن الظاهرية إلى مكتبات تركيا إلى دار الكتب المصرية إلى المغرب إلى ب
جستربتي إلى برنستون، ناهيك عن مخطوطات األوقاف ببغداد ومخطوطات الرافضة بالنجف 
وغيرها من المكتبات وغالب المخطوطات مفهرسة من الشيخ وله تعليقات وتنبيهات تدل على 
صبره وحرصه في تحصيله العلم.كما إن مكتبته جمعت درر المطبوعات في الحديث، والفقه، 

نحو،و العقائد، والتفسير، والتاريخ، واألدب وله مصورات من انفس كتب واألصول وال
 .(2)األنساب"

وتميز الشيخ بتواضعه مع طالبه،فعلى هيبته وجاللة قدره ال يجد طالب العلم بينه وبين 
 الشيخ أي حاجز يمنعه من سؤاله.
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وال يتكلف  ومن أهم ميزات الشيخ حفظه هللا تعالى التزامه بموعد درسه،فكان ال يتخلف
الحضور إلى درسه في جامع البنية وهو يبعد كذا كيلو متر عن مسكنه ،علمًا أنه يأتي الى 

 طالبه بعد انتهاء محاضراته في كلية العلوم اإلسالمية أو الجامعة االسالمية.
ومن مالمح شخصية الشيخ أنه حاد الطبع سريع الغضب )هلل تعالى(،وأخاله ور ها من     

 صاعقة رحمه هللا،وهو من أجل شيوخه.شيخه أبي ال
 :(1)سادسًا : رحالته

 للشيخنا صبحي حفظه هللا رحالت متعددة إلى بالد مختلفة،منها:
فسمع من الشيخ المسند السيد محمود نور الدين البريفكاني الكردي.في محافظة دهوك -1

 في شمال العراق
ه اإلمام عبيد هللا بن العالمة عبد ورحل إلى مكة المكرمة ،وسمع بها من المحدث والفقي -2 

السالم المباركفوري الرحماني صاحب "مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح".وحصل على أجازة 
 منه في الثال ين من شهر صفر عام ألف وأربعمائة وتسع للهجرة،

 - 1319وسمع بها  من شيخه المحدث الفقيه المحقق حبيب الرحمن األعظمي الهندي )
 هـ( وأجازه إجازة عامة في رمضان سنة ألف و ال مائة وإحدى وتسعين.1412
ورحل شيخنا إلى مصر الكنانة ،وسمع بها من العالمة المحدث الورع اإلمام الرباني  -3 

محمد الحافظ بن عبد اللطيف بن سالم التجاني القاهري المالكي . وقرأ عليه في داره في الحلمية 
 ن .وفي زاويته بالمغربلي

ورحل الشيخ إلى تونس وسمع بها من  محدث تونس الشيخ محمد الشاذلي الشيخ محمد -4
هـ(.وأجازه إجازة عامة في تونس في شهر شعبان سنة 1418الصادق النيفر التونسي المالكي )

 هـ.1405
ورحل إألى المغرب وسمع بها من الشيخ العالمة المحدث محمد التهامي مسند  –5

 م.1972افهة سنة المغرب.وأجازه مش
 

 سابعًا: وظائفه:
 م.1977مر بنا قبل أّن الشيخ تقلد وظيفة مرموقة في سلك الشرطة ، م تقاعد منها عام 

  م اشتغل بعدها الشيخ باالمامة والخطابة،في مساجد عدة ،منها:
 خلف شيخه الصاعقة في التدريس في جامع اآلصفية. – 1
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 إمام وخطيب جامع الخاصكي )حسبًة(. - 2
 إمام وخطيب جامع المرادية )حسبًة(. - 3
ربيع األول،وهو آخر مساجد عمل به حتى خرج منه   12تعّين إمامًا وخطيبًا في جامع  -4

 م ورحل إلى لبنان بسبب الظرف الطائفي الذي حّل بالبلد. 2006في عام 
 *التدريس االكاديمي )في داخل العراق(.

القرآن والتجويد وفقه الحديث في كلية العلوم دّرس مادة الحديث ومصطلحه وعلوم  - 1
 اإلسالمية جامعة بغداد.

دّرس مادة الحديث ومصطلحه وعلوم القرآن والتجويد وفقه الحديث واألديان والفقه  - 2
 المقارن في المعهد العالي إلعداد األئمة والخطباء في بغداد)كلية اإلمام األعظم اآلن(.

ه وعلوم القرآن والتجويد وفقه الحديث في الجامعة دّرس مادة الحديث ومصطلح - 21
 اإلسالمية ببغداد )العراقية حاليا(،وتشرفت بالدراسة عليه.

 *خارج العراق.
 دّرس الحديث في المسجد الحرام بمكة المكرمة. - 1
حاضر في جامعة اإلمام محمد بن سعود في مخطوطات الفقه وأصوله على مذهب  - 2 

 السادة الحنابلة.
 حاضر في جامعة اإلمام عبد العزيز. - 3
 باكستان. -حاضر في كلية العلوم األ رية بجهلم - 4
 :*عضويته في الجامعات والجمعيات 
 الهند. -بنارس-عضو فخري في جامعة أهل الحديث أو الجامعة السلفية  - 1
ترة عضو مركز البحث العلمي في المملكة العربية السعودية، وقد حد ني الشيخ أن ف - 2

 مقامه في مكة ومركز البحوث أخصب وأنشط فترة في حياته.
 :(1)*الدروس العلمية خارج األطار األكاديمي

 دّرس مادة الحديث في مدرسة التربية اإلسالمية. - 1
 ربيع األول في الرصافة.     12دّرس العلوم الشرعية في جامع  - 2
البنية في الكرخ،لعدة سنوات وتشرفُت دّرس الحديث ومصطلحه في جامع الحاج محمود  - 3

 بالدراسة عليه.
 دّرس بعض كتب الحديث في جامع المرادية برصافة بغداد. .  – 4
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دّرس الحديث ومصطلحه في جامع برهان الدين مال حمادي في الكرخ. وتشرفت  - 5
 بحضور غالب هذه الدروس. 

 دّرس الحديث ومصطلحه وفقه السادة المالكية في المركز الثقافي السوداني ببغداد. - 6 
 :(1)ثامنًا: مصنفاته
بالتحقيق وبرع به منذ دهر،وله تحقيقات نافعة ماتعة  –حفظه هللا تعالى –عرف الشيخ 

 كثيرة،رفدت المكتبة االسالمية ،منها:   
الخالصة في أصول  - 2الميانشي.  ما ال يسع المحدث جهله إلبي حفص عمر - 1

 الحديث للطيبي.
علل الترمذي الكبير بترتيب أبي طالب القاضي )بالمشاركة( مع أبي المعاطي النوري  - 3

ومحمود محمد الصعيدي.وكان الشيخ رحمه هللا غير راٍض عنه أواًل لما فيه من التحريف،وقد 
 طبع طبعة جديدة  

 لحنبلي.شرح علل الترمذي البن رجب ا - 4
مجموعة رسائل في الحديث: )تسمية فقهاء األمصار من الصحابة فمن بعدهم للنسائي  - 5

والطبقات للنسائي وتسمية من لم يرو عنه غير راو واحد للنسائي مختصر نصيحة أهل الحديث 
للخطيب البغدادي وكتاب الرحلة في طلب الحديث للخطيب البغدادي واإلجازة للمعدوم والمجهول 

 طيب البغدادي(.للخ
 مراسيل ابن أبي حاتم الرازي، باعتناء وتقديمه. - 6
 المدرج إلى المدرج للسيوطي. - 7
 تذكرة المؤتسي فيمن حّدث ونسي للسيوطي. - 8
رواية األقران البن حيويه، )لم  - 10رواية األكابر عن األصاغر للباغندي )لم يطبع(.  - 9
 يطبع(.
 تاريخ التصحيف للعسكري )لم يطبع( - 12 ي.  تصحيفات المحد ين للعسكر  - 11
 الكمال في تاريخ علم الرجال وهو في الجرح والتعديل: تأليف )لم يطبع( - 13
الكامل في الضعفاء البن عدي  - 15تاريخ الثقات ألبي حفص عمر بن شاهين.  - 14

 الجرجاني، حققه ونشرت منه المقدمة فقط.
أحوال الرجال ألبي  - 17ي الحسن الدراقطني .كتاب الضعفاء والمتروكين ألب - 16

 إسحاق إبراهيم بن يعقوب الُجوزجاني .
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 الكشف الحثيث عمن رمي بوضع الحديث لسبط ابن العجمي. - 18
تهذيب األجوبة البن حامد  - 20 ذيل على ميزان االعتدال ألبي الفضل العراقي. - 19
 الحنبلي.
سؤاالت أبي القاسم البغوي  - 22 حمد.سؤاالت المروذي والميموني وصالح أل - 21
 ألحمد.
 سؤاالت اآلجري ألبي داود باالشتراك مع محمود خليل وأبي المعاطي )لم يطبع(. - 23
 سؤاالت إسحاق بن منصور الكوسج ألحمد وإسحاق بن راهويه،)لم يطبع(. - 24
 بحر الدم البن عبد الهادي، تحقيقه )لم يطبع(. - 25
عام  26 - 25األحاديث، بحث نشر في مجلة الرسالة اإلسالمية عدد فن تخريج  - 26
 هـ ذكر ذلك العالمة الشيخ بكر بن عبد هللا أبو زيد في كتابه عن التخريج.1325
 تخريج أحاديث المنهاج للبيضاوي تأليف اإلمام العراقي. - 27
 وطي.تخريج أحاديث العقائد للسي - 29 تخريج أحاديث المواقف للسيوطي. - 28
تخريج األحاديث الواردة في  - 31 تخريج حديث أبي عمير، تحقيقه )لم يطبع(. - 30

موافقة الُخْبر  - 32 كتاب اإلمام محمد بن عبد الوهاب في رده على الرافضة،)لم يطبع(.
 - 33 الَخَبر في تخريج أحاديث المنهاج والمختصر.باإلشتراك مع الشيخ حمدي السلفي.

انتقاض  - 34 لعبد الحق األشبيلي.باإلشتراك مع الشيخ حمدي السلفي.األحكام الوسطى 
 اإلعتراض للحافظ ابن حجر.باإلشتراك مع الشيخ حمدي السلفي.

شعار أصحاب الحديث ألبي  - 36 اختالف الفقهاء لمحمد بن نصر المروزي. - 35
 أحمد الحاكم.

  بن المبارك.مسند عبد هللا - 38 كتاب األشربة لإلمام أحمد بن حنبل. - 37
 المنتخب من مسند عبد حميد، باإلشتراك مع محمود محمد خليل الصعيدي. - 39
فضائل الكتاب الجامع  - 41 مسند المقلين من األمراء والسالطين لتمام الرازي. - 40

بستان المحد ين للشاه عبد العزيز  - 42 ألبي عيسى الترمذي لعبيد بن محمد اإلسعردي.
مجموعة إجازاتي في السنة المشرفة، تأليفه، وهو  بت  - 43 للعربية)لم يطبع(.الدهلوي مترجم 

 الشيخ  المختصر )لم يطبع(.
 حاشية عل الرسالة المستطرفة . تأليفه)لم يطبع(. - 44
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 * أما الكتب التي لم تتم بعد: 
ن لطائف المنن في زوائد المستدرك على الصحيحي -2 شرح سنن ابن ماجه القزويني. - 1
 والسنن.

م لّما خرج مكرهًا من بلده،عجّل هللا رجوعه إلينا 2006والشيخ اآلن يقطن بيروت منذ سنة 
 م وهو بعافية ،وهلل الحمد.2011،ومتعنا به،وآخر لقائي به في بيروت العام المنصرم 

 قلت :عرضت هذه الترجمة على شيخنا صبحي السامرائي فاقرنا عليها ووافق على نشرها .
 الثالثالمبحث 

-حفظه هللا –الدكتور بّشار عّواد معروف العبيدي   

َبّشار بن َعّواد بن معروف بن عبد الـرزاق بـن محمـد بـن بكـر الُعَبْيـدي  أواًل:األسرة والمولد: 
.ولد في غرة شعبان سنة   .م، في بلدة األعظمية(1)1940 /4/9هـ 1359الَبْغدادي  األعظمي 

ــَد شــيخنا ألبــوين َعــربيين  َصــِليبًة ينتميــان إلــى قبيلــة الُعَبْيــد الحميريــة، أكبــر قبائــل العــراق ُوِل
وأشهرها، نزحت إليه من اليمن السعيد فـي ُمـَدٍد متفاوتـة، ومسـاكنها فـي الجزيـرة بـين دجلـة والفـرات 

 . وهمـا مـن عشـيرة(2)وال سيما في َبرّية ِسْنجار والَحِويجة المعروفة باسمهم اليوم ))َحِويجُة الُعَبْيـد((
 ، وهي من كبار عشائر الُعبيد عددًا وأوسعهم انتشارًا في جميع أنحاء العراق.(3)))ألبو ِعِلي((

وكان السلطان العثماني مراد الرابع ـ رحمه هللا ـ قد استعان بهذه العشيرة القويـة علـى إخـراج 
( هــــ، وأســـكن طائفـــة مـــنهم فـــي ))األعظميـــة(1048الفـــرس مـــن بغـــداد وتحريـــر العـــراق مـــنهم ســـنة 

 .(4)لحماية مرقد اإلمام أبي حنيفة من عبثهم، فمعظم سكنة األعظمية منهم

أمــا والــدة اســتاذنا فهــي: الحاجــة رِضــّية بنــت أحمــد الصــالح يرحمهــا هللا، مــن أشــهر عوائــل 
وهي أكبر خـاالت  األعظمية، عمها جعفر الصالح ـ رحمه هللا ـ كان رئيس البلد في العهد العثمان

د األعظمــي رحمــه هللا،تعــرف بــالتقوى والصــالح ،أخبرنــي الــدكتور بشــار أن الشــاعر المشــهور وليــ
 قلبه شغف بالقرآن وتالوته ،رحمها هللا تعالى. 

                                                 

 ( قال استاذنا :"وجدته مقيدًا بخط والدي ـ رحمه هللا ـ". 1)
 ( ما يزال أصل قبيلة الُعبيد موجود في اليمن بكثرة. 2)
 ( هكذا يلفظها أهل العراق بكسر العين المهملة والالم، والنسبة إليها عند عامة الناس: ))إْعِلِوي((. 3)
 ( ما تزال محلة في ))األعظمية(( تعرف باسم محلة ))الشيوخ(( نسبة إلى شيوخ الُعبيد. 4)
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ذو شخصية متميزة،له نظرة الموضوعية، وهو مجد في البحث العلمي،نقاد وأستاذنا 
نما ينقل ، وحي-غالبا–للروايات والنصوص، مدقق ، مستحضر في تراجمه حال الرجل باستيعاب 
 كالم علماء الجرح والتعديل، ال ينقله هكذا بل يفسر، ويجمع، وينقد، ويعلق.

 ثانيًا: النشأة والتعليم:

نشــأ اســتاذنا نشــأة اســالمية منــذ نعومــة اظفــاره ،إذ اعتنــى بــه والــده المحــامي عــواد معــروف 
، وتخـرج فيهـا 1954،والثانويـة سـنة 1947فأقرأه الُقرآن في صغره، ودخل المدرسة االبتدائية سنة 

 . 1964، والتحق بقسم التاريخ في كلية اآلداب بجامعة بغداد وتخرج فيه سنة 1960بتفوق سنة 

أخبرنــي اســتاذي أّنــه حــاز المرتبــة األّولــى علــى القســم للســنوات األربــع، ونــال مــن أجــل ذلــك 
لبــارزين مــنهم: جــائزة المجمــع العلمــي العراقي.وفــي تلــك المــدة تعّلــم علــى عــدد مــن علمــاء العــراق ا

َعّمه الدكتور ناجي معروف الذي كان من رجاالت العهد الهاشمي البـارزين فـي العـراق، والـدكتور 
  1964عبــد العزيــز الــدوري، والــدكتور صــالح أحمــد العلــي، وأولــوه عنايــة خاصــة. م التحــق ســنة 

تاب ))التكملة لوفيات طالبًا في دراسة الماجستير في دائرة التاريخ واآل ار بجامعة بغداد، واختار ك
النقلـــة(( للحـــافظ زكـــي الـــدين المنـــذري )دراســــة وتحقيـــق( موضـــوعًا لهـــذه الدراســـة بإشـــراف األســـتاذ 

 .(1)الدكتور جعفر حسين خصباك

واتصـل آنـذاك اتصـااًل قويـًا بالعاّلمـة المحقـق الـدكتور مصـطفى جـواد ـ رحمـه هللا ـ فالزمـه  
ت واضـحة فـي شخصـية اسـتاذنا ،ظهـرت بجـالء ودرس عليه علم تحقيق النصـوص، وتـرك بصـما

م، ومـنح مرتبـة االمتياز،قـال لـي اسـتاذنا :"وهـو أّول مـن 1967في تحقيقه لكتـاب ))التكملة((سـنة 
حصل على هذه المرتبة في تاريخ الدراسـات العليـا فـي العراق".وفـي أ نـاء ذلـك حصـل علـى منحـة 

ة ليعــــّين معلمــــًا للغــــة العربيــــة فــــي الجامعــــة مــــن جامعــــة هــــامبورك األلمانيـــــة لــــتعلم اللغــــة األلمانيـــــ
 م.1965المذكورة، وتعلمها سنة 

م قبــل طالبــًا للــدكتوراه فــي قســم اللغــات الشــرقية فــي كليــة اآلداب بجامعــة 1967وفــي ســنة 
القــاهرة، وأعـــّد رســـالًة بعنـــوان ))الحضـــارة اإلســـالمية فــي ظـــل الدولـــة الســـامانية(( بإشـــراف األســـتاذ 

ـ رحمه هللا ـ لكنه لم يناقش هذه الرسالة لعدم تمكنه من اإلقامة في القـاهرة  الدكتور يحيى الخشاب
 م وتحمله المسؤولية العائلية، وعودته إلى مهنته في زراعة األرض.1968بسبب وفاة والده سنة 

 
                                                 

( هو مؤرخ عراقي غيـر مرضـي بـين طلبـة العلـم آلراء غريبـة !ولكنـه أول فـي تـاريخ الفـرق واألديان،وقـد سـمعته 1)
 م. 1991ييكثر من الثناء على استاذنا الدكتور بشار أكثر من مرة لما درسنا في الجامعة االسالمية عام 
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م نال مرتبة الدكتوراه من كلية اآلداب بجامعة بغداد عـن رسـالته ))الـذهبي 1976وفي سنة 
 .(1)ه تاريخ اإلسالم((ومنهجه في كتاب

 ثالثًا رحالته ،وكبار مشايخه وتالمذته:

عنــي شــيخنا بدراســة الحــديث النبــوي الشــريف منــذ شــبابه، وال ســيما علــم التــراجم والرجــال  
 والعلل،فطاف البالد طلبًا للسماع ،ومن رحالته:

شــاه رحــل إلــى مّكــة وســمع بهــا مــن العالمــة المحــدث الشــريف أبــو محمــد بــديع الــدين  -1
 الراشدي المكي بما تضمنه "  بت اإلجازة" بالرواية عنه.

ورحــل إلــى الهنــد ،وســمع بهــا مــن محــدث الهنــد غيــر ُمــَدافع اإلمــام العالمــة المحــدث  -2 
المحقق المدقق الشيخ حبيـب الـرحمن بـن محمـد صـابر األعظمـي، وقـد أجـازه بجميـع مـا يجـوز لـه 

 لشيخ سعيد سنبل .وعنه روايته، وبما تحويه "رسالة األوائل" ل
ورحــل إلــى باكســتان بصــحبة صــديقه الشــيخ عبــد الفتــاح أبــي غــدة ، وســمعا بهــا مــن -3 

العالمـة المحـدث محمـد مالـك الكانــدهلوي، شـيخ الحـديث بـدار الحــديث األشـرفية بالهـور مـن بــالد 
 بجميع ما تجوز لها روايته. -رحمه هللا-باكستان، وفي هذه الرحلة أجازه الشيخ أبو غدة 

ســـمع )بـــاقليم الســـند ( مـــن العالمـــة الفهامـــة الشـــيخ محمـــد عبـــد الحلـــيم بـــن عبـــد الـــرحيم و 
الحبشــتي نزيــل الســند صــاحب كتــاب "البضــاعة المزجــاة لمــن طــالع المرقــاة فــي شــرح المشــكاة، فقــد 

 أجازني بجميع ما تجوز له روايته عن شيوخه.
رئيس المدرسـين بـدار وسمع بها من العالمة الشيخ محمد حسين أحمد المعروف بالمدني 
 العلوم الديوبندية وغيره بما تضمنه كتاب "الكالم السديد في تحرير األسانيد".

                                                 

، ونالـت 1975لـول ـ كـانون أول سـنة ( حـد ني اسـتاذي د بشـار أنـه كتـب  هـذه األطروحـة فـي أربعـة أشـهر: أي1)
بحمد هللا وَمنِّه رضا أهل العلم وأ نوا عليها الثناء الحسن.وقد أ نـى  الشـيخ عبـد الفتـاح أبـو غـدة فـي تقديمـه لرسـالة 

:))ذكر من يعتمد قوله في الجرح والتعديل(( فقال: ))وخير كتـاب وقفـت عليـه للمعاصـرين تـرجم  149الذهبي ص
ف بـه وبمؤلفاتـه: كتـاب ))الـذهبي ومنهجـه فـي كتابـه تـاريخ اإلسـالم((، للعالمـة )كـذا( المحقـق للحافظ الذهبي وَعـرَّ 

م. بمطبعـة عيســى البـابي الحلبــي، وقـد َبلَّــغ 1976الـدكتور بّشــار عـّواد معــروف، البغـدادي، المطبــوع بالقـاهرة ســنة 
رة إلــى مواضــع ذكرهــا مــن الكتــب، أ ــر، مــع اإلشــا 214فيــه آ ــار الــذهبي ومؤلفاتــه مــن كتــب وأجــزاء ورســائل إلــى 

ومواضــع وجودهــا فــي المكتبــات، ومنــه اســتفدت معرفــة هــذه الرســالة وموضــعها، فجــزاه هللا تعــالى عنــي وعــن العلــم 
 خيرًا، فمن أراد التوسع في معرفة اإلمام الذهبي، فليرجع إلى هذا الكتاب النفيس((.
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وسمع بها من العالمة الشيخ المولوي محمد أمين بن محمد عبد الـرحيم الجيفـوري بجميـع  
مروياتـه عــن شــيوخه، وفـي مقــدمتهم الشــيخ المكــرم محـدث العصــر محمــد يوسـف البنــوري قــال لــي 

رت من أجل الرحلة إليه، فلم يكتب لي ذلك".الدكت  ور بشار:"تحصَّ
وسمع بها من العالمة الشيخ محمد أنور البذخشاني وقرأ عليه بمنزله بمدينـة كراتشـي مـن  

 بالد باكستان.
 .-حفظه هللا–وقد أجازه كذلك صديقه المحقق شيخنا العالمة حمدي عبد المجيد السلفي 

ق ومصر وبالد الحرمين ،والهند والباكستان ،وغيرهـا،وأذكر :فهم كثر في العراأما تالمذته
 منهم على سبيل الذكر ال الحصر،ممن أجازهم الدكتور:

استجازه عشرات من طلبة في رحالته المتعددة إلى مصر الكنانة ،منهم :الشيخ الداعية الدكتور -ا
 صالح فتحي هلل.الشيخ محمد اسماعيل المقّدم ،والشيخ الدكتورأحمد معبد عبد الكريم ،و 

الشـيخ  الـدكتور أبـو عبـد هللا، عزيـز رشـيد الـدايني رحمـه هللا ،رفيقـي فـي طلـب العلـم تقبلـه هللا  -2
 في الشهداء.

 الشيخ الدكتور،أبو حسناء رائد يوسف العنبكي ،وهو من أكثر من الزم الدكتور . -3
 تور.الشيخ الدكتور مصطفى اسماعيل العبيدي ،وهو كذلك ممن الزم الدك -4
 الشيخ الدكتور أبو محمد، مهدي رزاك شاهين ،وهو من خيرة طلبة العلم لكنه مغمور. -5
الشيخ شيروان الكردي تقبله هللا في الشهداء ،وهو من تالمـذة الـدكتور القـدماء،وكثيرًا مـا أ نـى  -6

 عليه خيرًا. 
 الشيخ الدكتور ياسر احسان النعيمي.-7
 ياسين فحل. الشيخ الدكتور،أبو حارث، ماهر -8
 الشيخ الدكتور أبو فاروق، نصير الشهرباني. -9
 الشيخ عمر مكي ،وهو ممن الزم الدكتور في عّمان.  -10
 العبد الفقير إلى ربه كاتب هذه السطور ،أبو ذر عبد القادر مصطفى المحمدي. -11

ك السـعدي حفظـه ومن اقرانه من العلماء المشهورين ممن دّرسه :شيخنا واستاذنا الدكتور عبد الملـ
هللا تعالى،والشيخ عبد العليم السعدي رحمه هللا تعالى ،وشيخنا الدكتور أحمد حسـن الطه،واألسـتاذ 
ابـــراهيم فاضـــل الدبو،واألســـتاذ الـــدكتور خليـــل الكبيســـي رحمـــه هللا تعالى،واألســـتاذ الـــدكتور محمـــد 

 جاسم المشهداني.  
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 رابعًا: وظائفه التي شغلها:
أستاذنا سلك الخدمة المدنية في الحكومـة العراقيـة ،إذ عـّين بالتـاريخ م دخل 1962في سنة 

المذكور كاتبًا في المكتبة المركزية بجامعة بغداد،  م انتقل منها للعمـل فـي مكتبـة معهـد الدراسـات 
م(، ونقــل إلــى وظيفــة معــاون مالحــظ فــي المكتبــة 1963اإلســالمية العليــا بجامعــة بغــداد أيضــًا  

م(، وعــّين مســاعد باحــث فــي كليــة 1967ـ  1965،  ــم تفــّرد للدراســة العليــا )م(1964المــذكورة )
م،  ــــم عــــّين معيــــدًا فــــي الكليــــة المــــذكورة فــــي الســــنة نفســــها، 1967الشــــريعة بجامعــــة بغــــداد ســــنة 

ـ  1967ومحاضــرًا فــي كليــة اإلمــام األعظــم وكليــة الدراســات اإلســالمية والجامعــة المستنصــرية )
م(،  ـــم أســـتاذًا مســـاعدًا 1974ـ  1970م التـــاريخ بكليـــة اآلداب )م(،  ـــم مدرســـًا فـــي قســـ1969

م(. وتــولى رئاســة قســـم 1981م(.  ــم نــال مرتبــة األســتاذية )بروفســور( ســنة )1980ـ  1974)
م(،  م أستاذًا متفرغًا للبحث العلمـي فـي مركـز إحيـاء التـراث 1981ـ 1980التاريخ بكلية اآلداب )

رف فـــي أ نـــاء ذلـــك علـــى عـــدد كبيـــر مـــن رســـائل الماجســـتير العلمـــي العربـــي بجامعـــة بغـــداد. وأشـــ
م( رئاســة ))جامعــة صــّدام للعلــوم 1992ـ  1989والــدكتوراه. وتــولى علــى مــدى  ــالث ســنوات )

اإلســالمية(( حيــث أشــرف علــى تأسيســها ووضــع مناهجهــا وبرامجهــا، وإقامــة قواعــدها علــى وفــق 
 واالبتعاد بها عن الحزبية من كل نوع.األسس اإلسالمية الصحيحة القائمة على الكتاب والسنة 

م ،وكـان أّول دروس تتلمـذت بهـا 2001- 1991وهذه الجامعة تشّرفُت بالدراسـة فيهـا عـام 
على أستاذنا الدكتور متعنا هللا به، وهذه الجامعة بحق تعد أعظم صرٍح أكاديمي شرعي أّسس فـي 

هل السـنة والجماعـة( لـو قـّدر لهـذا العراق في العصر الحديث،وهي الجامعة االسالمية الوحيدة )أل
الصرح االستمرار، إذ أّسسـها اسـتاذنا علـى قواعـد ومنـاهج رائعـة،وجمع لهـا أسـاتذة وعلمـاء نـدر أن 

وشــيخنا  -حفظــه هللا–يجتمـع مــثلهم فــي جامعــة واحــدة،وكان علــى رأسـهم أســتاذنا المحقــق المَتــْرَجم 
اشــم جميــل ،وأســتاذنا الفقيــه أبــو اليقظــان المحقــق صــبحي الســامرائي، وأســتاذنا الفقيــه األصــولي ه

رحمـــه هللا،وأســـتاذنا الشـــيخ الـــدكتور عبـــد الملـــك الســـعدي ، واســـتاذنا النحـــوي الفـــذ معـــن -الجبـــوري 
العجلي،واستاذنا النحوي عدنان محمد سـلمان الـدليمي،وغيرهم كثيـر جـدًا، ال يتسـع المقـام لـذكرهم، 

دية، والكويت،واألردن،وســـوريا،وماليزيا، وضـــّمت طـــالب مـــن أصـــقاع الـــدنيا مـــن العـــراق، والســـعو 
وقرقيزيــا، ومــن غالــب جمهوريــات روســيا األخــرى،ومن الباكســتان،وأذربيجان ....،فكّنــا فــي ســـكن 
الطلبـــة آنـــذاك نحيـــا حيـــاة طلبـــة العلـــم، فتخـــرج فيهـــا طـــالب انتشـــروا فـــي كثيـــر مـــن الجامعـــات فـــي 

آمر عليهـا مـن يتـآمر حتـى حـّل بهـا مـا العالم،فكانت شوكة فـي عيـون أهـل البـدع والزيـغ،وال زال يتـ
 حّل،وال حول وال قوة إال باهلل العلي العظيم.
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 – م كاد باستاذنا بعض الّناس ممن ضّل الوفاُء طريَق قلبه!فوشَي به إلى صدام يومئٍذ أّنه 
في العراق في ذاك الزمن  لوحدها ،وأّنه حول الجامعة إلى مرتع خصب لهذا الفكر ..وهذه -سلفي
وصل صاحبها إلى المشنقة دون ريبٍّ ،ولكـّن هللا سـّلم ،لمـا عـرف عـن الـدكتور مواقفـه القويـة قد  ت

والواضــحة تجــاه الفــرس الصــفويين، لــم ُتــنس لــه مواقفــه ضــد إيــران إبــان الحــرب العراقيــة اإليرانيــة 
ــان األرن،وعــّين ســنة  ـ  1992فشــفعت لــه ،فطلــب الــدكتور اإلعفــاء والتقاعــد.  ــم خــرج إلــى عّم

أســتاذًا للحــديث والتفســير فــي جامعــة عمــان األهليــة. وأســتاذًا فــي جامعــة البلقــاء التطبيقيــة  1994
 م،  م أستاذًا للحديث في جامعة العلوم اإلسالمية العالمية. 2004منذ سنة 

 خامسًا:عضويته في الجمعيات العلمية:

م 1986سـنة  م خبيـرًا فـي المجمـع العلمـي العراقـي، وانتخـب1981اختير أستاذنا منـذ سـنة 
م، وعضـوًا فـي 1988عضوًا عاماًل فيه،  م انتخـب عضـوًا فـي مجمـع اللغـة العربيـة األردنـي سـنة 

 م.2002مجمع اللغة العربية بدمشق سنة 

هــــ الموافــق للرابـــع عشـــر مــن تشـــرين الثـــاني ســـنة 1409وفــي الرابـــع مـــن ربيــع اآلخـــر ســـنة 
شــهادة العضــوية فــي المجمــع الملكــي  م صــدرت اإلرادة الملكيــة الهاشــمية فــي عّمــان بمنحــه1988

لبحوث الحضارة اإلسـالمية ))مؤسسـة آل البيـت(( تقـديرًا لمكانتـه الفكريـة وللجهـود التـي قـدمها فـي 
ـــــذ ســـــنة  ـــــة اإلســـــالمية المعاصـــــرة، وانتخـــــب من ـــــاء الحيـــــاة الثقافي م عضـــــوًا فـــــي مجلـــــس 1992بن

سـالمية فـي القـاهرة.وفي م انتخب عضوًا في المجلس األعلى للشـؤون اإل1987المجمع.وفي سنة 
م اختير عضوًا في هيئة أمناء المعهد اإلسالمي العالي للدراسات اإلسالمية العليا فـي 1988سنة 

م انتخــب عضــوًا فــي المجلــس األعلــى 1989الواليــات المتحــدة )كولومبيــا ـ ماريالنــد(.وفي ســنة 
 العالمي للمساجد في مكة المكرمة.
 سادسا :المؤتمرات العلمية:

 للدكتور مشاركات كثيرة في مؤتمرات علمية دولية قّدم فيها بحو ًا منها: 

م(ومــــــــؤتمر ابـــــــن عســــــــاكر )دمشــــــــق 1973المـــــــؤتمر الــــــــدولي للتـــــــاريخ واآل ــــــــار )بغـــــــداد  
م(،ومــؤتمر تعريــب العلــوم )دمشــق 1981م(.ونــدوة دراســة جنــوب الجزيــرة العربيــة )كيمبــرج 1979
ـــــات 1983ي بغـــــداد )(.والمـــــؤتمر اإلســـــالمي الشـــــعبي األول فـــــ1982 م(.ومـــــؤتمر اتحـــــاد الجمعي

(، والنــدوة اإلســالمية 1983(.ومــؤتمر أســلمة المعرفــة )ماليزيــا 1983اإلســالمية فــي كنــدا )جنيــف 
م( والمــــؤتمر 1985م(، والنــــدوة اإلســــالمية العالميــــة )داكــــار 1984فــــي الباكســــتان )إســــالم آبــــاد 

تيرًا عامًا للجنـة المتابعـة المنبثقـة عـن (، حيث انتخب سكر 1985اإلسالمي الشعبي الثاني )بغداد 
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 . (1)هذا المؤتمر  م أمينًا عامًا له.
 آثاره العلمية:سابعًا : 

يعــد اســتاذنا الــدكتور بشــار مــن أنشــط مــن كتــب فــي العــالم اإلســالمي ! نعم،هنــاك مــن أّلــف 
أسـتاذنا  وحّقق أكثر منه،ولكن في ميزان االتقان والضبط فله قصب السبق،ومن أهم ما مّيـز عّمـل

ــم الشــرعي واألكــاديمي وبــرع فــي الجمــع بينهما،فالمعلومــة يصــل إليهــا  ــدكتور أنــه جمــع بــين العل ال
 بمسار واضح ودقيق،فلله دّره!

 الكتب المؤلفة:ومن تصانيفه الماتعة: -أ

 ـ المنذري وكتابه التكملة.  2 ـ أ ر الحديث في نشأة التاريخ عند المسلمين.  1

ـ الــذهبي ومنهجــه فــي كتابــه تــاريخ  4  م.1974اجمية. بغداد ـ تواريخ بغداد التر  3
 اإلسالم.  

ـ اإلســـالم ومفهــــوم القيـــادة العربيــــة ل مــــة  6   . ـ ضبط النص والتعليق عليه 5
 اإلسالمية.

ـــــــــ المنتقـــــــــى مـــــــــن حـــــــــديث 9  ـ البيان في حكم التغني بالقرآن. 8 ـ علي والخلفاء.7  ـ
 المصطفى.

 ـ في تحقيق النص. 12وقال ربكم ادعوني استجب لكم.  -11ـ الحقوق في اإلسالم. 10

 تحقيق النصوص بين اخطاء المؤلفين وإصالح الرواة والنساخ والمحققين.- 13 

 ومن مؤلفاته التي شاركه فيها غيره:

المســـند الجـــامع ألحاديـــث الكتـــب الســـتة ومؤلفـــات أصـــحابها األخـــرى وموطـــأ مالـــك ومســـانيد  - 1
ـــدارمي وصـــحيح ابـــن خزيمـــة، بمشـــاركة  الحميـــدي وأحمـــد بـــن حنبـــل وعبـــد بـــن حميـــد وســـنن ال
األخــوة: الســيد أبــي المعــاطي محمــد النــوري ))رحمــه هللا((، ومحمــود محمــد خليــل، وأحمــد عبــد 

مـت علـى أحـدث الطرائـق الرزاق عيد، وأيمـن إبـرا  هيم الزاملـي. وهـو أضـخم موسـوعة حديثيـة ُنظِّ

                                                 

ي للــدعوة واإلغا ــة، وقــد انتخــب رئيســًا للجنــة النشــر ( وكــان أســتاذنا مــن المؤسســين للمجلــس اإلســالمي العــالم1)
واإلعالم في المجلس اإلسالمي العالمي للدعوة واإلغا ـة، وعضـوًا فـي رئاسـة المجلـس المـذكور الـذي اتخـذ القـاهرة 

 م أكثر من  مانين مؤتمرًا إسالميًا رسميًا وشعبيًا أسهم فيها إسـهامًا فـاعاًل وشـارك1983مقرًا له. وحضر منذ سنة 
 في صياغة قرارات وتوصيات العديد منها.
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 العلمية في ا نين وعشرين مجلدًا.

تحريـــر تقريـــب التهـــذيب للحـــافظ ابـــن حجـــر العســـقالني بالمشـــاركة مـــع شـــيخنا العالمـــة الشـــيخ  -2
 شعيب األرنؤوط.

 راق.ـ حضارة الع 4 . موسوعة أقوال يحيى ابن معين في رجال الحديث وعلله  -3
  

ـ اإلســـالم  8ـ تـــاريخ العـــراق. 7رحلـــة فـــي الفكـــر والتـــراث. -6حاضـــر العـــالم اإلســـالمي . – 5
 والمستقبل

 الكتب المحققة: -ب

وقد برع أستاذنا في التحقيق كما برع في التأليف،وال أدلَّ من تحقيقاته الماتعة،وهي كثيـرة ومتـوافرة 
 بين أيدي طلبة العلم ،ومنها: 

 هـ((، بمشاركة الدكتور أحمد ناجي القيسي. 566ـ كتاب الوفيات ألبي مسعود الحاجي ))ت  1

ذيــل تــاريخ مدينــة الســالم بغــداد، البــن الــدبيثي  -3ـ أهــل المئــة فصــاعدًا، للحــافظ الــذهبي .  . 2
 هـ(( .637))ت 

روف ـ رحمـه هــ(( بمشـاركة عمـه العالمـة الـدكتور نـاجي معـ659ـ مشيخة النعال البغدادي ))ت 4
 (.1975هللا )طبعه المجمع العلمي العراقي سنة 

 هـ((.742تهذيب الكمال في أسماء الرجال، للحافظ المزي ))ت  5

ــــى الطبقــــات واألعصــــار، -7  سير أعالم النبالء، للحافظ الذهبي.-6 معرفــــة القــــراء الكبــــار عل
 للحافظ الذهبي.

 لزهري.الموطأ لإلمام مالك بن أنس، برواية أبي مصعب ا -8

 تفسير الطبري من كتابه جامع البيان عن تأويل آي القرآن، تحقيق وتهذيب )بالمشاركة(. -9

 هـ((، )بالمشاركة(. 902وجيز الكالم في الذيل على دول اإلسالم، للسخاوي ))ت  -10

 هـ((.234الموطـأ، لإلمام مالك بن أنس، برواية يحيى بن يحيى الليثي ))ت -11

 سنن ابن ماجه القزويني. -13  الكبير، لإلمام أبي عيسى الترمذي .الجامع  -12

ــ كتــاب الحــوادث، لمؤلــف مــن القــرن الثــامن الهجــري )وهــو الكتــاب المســمى وهمــًا بــالحوادث 14  ـ
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 الجامعة والتجارب النافعة، والمنسوب البن الفوطي(، )بالمشاركة(.

 هـ((.1384حياة الصحابة، للكاندهلوي ))ت - 15 

 هـ((.742فة األشراف بمعرفة األطراف، لإلمام المزي ))ت تح -16

 هـ((.463تاريخ مدينة السالم، للحافظ أبي بكر الخطيب البغدادي ))ت  -17

 هـ( .748تاريخ اإلسـالم ووفيات المشاهير واألعالم، للحافظ شمس الدين الذهبي )ت  -18

   صفحة( )بالمشاركة( 825ـ معجم شيوخ تاج الدين السبكي ) 19

 هـ(. 695صلة التكملة لوفيات النقلة، لعز الدين الحسيني )ت-20
 هـ(.808العبر وديوان المبتدأ والخبر، البن خلدون )ت -21
المســــتملح مــــن كتــــاب التكملــــة،  -23  هـ(، البن الفرضي.403تاريخ علماء األندلس )ت -22

 للذهبي. 
 هـ(.)بالمشاركة(.488جذوة المقتبس في تاريخ علماء األندلس، للحميدي )ت  –24
الصــــلة فـــــي  -27فهرســــة ابــــن خيـــــر اإلشــــبيلي.  -26 الطبقات الصغير )بالمشاركة(. -25

ــــب -28  تاريخ أئمة األندلس البن بشكوال. عيــــون اإلمامــــة ونــــواظر السياســــة، ألبــــي طال
جنة الرضا في التسليم لما قّدر هللا وقضى، البن عاصم الغرناطي، )بالمشـاركة(  -29المرواني. 

التكملـة لكتـاب -31المعجم في أصحاب القاضـي اإلمـام أبـي علـي الصـدفي، البـن األبـار.  -30
 الصلة، البن األبار.  

وهي كثيرة جـازوت األربعـين ،نشـرت فـي مجـالت: معهـد وله أبحاث علمية رصينة ، -ج
عـة المخطوطات بجامعة الدول العربية، ومجلة المجمـع العلمـي العراقـي، ومجلـة كليـة اآلداب بجام

بغـــداد، ومجلـــة كليـــة الدراســـات اإلســـالمية ببغـــداد، ومجلـــة كليـــة الشـــريعة ببغـــداد، ومجلـــة المـــورد 
 العراقية، ومجلة األقالم ببغداد، ومجلة التراث السورية بدمشق،ومن هذه البحوث:

ـ مظاهر تأ ير علـم الحـديث فـي علـم التـاريخ عنـد المسـلمين  األقـالم البغداديـة( السـنة األولـى،  1
 م(.1965د الخامس، )بغداد العد

ـ الغـزو المغـولي كمـا صـوره يـاقوت الحمـوي )األقـالم: السـنة األولـى، العـدد الثـاني عشـر بغـداد  2
 م(.1965

 م(.1967ـ شهدة بنت أحمد )مجلة بغداد  3
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ـ كتــب الوفيــات وأهميتهــا فــي دراســة التــاريخ اإلســالمي )مجلــة كليــة الدراســات اإلســالمية العــدد  4
 م(.1968بغداد الثاني ـ 

ــــ المســــتدرك علــــى معجــــم البلــــدان ليــــاقوت الحمــــوي )مجلــــة كليــــة الشــــريعة العــــدد الثالــــث، بغــــداد 5
 م(1968

معــاجيم الشــيوخ والمشــيخات وأهميتهــا فــي دراســة التــاريخ اإلســالمي )مجلــة األقــالم البغداديــة  -6
 م(.1969

 م(.1970ـ من هو مؤلف تاريخ ُبخارى )مجلة األقالم البغدادية 7 

 (.46م ـ العدد 1970ـ رشيد الدين ابن المنذري )الرسالة اإلسالمية بغداد  8

 (.1971ـ بغداد  2ـ  1ـ تاريخ ابن الفرات )نقد( )مجلة المورد، السنة األولى ـ العددان  9

ـ أصالة الفكر التاريخي عند العرب )بحث ألقي في المؤتمر الدولي للتاريخ المنعقد ببغداد في  10
 ،  م نشرته وزارة اإلعالم العراقية1973س آذار؛ مار 

كــان الــدكتور يميــل إلــى مــذهب أبــي حنيفــة أواًل،وطالمــا ســمعت منــه فــي ثامنااًا مذهبااه الفقهااي :
دورســه،يقول ذلــك، م رأيتــه بعــد ذلــك ميــااًل لمــذهب أهــل الحــديث،ويظهر ذلــك بوضــوح فــي تحقيقــه 

الباب الفقهي من األحاديـث،غير ملتـزم لجامع الترمذي،وتحقيقاته األخرى ،فهو يرجح ما صّح في 
بمــذهب معين،بــل رأيتــه أحيانــًا كثيــرة يميــل إلــى ترجيحــات شــيخ اإلســالم ابــن تيميــة ويقــدمها علــى 

 غيرها،وهللا أعلم.
 تاسعًا :همته وفطنته،وتواضعه:

يمتــاز اســتاذنا بفطنــة عاليــة وذكـــاء حاد،وهّمــة ال أجــد لهــا نظيـــرا اليــوم ،فهــو يجلــس يقـــرأ 
قق مايقرب من  لثي يومه !كنت أذهب إليه أحيانًا الساعة الثامنة مساًء أقرأ عليه بعـد ويبحث ويح

وذهــاب طالبـه اآلخــرين الـذين يتعلمــون  -هكـذا كنــت أسـميها–انتهـاء عملـه فــي مؤسسـته البشــارية 
عنده،وأجــده كمــا كنــت أجــده فـــي أّول النهــار!لم يكــل ولــم يمــل ،بـــل أشــعر أنــه ال يريــد تــرك قلمـــه 

 وقرطاسه.
والبـــد مـــن االشـــارة إلـــى مـــا افتـــراه المغرضـــون وتعلـــق بـــه الحاســـدون زاعمـــين أّنـــه ال يعمـــل 
شـــيئًا،وأّن طالبـــه هـــم مـــن يحقـــق ويشـــتغل ! وهـــذا وهللا محـــض افتـــراء، فاســـتاذنا كـــان يعمـــل بيديـــه 
ويجلــس أمامنــا الســاعات الطــوال يحقــق ويكتب،والغريــب أن مــن يثيــر ذلــك لــيس كبيــر أحــد، وإنمــا 

ـــذا الكســـالى الـــذ ين الينتجـــون وال يكتبـــون اللهـــم إاّل صـــفحات رســـائلهم الجامعيـــة أو قريـــب منهـــا ،ل
فالرجـــل محقـــق كبيـــر وعـــالم بالعلـــل والرجـــال منقطـــع النظيـــر فـــي هـــذه االزمنـــة التـــي نطقـــت فيهـــا 
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رويبضات ال يعرفون من العلم إال اسمه! وكل منصف يعرف إنه عالم متقن لصنعة الحديث ،في 
 اني رحمه هللا،ونظرائه.مصاف العالمة األلب

حفظه –وغالب من تكلم فيه إنما تكلم بناء على بعض كالم شيخنا المحقق صبحي السامرائي 
،ومن باب اإلنصاف أنا سمعت (1)-يغفر هللا للجميع-،وقد جرى بينهما ما يجري بين األقران-هللا

 الدكتور بشار يثني على الشيخ صبحي السامرائي في أكثر من محفل.
لـــدكتور يبّجـــل الشـــيخ األلبـــاني كثيـــرًا ،والشـــيخ ابـــن بـــاز وابـــن عثيمـــين وكـــذا شـــيخه وكـــان ا

وصديقه أبا غدة ،وصديقه الشيخ شعيب األرنووط ،وشيخه وصديقه الشيخ حمدي السلفي، ويبجل 
 والشيخ حّوى يبجله ويثني عليه.-رحمه هللا-الشيخ سعيد حّوى 

رفيـــع وتواضـــعه الشـــديد،وله علـــى أمـــا تواضـــعه :فكـــل مـــن يعـــرف الـــدكتور يعـــرف أدبـــه ال
إال ونحـــن  تواضــعه هيبـــة العلــم ووقـــاره. ومــن تواضـــعه:أّنه كـــان يــأبى أن يدرســـنا حــديث النبـــي 

وهـذا األمـر وإن كـان معتـدًا فـي  -ويومها كـان رئيسـًا للجامعـة–جلوس على أرض مسجد الجامعة 
مســاجد العراق،ولكنــه غريــب بالنســبة للجامعــات األكاديمية،ويــدّل علــى تعظيمــه حــديث رســول هللا 

. وكان يتعامل مع طالبه بنفس األب والصديق، 
في اعتقاده ورأيه،فمثال:كنا نسمع منه دومـًا عبـارة ومن أميز صفاته أّنه كان شجاعًا ال يخ

حتــى بعــد خروجــه –قويــة وواضــحة فــي مجالســه العامــة ومناقشــاته العلميــة فــي الجامعــة االســالمية 
وال يبــالي بــالغالة أو العصــاة أو الســلطات،وهذه فــي ذاك الوقــت مجازفــة خطيرة،وكــان يعيــب -منهــا

وكـان هــذا فــي -رحمــه هللا تعــالى–ت الشــيخ األلبـاني علـى الطلبــة عـدم الرجــوع واالنتفــاع مـن مؤلفــا
 وقت ال يجرأ أحد على ذكر الشيخ األلباني إال ذامًا له!

م،وهـــو بصـــحة وعافيـــة 2010وهــو اآلن يقطـــن عّمـــان األردن،وآخـــر مـــرة زرتــه فيهـــا عـــام 
 ،متعنا هللا بعلمه وعمره.

ظـه هللا ،وأقرهـا قلت:وعرضـت هـذه الترجمـة علـى اسـتاذنا الـدكتور بشـار عـواد معـروف حف
 وامهرها بمهره.

 
 
 

                                                 

كـالم األقـران بعضـهم فـي  ،في ترجمة ابـي نعـيم األصـفهاني:"1/111الذهبي في ميزان االعتدال الحافظ ( قال 1)
بعض ال يعبأ به، ال سيما إذا الح لك أنه لعداوة أو لمذهب أو لحسد، ما ينجو منه إال من عصم هللا، وما علمـت 

 سلم أهله من ذلك، سوى األنبياء والصديقين، ولو شئت لسردت من ذلك كراريس". أن عصرا من األعصار
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 الخاتمة
بعـد هـذه الرحلـة اللطيفـة مـع نخبـة مــن أعـالم المدرسـة الحديثيـة البغداديـة فـي القـرن الرابــع 

 عشر ندرك بجالء 
أهمية دراسة تراجم وسير األعالم ،والزال أئمتنا وعلماؤنا يتعاهدون هذا الفـّن ويولونـه جـّل 

فمن باب األمانة الشرعية ،وحفظًا لسنة نبينا،البـد مـن كتابـة تـراجم اهتمامهم لمعرفتهم بحقة ونفعه،
األعالم الذين بذلوا أوقاتهم وأعمارهم في خدمة هـذا العلـم ،ولكـي تتواصـل االجيـال،جياًل بعـد جيـٍل 
فالبــد مــن تســطير تــراجم اإلعــالم ،والتــاريخ إن لــم يكتبــه المنصــفون كتبــه غيــرهم ممــن قــد يحــرف 

 ار، وفي هذا خيانة البنائنا من بعدنا.الحقائق ويدلس األخب
ولـــذا أشـــدد علـــى اهميـــة كتابـــة تـــاريخ  األعـــالم فـــي حياتهم،واالهتمـــام بســـير العلمـــاء مـــن 
محــد ين وفقهــاء ولغــويين وأدبــاء ،فكــم مــن علــٍم رّحــال كــان أمــة لوحــده فلمــا رحــل انــد ر أ ره،وجهــل 

ه،ولكن الفائـــدة المبتغـــاة أنمـــا هـــي دوره،وإن كـــان ذلـــك ال يضـــره أو يضـــيره مـــا دام رّب العـــزة يـــذكر 
ل حياء مـن النـاس،ومن هنـا أنـا عزمـت علـى جمـع تـراجم السـادة المحـد ين والمشـتغلين بهـذا العلـم 
مـن أهـل القــرنين الثالـث عشــر والرابـع عشـر الهجــريين، وهـذا مــن توفيـق هللا تعـالى ومــن  مـار هــذا 

 المؤتمر المبارك.
 

      
 والمراجعالمصادر 

علماء بغداد في القرن الرابع عشر الهجري،يونس الشيخ ابراهيم السامرائي،مطبعة وزارة تاريخ  -
 م.1982األوقاف والشؤون الدينية ،بغداد 

تاريخ  مدينة السالم )بغداد(،أبو بكر أحمد بن علي بن  ابت بن أحمد بن مهدي الخطيب  -
 –دار الغرب اإلسالمي هـ(،تحقيق: الدكتور بشار عواد معروف،463البغدادي )المتوفى: 
 م. 2002 -هـ 1422بيروت،الطبعة األولى، 

الثقات ،محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن َمْعبَد، التميمي، أبو حاتم، الدارمي،  -
هـ(،طبع بإعانة: وزارة المعارف للحكومة العالية الهندية،تحت مراقبة: 354الُبستي )المتوفى: 

خان مدير دائرة المعارف العثمانية، دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد  الدكتور محمد عبد المعيد
 الدكن الهند.
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« أربع رسائل في علوم الحديث»ذكر من يعتمد قوله في الجرح والتعديل )مطبوع ضمن كتاب  -
،شمس الدين أبو عبد هللا محمد بن أحمد بن عثمان بن َقاْيماز الذهبي ،تحقيق: عبد الفتاح أبو 

 م.1990هـ، 1410بيروت،الطبعة الرابعة،  –،دار البشائر غدة
الحسين بن محمد بن موسى بن خالد بن سالم ؤاالت السلمي للدارقطني، محمد بن س -

هـ(،تحقيق: فريق من الباحثين بإشراف 412النيسابوري، أبو عبد الرحمن السلمي )المتوفى: 
 1427د الرحمن الجريسي،الطبعة األولى، وعناية د/ سعد بن عبد هللا الحميد و د/ خالد بن عب

 هـ.
سير أعالم النبالء، شمس الدين أبو عبد هللا محمد بن أحمد بن عثمان بن َقاْيماز الذهبي  -

هـ(،تحقيق : مجموعة من المحققين بإشراف الشيخ شعيب األرناؤوط، مؤسسة 748)المتوفى : 
 م. 1985هـ /  1405الرسالة،الطبعة  الثالثة ، 

أنواع علوم الحديث، وُيعرف بمقدمة ابن الصالح، عثمان بن عبد الرحمن، أبوعمرو،  معرفة-
 -نور الدين عتر، دار الفكر :هـ(،تحقيق643تقي الدين المعروف بابن الصالح )المتوفى: 

 م.1986بيروت،  –سوريا، دار الفكر المعاصر 
الرابعة شركة مطبعة البغدادية مذكرات سليمان الفيضي،تحقيق باسل سليمان الفيضي ، طـ  -

 المحدودة.
ميزان االعتدال في نقد الرجال، شمس الدين أبو عبد هللا محمد بن أحمد بن عثمان بن َقاْيماز  -

 -هـ(،تحقيق: علي محمد البجاوي، دار المعرفة للطباعة والنشر، بيروت 748الذهبي )المتوفى: 
 م. 1963 -هـ  1382لبنان الطبعة األولى، 


