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 المقدمة

الحمد هلل الذي اختص أهل العلم من فضله بما يشاء ، والصالة والسالم على سيدنا محمد أفضلل 
الخلق ومعلم العلماء ، وعلى آله وأصحابه الغر الميامين الفضالء ، ومن تبعهم بإحسان إلى يلمم 

 الدين وبعد : 
لللمنا  فلللان ع تعلللالى أملللر  َللَّلللَم تََّفل حَّ َيلللرا لاعا لَّلللما اَلخا َبلَّلللَم وااَفعا وا فا وان   1دعبلللابع بعبابتللله فقلللاع : د وااَعبَّلللدَّ

أفضل  العبابات بعد الفرائض طلب العلم ، فقد فضل ع تعالى أهلل العللم وأعهلاهم مة للة ةر ملة 
لال ب اَلق َسل َللم  ِاَئ ما دا ّللاهَّ أاَنهَّ الا إ لالها إ اَل هَّلما وااَلماالائ لالةَّ واأََّولَّلمَا اَلع  ه  ط  الا إ لاللها إ اَل وبفجة عظيمة فقاع : د شا

ل لليمَّ هَّلما اَلعا   ل َّ  للات    2داَلحا فاجا َللما با ينا أَّوتَّللما اَلع  لةلََّم وااَللذ  ةَّللما م  ينا آما ُ  ّللَاَّ اَللذ  لاع تعلالى أيضللا : دياَرفال ِو
ب يلر(   لَّلمنا خا ا تاَعما ّللَاَّ ب ما وا

لاع فسلمع ع   3د له    دِو َفظ  َللم  واح  لَن طالالب  اَلع  للا م  لا أاَعلالمَّ عامالالل أاَفضا د ما
للَن أافاابا  َيللرلا ل ما للالاى ب لله  خا للد سللعى الرعيللل ا وع مللن أصللحا  الةبلل  ،   4د  ّللَاا تاعا فلل  طلبلله حتللى  ِو

بلر  فيله أنللار عَّرفلما بلله فلان الصللفمة ملةهم هللم اللذين عرفللما بلالعلم واشللتهروا بله وةللذل  ةلان حللاع 
 التابعين وتابعيهم دفحمهم ع أجمعين  .

لصلال  مملن عرفلما للعللم فضلله فتعبلدوا ع تعلالى وهكذا استمر طر ق العلم يسلله أهل الفضلل وا
بلله حتللى حظللاهم ع بفضللله وبرةللة مللا طلبللما مللن اجللله ، فحفظهللم بلله وبللاف  بهللم ، فبقيلل  آ للافهم 

 وأخبافهم نجممال ساطعة تتأل  ف  سماء العلم وأهله  .
د عبد الر اق ومن أولئ  الذين اختافوا هذا الهر ق فربى نفسه على طلب العلم هم فضيلة الشيخ 

  واللللذي وللللد بلللين أحضلللان  –فحمللله ع تعلللالى  –محملللمب آع حبيلللب الهيتللل  المللل  ن  الدوسلللري 
 الصلحاء وتربى ف  ع  الفضالء فذاق شهد العلم وحبه حتى عد ف  مصافه العلماء .

وملللن تتبلللُ السللليرة العهلللرة للشللليخ عبلللد اللللر اق دفحمللله ع  يجلللد حياتللله مليئلللة بالمكلللافم والفضلللائل 
جايا التلل  ِللد ال تمجللد إال عةللد القليللل مللن أم اللله ، وةللذل  حبلله للعلللم وأهللله مم وجللال بللالتقم  والسلل

والصال  وشغفه بالمساجد وإعمافهلا واسسلهام فل  المشلاف ُ الخير لة التل  أصلبح  جل ءال مهملال للم 
 يةف  عةه طيلة حياته .  

                                                 

  77سمفة الحج من اآلية د -  1د
  18سمفة آع عمران اآلية د -  2د
  11سمفة المجابلة من اآلية د -  3د
مسللةد الللدافم  المعللروف بللل دسللةن الللدافم   أبللم محمللد عبللد ع بللن عبللد الللرحمن بللن الفضللل الللدافم  دت  -  4د

 2000 -هللل  1412، د1هللل  تحقيللق: حسللين سللليم أسللد الللدافان  باف المغةلل  للةشللر والتم  للُ، السللعمبية ،  255
م د 1/352م ،  اع حسين سليم أسد : حديث صحيح 535بِر  .  با  فضل العلم ، ِو



   

 
 

1051 

 

 م 12/4/2012-11 الرمادي -لكلية العلوم اإلسالمية املؤمتر العلمي الثاني  
issn:2071-6028 

 الفقه وأصوله: احملور الثالث
الشيخ عبدالرزاق حممود آل حبيب وحياته العلمية  

 والعملية
انب حياته ةافة ملن والبتله إللى ونحن ف  هذا البحث نتةاوع الشيخ عبد الر اق دفحمه ع  ف  جم 

 وفاته نرة  فيه على أبر  ما اهتم به ف  حياته سماء ف  مسيرته العلمية أو العملية .
 ولذا فاِتض  خهة البحث أن يكمن على عشرة مهالب :

 المهلب ا وع : د سيرته الذاتية   وتضمن عدة نما   
 ومسيرته العلمية والعملية   وتضمن فرعين  –المهلب ال ان  : د طلبه للعلم 

 طالبه   وتضمن  ال ة نما    –أِرانه  –المهلب ال الث : د شيمخه 
 المهلب الرابُ : د مذهبه وبعض فتاواع  
 المهلب الخامس : دجهمبع ف  الدعمة   

 المهلب السابر : د تصمفه   
 فعايته لأليتام والفقراء والمساكين  المهلب السابُ : د 

 المهلب ال امن : د عالِاته االجتماعية  
 المهلب التاسُ : د الحالة السياسية  

 المهلب العاشر : د بعض وصاياع وما ةان يفيد به طالبه   
  م ختمةا هذا البحث بقصيدة ف اع بها أحد تالميذع بين من خاللها بعض مئا رع وصفاته وسجاياع 

ب أن نةبه إلى أنةا تعرضةا للذةر بعلض أهلل العللم مملن ةلان لهلم عالِلة بالشليخ فحمله ع وللم ونم 
نذةر ترجمة  ك رهم  نهم أشهر من أن يعرفما ، أو للم يكلن هةلا  باعل  للذةرهم حسلب اجتهابنلا 

 واِتصرنا على  ةر البعض مةهم سماء ف  صلب البحث أو ف  الهامش بحسب الحاجة .  
ابف التلل  اعتَّمللدت فلل  البحللث فتم للل  بللالةقمالت التلل  نقللل  عللن الشخصلليات التلل  أمللا أهللم المصلل

عاصرته ف  أيام طلبله للعللم أو فل  حياتله العمليلة ونلذةر بعضلا ملةهم فل   ةايلا البحلث ونلل  ملن 
خالع الدفاسة الميدانية الت  أجر   عن طر ق اتصالةا بهم ، وةلذل  ملا ةتبله عةله  ملالبع وأبةلابع 

أفابونا بمعلممات وافية عةله جل اهم ع خيلرا ، وملن المصلابف المهملة التل  اعتملدت  وطالبه الذين
أيضللا ةتبلله الخاصللة وبفللاترع التلل  ةللان يللدفر فيهللا أيللام طلبلله للعلللم ، وةللذل  إضللبافته الخاصللة 

 وةذل  إضبافة جامُ هي  الشِر  فال  ال  فعاية ع تعالى تلحظ  ل  التاف خ العر ق .
تعالى أن يجعل هذا العمل خالصا لمجهه اللر م وان يكتب  ل  ف  صحيفة هذا ونسأع ع 

أعماله وأعمالةا وان يكمن من العلمم الت  يةتفُ بها ف  آخرته انه سميُ مجيب وآخر بعمانا أن 
       الحمد هلل ف  العالمين .                                                                                

 الباح ان
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 المهلب ا وع

 د اسم الشيخ _ والبته _ نشأته _ صفاته _ عمله وتلسبه _ وفاته  
 أوال : والبته :

ولللد الشلليخ عبللد الللر اق محمللمب حبيللب دفحملله ع  فلل  ِلعللة هيلل  دالماليللة  إحللد  مللدن محافظللة 
 م  . 1926هل  الممافق د1345االنباف ف  العراق ف  عام د

 نسبه :  انيا : أسمه و 
هم الشيخ د عبد الر اق بن محممب بلن حبيلب بلن يلار بلن خضلير بلن جاسلم بلن  ةلري بلن حلا  

و ايلد ملن  –جاسم بن حا  محمد بن حا  أحمد بن حلا  جاسلم بلن حلا  محملد بلن فهلد بلن  ايلد 
هكذا   1دعشيرة الل دبم صالح  الساكةين ف  وابي الدواسر ف  نجد و رجعمن إلى فخذ }البمباف ن{ 

د نسبه مكتمبال بخط يلدع نقلالل علن واللدع دفحمله ع  و َّلقلب بللدالهيت   نسلبة إللى مكلان والبتله ، وَّج
 ودالدوسري  نسبة لعشيرته ، ودالم  ن   نسبة للقب مهةة عشيرة الدواسر ف  هي  .

  ال ا : نشأته : 
واللذي ةلان  نشلأ الشليخ عبلد اللر اق دفحمله ع  بلين أحضلان واللدع المرحلمم دمحملمب حبيلب يلار 

فجللال صللالحا محبللا للعلللم والعلمللاء وةللان عمللله نسللاجا للفللري والمالبللس ، ةللان يجيللد ِللراءة القللرآن 
اللر م و علم أوالبع ِراءته وهم ي اوع عمله ، فقد تعلم الشيخ دفحمه ع  ِراءة القرآن على يد والدع 

الليلل وأطلراف الةهلاف حتلى  فةشأ دفحمه ع  مُ صلمت القلرآن الللر م اللذي يسلمعه ملن واللدع آنلاء
تعلملله مةلله تلقيللا فضللبهه ِللراءة وسللماعا واتقانللا مةللذ صللغرع ، ةمللا انلله انضللم لمللدافر تعلليلم القللرآن 
اللللر م فلل  مقتبللل عمللرع عةللد دالمللال ل أو اللتهللا   ، فةشللأ الشلليخ دفحملله ع  محبللال للعلللم وأهللله ، 

اب ملن وعظهللم وإفشللابهم فترعللر  مجالسلال  هللل القللرآن وخاصلتهم حتللى اكتسللب ملن صللفاتهم واسللتف
 ف   تل  البيئة الصالحة الهيبة .

 فابعا : صفاته وأخالِه : 
إن صللفات الشلليخ وأخالِلله عللاطرة بسللجايا يةللدف تلاملهللا عةللد ة يللر مللن أِرانلله ةتمافرهللا فيلله ، ةللان 

عملله مجلدال  دفحمه ع  بمث الخلق متماضعال عفيفال حييال حليملال سلمحال بشمشلال هيةلال ليةلال ببوبلال فل 
فيه ، شديدال ف  الحق ال يخاف ف  ع لممة الئم وةان غضلبه تعجبلال ، وةلان دفحمله ع   ا بلاع 

 طم ل فحب الصدف سليم القلب طيبال .
 

                                                 

 وجدت  ل  ف  ةشكمله الخاص -  1د
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وةان دفحمه ع  ةر مال  ا مروءة شهمال ماجدال حسن الرفقة ، يقمع الشيخ عبد الغفمف فماه  الهيتل  

د ... وأمللا ةرملل  فلل  بيتلل  فلللم أفا م للله حيللث أنةلل  ةةلل  فلل  جةللم  دفحملله ع  عةللدما نعللاع : 
العراق مُ شيمخهم وف  بغداب وأطرافها ةذل  فم ع لم أفا نفسال ةر مة ةةفسل  الهيبلة الهلاهرة وال 
كرملللا ةكرمللل  وتَّشلللعر الضلللي  وةأنللله واحلللد ملللن العائللللة فيةهبلللق عليللل  ِلللمع اسملللام عبلللد ع بلللن 

   ل هي  وبفيةها :المباف  دفض  ع عةه  ن
    1ديا ضيفةا لم جئتةا لمجدتةا                  نحن الضيمف وأن  ف  المة ع

و قللمع الللدةتمف إسللماعيل عبللد الللر اق يقللمع أسللتا نا الشلليخ الللدةتمف هاشللم جميللل : د أحللب والللد  
فلل  لخصلللتين إحللداهما ةرملله فمللا لقيلل  أكللرم مةلله وا خللر  جمللاع صللمته فلل  أبائلله لقللراءة القللرآن 

 الصالة فما يمل سامعه من تالوته الحةمنة الخاشعة   .
ةان جامعال لخصاع البر والخير ومةها حسن عشرته مُ أصحابه وأهله ، ةان  اهدا فجعلل الملاع  

عه االجتماع  أن يأخلذ حلد ةفايتله  بيدع ال بقلبه و عمل بيدع وعرق جبيةه فلم يمةعه ةبر سةه ومِم
 به نفسه وأهله عن الحرام .   المشرو  من متا  الحياة ليصمن 

أما هيئته فلان دفحمه ع  ِصير القامة مربمعال يرتدي عمامته البهيلة التل  يغهيهلا خملاف ابليض 
يعرف بل دالغتلرة  و رتلدي دالعبايلة  وهلم لباسله المعهلمب بلين الةلار فلال تلراع إال وهلم ب  له الشلرع  

 المعهمب الذي عهدع الةار به  .
 به : خامسا : عمله وتلس

كان دفحمه ع  ِبل أن يدخل طلب العللم وفل  بدايلة طلبله يعملل فل  اسلتخرا  معلدن القلاف ونقلله 
 وتجهي ع ، وةان يراجُ واجباته مستظهرال لها وهم على ظهر بابته ف   هابه وإيابه إلى المقلُ .

عهلا مقابلل  ومما يةقل عةه أيضا انه ةلان عةلدع محلل تجلافي دبةلان  فل  سلاحة بلا  الشلِر  ومِم
مسجد دس  نفيسة  ف  ِلعة هيل  دلماليلة  ِلر  باف أهلله فللان هلم وبعلض إخمتله يبيعلمن  فيهلا 

 القماي والغذائية والعهاف ة ونحمها إضافة إلى عمله نساجال مُ والدع أحيانا .
ولمللا اسللتقر فلل  هيلل  بعللد طلللب العلللم بللدأ بمراجعللة أفضلله ال فاعيللة التلل  وف هللا عللن آبائلله فلللان 

إليهلللا لةعملللل فيهلللا معللله و مصللليةا بلللان نتمسللل  بهلللا و قلللمع أنللللم  –حلللن أوالبع وأحفلللابع ن –يأخلللذنا 
ستةتفعمن بهذع ا فض وان العمل عبابة فبق  يعاوب مراجعته إليها مُ عملله إملام الجلامُ الشلِر  

 حتى تمف  د فحمه هلل   يجمُ بين العبابة والعمل . 
 
 

                                                 

 . 192\1المسظرف من ةل فن مستهرف 1د
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 سابسا : وفاته 

  فل  بافع 12/9/1990هلل  الممافلق د1411صلفر -22 فبعلاء دتمف  دفحمله ع  صلبيحة يلمم ا
فللل  هيللل  ، فةعتللله الملللَ ن يممهلللا وتلللرحم عليللله أهلللل هيللل  اللللذين املللتأل بهلللم المسلللجد يممئلللذ  باء 
لل  الشلليخ الللدةتمف عبللد المللل  السللعدي دحفظلله ع   للل  اليللمم وأمللام مشلليعيه  الصللالة عليلله ، وِو

هللا مللَ رع ومكانتلله وبعللض سللجاياع  للم صلللى عليلله هللم ألقللى فلليهم ةلمللة نعللى فيهللا الشلليخ وبللين في
فن ف  مقبرة دالشيخ احمد  ف  حل  الجمعيلة بعلد أن ِضلى د يُ بعد  ل  وبَّ  63والحاضرون  م شَّ

عامللا  ةانلل  حافلللة بللالعلم والعمللل والللدعمة واسفشللاب نسللأع ع تعللالى أن يكللمن  للل  فلل  صللحيفة 
 أعماله.         

 المهلب ال ان 
 وسيرته العلمية والعملية  د طلبه للعلم 

 الفر  ا وع
 طلبه للعلم

 كان له ف  طلب العلم مرحلتان :
: بعللد أن أتقللن ِللراءة القللرآن اللللر م بخللل المدفسللة االبتدائيللة الةظاميللة فلل  ِضللاء  المرحلللة ا ولللى

ه ع فحم –هي  ، وبعد الدفاسة االبتدائية أو ف  أ ةائها ِدم الشيخ دعبد الع    السالم السامرائ  
  إلى مديةة هي  ف  مهلُ ا فبعيةيات من القرن الماض  ، وةان من أوائل من بابف للدخمع  –

فلل  عللداب طللال  المدفسللة الديةيللة الشلليخ عبللد الللر اق دفحملله ع  وةانلل  مللدة الدفاسللة فيهللا سلل  
 سةمات وةان مقرها جامُ الفافوق ف  ِلعة هي  . 

الشيخ عبلد الع  ل  السلامرائ  دفحمله ع  طيللة فتلرة بقائله عك  الشيخ عبد الر اق على يد شيخه 
ف  هي  حتى أصلبح ملن خماصله اللذين يلمليهم الشليخ عبلد الع  ل  عةايلة ومكانلة خاصلتين حتلى 

 تأ ر بشيخه تأ را ةبيرا فأحب العلم ةحبه لشيخه وواصل طلبه للعلم حتى تخر  ف  هذع المدفسة
ات نعلى فيهلا الشليخ عبلد اللر اق دفحمله ع  : د يقمع الشيخ عبد الغفمف فما  دفحمه ع   ف  وِف

لقد  امل  المرحمم فضيلة الشيخ عبد الر اق دفحمه ع  مةذ الهفملة ف  الملدافر االبتدائيلة وفل  
المدفسة الديةية ف  جلامُ الفلافوق فللان التلميلذ المتميل  عليةلا بخلقله الحسلن وبيةله المتلين والعفلم 

جيُ المتقللدم مللن الهللال  ، وةللان دفحملله ع  إ ا اعتللديةا عليلله وأسللأنا عللن المسلل ء وتقللدير وتشلل
المعاملة ف  حضرته وهم تلميلذ معةلا يةللر عليةلا  لل  اشلد اسنللاف ، وإ ا ملا فجعةلا إليله معتلذف ن 
ِبل عذفنا بسرعة فائقة وتبسم ف  وجمهةا وما أحالها وأعظمها من ابتسامة وعاب إليةا وةأنه ا خ 

 المحب والصديق الحميم   .  المف  الشقيق
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ةللللان  الشلللليخ دفحملللله ع  حر صللللال علللللى طلللللب العلللللم فلللللان حاللللله حللللاع جميللللُ الهللللال  الللللذين  

إللى ملا بعلد صلالة  –فل  المدفسلة الديةيلة  –يحضرون عةد الشليخ ملن صلالة الفجلر و بقلى عةلدع 
 الظهيرة . العشاء ال يعمب إلى البي  إال لتةاوع وجبة الهعام أو االستراحة القليلة ف 

بق  دفحمه ع  يهلب العلم على هذع الحاع طيلة س  سةمات بفاسلية أو ت  لد عللى  لل  ، بفر 
فيهلللا جميلللُ العللللمم الةقليلللة والعقليلللة ملللن متلللمن وشلللرو  وحماشللل  وتعليقلللات وتمضللليحات حتلللى أتلللم 

إللى  م  ترةل  عةلدع ملللة علميلة وأساسلال فصليةال بفعله1950بفاسته ف  هذع المدفسة بتفمق عام د
مماصلة طر ق العلم ، إضلافة إللى انله ةسلب حلب شليخه لله حتلى أصلبح ملن خماصله اللذين ي لق 

ليل ما هم .  بهم ِو
معلمل  آنلذا   –يذةر الدةتمف إسماعيل عبد الر اق : أن ا ستا  عبد اللر م عبلد اللرحمن العلان  

ملن الحلا  عبلد الللر اق يقلمع : د للم اعلرف أحلدال ملن تالملذة الشليخ عبللد الع  ل  أك لر اِتلداءل بله  –
آنذا  إلى حلد أنل  فايتله يمشل  خلفله و ةظلر إليله أيةملا يضلُ ِدمله وضلعها فلمق ممضلعها ، وإ ا 

 فآع وضُ العباءة على فأسه وضُ عباءته على  فأسه أيضا   . 
لاف  وبعد أن أتم بفاسته ف  مدفسة هي  الديةية ومةح شهابة المدافر الديةية التابعة لمدير لة ا ِو

للين إمامللا وخهيبللا فلل  جللامُ القاضلل  فلل  ِضللاء دعةلله  عللام د العامللة   وبقلل  فلل  ِضللاء 1950عَّ
عةه يشلغل هلذع الجهلة إماملا وخهيبلا أك لر ملن سلةتين ،  لم نقلل واعظلا سليهافال فل  ِضلاء فاوة علام 

  . 1953د
وبعللد عللام تقر بللا أو اِللل أصللبح  جهللة اسمامللة فلل  جللامُ هيلل  الشللِر  شللاغرة حيللث ةللان دمللال 

  والللد الحللا  ةللر م إمامللا فيلله فمافللاع ا جللل دفحملله ع  ، عةدئللذ أشللاف الشلليخ عبللد جمعللة حةتللمي
الع    دفحمله ع  عللى الحلا  عبلد اللر اق بلان يعلمب إللى هيل  و سلتلم وظيفلة اسماملة والخهابلة 
ف  جامُ هي  الشِر  وما ةان مةه دفحمه ع  إال أن يمت ل أملر شليخه فيعلمب إللى مسلقط فأسله 

   .1954لى هذع المهمة عام دهي  ليتم 
ف  السةة  اتها مةح الشيخ عبلد الع   السلامرائ  دفحمله ع  داسجلا ة العال ميلة  للشليخ عبلد اللر اق 
دفحمه ع  والت  ةان الشليخ عبلد الع  ل  ال يمةحهلا إال لملن يسلتحقها مملن يعللم مةله الرسلمخ فل  

هلذع اسجلا ة يجلدها صلعبة المةلاع وال يسلتهيُ العلم وطلب ال  ابة فيه ، ومن يقرأ مضلامين وبةلمب 
البلللال ،  المفللاء بهللا إال مللن اخلللص هلل تعللالى فلل  العللللم والعمللل وأصلللح حاللله مللُ ع تعللالى ِلبللال ِو

سلللةدال ، وملللن تماضلللعه دفحمللله ع  انللله ةلللتم هلللذع  فضلللالل عملللا فيهلللا ملللن برةلللة استصلللاع بلللالةب  
ر ملن أهلله إال بعلد وفاتله دفحمله ع  حيلث وجلدت اسجا ة ولم يعللم ة يلر بهلا ملن الةلار بلل وة يل

مللُ أوفاِلله الخاصللة التلل  يهللتم بهللا اهتمامللا شللديدا ، ومللن شللدة حرصلله عليهللا والمحافظللة عليهللا لللم 
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 والعملية
نعلللم انلله أجللا  أحللدا مللن تالميللذع ولعللل  للل  خشللية أن تَّبتللذع هللذع اسجللا ة وتللذهب ِيمتهللا العلميللة 

 و ةالها من ليس أهلها .
للد سللألمنا يقللمع الشلليخ عبللد ا لللر اق دفحملله ع  : د بخللل  المجلللس العلملل  لالختبللاف فلل  بغللداب ِو

لد أجبتهلا ةلهلا بفضلل ع تعلالى  لم بفضلل بفاسلت  عللى يلد الشليخ عبلد الع  ل  14فيها د س اال  ِو
 سالم السامرائ    . 

اسللتقر الشلليخ عبللد الللر اق دفحملله ع  إمامللا وخهيبللا فلل  جللامُ هيلل  الشللِر  وةللان يممهللا جامعللا 
  تقر با وةان سقفه من الخشب والهين ةالسلقمف القديملة فل  مديةلة هيل  7*14صغيرا وبأبعاب د

فلم يكن بهيئتله الحاليلة ، واسلتمر يعملل فل  هلذا الجلامُ بمظيفتله وةلذل  واعظلا فل  الجلامُ نفسله 
القلللر  المجلللاوفة لهيللل  ، و لللذةر انللله ِلللام بتمسللليُ الجلللامُ فللل  هلللذع الفتلللرة ملللن وظيفتللله وهللل   وفللل 

 التمسعة ا ولى له فأصبح سقفه من الحديد د الشيلمان   وأعمدته ةذل  . 
 : المرحلة ال انية

إن حرص الشيخ دفحمه ع  على العللم وشلدة طلبله لله بفعتله إللى الرحيلل فل  مماصللة طلبله وان 
رافا وتلرافا ، وسبب آخر وهم حبه الجم للشيخ عبد الع    دفحمه ع  وحرصه على طمع يعيدع م

صحبته لإلفابة مةه ، فأصر على أن يقبل ولدع إبراهيم دحفظله ع  فل  المدفسلة اآلصلفية الديةيلة 
م لطلب العلف  الفلمجة ليدفر عةد الشيخ عبد الع    فقرف أن يشتري بيتا هةا  و تفرغ مرة أخر  

وفعال أخذ إجازة  سماة م  اظ وت  فا  فاا الااز ق الأاابا وأنازا  يزنا  الأا ج إماةزن ق جلا ا وانف اق 
 م( ل بدأ الةاحلم الثزن م ل  فا طلب العلم . 1962باة ق أفااد نزئلف  إلى ال ل جم نزم )

د عةلدما يقمع الحا  عبد الر اق تمفيق دحفظه ع  ِاع ل  الشيخ عبد الر اق دفحمله ع  يمملا : 
 هب  إلى عةة لم أف نفس  م هال سفتاء الةار ، فحرص  على العمبة إللى أحضلان الشليخ عبلد 
الع  لل   كملللل الصللل  داال ةللل  عشللر   نللل  بفسللل  فللل  هيللل  سلل  سلللةمات فقلللط   ، وهلللذا بليلللل 
واضح على علمه همته ف  طلب العلم وحبه الجم  هله واست ابته من العلمم والمعافف الت  تمكةه 

 حمل اسجا ة العال مية والقيام بحقها وتأهله لمةصب اسفتاء والترجيح .من 
وفعالل أِدم إلى ما ع م عليه فانتقل إلى مديةة الفلمجة وانهلق يماصل بفاسته على يلد الشليخ عبلد 
عله اللذي شلغله بكمنله إماملا وخهيبلا فل  اكبلر  الع    مرة أخر  ، حيث لم يمةعه ةبلر سلةه أو مِم

انلله أصللبح عةللدع مللن ا عمللاع مللا يمةعلله عللن تحصلليل مللا يهللدف إليلله ، فماصللل جمامللُ هيلل  أو 
بفاسته دفحمه ع  حتلى أتلم سل  سلةمات أخلر  يهللب فيهلا العللم عةلد الشليخ عبلد الع  ل  دفحمله 
لال علام  ع  فمَّةح شهابة ال ان  عشر المعابلة للشهابة ال انم ة آنذا  وتخر  من هلذع المرحللة متفِم

 تيبه ا وع لةيله العالمات اللاملة ف  جميُ المماب الت  بفسها ف  تل  السةة .  وةان تر 1967د
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 والعملية
 الفر  ال ان 

 مسيرته العملية
وبعد عمبته من الفلمجة  اتجه اتجاها آخر ف  تهم ر حياته العلمية والعملية معلا و لل  فل  نلما   

 متعدبة :
 وإبافة : الةاحية ا ولى : االهتمام البالغ بجامُ هي  الشِر  بةاءل 

إن أوع مللا بللدأ بلله بعللد عمبتلله مللن الفلمجللة هللم تمسلليُ الجللامُ الشللِر  يقللمع ولللدع الللدةتمف إبللراهيم 
ات ةتبها عن والدع الشيخ عبلد اللر اق دفحمله ع  : دوبعلد عمبتله ملن إكمالله  دحفظه ع  ف  وِف

 تتجلاو  مسلاحته المرحلة ال انية من طلب العلم أصلبح يةظلر إللى مسلاحة الجلامُ بأنهلا صلغيرة ال
لُ الجغرافل  للجلامُ 500العمممية د م  هم ومشتمالته وحديقته وفةاءع ، وهلذا ال يتةاسلب ملُ المِم

للُ الجللامُ وتمسللُ المديةللة  فانلله يقللُ فلل  السللمق العللام لمرةلل  ِضللاء هيلل  ةمللا ال يتةاسللب مللُ مِم
تهلا  ةبةايلة دالسلراي  العمران  ، وةان  هةا  بةايات مالصقة للمسجد مةها ما هم للحكممة فل  ِو

وبائرة المالية ومرة  الشرطة السلابق ، ومةهلا ملا تعلمب لألهلال  ةبيل  الحلا  صلالح هدللة وغيرهلا 
من البيمتات ا خر  ، فشمر عن يديه وواصل ليله بةهلافع السلتمال  تلل  المسلاحات ملن مالليهلا 

دة المحسلةين ملن أهلال  دالحكممية مةها وا هلية  حتى وفقه ع تعالى الستمالكها جميعها بمساع
للاف العامللة والتلل   هيلل  وغيللرهم وةللان  للل  ةللله ِبللل تمسلليُ المسللجد وبةللاءع بللأمر مللن مدير للة ا ِو
فصللدت مبلغللا لبةللاء الجللامُ ال يكفلل  لمللا يهمللح للله مللن إظهللاف الجللامُ بللالمظهر الللذي يليللق بلله 

برعللات مللن المحسللةين إضللافة إلللى المةللافة ، فاستحصللل دفحملله ع  ممافقللة و افة الداخليللة لجمللُ الت
باخل القهر وخافجه حتى أصبح الجامُ بفضل ع تعالى  لم بجهلمبع المبافةلة معلملا ملن المعلالم 

 اسسالمية ف  المحافظة الت  يَّشاف إليها بالبةان . 
وبعد أن أكمل الجامُ ولم يبق بباله سم  مساحة صغيرة تقُ ف  مدخل المسجد والت  تعمب لمف ة 
الحلللا  جلعلللم  دفحمللله ع  حيلللث حلللاوع معهلللم ملللرافا وتللللرافا السلللتمالكها للمسلللجد إال أنهلللم ةلللانما 

اكبر  يهلبمن مبالغ خيالية ف  حيةها أمالل مةهم ان يبتعد عن شرائها وللن همته دفحمه ع  ةان 
من  ل  الخياع ، فجئ   ات يمم من الفلمجة وةان  محلل سلكةاي آنلذا  فلدخل  السلمق فمجلدت 
والدي دفحمه ع  جالسا على بف  مدخل الجامُ وةان هذا ِبل وفاته بلدشهر تقر بال  وهلم مهملمم 

  هلذع ح  ن ةئيب فسألته ما الذي ببال  وما يقلق  ؟ فقلاع : ملا بل  شل ء إال أنل  أف لد أن أسلتمل
متر مربُ  وأهلها يهلبمن مبالغ خيالية وليس مع  إال 70القهعة إلى الجامُ مُ أنها ال تتجاو  د

 ل ها ، فقل  له : ال علي  نذهب إلى بغداب غدا ونجمُ التبرعات لةحاوع إكملاع المبللغ لشلرائها ، 
المبللغ ملن أهلل الخيلر  وف  اليمم التال   هبةا إلى بغداب وبتمفيق ع تعالى وتيسيرع استهعةا جملُ
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 والعملية
واسحسلان فلل  حيةهللا ، وبعللد أن تللم المبلللغ المهللم  وانتهللى مللن صللالة الظهللر دفحملله ع  ِللاع : 
للاع للل  :  سأصللل  فةعتللين شللكرا هلل تعللالى علللى إكمللاع جمللُ المبلللغ وإ ا ملل  فللأممت مرتاحللا ، ِو

د الظهلر إللى هيل  أن  تلذهب بهلذا المبللغ إللى هيل  وأنلا أبقلى هةلا  فاجلُ الهبيلب ، فسلافرت بعل
لتسللديد المبلللغ  هللله فتفاجللأ وف للة الحللا  جلعللم  بإكمللاع المبلللغ  نهللم ةللانما يظةللمن أن أبلل  يعجلل  
للاف وشللاء ِللدف ع تعللالى أن  عللن تللمفيرع ، وبفضللل ع تعللالى تللم تحم للل هللذع القهعللة باسللم ا ِو

 تلمن وفاته دفحمه ع  بعد هذا ا مر بخمسة عشرة يمما   .
خ الللدةتمف عبللد المللل  السللعدي دحفظلله ع  تعبيللرا لرب للا فآهللا ِبللل مللمت الشلليخ عبللد فمجللد الشللي 

الر اق دفحمه ع  ولم يذةرها ، للةه  ةرها أمام مشيعيه الذين امتأل بهلم الجلامُ يلمم وفاتله وةلان 
لد فافقله فل  بعلض جمالتله لجملُ  الشيخ عبد المل  يعللم جهلمبع المبذوللة السلتمال  هلذع ا فض ِو

رعات ستملام  لل  المبللغ ، ِلاع الشليخ عبلد الملل  فل  التشلييُ آنلذا  : د فأيل  ِبلل أيلام وةلأن التب
د بفن ف  هذع ا فض الت  ضم  أخيرا إلى الجلامُ   ، و لذةر أن  الشيخ عبد الر اق ِد تمف  ِو
الشيخ عبد المل  ةان يقمع للشيخ عبد الر اق دفحمه ع  وهم يخف  من غضبه ِبل تمليل  هلذع 

 فض للجلللامُ : يلللا شللليخ التحللل ن فالجلللامُ الشلللِر  اكبلللر جماملللُ هيللل  وال تضلللرع هلللذع المسلللاحة ا
الصغيرة ، فيجيبه دفحمه ع  ال افتا  حتى أضمها إلى الجامُ. وهكذا ةان  العالِلة بلين الشليخ 

 عبد الر اق دفحمه ع  وبين الجامُ الشِر  .
حيلللث يقللمع : ةةللل  اعمللل فللل    1دبلللم الهيللبو  ةللد هلللذع العالِللة المطيلللدة الحللا  ف لللاض جميللل أ 

  ، وفلل  عمليللة مللد السللل  2005التأسيسللات اللهربائيللة فلل  الجللامُ أ ةللاء التعميللر ا خيللر عللام د
اللهربائ  للمكيفات ِصرت ا سال  عن إيصاع آخر مكي  ف  الجامُ ، فأهمل  ا مر وترةل  

ءن  سعد جمعة ابلن أخ الشليخ دفحمله  ل  اسيصاع الغيال له لقلة ا سال  ، وف  اليمم التال  جا
ع  فقاع أن  اآلن تعمل باللهربائيات ف  الجامُ ؟ فقل  له نعم ، فقاع : البافحة فأي  فب ا فإ ا 
بالشيخ عبد الر اق أخذ بيد  على هذع المكان وأشاف إلى نفس المكان التل  ِصلر بهلا السلل  فل  

ال تبخلل بشل  علجلامُ   فهكلذا هلم التملا   اليمم الماضل  و قلمع لل  د لليش ترةل  هلذا المكلان؟ 
 بين فوحه الهاهرة وبين الجامُ الشِر  .

تله وجهلدع وطاِتله فل  سلبيل تحقيلق  و َّجملُ أِلران الشليخ ومعاصلروع وأِربلاءع وخماصله انله بلذع ِو
غايته ا سمى الت  طالما يسعى لها بان يظهر الجامُ الشِر  بالمظهر الذي يليق به ، فلما علم 

لى صللللدق الةيللللات الخالصللللة وحسللللن التمةللللل فيهللللا هيللللأ فجللللاال ِللللامما بإنشللللاء  للللل  الصللللر  ع تعللللا

                                                 

هلللم الحلللا  ف لللاض جميلللل فبيلللُ ابلللم الهيلللب الهيتللل  ةلللان مملللن يرافلللق الشللليخ فحمللله ع فللل  المسلللجد وملللن  -  1د
 المعجبين به وال  اع يذةرع بخير وحسن إبافته للجامُ وفعايته له . 
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اسسللالم  الللذي بقلل   ةللرع مقرونللال باسللم الحللا  عبللد الللر اق دفحملله ع  فمةللذ أن بخللل الشلليخ عبللد 
الر اق الجامُ الشِر  والى يممةلا هلذا ال يلذةر أهلل هيل  أو غيلرهم الجلامُ الشلِر  إال و لذةرون 

 عبد الر اق دفحمه ع تعالى  .معه الشيخ 
فل  هلذا الجانلب : د أملا فل  إبافتله للمسلجد فلال  اع ملن يعرفله يلربب   1ديقمع اللدةتمف احملد جمعلة

عبافة دالجامُ ف  أيام حج  عبد الر اق  وه  حقبة جعل  مةه يذةر عةد ةل صالة ، وليصفة  
معرفتلل  بأنلله ةللان ِللد م للل معةللى  مللن يقللرأ هللذع الللمللات بالمبللالغ وحكملل  هللذا الللذي ِلتلله جللاء مللن

فهم ف   –أما إمامته ف  هذا الجامُ فيصفها بقمله  –المف  الحقيق  ف  ةل ش ء يخص الجامُ 
اسمامة ما  اع اسملام المتفلق عللى القبلمع بإمامتله عةلد الةلار ، وللم يكلن  لل  ملن ِصلر الصلالة 

أن تصللفه بالسللر الللذي ال التلل  يظللن بعضللةا أنهللا هلل  السللبب ، بللل ا مللر نللاجم عللن شلل ء يمكللن 
يَّعللرف ، الن الةللار ةللانما يصلللمن خللل  مللن هللم أِصللر صللالةل مةلله ، للللن طعمللال مميلل ال ةللان فلل  
الصالة خلفه ما عاب له وجمب ، والذي ةان يَّذاق من طعم الستماع  ِراءته للقرآن ف  الصالة ِد 

مل  ن أحيانلا ولهلذا أكلرف عةدما يرفُ هم ا  ان عةلدما يتلأخر ال –م ال  –ال تجدع مةه وهم ي  ن 
 القمع : إن ف  ا مر سرا   . 

: ةللان يعمللل فلل  هللذا المسلللجد بيديلله و قللمع د إن للبيلل  فبلللا   2دو قللمع الشلليخ عبللد الللر اق تمفيلللق
 يحميه ، وسيكمن لهذا الجامُ شأن ةبير   .

 ولعللل صللمته الشللج  وسللليقته العربيللة السللليمة وة يللرا مللن صللفاته هلل  التلل  اسللتقهب  ة يللرا مللن
ُ سكةاهم  المصلين الذين ةانما يقصدون الجامُ الشِر   باء الصالة فيه على الرغم من بعد مِم

 لما يجدونه من متعة ف  السما  .
كما و علم الجميُ انه يعمل احتفاال سةم ا بمةاسبة الممللد الةبلمي الشلر ي و علد االحتفلاع المرةل ي 

ةلللار ووعظهلللم وإفشلللابهم وتلللمعيتهم اللللمع  فللل  القضلللاء ، ةانللل  لللله أهدافللله السلللامية فللل  تمجيللله ال
اسسلللالم  الصلللحيح واسلللتغالع هلللذع المةاسلللبات وأم الهلللا لةشلللر الفللللر المسلللتقيم ملللن غيلللر غللللم أو 

                                                 

حبيب الهيت  : هم ابن أخ الشيخ عبلد اللر اق فحمله ع نشلأ طالبلا للعللم هم الدةتمف أحمد جمعة محممب  -   1د
 واكمل بفاساته االولية 

ةللان ممللن يجللالس الشلليخ و ةقللل عةلله ة يللرا مللن  2001والعليللا فلل  جامعللة بغللداب حتللى نللاع شللهابة الللدةتمفام عللام 
د اعتمدته ف  عدة مماضُ من هذا البحث .  مماِفه ِو

ةلان مملن يلال م الشليخ عبلد اللر اق فحمله  1937ق تمفيق إبراهيم العان  : من مماليد هم الحا  عبد الر ا -  2د
ع مةللذ بخمللله الجللامُ الشللِر  يعللد مللن حفللام القللرآن اللللر م فلل  هيلل  عمللل معلمللا فيهللا، اعتمدتلله فلل  ة يللر مللن 

 الةقمالت عن الشيخ فحمه ع .
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تهللرف ، وبقلل  هللذا الجللامُ علللى المللةهج  اتلله مللن هللذع الةاحيللة فلل  إِامللة هللذع المةاسللبة اللر مللة 

 واستغاللها فرصة بعم ة لتمجيه الةار ووعظهم وإفشابهم .
لهللذع ا سللبا  وغيرهللا أصللبح جللامُ هيلل  الشللِر  علمللا يسللتدع بلله الةللار علللى إِامللة الشللعائر و  

الديةيللة ومةللافال يسللتةير بلله القاصلل  والللدان  فلل  جميللُ أنحللاء الللبالب ، وأصللبح الجللامُ اللبيللر فلل  
القضاء اللذي فيله ملتقلى الةلار فمةله يتمجله الةلار وعليله يعتملد الةلار فل  أحكلام شلعائر بيلةهم ، 

ح هلذا الجلامُ ببةائله الحلديث عللى هيئلة جلذب  ِللم  الةلار واسلتهمت مشلاعرهم ، وأصلبح وأصلب
العلماء والمجهاء والمسئملمن حيةما يقصدون هي  يعتبرون الجامُ الشِر  مرة ال لهم وباف الشيخ 

 دفحمه ع  باف ضيافة واستراحة لهم .
 الةاحية ال انية : جهمبع ف  بةاء المساجد :

م أن الشيخ عبد الر اق دفحمه ع  أسهم إسهاما ةبيرا ف  بةاء جامُ هيل  الشلِر  اتضح مما تقد
ومةافته التابعة له ، وبيةا ةي  ةان حر صا على تمسيعه وإظهافع بالمظهر الذي يليق به بمصلفه 
الجللامُ المرةلل ي فلل  القضللاء فتللر   للل  فلل  نفسلله حبللا وشللغفا فلل  بةللاء المسللاجد باخللل القضللاء 

   وا ف اف . وةذل  ف  القر 
فمللن الجمامللُ التلل  ةللان للله أ للر ةبيللر فلل  إنشللائها جللامُ اسمللام عبللد ع ابللن المبللاف  دفضلل  ع 
عةلله  ، حيللث يقللمع الحللا  عللافف محمللد حمللد وهللم مللن الرجللاع المعللروفين فلل  هيلل  : لمللا اختللاف 

معترضلين عليله الشيخ عبد الر اق المكان الت  بَّة  عليها جامُ عبد ع ابلن المبلاف  ةةل  احلد ال
الن المكان ةان  البيمت المحيهة به ِليلة ِياسا بالمساحة التل  بةل  فيهلا الجلامُ آنلذا  بلل ةلان 
تهلا فأجلابة  الشليخ دفحمله ع  بلان  االعتراض عللى المكلان نفسله لبعلدع علن وسلط المديةلة فل  ِو

فعلالل بعلد تل احم  هذا المسجد سيكمن يمما من ا يام م بحما بالةار أك ر من غيرع وهم ما حصلل
البيلمت حملله بحيللث تعلد مةهقتلله أك لر ا حيللاء ا بحاملا بالسللكان وهلا هللم يقلُ علللى أك لر الشللماف  

 أهمية وأوسعها مساحة ف  هي  .    
وهةا  جمامُ أخر  باخل ِضاء هي  ةان له إسهام ةبير ف  إنشائها وففدها با ئمة والخهباء ، 

علملين وجلامُ الشلهيد إبلراهيم ةاملل فل  حل  الجبلل وة يلر ومةها جلامُ إبلراهيم الخليلل فل  حل  الم
 من الجمامُ ا خر  باخل القضاء .

راهللا فسللل جللامُ مصخةمسللر دية والخالديللة وخلل ف  و دأبللم  أمللا خللاف  القضللاء مللن نللماح  هيلل  ِو
 سشراف على بعضها واسسهام فيها طيبان  والبمحياتمالخفاجية وعدبا آخر من الجمامُ الت  ِام با

دفحملله ع  مملعللا بتعميللر المسللاجد والمسللاهمة فيهللا وبكلل مللا يسللتهيُ ، فلللل مللا ةللان يشللغل كلان 
باله ةي  يجعل ف  هذا الح  أو  ل  المكان مسجدا فسبحان من أوب  ف  ةلل ِللب ملا يشلغله ، 



   

 
 

1061 

 

 م 12/4/2012-11 الرمادي -لكلية العلوم اإلسالمية املؤمتر العلمي الثاني  
issn:2071-6028 

 الفقه وأصوله: احملور الثالث
الشيخ عبدالرزاق حممود آل حبيب وحياته العلمية  

 والعملية
فلان سباِا إلى السع  ف  إنشلاءها وإعمافهلا جلدفانا وفجلاال فةسلأله تعلالى أن يجعلل  لل  ةلله فل  

 حسةاته . مي ان 
وم للل هللذا االهتمللام الللذي ةللان عةللد الشلليخ فلل  المسللاجد وتشللييدها اهتماملله بالمقللابر واحتياجاتهللا 
ية والت  تسمى بمقبرة دالشيخ احملد  حيلث  والذي ير د شاهدا على  ل  فتل  ه  مقبرة هي  الشِر

المبلالغ الل يلرة فقد جملُ  –بعد الجامُ الشِر   –تعد من أضخم مشاف عه اسسالمية واالجتماعية 
من أهال  هي  والمحسةين فيها وبذع ةل ما ف  وسعه لتخصيصها مقبرة وتسييجها ، و لل  حلين 
ضللاِ  المقللابر الصللغيرة باخللل القضللاء فلانلل  تللل  المهمللة شللاِة وللللن بتمفيللق ع تعللالى وبهمتلله 

 واالعتداء . العالية وبمساعدة غيرع أنج  هذع المهمة وحفظ مكانة ِبمفها ومساحتها من العبث
لللاف الرملللابي ومرةلللل   وملللن الهلللرف التللل  تللللذةر فللل  هلللذع المهمللللة : انللله لل لللرة مراجعاتللله إلللللى أِو
المحافظة سنجلا  هلذع المهملة ةلان الشليخ صلبح  الهيتل  دفحمله ع  ة يلرا ملا يلراع جلابا فل  هلذا 

تللذةرنا ا مللر وةللان يسللتعين بلله أيضللا فلللان يما حلله بقمللله : د ِمةللا مللن نشللمف  نتصللمف المقبللرة ف
بللاآلخرة   ، وةللان بعللض أهللال  هيلل  يلللمم الشلليخ عبللد الللر اق دفحملله ع  سشللغاله مسللاحة ةبيللرة 
لهللذع المقبللرة فلمللا حللد   الحللرو  والفللتن فلل  الللبالب وة للر الشللهداء أصللبح  هللذع المسللاحة تمتللل  

 نهلا  بالممتى ولم تبق مةها إال مساحات يسيرة ولذا بدأ الةار يعملمن ف  البحث عن مكلان آخلر
 بدأت تمتل  بالممتى وتضيق بهم .

 الةاحية ال ال ة جهة التدف س :
إضافة إلى إنشائه الجامُ الشِر  وبالمكانة المعروفة له اتجه اتجاها آخر ف  طر ق العللم ليل بي 
 ةاة ما اكتسبه من علم طيلة فترة  ابت على خمس وعشر ن سةة و ل  ف  مرحلتين مهمتلين ملن 

فعمل على فتح مدفسة بيةية ف  الجامُ  اته وتمكن ملن  لل  إال أن  –ما تقدم ة –حياته العلمية 
صغر مديةة هي  ووجمب مدفستين سابقتين فيها : إحداهما ف  جامُ الفافوق وا خلر  فل  جلامُ 
سللليدنا ع ملللان ، وبالمقابلللل ِللللة المتلللمجهين إللللى تلللل  الملللدافر للللذا للللم تلللدم هلللذع المدفسلللة طلللم ال ، 

مر بتمحيلد الملدافر اللل ال  فل  مدفسلة سليدنا ع مللان بلن عفلان دفضلل  ع فصلدف أملر بيلمان  يللأ
عةله  الديةيلة بلإبافة الشليخ إبلراهيم فحليم جللدي دفحمله ع  و لدفهر معله الشليخ عبلد اللر اق دفحملله 

 ع  والشيخ ياسين ترة  ، فماصل تدف س العلمم الشرعية ف  هذع المدفسة المبافةة .
أيضلال : أن الشليخ دفحمله ع  ةلان يخلر  إللى القلر  وا ف لاف يبحلث ومما يذةر ف  هلذا المجلاع 

عن طال  علم متمي  ن ليدخلهم سل  الهلب والتعليم ، ومن تل  ال ماف اليانعة الت  أنتجتها تل  
ا يابي الهيبة فضيلة الدةتمف محمد أمين بكري اللبيس  حيث ةلان يسلكن فل  إحلد  ِلر  هيل  

ل  علن بعمتله وح له إللى  لل  عللى اللرغم فأتى بله الشليخ دفحمله ع   ليهللب العللم عةلدع فللم يتِم
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من أن المدعم ةان ضعيفا فل  بصلرع فخصلص لله معلملا يعلمله القلرآن الللر م فمجلد فيله اسلتجابة 
عللة وهللذا مللا بعللاع إلللى أن يهلللب مةلله أن يمللتحن ليجللد سللبيال فلل  طلللب  للللتالوة والحفللظ غيللر متِم

د امتحن برعاية مةه ف  تخصيص من يقلرأ لله فل  ةتلب العللم وهلم  ا ملا حملل  العلم الشرع  ، ِو
 الدةتمف محمد أمين أن يهدي له فسالته للماجستير .   

وحدع فلملا  اق طعلم حالوتله  –طر ق العلم  –ولم يكت  الشيخ دفحمه ع  أن يسل  هذا الهر ق 
التجاع وسعى إلى بخلملهم وشهدع أفاب من أوالبع اآلخر ن أن يسللما الهر ق  اته فدفعهم إلى هذا ا

المعاهللد الديةيلللة  لللم واصللللما الهر لللق نفسللله ليصللبحما بفضلللل ع تعلللالى  لللم بحرصللله علللليهم أسلللاتذة 
وعلملاء وملمجهين ليكمنلما الذف لة الصللالحة التل  تلدعم لله ملُ برةللة علمله اللذي عملل بله ، وةللذل  

عدي دحفظلله ع  : د مللا صلدِاته الجاف للة التل  ترةهللا بعلدع ، يقللمع الشليخ الللدةتمف عبلد المللل  السل
فأي  أحدا من تالمذة الشيخ عبد الع    ابخل أبةاءع ةلهم المدافر العلمية إال الشليخ عبلد اللر اق 

 والشيخ الشهيد عبد العليم السعدي دفحمهما ع   .
بق  دفحمه ع  يدفهر العلمم الشرعية ف  تل  المدفسة الديةية إضافة إلى احتمائه طلبة العللم فل  

لجامُ الشِر  يتفقلدهم و رعلاهم و تعلايش معهلم حتلى أحبله طلبلة العللم ، وبقل  يلدفر فيهلا حتلى ا
للاف فلل  جميللُ المحافظللة وتمحيللدها فلل  مدفسللة  صللدف أمللر بللإغالق المللدافر الديةيللة التابعللة لألِو
مرة  ة واحدة ف  االنبلاف تللمن تابعلة للم افة التربيلة ، فلافتتح المعهلد اسسلالم  فل  الرملابي اللذي 
جمعما فيه جميُ طال  المدافر الديةية ف  محافظلة االنبلاف وةلان يلديرها أسلتا نا العالملة الشليخ 

 الدةتمف عبد المل  السعدي دحفظه ع  .
ومللُ هللذا بقلل  طلبللة العلللم فلل  هيلل  وأهللل المعرفللة يقصللدون الشلليخ عبللد الللر اق دفحملله ع  فلل  

مشللمفة مةلله حتللى أصللبح ملتقللى  هللل العلللم جامعلله و لتقللمن عةللدع يسللألمنه و سللتفتمنه و هلبللمن ال
والفضل فلان ة يرا ما يلتق  عةدع الشليخ عبلد الغفلمف فلما  والشليخ صلبح  الهيتل  والشليخ ياسلين 
مةصمف السعدي والشيخ عبد المل  والشيخ عبد العليم وغيرهم من أهل العلم والصال  حيث ةانما 

 يعتبرون الجامُ الشِر  المرة  الذي يستقرون عةدع .
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 المهلب ال الث  

 تالمذته   –أِرانه  –د شيمخه 
 أوالل : شيمخه : 

 ال نعلم على حد علمةا أن للشيخ دفحمه ع  سم  شيخين :
أحدهما : الشليخ عبلد الع  ل  السلالم السلامرائ  دفحمله ع  ، فحيةملا بخلل طالبلا عةلدع فل  مدفسلة 

طم لللة يتلقللى عةللدع العلللم و ةهللل مللن معاففلله هيلل  الديةيللة وجللد فيلله بغيتلله فقللد عكلل  عليلله سللةمات 
للد  ةرنللا  للل  فلل  علدة مماضللُ مللن هللذا البحللث لللذا  و تحللى بشللمائله حتللى أحبلله حبللا ال يمصل  ِو
فانه اِتصر ف  تلقيه للعلم على الشليخ عبلد الع  ل  بون غيلرع لملا فأ  مةله ملن عللم جلم وتماضلُ 

ر عةله دفحمله ع  انله طللب العللم عةلد هلل تعالى وخلق ففيُ ونية صابِة ف  الهلب ، للذا للم يلذة
احد غيرع وف  ةال المرحلتين اللتين طلب فيهما العلم سماء ف  هي  أو فل  الفلمجلة مسليرة خملس 

 وعشر ن عاما  .
 انيهما : شيخه ف  السللم  الروحل  العلافف بلاهلل دمحملد بلن احملد بلن نبهلان الحلبل   ملن سلمف ا 

التربية الروحيلة فل  السللم  والعللم الشلرع  عللى يلد الشليخين  فقد أ ر به أببال وسلمةا ، فجمُ بين
 معال .

وممللا يللذةر أن الشلليخ عبللد الللر اق دفحملله ع  وان لللم يكللن عةللدع إال هللذان الشلليخان إال انلله ةللان 
 يلتقى بعلماء عصرع الذين ةانما آنذا  أعالما يَّقتد  بهم ف  العراق ومةهم :

  : وهللم مللن اكبللر شلليمخ الشلليخ عبللد الع  لل  السللامرائ  ، . الشلليخ السلليد احمللد الللراوي دفحملله ع1
وةان مدير المدفسة الديةية ف  سامراء آنذا  ، و لذةر أن الشليخ احملد اللراوي ةلان يل وف فاوة فل  
العهلللة الصلليفية وةللان أهللل فاوة و حبمنلله ة يللرا فيدعمنلله وهللم يقبللل بعللمتهم و لل وفهم فلل  الللمالئم 

ر اق دفحملله ع  ةلان يرسللل إليلله فلل  تللل  الللدعمات حيةمللا ةللان وغيرهلا ، ومللن حبلله للشلليخ عبللد اللل
 إماما وخهيبا ف  عةة .

 . الشيخ امجد فيض  ال هاوي دفحمه ع  : عالم العراق ومفت  الدياف العراِية ف  عصرع . 2
. الشيخ طه علمان حسين السامرائ  د فحمه ع  : واللذي ِلدم إللى مديةلة هيل  ملديرا للمدفسلة  3

 الديةية فيها بعد أن انتقل الشيخ عبد الع    السامرائ  إلى الفلمجة .
. الشيخ بشير حداب الحلب  دفحمه ع  : والذي ةان مقيما ف  الجامُ اللبير ف  الفلمجة وةان  4

الشيخ ي وفع ة يرا عةد مروفع بمديةة الفلمجلة وةلان الشليخ بشلير ة يلرا ملا يل وف الشليخ عبلد اللر اق 
  هي  بلين الحلين واآلخلر والسليما فل  المةاسلبات المتللرفة التل  ةلان يقيمهلا فل  مة لله ف  بيته ف
 المباف .
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. الشلليخ ضللياء الللدين الخهيللب دفحملله ع  : ةللان خهيبللا فلل  جللامُ الفللافوق والللذي أحللب أهللل  5

هي  وأحبمع ، وليَّعلم انه إ ا أطلق اسم دالخهيلب  فل  هيل  فإنملا يلراب بله الشليخ ضلياء الخهيلب 
فحمه ع  ، يقمع الشيخ عبد الر اق تمفيق دحفظه ع  : سأل  الشيخ عبد الر اق حبيب دفحمه د

 ع  عن الشيخ ضياء الخهيب فقاع : دوع ةلةا ال نلحقه فانه صاحب علم و و نفس طيبة  .
: وهللم آخللر مللن أطلللق عليلله هللذا  –مفتلل  العللراق  –. الشلليخ عبللد اللللر م المللدفر دفحملله ع   6

  ، ةللان مقيمللا فلل  جللامُ الشلليخ عبللد  –نسللبة إلللى مكللان والبتلله  –االسللم و عللرف دبالشلليخ بيللافة 
القلللابف الليالنللل  دفحمللله ع  فللل  بغلللداب فللل  غلللرف مخصصلللة لللله يلللدفهر فيهلللا العللللم و لتقللل  فيهلللا 

 الفضالء .
ةيفلة . الشيخ عبد القلابف عبلد اللر اق الخهيلب دفحمله ع  : إملام وخهيلب جلامُ اسملام أبل  ح 7

دفحمه ع  وهم المعروف على مسلتم  العلراق بخهبتله البليغلة وسلليقته اللغم لة وسلجعه اللذي ِلل 
دفحملله ع  : ةةللا نلل وف الشلليخ عبللد الللر اق فلل    1دخهيللب أن يللأت  م للله ، يقللمع الشلليخ  و الةللمن 

لهلا ملن  غرفته ف  الجامُ الشِر  نهةئه بالعيد فةجدع يسمُ خهبة الشيخ عبد القابف الخهيلب و لا
 خهبة بليغة عصماء ِل من يأت  بم لها . 

. الشلليخ عبللد الجبللاف الللراوي دفحملله ع  : وهللم احللد شلليمخ الهر قللة الةقشللبةدية فقللد  اف مديةللة  8
 هي  نهاية ال مانيةات وبق  يراجُ باف الشيخ عبد الر اق دفحمه ع   ال ة أيام .

د اكتفيةا بذةر أبر هم .وهةا  علماء ة ير من أهل عصرع ةان يلتق  بهم و    تدافر معهم ِو
  انيا : أِرانه :

نشأ الشليخ عبلد اللر اق دفحمله ع  فل  طللب العللم ونشلأ معله إخلمان لله فل  الهللب فبهلتهم أخلمة 
العللللم ، تلللل  اآلصلللرة القم لللة المتماسلللكة التللل  بقيللل  تجمعهلللم طلللمع حيلللاتهم ، ةلللان الشللليخ طيلللب 

لصللدف محبمبللا بللين أِرانلله وجلسللائه ، فبقللى أِرانلله المجلللس جميللل الحللديث ظر للي الهبللُ واسللُ ا
 وأصحابه ي ةمن عليه خيرال بعد وفاته .

فملللن أِرانللله وأصلللحابه اللللذين جمعلللتهم أيلللام الدفاسلللة والهللللب : الشللليخ عبلللد الغفلللمف فلللما  والشللليخ  
صبح  الهيت  والشليخ ياسلين مةصلمف السلعدي واللدةتمف حملد عبيلد اللبيسل  والشليخ د فافلُ عبلد 

والشيخ الدةتمف عبد المل  السعدي   2ديالن  والشيخ جاسم الجميل  المعروف بل دعةي ان  اللر م ة
                                                 

م ، وهم من ةبلاف علملاء مديةلة هيل  اللذين آلل  إليله مال  نمن : ةما يسميه أهل هي  و عرفمنه بهذا االس -  1د
ا مللمف فلل  اسفتللاء آخللر حياتلله ، وةللان مشللتهرا بعلللم المماف للث حتللى أن جميللُ محافظللة االنبللاف تقصللدع فلل   للل  ، 

 . 2005بق  أهل هي  يعرفمنه بالعلم والمف  وفعايته لأليتام والفقراء، حتى تمف  فحمه ع عام 
اللذين ةلانما طالبلا عةلد الشليخ عبلد الع  ل  السلامرائ  فل  مدفسلة هيل  الديةيلة وةلانما ملُ  هما من التالميلذ -  2د

 الشيخ عبد الر اق ف  نفس الهبقة فلانما يعدون من أِرانه .
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والشليخ الللدةتمف عبلد العللليم السللعدي والشليخ حملل ة عبللار والشليخ ياسللين ترةلل  وغيلرهم ممللن ةللان 

 .  1ديتماصل معهم بالت اوف و راجُ معهم العلمم الت  تلقمها عن شيخهم
تق  عةدع جميُ ه الء ا علالم حيلث يجلدون فل  مجالسلة الشليخ الراحلة فلان الشيخ دفحمه ع  يل

والمتعلللة ، وةلللانما يتلللذةرون أيلللامهم الخاليلللة التللل  ِضلللمها فللل  طللللب العللللم بحلمهلللا ومرهلللا بعسلللرها 
و سرها وةي  ةانما يتعاملمن مُ شيخهم الشيخ عبد الع    دفحمه ع  وةي  يتعامل هم معهم ، 

 ف  مماصلة بعضهم لبعض .  وةان  لهذع الجلسات أ رها
  ال ا : تالميذع :

مُ أن الشيخ دفحمه ع  لم يدفر ف  المدفسة الديةية فترة طم لة إال انه تر  أ رال طيبال ف  نفمر 
أبةائلللله طلبللللة العلللللم والللللذين ال  الللللما يللللذةرون أياملللله الخاليللللة التلللل  ةللللانما يدفسللللمن فيهللللا علللللى يديلللله 

 وسةقتصر على  ةر عدب مةهم :
 –فحمه ع تعالى  –شيخ الدةتمف احمد فميض احمد . ال1
  –ابةه  –. الشيخ الدةتمف إبراهيم عبد الر اق 2
 . الشيخ الدةتمف مفلح عبد الماحد محمد سعيد 3
 . الشيخ الدةتمف سليم ياسين محمد سعيد 4
 . الشيخ الدةتمف محمد ياسين محمد سعيد 5
  –ه ابة –. الشيخ الدةتمف إسماعيل عبد الر اق 6
  –من الفلمجة  –. الشيخ الدةتمف عبار خضير 7
  –من الفلمجة  –. الشيخ الدةتمف احمد خضير 8
  –من الفلمجة  –. الشيخ الدةتمف عبد خل  9

  –من الفلمجة  –. الشيخ الدةتمف احمد عبار 10
  –من الفلمجة  –. الشيخ الدةتمف حامد فرحان الفهداوي 11
 . الشيخ الدةتمف احمد عبد عمر 12
 . الشيخ الدةتمف محممب جبير جدي 13
 . الشيخ الدةتمف عبد الستاف إبراهيم جدي14
  –من افبيل  –. الشيخ الدةتمف ياسين   بافي 15

                                                 

اغلللب مللن  ةللرت مللن ا عللالم فلل  هللذا البحللث هللم مللن أعللالم هللذع البلللدة الللمالبة للعلمللاء ةالشلليخ عبللد المللل    1د
والشيخ عبد الغفمف فما  وغيرهم ، ولهذا أجد من اسطاللة ان اعلرف بهلم جميعلا فهلم اعلرف ملن أن يعرفلما والسليما 

 على مستم  محافظة االنباف، لذا عدل  عن ترجمتهم .
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  –من سيراليمن االفر قية  –. الشيخ سليمان عل  بوةر ه 16
  –من ترةيا  –. الشيخ ول  حميد 17
  –من سمف ا  –. الشيخ آص  18
  –من افبيل  –. الشيخ محمد   بافي 19
 . الشيخ عبد ع فتح  20
  –فحمه ع تعالى  –. الشيخ الشهيد حم ة عبار 21
 . الشيخ  اكر شعمم 22
 . الشيخ فدعم عبد اللهي  23
 . الدةتمف محمد أمين بكري اللبيس  24
 . الشيخ صال  الدين عبد الستاف 25
  –فحمه ع تعالى  –. الشيخ محمد شها  حج  احمد 26
  –ابةه  –. الشيخ خالد عبد الر اق 27
 . الشيخ الدةتمف احمد جمعة28
   –ابةه  –. الدةتمف محمد عبد الر اق 29

 وممن بفر عةدع أيضا :
 . شعبان ناصر ف  ج1
 . عبد الجباف حمد شاكر 2
 . حامد ياسين جلم  3
 . شها  احمد جدي 4
 . عبد المهلب احمد جدي 5
 . يمس  جبير جدي 6
 . إبراهيم جبير محيسن   7
 . أكرم عبد المها  شالي 8
 . خميس شعمم 9

 . ةر م ةربي  10
وغيرهم ممن ِد تتلمذ على يديه من طلبة العلم ف  مدفسلة ع ملان بلن عفلان الديةيلة أو ةلان مملن 

 . يةتظم عةدع ف  بفوسه الت  يلقيها ف  جامُ هي  الشِر 
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يقمع الدةتمف إسماعيل عبلد اللر اق : د ةلان واللدي دفحمله ع  حر صلا عللى طالبله ةشليخه عبلد 
الع  ل  دفحملله ع  شلديدال معهللم ، وملُ طر قتلله الشلديدة هللذع فل  التربيللة والتعلليم إال أنللا ةةلا نلحللظ 

حلد أن أغيظله  مةه شفقة وحةانا ملا فأيةلا م لله ، فل يلرال ملا ةةل  أخالفله فل  ة يلر ملن المسلائل إللى
وأتصلللمف انللله للللم يلللرض عةللل  بعلللد ، لللللن للللم يلبلللث إال أن اسلللمُ مةللله خهابلللا ليةلللا وسلللماحة بافئلللة 
تجعلة  أبابفع االعتذاف مباشرة وهكذا ةان حر صا على تهذيبةا وتعليمةا وةان هذا حاله مُ جميُ 

 أبةائه من طلبة العلم   .
 المهلب الرابُ 

 مذهبه وبعض فتاواع 
 

واالسللتقراء الللدِيق لحيللاة الشليخ عبللد الللر اق دفحملله ع  ومتابعللة مسلليرته العلميللة ملن خللالع التتبللُ 
والعمليللة نجللد أنلله بللدأ مسلللله العلملل  حةفلل  المللذهب ، فلتللب بعللض ةتبلله ومةهللا ةتللا  د ملتقللى 

الحا  عبد الر اق محممب الحبيب الةسا  الحةف    و  ةد  ل  –اسمه  –ا بحر ف  الفقه الحةف  
ضلليحاته فلل  ةتبلله هللذع عةللد بفاسللته علللى يللد الشلليخ عبللد الع  لل  دفحملله ع  أو عةللد تعليقاتلله وتم 

 ِراءته الخاصة .
 م سل  بعد  ل  المذهب الشافع  متأ رال بشيخه الشيخ عبد الع  ل  دفحمله ع  والسليما بعلد لقلاءع 

 بالشيخ العافف باهلل محمد بن احمد الةبهان  دفحمه ع  .
هةا : انه عةدما تر  المذهب الحةف  إلى المذهب الشافع  صر  الشيخ  ومن الهرف الت  تذةر 

 ِلللائال  –وهلللم معلللروف فللل  تعصلللبه للملللذهب الحةفللل   –الجليلللل عبلللد الجليلللل إبلللراهيم دفحمللله ع  
 د حج  عبد الر اق ِد غير مذهبه فافتد   أي خر  عن المذهب الذي يعتقد به و ميل إليه .

والحقيقة أن ملن علاي ِر بلا ملن الشليخ عبلد اللر اق دفحمله ع  عللم يقيةلا انله صلاحب أفلق واسلُ 
وعقلية فقهية واسعة ، وانه ال يفرق بين مذهب وآخر بل يحترم جميُ المذاهب اسسالمية المعتبلرة 

ه فل  ، وال يةلر على من يتخذ مذهبال غير مذهبه ، يقمع الشيخ عبلد اللر اق تمفيلق سلألته علن فأيل
المللذاهب فقللاع دفحملله ع  : د المللذاهب ا فبعللة م للل أفبعللة دحبللا   فيهللا مللاء عللذ  مللن أي مللاء 
لل  نفسلله ةللان يةلللر أشللد اسنلللاف علللى مللن يةلللر المللذاهب  شللرب  افتم لل  وانتفعلل    ، وفلل  الِم

للى وفضلها أو من ال يتخذ مذهبال معيةال ، و ل  الن المذاهب اسسلالمية المعتبلرة أجمعل  ا ملة ع
ِبملها واالعتراف بها واعتمابها ، لذا ال تجد ِمالل فقهيال فرعيال إال وجاء علن طر لق تلل  الملذاهب ، 
بللل ال تجللد مللذهبال مللن هللذع المللذاهب المعتبللرة إال وسلسلللة فجاللله وإسللةابع متصللالل اتصللاالل صللحيحال 

 ى به فقهال . فلان هذا اعتقابع ف  المذاهب وةف بأحد الصحابة الذين يتصل سةدهم بالةب  
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وةللان دفحملله ع  ال يفتلل  مللن عةللدع وال يقللمع برأيلله إطالِللا وإنمللا يعتمللد المصللابف والمراجللُ التلل  
لات فراغله ، بلل ةلان يقلمع :   تحيط به ف  مكتبته الخاصة ف  الجلامُ والتل  ةلان يقلرأ فيهلا فل  أِو

نقلللل المسلللألة علللن د ال يحلللق  حلللد أن يقلللمع برأيللله إطالِلللا فالباحلللث الصلللابق اللللذي يحسلللن و لللتقن 
ا ئمة المجتهدين ومصابفهم بدِة   ، وةان دفحمه ع  يقرأ يمما ف  فتاو  للشليخ اللدةتمف هاشلم 
جميل والشيخ الدةتمف عبد المل  السلعدي دحفظهملا ع  وهملا يستعرضلان مسلألة فقهيلة بأبلتهلا ، 

أفاع  ونحلللم  لللل  فقلللاع فاحلللدهما ةتلللب القلللمع اللللراجح بقملللله دواللللراجح عةلللدي  واآلخلللر ِلللاع دواللللذي 
الشيخ عبد الر اق دفحمه ع  : هذا ليس صحيحال فلليس لهملا أن يقلمال هلذا ، فملن هملا تجلاع أبل  
حةيفللة والشللافع  وغيللرع ، هكللذا ةانلل  نظرتلله إلللى المللذاهب الفقهيللة المعتبللرة وأئمتهللا الللذين يةبغلل  

 االعتماب عليهم ف  معرفة ا حكام الشرعية  . 
بمذهبه فانه ةان ير  القمع الفقهل  اللراجح حيلث يقتضليه اللدليل أو المصللحة  ومُ تمسكه الشديد

وان ةان مُ مخالفه فانه يفت  بله ، يقلمع اللدةتمف إسلماعيل عبلد اللر اق : د وملن  لل  حلين ةلان 
الللمتر فلل  فمضللان يصلللى بجمللاعتين بعللد التللراو ح ، ا حةللاف بجماعللة والشللافعية بجماعللة وهللم 

  جعلهمللا جماعللة واحللدة سللدال لذف عللة الفتةللة للمبتللدئين والمغرضللين وجمعللا يلل مهم بهللا ،  للم بعللد  للل
لللمة الص  ، وللسبب  اته أيضا ةان هم يصل  بالشافعية جماعة أفبلُ فةعلات بعلد ةلل جمعلة 

وهلم ملا يلراع الملذهب الشلافع  ملن ا ملر بلذل  فل  البللد اللذي  –بةية آخر ِو  أبفةته ولم أصله 
أشلرت عليله أن هةلا  ِلمال للشلافعية بلأنهم يصللمنها فلراب  إن خشلي   وحلين –تتعلدب فيله الجمعلة 

 الفتةة أفتى به .
ومما يدع على فقهه أيضا : انه ةان ير  ِلب ةفه عةد الدعاء عةد س اله بفُ البالء وةان هةلا  
من يةلر عليه  ل  فلان يبحث عن بليل ي  د ما يذهب إليه فقل  له : يلا أبل  ِلرأت فل  صلحيح 

لَلى عَّ  الةب  مسلم ان  ال ل   : أاَن الَةب لَ  صا َن أانالس  َبلن  ما ةان يفعل  ل  ف  بعاء االستسلقاء فللدعا
َفَيه  إ لاى الَسمااء    افا ب ظاَهر  ةا َلما اَستاَسقاى، فاأاشا سا لاَيه  وا اع : نعلم والعبلرة   1دعا فتهلل وجهه أب  فرحال ِو

 بعممم اللفظ ال بخصمص السبب .
اواع أيضلا فلل  فقله ا حللماع الشخصلية : ةللان يلر  فلل  المحلرم مللن الرضلا  اشللترا  خمللس وملن فتلل

فضلللعات مشلللبعات شلللرطا للتحلللر م متبعلللا فللل   لللل  ملللذهب اسملللام الشلللافع  ، إال انللله إ ا عللللم أن 
الهرفين لم يت وجا بعد أو لم يحصل عةدهما أطفاع اخذ باالحتيا  وأفتى على ملذهب أبل  حةيفلة 

 لم يشتر  عدبال للتحر م وفرق بيةهما   دفحمه ع  والذي

                                                 

هلل  تحقيلق محملد فل اب عبلد البلاِ  ، 261لم : اسمام مسلم بن الحجا  القشليري الةيسلابمفي دتصحيح مس -  1د
مد 2/612بيروت  –باف إحياء الترا  العرب      .895بِر
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 والعملية
ُ الهالق ال ال  بلفظ واحد  ال ال للةه حيةما يجد للمسلتفت  مخرجلا  ومةها أيضال : انه ة يرال ما يِم

 على مذهب آخر ةان يفتيه به والسيما إ ا ةان عةدهما أبةاء   .
يقللمع الشلليخ  و الةللمن وةللان يقصللدع الةللار فلل  تقسلليم المماف للث وتم  للُ الترةللة علللى مسللتحقيها ، ف

دفحمللله ع  : د ةةللل  اعتملللد ة يلللرال عللللى الشللليخ عبلللد اللللر اق دفحمللله ع  وخاصلللة فللل  المسلللائل 
الحساسللة ةللالهالق والمماف للث وة يللرال مللا ةةلل  أستشلليرع واسللأله فلل   للل  واعتمللد ِمللله ، فلمللا تللمف  

فتمةللل   –ابي حسلب اعتقل –دفحمله ع  وجلدت نفسل  فل  ضليا  وانله لللم يبلق عةلدي ملن اسلأله 
علللى ع تعللالى واعتمللدت علللى نفسلل  فلل  القللراءة والمتابعللة فلل  علللم المماف للث فقملل  بعمللل مئللات 

 المسائل االفتراضية ف  هذا العلم وحلها حتى أصبح  المحكمة تعتمدن  بعدها . 
  وممللا يللذةر عللن الشلليخ دفحملله ع  أيضللا : انلله اسللتفتاع فجللل يممللا فأفتللاع دفحملله ع  فسللبب  تللل

الفتم  للمستفت  غرامة ، فلما علم الشيخ دفحمه ع  بذل  بفلُ للمسلتفت   لل  المبللغ اللذي غرمله 
  نه علم انه ةان سببا ف  غرامته . 

ومن فقهه أيضال : ير  أن الربا اشد خهرا على الفرب وا سرة والمجتمُ فما ةلان يحلذهف الةلار ملن 
فيله ملن مسلاوع تعلمب عللى الفلرب والمجتملُ عللى حلد ش ء أك ر من تحذيرع لهم من أكل الربلا لملا 

لنا الره بالا إ   لا باق ل ا م  وَا ما ةَّلمَا اَتقَّلمَا ّللاها وا افَّ ينا آما لا اَللذ  ن سماء ، و ستدع للذل  بقلمع ع تعلالى : د يالا أاي ها
للل فاسَّ لللنا ّللاه  وا لللَر   مه  لَّلللمَا فالللَأ انَّمَا ب حا ة ينا ن فالللإ ن َللللَم تاَفعا لللَ م  بَّورَّ أاَملللماال لََّم الا كَّةلللتَّم م  لالَّلللَم فَّ مل ه  واإ ن تََّبلللتََّم فا

 .  1دتاَظل مَّمنا واالا تََّظلامَّمنا  
ومن فقهه دفحمه ع  أيضا : ةان يكلرع ةراهلةل شلديدة تخصليص أحلد ا بةلاء بالهبلة والعهيلة بون 

 اآلخر ن حتى ولم ةان  ل  االبن أشد حاجة من غيرع . 
  ده ع  وِهافا عةد أوامر ع ونماهيله علامال بكتلا  ع وسلةة نبيله كان الشيخ عبد الر اق دفحم

وبقدف ما يستهيُ أباءع ، وةان يعتمد أيضا على مصابف االستةبا  التبعية الت  يعتمدها العلملاء 
والذي يتابُ فقه الشيخ يالحظ انله ةلان ة يلرا ملا يعتملد دبلا  سلد اللذفائُ  فللان دفحمله ع  يةهلى 

م  ف  الحرام .عن الل ي  ر من المباحات خشية الِم
فمللن  للل  : انلله يحللرهم بخللمع التلف  للمن إلللى البيللمت ومللن المعلللمم أنلله آلللة ةمللا يمكللن اسللتخدامها 
بالمجلله الممةللم  فلليمكن اسللتخدامها بالمجلله المشللرو  ، وللللن سللدال لذف عللة الفسللاب الللذي يظهللر فلل  

اعلللدة دبفء المفاسلللد مقدملللة عللللى جللللب أغللللب برامجللله ةلللان يةهلللى علللن اِتةلللاءع ومتابعتللله عملللال بق
 المصالح  .

                                                 

   .279-278سمفة البقرة اآلية د  -  1د
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ومن  ل  أيضال : ةان يمةُ أن تخر  البة  أو المرأة للتعليم بعد مرحلة السابر االبتدائ  ملُ انله 
أمللر مبللا  وللللن سللدال لذف عللة فسللاب المجتمللُ ةللان يمةللُ مللن  للل  حفاظللا علللى ةرامللة المللرأة ، فلللان 

 أمانا لها .يعتقد أن بي  المرأة هم المكان ا ك ر 
ومللن  للل  أيضللال : انلله ةللان ال يرضلل  أن يللذهب احللد مللن أبةائلله إلللى اللليللات سللدال لذف عللة ابتعللاب 

 طالب العلم عن أباء بوفع ف  المسجد ، فضالل عما يقُ فيها من مفاسد االختال  والتبر  
سلد الللذفائُ وغيرهلا ملن ا ملمف التل  يعللم ة يلر ملن أِربائله وخماصله فقهله وفأيله فيهلا عملال بلدليل 

وعللدم فتحهللا أمللام الةللار واعتمللابال علللى ِاعللدة دبفء المفاسللد مقدمللة علللى جلللب المصللالح  ، ومللن 
م  ف  الحرام فقد بلغ بفجة المف  الت  يسلعى لهلا  المعلمم أن من يمةُ نفسه من المبا  خشية الِم

 أهل العلم والصال  .
مله وصلبرع وة يلر ملن صلفاته الهيبلة ، إن فقه الشيخ دفحمه ع  وة رة مهالعته وسعة صلدفع وحل

إضافة إلى تماجدع المستمر ف  الصلمات الخمس ف  المسلجد أكسلبته ملللة فقهيلة وأفضلية واسلعة 
استها  من خاللها احتماء ة ير ملن المشلاكل التل  واجهل  الةلار فل  عصلرع والسليما فل  ِضلاء 

رها ملن ا حكلام الشلرعية فل  هي  ونماحيها ، حيث ة رت ف   مانه فتاو  الهالق والمماف ث وغي
فقلله المعللامالت وا حللماع الشخصللية مللن جللراء الحللر  العراِيللة اسيرانيللة فلللان أهللل هيلل  يقصللدون 

 الشيخ دفحمه ع  يسألمنه ، حتى أصبح ممضُ  قة الةار وأهل العلم من معاصر ه . 
  ممضللُ  قللة الجميللُ يقلمع الشلليخ عبللد الغفللمف دفحملله ع  : د ةللان الشليخ عبللد الللر اق دفحملله ع

ي م الةار ف  الصلمات الخمس و جيبهم على أسئلتهم الديةية المختلفة و فتيهم ف  الهلالق والبيلُ 
والشراء وفق الشر  اسسالم  الحةيل  وهلم يلال م الجلامُ وة يلرال ملا ترفلُ لله المسلائل فل  الميلرا  

   ...  و قسمها حسب الشر  الحةي  بون مقابل من ماع أو جاع أو حاجة أخر 
و قمع الدةتمف احمد جمعة : د سأل  الشيخ  و الةمن خميس دفحمه ع  عن مسلألة ةةل  سلال  

د فهم مة   ل  فقاع ل  عبافة  أنا مسئمع أمام ع تعالى  –عةها الشيخ عبد الر اق دفحمه ع  ِو
   . وه  ِمله : د إ ا سال  حج  عبد الر اق عن ش ء فال تساع أحدا بعدع –عن صحتها 

د فأي  إصرافال من الشيخ عبلد اللر اق دفحمله ع  عللى حكلم مسلألة فل  المماف لث ، وةلان هلذا   ِو
الحكم يخالفه فيه ا ةان ملن حمللة شلهابة اللدةتمفاع وملن المختصلين وللم يلةفظ المجللس حتلى شلهدا 

د إال للظفر بصحة ما  هب إليه الشيخ بعد مراجعة المسألة ، فلم يكن إل امه الةار مُ نفسه التقلي
 بالسالمة لةفسه وبيةه . 

وإصللرافع فلل  آفائلله ةللان عللن شللدة تتبعلله لللافاء فلل  المسللألة الماحللدة التلل  يعهلل  فأيلله فيهللا ، وانلل  
  ةر جيلدال أيلام الحلر  العراِيلة اسيرانيلة جل ء بأحلد القتللى ، فلملا عللم بأنله ملات فل  المستشلفى 
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ن إصللرافع عللى فأيلله ِللد يعرضلله للمسللائلة فلل  بعلد أيللام مللن جرحلله أصللر عللى أهللله أن يغسلللمع وةللا
تها للةه أعهاهم الحكم الصحيح من غير خمف .  ِو

وممللا يللذةر عةللدع فلل  مجللاع الفقلله دفحملله ع  أنلله لللم يكللن يهمللل مللا يمصلل  بالضللعي  مللن آفاء 
ففللل  ملللرة نسللل  إملللام صلللالة العيلللد  –وهلللم يلللدخل ضلللمن ملللةهج السلللالمة لللللةفس ولللللدين  –الفقهلللاء 

لى المةبلر بلأباء التلبيرات ف   إحد  فةعت  العيد وةان هم ضمن المصلين فلملا هلم اسملام أن يِر
خهبتللله أفجعللله سعلللابة الصلللالة فاسلللتغر  الةلللار واعترضلللما لللللن اسملللام اسلللتجا  لهلبللله ، وبعلللد 
مراجعة المسألة وَّجد أن بعض الفقهاء يقملمن بان تلبيرات العيد وان للم تللن ملن فلرائض الصلالة 

 تلرف فال بد من استيان بها وال تج ع سجدتا السهم عةها .فإنها شعيرة ال ت
إن من يعرف الشيخ دفحمه ع  حق المعرفة يالحظ عةلدع تماضلعا أملام آفاء أهلل العللم ِلل نظيلرع 
، وهللللذا التماضللللُ يجعللللله يغضللللب إن حصللللل اعتللللراض علللللى أحللللدها ، وةللللان دفحملللله ع  يظهللللر 

سللةال بشللر  أن يكللمن صللاحب الللرأي عالمللا أو طالللب بالتماضللُ  هللل العلللم وان ةللانما اصللغر مةلله 
رتله  علم يحترم العلماء ، وف  هذا المجاع ا ةر  ل  هلل تعالى  لم لبيلان  لل  عةلدع : أنةل  يمملا  ةه
بحكم نحمي هم يعرفه أك ر مة  وةةل  يممهلا فل  المرحللة ا وللى ملن اللليلة ، وللةله للم يغضلب 

َلملال  ولم يرفض  ل  مة  بل ِاع أمام جميُ المصل لل َف ه    َبن ل  ع  َِّ   1دين بعد أن تذةر الحكم د وا
: وف  جانب الفقه فأيته ي  ر جانب السالمة لةفسه بإل ام نفسله وغيلرع  – م يقمع الدةتمف احمد  –

بالتسليلم آلفاء العلمللاء ، وهللم يفهلم بعللد أن تربللى عللى يللد مشللايخه أن هلذا طر للق السللالمة بعللد أن 
وفَّقد المجتهد ، وهم أمر يمكن أن تجعل السبب فيه المف  الذي ةان يهتم افتَّقدت شرو  االجتهاب 

 به ، فقد وجدت أن فأيه له مكانة عةد من يعرف للعلم مكانه من غير المغروف ن   .
والحقيقللة إن مسلليرة الشلليخ عبللد الللر اق دفحملله ع  العلميللة والعمليللة والبيئللة التلل  نشللأ فيهللا وتللأ رع 

سامرائ  دفحمه ع  والمكان الذي اشلغله فل  وظيفتله باسضلافة إللى ملا تقلدم بالشيخ عبد الع    ال
من صفات ، أهله  ل  ةله الن يكمن إمام وخهيب اكبلر جماملُ هيل  وان يكسلب  قلة الةلار فل  
فتماع وان يكمن المرجُ لهم فل  ةلل ملا يحتلاجمن إليله فل  أملمف بيلةهم وملا يتعللق بأحكلام الشلر عة 

 اسسالمية الغراء .
ومن الهرف الت  تذةر هةا : يروي الدةتمف عبد السلتاف إبلراهيم فحليم جلدي علن أبيله دفحمله ع  

ةانللل  ففقلللة الحلللج ملللُ الشللليخ الةبهلللان  دفحمللله ع  تضلللم مجممعلللة ملللن  1967: د انللله فللل  علللام 
العلمللاء والحجللا  مللن هيلل  والرمللابي والفلمجللة ومللةهم : الشلليخ إبللراهيم جللدي والشلليخ عبللد الللر اق 

والمعلروف بلل دعبلمب  –والد الشيخ الدةتمف عبد المل  دحفظه ع   –  عبد الرحمن السعدي والحا
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 والعملية
السلللعدي  والرجلللل الصلللالح عبلللد ع الحديلللد ، فلللاتفق هللل الء أن يلت ملللما بحسلللن العشلللرة فللل  الحلللج 

لَّلم  للا تاَفعا ما لجه  وا اعا ف ل  اَلحا لدا لمقا واالا ج  فاللثا واالا فَّسَّ َيلر  ياَعلاَمللهَّ ّللاهَّ  و هبقلما ِملله تعلالى د فالالا فا لَن خا   1دَا م 
فقرفوا : أن من يغضب و رفُ صلمته فعليله أن يلأت  بخملس ةيللمات برتقلاع يم عهلا فل  السلكن ، 
فلللان أك للرهم خسللافة الحللا  عبللمب السللعدي والشلليخ إبللراهيم جللدي دفحمهمللا ع  ، فلللل يللمم تراهمللا 

يتحقللق عةللدهما يمميللا إن لللم يتلللرف فلل   يأتيللان بخمللس ةيلللمات برتقللاع الت امللا بالشللر  الن السللبب
اليللمم عللدة مللرات ، وبالمقابللل أك للرهم فللم ا همللا الشلليخ عبللد الللر اق حبيللب والحللا  عبللد ع حديللد ، 
بللل انتهللاء الرحلللة تفللاجئما بللان الشلليخ عبللد الللر اق والحللا  عبللد ع حديللد جللاءا يحمللل ةللل واحللد  ِو

فقاع لهما د هلا اشسلم تموجبتم برتقلاع ؟ فقلاع مةهما بكيس من البرتقاع ففر  الحا  عبمب السعدي 
له الحا  عبد ع حديد : أللم يقلل العلملاء أن اللدماء نمعلان بم جبلر وبم شلكر ، فلةحن جئةلا بهلذا 
لللاع لهمللا باللهجلللة الهيتيلللة د انتمشلللكمالت  كللدم شلللكر ال جبلللر ولللم يقلللُ مةلللا جلللداع ، فرفللُ صلللمته ِو

فقلاع لله الشليخ عبلد اللر اق : أنل  اآلن اسلتمجب  ت علمن انتم تدِمن مديةة وتحلمن من الظهر   
 ج اءل جديدال ا هب فات  بخمس ةيلمات برتقاع وو عها   .    

ومن الهرف الت  تذةر ف  هذا الجانب أيضلال : يقلمع اللدةتمف محملد جاسلم معلروف : أن فجللين 
نرجُ نساع من أهل هي  اختصما ف  مسالة فقهية وهما ف  الرمابي فاحدهما يقمع لاخر د من 

 الشر    فقل  لهما من الشر  فقاال حج  عبد الر اق .
 المهلب الخامس
 جهمبع ف  الدعمة

فباسضافة إلى ما  ةرنا من ةمنه إمامال وخهيبا ف  ِضلاء عةلة وواعظلال سليهافال فل  ِضلاء فاوة فلان 
مةه ِاعدة  الشيخ دفحمه ع  حيةما استقر ف  هي  وأصبح إمامال وخهيبا ف  أكبر جمامعها جعل

يةهللق إللى اللمعظ واسفشلاب فلل  القلر  والةلماح  التابعلة لمديةلة هيلل  ، فللان مةهجله ملةهج شلليخه 
الشيخ عبد الع    دفحمه ع  بان يعلم تالمذته على الدعمة من بعد أوع سلةة يلدفر فيهلا العللم ، 

 لاف واعظلال ومرشلدال ولذا فمةذ السةين ا وللى ملن تلقيله العللم وهلم يجلم  المسلاجد فل  القلر  وا ف 
عةلله ةبللاف السللن فلل  ِللر  هيلل  والفلمجللة ومسللاجدها ، فلقللد فافقلله  –إن شللئ   –وخهيبللال ، واسللأع 

ك يلللر ملللن طلبلللة العللللم فللل  جلللمالت وعظيلللة وبعم لللة مةهلللا فللل  المحملللدي وتلللل اسلللمب وعةللل  الهلللم  
ر  أخر  ال يمكن حصرها ف  م ل هذا الممضُ لل رتها .  والدوال  ِو

يعتلللل  فللل  جامعللله فللل  شلللهر فمضلللان المبلللاف  مةلللذ صلللالة الفجلللر إللللى صلللالة كلللان دفحمللله ع  
العصر  م يقمم بإلقاء المعظ بعد صالة العصر طيلة أيام شهر فمضان و عتبر  ل  ملن القضلايا 
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 والعملية
المهمة الت  ال يةبغ  للعالم ترةها ، و روي لةا ة ير من أصحابه وأِرانه انله ةلان يصلل  المغلر  

على ففُ الةداء من جامعه  م يفهر ف  بيته و خر  إللى إحلد  القلر  ف  الجامُ الشِر  ليشرف 
القر بة مُ احد طلبة العلم أو مُ صاحب سيافة ليسلتعين بله فل  إلقلاء اللدفور والملماعظ فل  تلل  
القلر  ، إملا فل  مسلجد إن ةلان فيهلا مسلجد أو فل  إحلد  اللدواو ن أو السلاحات التل  يمكلن جمللُ 

 ا المةهج إلى أن ةبر سةه وأصابه المرض أخر حياته .الةار فيها وبق  يسير على هذ
انله  –وهلم ا ملر بلالمعروف والةهل  علن المةللر  –وملن المماِل  التل  تلذةر لله فل  هلذا الجانلب 

حيةما سعى بعلض الةلار إللى فلتح باف للسليةما فل  هيل  أنللر  لل  إنللافال شلديدال وخلر  بمفلد إللى 
متله تمكةلما محافظ ا نبلاف ملُ ةمةبلة ملن علملاء هيل  ووج هائهلا ليمةلُ  لل  وبتمفيلق ع تعلالى ِو

 من مةُ  ل  وهلل الحمد والمةة .  
وةتب ف  مذةراته الشخصية ف  ةشكمله الخاص : انه ِد التقى بأهل الدعمة والتبليغ اللذين ِلامما 
ب  افة له ف  الستيةات من القرن الماض  ف  جامُ هي  الشِر  وةان يرأر  ل  المفد ف  حيةها 

لشيخ د محمد عمر بالةبمفي   ونقل عةهم طر قتهم ف  الدعمة بتفاصيل بِيقلة جلدال تمضلح ةيفيلة ا
الخرو  ف  سبيل ع والدعمة إليه وةتب مةهجهم بما ي  د على صفحتين والذي لمسته من عرضه 

 لهر قتهم انه ةان متأ رال بهم .
اللللر م ، ففلل  السللبعيةات مللن   للم انلله جعللل مللن جللامُ هيلل  الشللِر  مدفسللة صلليفية لتعللليم القللران

القللرن الماضلل  بللدأ بفللتح اللللدوفات الصلليفية ةللل عللام ، فيسلللتأجر المدفسللين الللذين يعلهمللمن القلللرآن 
اللر م و خصص مكانال لهم إما ف  طرمة الجامُ أو ف  الغلرف التابعلة لله ، وةلان يجملُ ا ملماع 

هم المرحلمم محملد مةصلمف السلعدي لسد فواتب المدفسين اللذين ةلانما يعلهملمن القلرآن الللر م : وملة
 والمرحمم السيد طالب ع  الدين والمرحمم السيد ةر م عالوي دفحمهم ع  ومال شها   يا  .

وةان طالب القرآن إ ا أتم ِراءة القرآن تالوة يدخل االختباف الةهائ  فيَّعلم المال الشيخ عبد اللر اق 
عم الشللليخ  لللل  الهاللللب ليلللدخل مرحللللة االختبلللاف دفحمللله ع  أن فالنلللا ِلللد أتلللم ِراءتللله تلللالوة ، فيلللد

فيدخل غرفته و َّخر  القرآن الللر م و قلمع لله الشليخ افلتح صلفحة ةلذا واِلرأ ، و فعلل  لل  فل  علدة 
مماضللُ مللن القللرآن اللللر م فللإ ا علللم مةلله انلله أتقللن ِللراءة القللرآن اللللر م أهللد  للله نسللخة جديللدة مللن 

اءتله ، وهلذا ملن بلا  عةايتله بالشلبا  والجيلل اللذي كتا  ع تعالى تشلجيعال مةله عللى مماصللة ِر 
 يجب فعايته وتمجيهه إلى ةتا  ع تعالى .

ومن طرائ  ما يذةر عةه ف  هذا الجانب : يقمع الشيخ دفحمه ع  : ةلفة  الشيخ عبد الع    
دفحمه ع  بالخهبة ف  ِر ة المحمدي فلة  ا هب إليها مرافا ، و ات مرة  هب   خهب 

معة فلم أجد أحدا مةهم فلما سال  عن سبب  ل  علم  أنهم  هبما لجلسات الهر  ، فعدت الج
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 والعملية
ولم اخهب وأخبرت الشيخ بذل  فقاع ل  ةان علي  أن تذهب بالقر  مةهم وت  ن بالصالة وهم 

 بد الع    لم ةان بمكان  لفعلهايأتم  فقاع فسك  ولم أجرأ على فعلها ،  م ِاع : للن الشيخ ع
 

 السابر المهلب
 تصمفه

نشأ الشيخ عبد الر اق دفحمه ع  على يد مشايخه اللباف اللذين ةلانما يسلقمنه حلب العللم مم وجلا 
بالتربيللة والسلللم  التلل  تهللذ  طالللب العلللم وتمجهلله التمجيلله اسسللالم  الصللحيح بعيللدال عللن الغلللم 

 والتهرف متمسكا بتعاليم الشر عة اسسالمية الغراء .
إن مللةهج الشلليخ دفحملله ع  فلل  التصللمف يتجلللى فلل  التهبيللق الللماِع  والفعللل   وامللر ع تعللالى 
واجتةا  نماهيه فلان دفحمه ع  يحافظ على الصلمات الخمس فل  المسلجد ملداومال عللى ا  ةلاف 

سلةن وصلحابته والتلابعين لهلم بإحسلان ، وةلان يماظلب عللى ال المافبة بعدها والمأ مفة عن الةب  
الرواتللب والم ةللدة أيضللال ةللالمتر والضللحى ، وةللان يماظللب أيضللا علللى صلليام ا يللام الفاضلللة التلل  

 وفبت فيها أحابيث وآ اف ترغب ف  صيامها . 
يقمع الشيخ عبد الغفمف فما  دفحمه ع  : د وة يرال ما تجدع صائما يمم  اال ةين والخمليس ومةلذ 

يصللممهما  ذا فقللاع دفحمله ع  : د ةللان فسللمع ع أن ةةلا طالبللا ، فسللألته عللن سلبب صلليامه هلل
للائ م(   ل لل  واأاناللا صا لب  أاَن يََّعللراضا عاما ، فاأَّح  لليس  م  َ ةاللَين  واالخا للاعَّ ياللَمما اال  فأصللمم   1دحيلث د تََّعللراضَّ ا اَعما

  ، وةللان ة يللرا مللا يقصللد بيلل  ع الحللرام حاجللال ، أمللا بوفع فلل   اِتللداءل برسللملةا ا عظللم محمللد 
فعاية ا يتام والفقراء والمساكين فقد تةاولةاع ف  مهلب مستقل من هذا البحث أوضحةا فيه جهمبع 

 الت  بذلها ف  هذا الميدان . 
فهذا هم التهبيق الصحيح  وامر الشر  الحةي  عةد أهل التصمف والسلم  ، و ةر ف  ةشلكمله 

عة اسسالمية الغراء فمجلد مكتمبلال الخاص فأيه ف  التصمف بأنه ِمع وعمل وتهبيق  حكام الشر 
بخط يدع : د التصمف هم أن تعمل بملا تعللم ةملا وفب فل  ا  لر علن أحلد التلابعين : د ملن عملل 

فالصمف  هم الذي يهبق العبلابات المشلروعة عللى أسلرافها   2دبما يعلم وف ه ع علم ما لم يعلم  

                                                 

  تحقيلق : مجممعلة ملن العلمللاء ، 279سلةن الترملذي محملد بلن عيسلى بلن سللمفة أبلم عيسلى الترملذي دت -  1د
م د 3/113  1975 -هل 1395د 2مهبعة مصهفى الباب  الحلب    اع الترمذي : حسن غر ب .747بِر    ِو

بلن ممسلى بلن مهلران  حلية ا ولياء وطبقات ا صلفياء : أبلم نعليم أحملد بلن عبلد ع بلن أحملد بلن إسلحاق -  2د
للاعا الَشللَيخَّ أابَّللم 1974 -هللل 1394هللل  مهبعللة السللعابة ، مصللر د430ا صللبهان  دت  م  بيللروت ، بللدون تحقيللق ِا

لاَيه  السَ  َر اما عا ى اَبن  ما يسا ينا عاَن ع  َن باَعض  الَتاب ع  ما عا َةبال  هاذاا اَللاالا َيم  :  اكارا أاَحمادَّ َبنَّ حا ما نَّعا مَّ فاماه  وااة  أاَنهَّ الا باَعضَّ الر 
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 والعملية
اسسللالم فماجباتهللا معلممللة فللإ ا أباهللا  الممبوعللة ، فملل ال : الصلللمات الخمللس التلل  هلل  احللد أفةللان

علللى مللا  ةللرت مللن الفقلله مللن تعللديل ا فةللان والقيللام والقللراءة والرةللم  والسللجمب والتشللهد والجلللمر 
والسلللالم فلللإ ا أتلللى بهلللا فقلللد صلللح  صلللالته ، ولللللن ال ملللرة التللل  هللل  المهللللم  أن يحصلللل عةلللدع 

فهللم اسمسللا  مللن الفجللر إلللى حضللمف القلللب والخشللم  فلل  جميللُ  للل  ، وملل الل أيضللا : الصلليام 
المسللاء فلل  شللهر فمضللان والللذي يلل بي  للل  فقللد أب  الغللرض ، وللللن ال مللرة التلل  تحصللل هلل  
آ افها وإنما تحصل بحضمف القلب والخشم  وصيانته عن الشبهات ف  المأكل والمشلر  وصليانة 

للمع مللا ال يعةلل  ، وهكللذا جميللُ أفةللان اسسللال م ةالشللهابتين القلللب واللسللان عللن الغيبللة والةميمللة ِو
والحللج أيضللا يللل م مللن أبائهمللا حضللمف القلللب والخشللية فللان أفةللان اسسللالم إ ا ِللام بهللا المسلللم فقللد 

بقللمع الشللاعر :          – للم أنهللى ةالملله  –أباهلا بصللمفتها وللللن ال مللرة هلل  اسخللالص وحضلمف القلللب 
د جرت             ببر اليتامى وافتقاب ا   فامل  وف  العيد عابات اللرام ِو

و قمع الدةتمف احمد جمعة عةله فل  هلذا المجلاع : د و ملة أملر ة يلرا ملا ي لاف الجلداع فيله عةلدع ، 
وهللم التصللمف الللذي يعللرف انلله يةتملل  إليلله وبحللد علملل  انلله ةللان ِللد أخللذع تربيللة علللى يللد شلليخه 

فيه حلد  الشيخ عبد الع    السامرائ  دفحمه ع  ، والذي يسجل له ف  هذا الجانب انه لم يتجاو 
ما يجي ع العلماء ومةهج التسليم بأِماع العلماء هم الذي بعاع إلى التِم  وعلدم اسنللاف ، ملُ انله 
دفحمه ع  لم يفرض هذا المةهج على احد ، فلة  من مرافقيه ف  سة  حياته ا خيلرة وهلم يعللم 

ع  للم يقبلل بملا  أنة  ِد ال اِتةُ ببعض  ل  ، ومملا يلذةر لله فل  هلذا المجلاع أن الشليخ دفحمله
يخلر  عللن حللدوب الشللر  ممللا ِللد يقللُ علللى يلد بعللض أهللل الهرائللق ، ولللم يكللن ِر بللا مللةهم وال ممللن 
تله اللذين صلةفهم أهلل الهرائلق بلأنهم أعلدائهم لعلدم  ي  دهم وهم ف  هذا شأنه شأن أغلب علملاء ِو

ذع بللين الةللار ، إِللرفاهم لللبعض مللا يفعلللمن ومللن اسنلللاف عللليهم وهللم ال يحللب أن تشلليُ أفعللالهم هلل
فيمملال مللن ا يللام أمسلل  بأحللد الشللبا  الللذين أ للرت بهلم بعللض تللل  ا فعللاع فامسلل  بلله فلل  الجللامُ 
يحملل ِضلليبا مللن الحديلد دبفباشللة  فقللاع لله أمللام  وبحضللمف غيلري : للليس هللذا هلم الللدين فانتبلله 

فللل  للللدية  وطللللب مةللله علللدم إبخلللاع هلللذع ا ملللمف إللللى المسلللجد ، ولملللا فأ  ملللن هلللذا الشلللا  شلللدة 
االندفا  بالتمس  بهذع ا ممف الت  ظن أنها من اللدين ِلاع لله بأنل  يجلب أن تةتبله لةفسل  فلربملا 
يأت  علي  يمم وإ ا ب  تاف  للصالة ، وأَّشهد ع تعالى أنة  فأي  هذا الشا  بعلد سلةمات يلدخن 

 ف  سمق هي  ف  نهاف فمضان . 

                                                                                                                                            

لَن  10/15 اكاراعَّ عان  الَةب  ه   صلى ع عليه وسلم  للَّ الَةلار  ما : أاَجها َفياانا َبلن  عَّياَيةالةا ِالاعا ، وف  سةن الدافم  دعاَن سَّ
ا ياَعلامَّ    ا ياَعلامَّ، واأاَعلامَّ الَةار  ماَن عام لا ب ما م د 1/535تارا ا ما    .342بِر
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والصالحين وجما  التمسل بهم عةلد  ةب  إ ن فتصمف الشيخ دفحمه ع  ةان متم ال ف  حب ال

اللدعاء ، وال أ ةللر انله أجللا  اسللتعانة بأحلدهم مللن بون ع وملا يللذةر مللن جلما ع لالسللتعانة بهللم ال 
 يتعد  جانب التمسل بجاههم إلى ع تعالى وهم أمر فيه ما فيه من الخالف . 

ر أمرال : وهم أن احلد الهلبلة ولل  تتضح صمفة التصمف عةدع دفحمه ع  أجد من المهم أن ا ة
طلب مةه أن يعهيه وفبال فقاع له : أنصح  يا ولدي باالهتمام بدفوس  فأن  طالب ف  المدفسة 
فاهتم بها ، فالشيخ الةبهان  دفحمه ع  جاءع من يهلب مةه م ل طلب  فقلاع لله : وفب  بفوسل  

 يقة لمن يهلبها بصدق   .ف  المدفسة وأنا أِمع ل  م ل ِمله ، فتمجيه ةهذا يمضح الحق
فهلللذا هللللم الماِلللُ العمللللل  لتصلللمف الشلللليخ دفحمللله ع  وم للللاع جلللل  فلللل  تمجيهللله الةللللار التمجيلللله 

 اسسالم  الصحيح وتمضيحه لهذا المةهج بصمفة خاصة .
و ذةر الشيخ عبد الغفمف فما  دفحمه ع  عةه ف  هذا الجانب أمرال يقمع : ةة  افةب مُ الشيخ 

مه ع  ف  سيافته وة يرا ما ةان يصحبة  معه ف  سفراته باخل القضاء وخافجه عبد الر اق دفح
وةةلل  أسللمعه يللربب بائمللا ِللمع  وةلان دفحملله ع  يحللب سللما  القصللائد التلل  تشللدو بمللد  الةبلل  

 الشاعر :
  1دأحب الصالحين ولس َّ مةهم               وأفجم أن أناع بهم شفاعة

 و هدع وةرمه وتقماع فأِمع له دفحمه ع فحمة واسعة  مداعبال :وةة  اعرف مكانته ف  فقهه 
 تَّحب الصالحين وأن  مةهم        وتعلم فمِاهم شبرال وباعا

 المهلب السابُ
 فعايته لأليتام والفقراء والمساكين

لقللد عللاي الشلليخ عبللد الللر اق دفحملله ع  مللُ الفقللراء والمسللاكين وا يتللام والمحتللاجين وغيللرهم مللن 
ا  الحاجات ، فلان يتفقدهم و رعلاهم بسلر ة وةتملان حفاظلال عللى سلمعتهم وإبقلاء للتعففهم ، أصح

فلللان مللن القلللة القليلللة الللذين ةللان الفقللراء ي قللمن بهللم و هلبللمن مللةهم خفيللة فلللان يراعلل  شللعمفهم 
 وأحاسيسهم .

ف لد أن اعلرف يقمع الشيخ عبد الر اق تمفيق يقلمع لل  الشليخ عبلد اللر اق دفحمله ع  : د عةلدما أ
حالة الشخص المابيلة وهلل انله فقيلر أم ال ؟ اسلأله : هلل حججل  بيل  ع الحلرام حتلى ال أشلعرع 

 بأنه فقير أو صاحب حاجة فإ ا عرف  فقرع أو حاجته واصلته بما استهيُ مماصلته فيه  . 

                                                 

هلل  باف 1014شفا : عل  بن دسلهان  محمد، أبم الحسن نمف الدين الملال الهلروي القلافي دالمتلمفى: شر  ال  1د
 هل . 1421،  1بيروت   –اللتب العلمية 
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حيةمللا  وممللا يللل م  ةللرع فلل  هللذا الجانللب : أن للله أسلللمبا فلل  إيصللاع المسللاعدات إللليهم ، وهللم انلله

يأخذ أحدا سيصاع الماع إلى فقير يقمع له : ضُ المساعدة على بابه واطرق البا  وامش بحيث 
ال يللرا  أهللل الللداف ، أو يقلل  هللم بعيللدا بحيللث ال يللراع الفقيللر و هلللب ممللن معلله إعهللاء المسللاعدة 

 لمن يفتح البا  من غير  ةر المصدف .
ه ع  ةلللان فئللليس الجمعيلللة الخير لللة للبلللر ومملللا يلللذةر أيضلللا فللل  هلللذا الجانلللب : أن الشللليخ دفحمللل

واسحسللان فلل  ِضللاء هيلل  مةللذ عمبتلله مللن الفلمجللة إلللى وفاتلله دفحملله ع  يتفقللد ا يتللام والفقللراء 
والمسللاكين والمحتللاجين وعمائللل الشللهداء وأبةللائهم و عللاونهم بمللا يخفلل  عللةهم ةاهللل الحيللاة و قلهللا 

ر  تضلللاف إللللى مهامللله المتقدملللة ، فللللان و ماسللليهم بملللا يسلللد حلللاجتهم الضلللروف ة وهللل  مهملللة أخللل
دفحملله ع  عمنللا للفقللراء والمسللاكين والسلليما طلبللة العلللم مللةهم فلللان خيمللة مللن خلليم عللدة غهلل  

 حاجة المتعففين وغيرهم آنذا .
ومن الهرف الت  تذةر فل  إسلراعه لمسلاعدة ا يتلام والفقلراء : أن الحلا  عبلد ا ميلر سليد إبلراهيم 

 –ملن بلا  الهرافلة  –والحا  عبد المها  ال وفي ِاال : ِلةا يمما للشليخ عبلد اللر اق دفحمله ع  
ةلا ملاال حج  نحن نعرف أيتاما جيرانةلا و حتلاجمن إللى المسلاعدة ، فأسلر  بلإخرا  محفظتله ليعهي

فقلةا تعرف مةهم ا يتام ؟ فقاع : ال وإنما اكتف  بت ةيتلما لهم فقلةا له : ةالنا يتيما ا بم ن فاخذ 
ا فيه وأعاب الماع إلى محفظته دفحمه ع تعالى   .   يضح  مستغِر

 المهلب ال امن
 عالِاته االجتماعية

ان يشافةهم أفلراحهم وأتلراحهم وجميلُ لم يكن الشيخ عبد الر اق دفحمه ع  بع لة عن الةار بل ة
مةاسللباتهم باعتبللافع احللد وجهللاء القضللاء ، فلللان يلبلل  بعللمة ا عللرار وتمبيللُ الحجللا  واسللتقبالهم 
وحفالت الختان والمةاسبات الديةية وةل مةاسبة مشروعة سماء ةان الداع  لله جلافا أم غيلرع ِر بلا 

 أم بعيدا . 
مصابهم و عمب مرضاهم و شيُ جةائ هم و سلير فل  حلمائج  كان دفحمه ع  يتفقدهم و ماسيهم ف 

كللل مللن يكلفلله بمشللكلة أو معضلللة حتللى يحلهللا للله ، وةللان دفحملله ع  يسللعى فلل  اسصللال  بللين 
الةار وحل مشاكلهم عائلية ةان  أم عشائر ة ، وةان متماضعا مُ الصغير واللبير مرحا يحلاوع 

مصلللين ةللان ي  يلله بللاللالم وهللم يضللح  للله إفضللاء الجميللُ ِللدف المسللتها  ، حتللى أن بعللض ال
 .  دو ضر  على أكتافه عمال بخلق الةب  

وةان دفحمه ع  يماصل أهل وبع وأِربائه ، القر ب مةهم والبعيد ف  أفراحهم وأح انهم وةلذل  فل  
ا عياب والمةاسبات وةان  لله مكانلة ةبيلرة بلين عائلتله دآع حبيلب  فللانما يمت للمن أملرع و سلمعمن 
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المللله و لت ملللمن بللله و بغلللمن فضلللاع ، وهلللم بالمقابلللل يعلمهلللم اآلبا  الفاضللللة وا خلللالق السلللامية ك

و حذفهم من تر  العابات وا خالق االجتماعية الهيبة الت  وف ها عن آبائه وأجدابع وتربى عليها 
 هم وأِرانه. 

خصاما باخل العمائل كان دفحمه ع  يعد ا سمة الحسةة لجميُ عائلته ، وةان إ ا علم أن هةا  
يذهب إلى ةال الهرفين و حاوع جاهدا أن يصلح بيلةهم ، فل يلرا ملا ال يلربع احلد بلل الللل يحترمله 

 و حبه فلان يعتبر الشيخ ا كبر ف  العائلة اللر مة ف  المكانتين الديةية واالجتماعية . 
يهللا ةبللاف أهللل هيلل  وممللا يللذةر هةللا أيضللال : انلله ةللان يصللةُ وليمللة إفهللاف ةللل يللمم عيللد يجتمللُ ف

ووجهائهلللا وةلللذل  الفقلللراء والمسلللاكين وغيلللرهم حتلللى أصلللبح  سلللةة حسلللةة ةلللل يلللمم عيلللد تقلللام هلللذع 
المليمة فل  باف الشليخ عبلد اللر اق دفحمله ع  وال تل اع هلذع السلةة صلدِة جاف لة ِائملة إللى يممةلا 

 رفة .هذا تلتب له ف  سجل حسةاته بفضل ع تعالى  م ببرةته وبسالمة أبةائه الب
ل  سليافته عةلد  ومن الهرف الت  تذةر ف  هذا الجانلب وملد  عالِتله بالةلار : انله  ات يلمم أِو
بةان الحا  مجيلد حجل  محملد دفحمله ع  وةلان عللى السليافة دسليباية  ، فلملا بخلل الحلا  عبلد 

، الللر اق إلللى الجللامُ ليصللل  العصللر بللا  الحللا  مجيللد دالسلليباية  لرجللل مللن المللافة علللى أنهللا للله 
فلما أنهى الشيخ صالته وخر  من المسلجد فأ   لل  الرجلل يخللُ دالسليباية  علن السليافة ، فسلاع 
الشلليخ الرجللل لللم تفعللل هللذا ؟ فقللاع الرجللل اشللتر تها مللن دمجيللد حجلل  محمللد  فضللح  الشلليخ عبللد 

اع له وبكم اشتر تها مةه ؟ ِلاع بتسلعة بنلانير ، فأعهلاع الشليخ تسلعة بنلاني ر الر اق دفحمه ع  ِو
 و هب وهم يضح  مما فعله الحا  مجيد حج  محمد . 

 المهلب التاسُ
فه مةها  الحالة السياسية الت  عاصرها وتقلباتها ومِم

إن من يستقرأ تمجه أولئ  الرجلاع ملن أم لاع الشليخ عبلد اللر اق دفحمله ع  ملن هلذع الةاحيلة يجلد 
حمظلا ملُ الحكمملات والسياسلات التل  أنهم يبغمن السالمة لديةهم وأنفسهم ، ولذا ال تجلد تماسلا مل

كان  تحكلم اللبالب ، ةملا يبلدو أن الشليخ عبلد الع  ل  دفحمله ع  ةلان عةلدع هلذا التمجله للذا سلل  
 تالميذع المةهج  اته .

وعلى الرغم من  ل  فإنهم ةانما يقفمن المِم  الحا م فيما إ ا انتهك  حرمات ع عالنيلة وظهلر 
وممللا يللذةر للشلليخ عبللد الللر اق دفحملله ع  فلل  هللذا الجانللب والللذي  أمللر مللا يللدعم إلللى اسنلللاف ،

يذةرع ةباف أهل هي  : حيةما ةتب  بعض الصح  العراِية ما يدعم إلى اسنلاف مما يَّعتبر ةفلرال 
بماحال ، وانتقدها جميُ أئمة وخهبلاء العلراق ، افتقلى الشليخ عبلد اللر اق مةبلر الجلامُ الشلِر  يلمم 

لللله الجمعللللة وفبه علللللى تللللل   الصللللح  ومقمالتهللللا الخهيللللرة وأ ةللللاء الخهبللللة طللللمق الجللللامُ وفمللللما فِم
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ل  ةبلاف  بالرصاص ، وبعد انتهاء صالة الجمعة أصروا عللى أن يأخلذوا الشليخ إللى السلجن ، فِم
أهل هي  وفجاالتها ووجهائها سدا مةيعا بون  ل  ، ومةهم الحا  عةاب سبت  هم شلم دفحمله ع  

لى لحمايلة الشليخ فل   لل  اليلمم ، وبعلد أن علاب إللى مة لله اعتقلل فل  وغيرهم مملن هيلأهم ع تعلا
 نفس اليمم وخر  ف  غضمن أيام هم ومن معه بعد أن خرج  مظاهرات تهالب باسفرا  عةهم .

و ذةر أيضا أن الشيخ عبد الر اق وغيرع من تالميذ الشيخ عبد الع    دفحمه ع  ةلانما يسلتغلمن 
جيله الةلار وتلمعيتهم و عتبرونله نشلاطا إسلالميا وتمجهلا بعم لا لللرب عللى المةاسبات اسسلالمية لتم 

ا فللللاف اسلحابيلللة والعلمانيلللة والبهائيلللة والقابيانيلللة وغيرهلللا ملللن ا فللللاف الهداملللة ، وبالمقابلللل ةلللانما 
 يتلقمن االعتقاالت والمسائالت من ِبل السياسات الحاكمة .

ح ا  مهما ةان هدفها فيقمع الدةتمف إبراهيم دحفظه كان الشيخ دفحمه ع  يحذف من االنتماء لأل
د للللم يكلللن واللللدي دفحمللله ع  يميلللل إللللى السياسلللة أيلللال ةانللل  وال إللللى أي حللل   ملللن –وللللدع –ع  

ا ح ا  العتقابع إن ا ح ا  ال تتةاسب مُ بوف العالم ف  البلد بلل عليله أن يجملُ الجميلُ بون 
للد انعكللس  للل  علللى أوالبع ومللن سللاف علللى بفبلله ، إ   االلتفللات إلللى تللل  ا حلل ا  والتمجهللات ، ِو

كان والدي دفحمه ع  يحذفنا ملن االنتملاء  ي حل   ةلان وان نبتعلد علن ةلل عملل ح بل  حتلى 
 ولم ةان إسالميا   .  

ومللُ هللذا ةللله فللالمالحظ علللى الشلليخ دفحملله ع  : انلله ةللان يتعامللل مللُ هللذع السياسللات الحاكمللة 
علللى مختللل  تمجهاتهللا بحكمللة وحسللن تصللرف مصللحمبين بالصللبر والحلللم والللذةاء ، فمللُ ةمنلله 
إماما وخهيبا للجامُ اللبير ف  هي  و م ل إحد  الماجهات الديةية فيه إال أنه للم يلذةر عةله انله 

 ن سلهان أو طلب مةه مةفعة خاصة علما انه ةان  لديه القدفة على  ل  . تقر  م
يقللمع الللدةتمف أحمللد جمعللة : د وممللا يمكللن أن يضللاف إلللى جانللب تمخيلله السللالمة فلل  بيةلله هللم 
ابتعابع عن مماطن الفتن ، ففل  بلدء الحلر  العراِيلة اسيرانيلة ةلان هلم خهيلب اكبلر جماملُ هيل  

عللال والسلليما انلله الشخصللية وأبر هللا وهللم دالجللامُ الشللِر    وةانلل  االسللتعانة بلله إعالميللا أمللرال متِم
ا ك ر ِبمالل وتأ يرا من غيرع ف  المجتمُ الهيت  ، و جل البدء معله بهلذا االتجلاع جلاءع ملن يخبلرع 
بضللروفة حضللمفع إلللى مقللر الحلل   فلل  هيلل  عصللر يللمم إخبللافع فلانلل  اسللتجابته لهللذا التبليللغ بللان 

ِلاف ا نبلاف فل  الرملابي و قلدم طللب إعفلاءع ملن الخهبلة ، وعةلد سل اله علن يذهب إلى مدير ة أو 
 عدم الحضمف ِدم لهم طلب اسعفاء   . 

وبالمقابل لم يذةر عةه أيضا انه ِو  ضد تل  السياسلات أو تلللم عللى ملن ةلان يقل  معهلا ملن 
 إخمانه ا ئمة والخهباء .
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لل  فللأفابت صللمت وبعللد بخللمع العللراق الحللر  العراِيللة اسيرانيللة أحسلل   الدولللة آنللذا  بخهللر المِم

لل   لل  نفسلله شللعر ا ئمللة والخهبللاء بخهللمفة الهجمللة الفافسللية مللن ِبللل إيللران فِم الشللعب وفلل  الِم
الجميُ يدا واحدة آنذا  ضد الملد الفافسل  اللذي ةلان يحلاوع اجتيلا  العلراق واحتاللله مةلذ سلةمات 

فهم المشلرف لمف  طم لة ، والحق فقد ةلان لألئملة والخهبلاء ملِم فل  هلذا الجانلب وحلث الةلار للِم
ضد تل  الهجمة الفافسية الشرسة الت  تقصد غ و العالم العربل  واسسلالم  بفلرهلا الفافسل  علن 

ية للعراق .  طر ق البمابة الشِر
 المهلب العاشر 

 بعض وصاياع لتالميذع وما ةان يفيدهم به
مه ع  وةان  له وصايا يمصيهم  ةرنا ف  مهلب مستقل عدبا من تالميذ الشيخ عبد الر اق دفح

بها أهمها وصيته لهم بأباء الماجبات المفروضات من الصلمات الخمس ف  المسجد وصلمم شلهر 
 فمضان ، وأباء ال ةاة وحج بي  ع الحرام لمن ةان عةدع ماع  . 

 وممللا ةللان يمصلليهم بعللد  للل  : االهتمللام بالللدفور اليمميللة وتلرافهللا فلللان يقللمع : دالللدفر حللرف
والتلراف أل   ، وةان إ ا علم من طالب ضعفال ف  حفظه ِص عليه ِصة ابن حجر دفحمه ع  
فيقللمع للله : يللا ولللدي إن الحللافظ ابللن حجللر دفحملله ع  ةللان ضللعي  الحفللظ فمللر  ات مللرة علللى 

     فجللل يحلل  صللخرة بحبللل حتللى تللر  أ للرال ةبيللرال فيهللا فانشللد يقللمع :        ألللم تللر أن الحبللل بتلللرافع     
 ف  الصخرة الصماء ِد أ هرا

فللتعلم ابللن حجللر دفحملله ع  أن تلللراف الللدفر يلل  ر فلل  فسللمخه فلل  الللذهن فاخللذ ابللن حجللر هللذا 
 المسل  ف  التعلم حتى أصبح دفحمه ع  خاتمة الحفام والمحققين . 

يال وان ِليلل كان دفحمه ع  يعلم طالبله سللم  اللتعلم وأب  اسفتلاء وان العللم بلالتعلم وان ةلان ِلل
 العلم مُ العمل أفضل من ة يرع بال عمل وةان يمت ل ِمع الشاعر : 

 وعالم( بعلمه لن يعمال     معذ  من ِبل عباب الم ن
و ةرنا عن الشيخ دفحمه ع  انه ةلان ال يرضلى أن يلذهب أوالبع إللى اللليلات فللان يقلمع : إنهلا 

من مفاسد االختال  وسمء ما يحصل فيهلا ملن  تبعد طالب العلم عن بوفع ف  المسجد مُ ما فيها
مةلرات ، فيقمع الدةتمف إسماعيل عبد الر اق : د حلين ةتبل  فسلالت  فل  الماجسلتير علن اسملام 
عبد ع ابن المباف  دفحمه ع  أخفى عدم فضاع وحضر المةاِشة وةان يقمع لبعض الحاضر ن 

ةتللب عللن سلليرة اسمللام عبللد ع ابللن المبللاف  فيهللا : د أنللا لللم افض عليلله بخمللله اللليللة للللن لمللا 
دفحملله ع  وفقهلله لللم نعتللرض عليلله بللل أفابنللا وأفللاب الةللار فيهللا   ، ولقللد ةللان للله الفضللل اللبيللر 

فعلللى الللرغم مللن نيللل  شللهابة  –للليس للللمن  ابةلله  –الللذي ال اسللتهيُ فب جميللله فأِملهللا بصللراحة 
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تعلمتهللا خللالع مراحللل  الدفاسللية إال وهلل  مبةيللة  الللدةتمفاع وبدفجللة أسللتا  فانلله ال تمجللد أي معلممللة

على ا سار الذي أسسةا عليه من بداية تعليمه لةا القراءة واللتابة  م ِراءة القران  م ِراءة العللمم 
 بفةمنها المختلفة ، وان    ةر أوع بي  خهه ل  بيدع  خط م له :

 المتأب   تعلهم ِمام الخط يا  ا التأب        فما العلم إال   ةة 
وعلللى فغللم مللن شللدة والللدي دفحملله ع  وغلظتلله فلل  طر قللة التعللليم وأنهللا ةانلل  سللببا مللن أسللبا  
ك يللرة أبت إلللى ابتعللاب ة يللر مللن الهللال  عللن هللذا المسللل  ، إال أنةللا بعللد أن واصلللةا طر للق العلللم 

اللذي  أحسسةا بحرصه دفحمله ع  عللى طلبلة العللم ، وان شلدته ةلان الهلدف مةهلا تقم لة ا سلار
يبةى عليه طالب العلم والمماصلة بله فل  هلذا الهر لق ، وان ةةل  أف  اآلن خلالف ملا ةلان عليله 
من طر قته الشديدة والت  أخذها تلقيال عن شيخه وطبُ والديه فان  ا ةر ف  عام من ا علمام أتلاع 

بإمكانله أن  طالبلال  ، فللان 15طالبال  ولم يبق مةهم سم  د 60من القر  وا ف اف ما يقر  من د
يخف  من وطأته معهم ليكمن أحفظ للعدب اللبير الذي ةان باسمكان الصبر عليهم واسفلابة ملةهم 

 الن الحاجة أصبح  ماسة  م الهم   .
ومملللا يةقلللل عةللله مملللن ةلللان يحضلللر مجلسللله فللل  غرفتللله انللله ةلللان يحلللث طلللال  العللللم عللللى طلبللله 

بياتلا ملن الشلعر يحلاوع تحفليظهم إياهلا فل  ومماصلته وةتابته خشية الضيا  ، فلان يعلم طالبله أ
 فضل ةتابة العلم وه  ِمع الشاعر : 

 العلم صيد واللتابة ِيللدع       ِيد صيمب  بالحباع الما قة
 فمن الحماِة أن تصيد غ الة       وتترةها بين الخالئق شافبة

 
 الخاتمة

بعد أن انتهيةا من ةتابة هذع الصفحات ف  مسيرة الشيخ عبد اللر اق دفحمله ع  العلميلة والعمليلة 
للد تةللاوع بعضللا مةهللا الشلليخ الللدةتمف احمللد  نللذةر هةللا بعللض فضللائله وشللمائله التلل  عللرف بهللا ِو
جمعة دحفظه ع  ف  ِصيدته الت  ف اع بها بعد ممتله جملُ فيهلا ة يلرا ملن خصلاله للذا سةقتصلر 

 ف  هذع الخاتمة على  ةر هذع القصيدة والت  ِاع فيها: 
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أال هلل  نال زف لات   ت ثلةم للديظ بلت  ه  
فاااااا ا                         دّسه نزلةااااااز  

             اإلماااااااااااالم  ةاااااااااااز أ ااااااااااازب    أمااااااااااا   
وياااااز  ااااا عم  الاااااديظ  ال   ااااا    اااااد ا          

         ف ااااد عاااازا نااااظ هااااذا ال جاااا د  اابااااب  
دا           فاااااا وجااااا  ال اااااال   عزنااااا ويصاااااةد  

           عااااااز ال   ويا اااااى بةااااااز ي ا ااااااا اإللاااااا   
يااااااااام  ا يبًاااااااااا   ز ااااااااابز               ولااااااااا   وأ

 ه ال  عاابظ  ا  أهد ف ل   فهااذي ب  ت  
 س اااات   وان  عزل        إن بلاااات  هااااذي فااااااا

 ا هّبا زيج  اا أم          ه سفعد  اايزي نازةا  إ
ول   لهم وا            نزشايظ لدي    

ااااا بهااااام  اخااااا                    إال كال  
 ةهم أن ال  اااز   هااا نل  لااا  كااازن هة   لااادا  و  

ا  كاااااااالم   ن  وأ                   ذلااااااام  
 الكااااااازفايظ   عااااااازد  ال ي   ةااااااا  ظ  لّ  عا   خ ااااااا
           ووا اااا    طاياااااح ا حااااح   ةاااا ان  ه  ونها  

          زباااااب   بعااااا    ال اااااح   أسدت   ذي إن  ف ااااا
ااااااااوي                بسااااااااا م   ظ شاااااااا  ا   هاااااااااز  كة 

ل از  ح  ه ح  اإلمالم وه   ااد   م ى شانم  
 وياز ناز ال                  نزلةز      بي       أن  

 اادسي  ااظ   اازفل  ك اات  نااذلا ال اا م إن   دع  
الأاا ج يفااا   كةاا ت   ف  اادنزفة ت   يياا ن  
عاااازي الةساااالة ظ فه ااااز ن            ثًااااا   

 ونةأااااا وسكااااب                   ب  ااااده  
  اا ى ا   ااز وناعااق  سكب   صاا ب  الأاا ج    

 ب ااادا  ن  ن اااز  ف اااز سر اااز واسحااام ن   نصاااب  
      نلى خ ا األنزم   ةد   بازه   و قّ 

  ا إ ز ازس ى     اأ ازباد  ف  ق    ن  
ااا ل ااا   عفي    زب  ده سك اااز  زهدياااظ األنااازم م 

ااااا   أااااا ظ   ك ااااات   ز ااااازفةظ       انفاا  
نلاااااااااى أهاااااااااق ال سااااااااازد  بز ااااااااازيي ن  

أبز زوياببى  ا ح ث   ديظ   سز زوي أا  ح  
أن يااذوح حاا زبدن  اا  لل  ااا  انفاازاةا  
  فاااا الباااا ش صاااز   ز زو عاف اااحفاااى ي  

 أباااااااا اباااااااااه م حفةاااااااز   هةز زف  اااااااق  
باد بادا يف ز ى مازسوا  ا ةسنز    ااز ى دون  

نلى نهج ال   اد ناز ازإ ا  از أسادوا أن 
م أثز ازإ ا   ه  ي  هم نهاز  ة  يع أ ا كاا زيعلّ  

حاا زويااب ا لاا   ال ااال     ااح نهااج  ي   لاام  
صاادح ال اا   ل   ز زب عااق  اماا    ةال با    

ااااي   ال لاااا ا     اااادح  أثز زو  ااااة ن   ح  ل 
  اا از   م    ت  د  ن   عدادا       ت  دوا زوان س  

 فز    شااا    ناز زفبجاادس باا نلااى أال ي اا م  
الكاااااام  ناااادا خطاااا    كااااذا وناز زكايةااااز  

 ولزا اااازباأت   ن اااا       ز  شااااكاا زن اااازسح 
فااا  ت  ا    نلااى ديااظ ال بااا مااال زإ ا با اا

ل اااااا  ن ف  الااااااديظ بااااااد يفاا ىاااااا نفا  فعال  
  هااز بزنااديظ ب ز اازل  اى  كال زل  هااق  

    افااا ع  با ااا ان الكاااايم وماااز زفازه  
                عاا ز ال ؤاد   ب   اا   لديا   ز زحب بز  
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 ِائمة المصابف والمراجُ

حليللة ا وليلللاء وطبقللات ا صلللفياء : أبللم نعللليم أحملللد بللن عبلللد ع بللن أحملللد بللن إسلللحاق بلللن  - 1
م  1974 -هللللل 1394هللللل  مهبعللللة السللللعابة ، مصللللر د430ممسللللى بللللن مهللللران ا صللللبهان  دت 

 بيروت ، بدون تحقيق .
  تحقيلق : مجممعللة 279سلةن الترمللذي محملد بللن عيسلى بللن سلمفة أبللم عيسلى الترمللذي دت - 2

   .1975 -هل 1395د 2لماء ، مهبعة مصهفى الباب  الحلب   من الع
هلل  تحقيلق محملد فل اب 261صحيح مسلم : اسمام مسلم بن الحجا  القشيري الةيسابمفي دت - 3

 بيروت –عبد الباِ  ، باف إحياء الترا  العرب  
ن الفضللل مسللةد الللدافم  المعللروف بللل دسللةن الللدافم   أبللم محمللد عبللد ع بللن عبللد الللرحمن بلل - 4

هلل  تحقيللق: حسلين سلليم أسللد اللدافان  باف المغةل  للةشللر والتم  لُ، السللعمبية ، 255اللدافم  دت 
 م  . 2000 -هل  1412، د1 

وةللذل  مللن المصللابف التلل  اعتَّمللدت الةقللمالت التلل  نَّقللل  عللن الشخصلليات التلل  عاصللرته فلل  أيللام 
البحللث ونللل  مللن خللالع الدفاسللة  طلبلله للعلللم أو فلل  حياتلله العمليللة ونللذةر بعضللا مللةهم فلل   ةايللا

الميدانية الت  أجر   عن طر ق اتصالةا بهم ، وةذل  ملا ةتبله عةله  ملالبع وأبةلابع وطالبله اللذين 
أفابونللا بمعلممللات وافيللة عةلله جلل اهم ع خيللرا ، ومللن المصللابف المهمللة التلل  اعتمللدت أيضللا ةتبلله 

ةلذل  إضلبافته الخاصلة وةلذل  إضلبافة الخاصة وبفاترع الت  ةان يلدفر فيهلا أيلام طلبله للعللم ، و 
 جامُ هي  الشِر 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


