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 المقدمة
الحمددد ربرالراللدددوالصالر اللددد عر اليددد مرملددددرادددص  وراحمددد رادددص را  لدددصالر ا  ددد  الر ملددددر لددد ر

ر صحب رأجملصال.
ر بل :

جددوبرا ددوررفدن ر رمددجر جدددرأاايرللدد مالرانادد ا رأ ر اددي ر دوأنرا ي ددو عر أ رأيددي ر دد  ل  رال دد 
ال ايلرصلدر رملص ر النر   رالش ائعراليمو  ةر ا ممةرل وعر اق ضد رراايعر رأ رأحظدهرهد  ر

لناحدوررال  و ةر أحاوا وراالركدرز غرأ رأب مدرأ رأح  فعرال اقرذلكرقيلد رمدجر جدد:ر ر حجَّ دالن ِر َّدور ححن
ر حِإ َّورلح نرلحر رال ِ كن ح وِفظني ح حح

رعرل لكرفق رهصأرل  ارالحظهراقياوأ ر ل   راللاو ةرأابوا و.(1)
 ادالراقياددوأر أاددبولرحظدهرهدد ارالدد مالرأ رجلدددر رادبحو  ر ألددولدرفدد ركددرزاددو ر ااددو رملمددوبر

ر  ا ارأ ظي نرلخ ا  ر االه مومرب .
موبرل نرااجلةرمظصمةر  أ رافصعرما ر رمجر جدعرحصثرافعراقدوا نر أملددر دأ  نر اصدجهنر اللل

ررمددالربددوق رالبشدد عر اظددص نرفدد رذلددكرفضدد ر فخدد ارقدديلر راددبحو  ر ألددولدرفددص ن:ر نرالَّددِ مالح َُّ فحددِعر مح ن
رأن أندديارالنر ر حالَّددِ مالح اندديارِاددانيننن ِبصدد  ر اح ر ح لنددي ح مح ددورأحلن نرِبمح َُّ رُح ددوأَّللا احجح ِللنددنحريح

رر قيلدد :رر(2) حرِاددالن َُّ دددر شح ددور حخن ِر َّمح
ظنر رغح َُّحرمحِج ج  ر رِر َّ لحمحوبن  قيل رصلدر رملص ر الن:ر)ر إ رالللموبر اثةرا  بصدوبر..رر(3)ريا رِمبحوِيِ رالنلن

ر.(5)أجاح  وراضورلطولبرالللنر( قيل رملص رالل عر الي م:ر)ر إ رالم ئيةرل ضعرر(4)الح مثر(
اددالرأجدددرهدد ار ذاررفقدد راأمدد رأ رأك ددبرمددالرملددنراددالرألليددكرا مدد مرا جدد برالدد مالرقدد ايارللاددو ر

مدددا نعرأالر هددير)رالشدددص رملددواعرج دد هنرلصبصاددديارل ددنرادددبدرال  ددوير ال ددد ار  يضددحيارل دددنرأحاددومري
احمدد ر رألددولدر(رأحدد رملمددوبراحوفظددةرا  بددوارفدد رالللدد رالدد اهالعرر–رادد اهصنراحددصنرجدد ترال ص دد ر

رلمورل راالرأث ربولغر كبص رف رأااوبراحوفظ  .
ر لق راق ض ره  رال اااةرأ رأيي راقيمةررلدرابحثصال:

رالمبحثرا  ل:رحصوأ رالشخلصة:ر فص :
رشرفص .مل  رال ترمور–رأررررر
رأام ر  يب .ر–لرررررر

                                                 

 .9اياعرالحج ر:ر  ةر/رر(1)

 .11اياعرالمجويلةر:ر  ةر/رر(2)

 .28اياعرفوط ر:ر  ةر/رر(3)

 عربولرالللنرقبدرالقيلر اللمد.24/رر1الح مثرأ  ج :رالبخواترف رصحصح :رر(4)

 (ربولرالحثرملدرطلبرالللن.ر3641ا قنر)رر317/رر3الح مثرأ  ج :رأايريا يرف رااا :رر(5)
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ر اليأ ر  شأأ .ر–جرررررر
رأا أ .ر–يرررررر
رام قول .حويثةرر–هرررررر

ر فوأ .ر– ررررررر
رالمبحثرالثو  :رحصوأ ررالللمصة:ر فص :

  صي  .ر-أرر
 أ اص  .ر-لرر
راا ج رف رال  ا س.ر–جرر
رج يي رف رااوبرالميوج ر الم اا رال ماصة.ر–يرر
ر ميع.ج يي رف رالر–هرر
ر شوطوأ راالج مومصة.ر– رر
ر أقيالرالوص   رفص .رصظوأر–زرر
ر. ثوا رالللمصةر–حرر
رالماوصبرال  رأقل هو.ر–طرر

رثنر  م ره ارالبحثربجملةراالرالاقوطرالم مةرال  راا خلل  وراا .
اددالرملمددوبرهدد ارالللدد عر حصدثرلددنر ا ددبرمادد رأحدد رر–احمد ر رر– بمدورأ رالشددص ررادد اهصنرالجدد تر

 راادد راددور ظصدد   رفدد رهدد ارالبحددثرفددن ا رأج  دد رجملددةراددالرالمقددوب أراددعركثصدد راددالرأق ا دد ر ادد ق
أادألر رألدولدرأ ر طصددرفد رممد هنر أ رماظلديارالادو ربللم دنرر–الملوص  الرل ر ط ب ر أق بوئد ر

ركمورقم را اظصنراا بصو رلل يراا نراالرال مالرلنرأ فقربمقوال  نرالاصموراحالرهننر واجرالل اق.ر-
ر برالحم رف رال  صور ا   ع.رررررررررررررررررررررررررررر
ر
ر
ر
ر
ر
ر
ر
ر
ر
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 المبحث األول
 حياته الشخصية

 وفيه: 
 : عصره الذي عاش فيه: -أ 

مركمددوراددص بصالرلاددورمادد راليدد مرمددالر1984ر–مر1933لقدد رمددوشرالشددص ررادد اهصنرللظ دد عراددوراددصالرمددومر
راص أ رالشخلصة.

اصواددصةركثصدد عر كبصدد ععرفظدد راللددومرالدد تر لدد رفصدد ركددو رالحددوكنر اللدد اقرفدد رهدد  رالظ دد عر دد  رأحدديالأر
معر فدد رالصدديمرالثددواالراددالر1923ملدددراللدد اقرالملددكرفصلدددرالدد ترام لدددرمدد شرالمليكصددةرفدد رمددومر

أديف رالملدكرفصلددرلص ديلدرالملدكرر–اللدومرالد تر لد رفصد رالشدص رراد اهصنرر–مر1933أمليلرادالرمدومر
ر.(1)غوزترااو  

مرق درالملكرغوزتعرلص ديجرااو د ررااد راليحصد رفصلددرالثدو  ر هدير1939 ف ر   ر صيو راالرمومر
لدنرم جدو زراددالرال ابلدةرادالرممدد  ر لصلدبور ولدد رادميرا اصد رمبدد رانلد ر صدصورملصدد ر  لصدورللل دد عر

الد ترأملدالر الأحدويرالل بد رال و دم    لرف  عرحانرالملكرفصلدرالثو  ري درالل اقرمضيارفد را
ر.(2)الل اقر ا اي  اصال

مرحددصالرق دددرالملددكرفصلدددرالثددو  عر ب دد ارا   دددرالل دد ر1958 بقدد رحاددنرالمليصددةرقوئمددورح دددرمددومر
لصبدد أرالحاددنرالجم ددياتعرفيددو رأ لرائددصسرلللدد اقر  دد ارراحمدد ر جصددبرال بصلدد ررالمليدد رفدد راللدد اق

الدد ترا  صدد رائصيددوسرلمجلددسراليددصويععر أصددبورمبدد راليدد  نرقواددنرائصيددورللدديزاابعرثددنرق دددرمبدد راليدد  نر
مرلصلددبورمبدد راليدد مرمددوالرائصيددورلللدد اقرادد الراددالراحمدد ر جصددبرال بصلدد ر1963قواددنرفدد رمددومر

ر.(3)مق درمب رالي  نرقوانال ترا    را عرحام رب
ق دددرمبدد راليدد مرمددوالرلص دديلدرااو دد رأ ددي رمبدد رالدد حمالراحمدد رمددوالرائواددةرر1966 فدد رمددومر

مرملددددرمددد رأمضدددوبرحدددجلرالبلدددثرالددد مالرقدددوايار1968الجم يا دددةعر أدددنررقلدددول رادددالراالدددب رمدددومر
ر.(4)ائواةرالجم يا ةر-أح رأمضوئ رر–حانر   اررلص يلدرأحم رحيالرالبا ربوال ق لرملدرال

                                                 

 .ر265ق  :ربوق رأاصالرالياي:رر12رماظ :رحيايثربغ ايرف ر(1)

ر10عرفوضددرالبد ار:ر1941ماظ :ري ارالجصشرالل اق رف رحاياةرال فوعراليطا ر الح لراعرا  طو صوراداةرر(2)
 .154 ر

 .ر184ر–ر182الحقصقة:رهويترملصيت:رر–ماظ :رمب رالي  نرقوانرر(3)

عر أزادةرالقصدويعرفد راللد اق:رممد رأحمد ر100ماظ ر:رأدوا  راللد اقراليصواد رالحد مث:رمبد رالد زاقرالحيدصا :رر(4)
 .40الج  ت:ر
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مرحددصالرأمظدد راددالراالددب ربيددببر ضددل ر1979 بقدد رالبادد رائصيددورللجم يا ددةرالل اقصددةررلدددرادداةر
ر.(1)م2003اللح عرف يلدرص امرحيصالرااو  ر أصبورائصيورح درمومر

 د عرال د رمو د ورالشدص رراد اهصنركو د رغصد رايد ق عر امورأق مرم ضورجلصورأ رأ ضوعرالل اقرف رالظ
اددالرالاوحصددةراليصواددصةعرليددالر ددصخاورلددنر اددالرا ددأث اسرا دد  رال غصدد اأرادددركو دد راياقظدد رج  يددةر حواددمةر
أاومركدرايؤ لرموص  عرفيو ر ل عربولحقر الر خولرفد ر رليادةرالئدنر الرأ مد رالا صجدةرا مدور

ركو  .
االادد ق ااراليصوادد رفدد راللدد اقر  دد ارركددو رقدد رأثدد راددلبورملدددررأاددوراددالرالاوحصددةرالثقوفصددةرفددن رمدد م

الثقوفددةعرفلددنرأيددالرهاددورراؤايددوأرملمصددةرأ رثقوفصددةركددول  ر شدد  هورهدد  را  ددومعركمددورأ رالمدد اا ر
رفص دوررالرأاادوبرذ ترالد  دراللدول ررلددرأ رقواد رالجم يا دةرالل اقصدةر كو  رقلصلةرح درالر ادوير نقبحددح

 يربلددارال قدد مرفدد رهدد ارالمجددولرفددوزيايأرأمدد ايرالمدد اا ر أصددبورمرحصددثر دد  أرالددب1958مددومر
ال للصنراجو ورليدرأف ايرالمج مععر اا ح ث رف رالي صاوأراالرالقد  رالموضد رمد يرادالرالجوالدوأر

ر.(2) اليلصوأرامورمؤث رر جوبورملدرحصوعرالمج مع
فقد ركدو رذلدكرالللد رر–احمد ر رر–صةراالج مومصةرف رالللد رالد ترمو د ر دصخاور أاوراالرالاوح

م ينربولبيوطةر صظوبرالاصةرل ارمواةرأااوبرالمج مععرفولم  بعر حيال نر   ارر جد رماد هنرالغصد عر
فيدو ررع(3) الاخيعر الش واةعر اعرذلكرفن رالحصوعركو د رأاقلد وراليثصد رادالرألدولصنريماادوراناد ا 

ركبص رف رأ اص ركثص راالرألكرال لولصنراصالرأف ايراج مل عركمورأك رل ركثص راالر للشص ررا اهصنري ا 
رالوص   ر أق ا  .رر

ر
ر
ر
 : أسمه ونسبه: -ب 

                                                 

 اددوربلدد هوعر لةاو ددةرالللمصددةرفددن ا رقدد رر156ماظدد :رأددوا  راللدد اقراليصوادد رالحدد مث:رمبدد رالدد زاقرالحيددصا :رر(1)
 اا قص ربلارالمللياوأراالرااظياةرا     ص :ر باةرالبل ع.

 .259/رر12ماظ :رحضواعرالل اق:راجميمةراالرالمؤلظصال:رر(2)

 .13شص رمب راللج جراولنراليوا ائ :رال ك يار ول رأحم راللولو:رماظ :رالر(3)
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عر  ليير يدب ر(2)االرجوانراالرح م راالر ول راالرا ص راالر و  شر(1)هيررا اهصنراالراحصنراالرج ت
عررح ارالقبوئددرال د ركو د رأقطدالرالجج د عرالل بصدةرفواأحلد ر(3)رلدرقبصلةر)ر م ر(رالل بصةرالمل  فة

ر اا ق را ورالمقومرف رالل اقراا ش عراوراصالر مول ررلدرجايب ر   ق ررلدرغ ب .
 : والدته ونشأته: -ج 

رحد اراد  راحوفظدةرر(4)صد فد را مادةرهرمر1933هدر1352ةراار–احم ر رر– ل رالشص ررا اهصنر
راليليي ة.ال ا رايا ور ا اي ر ججبراالرر–ال  رأح رجم يا ةرالل اقراالرالغ لرر–ا  بوار

 شأر صخاورف ره  رالم ماةراالرأا عرفقص عر بيصطةرفد ركددرادورأحمددرهد  راليلمدةرادالرالدو عرفدأاي ر
كو ر ح  لرا اةرالحصوكةعر كو راجد رصدولحور حظدهرالقد   راليد  نرمدالرب د رغصدبرادعرأ د رأاد ر

ر.(5)الر ق أر الر ا ب
 ق ركو  را ا ةرياااةرالشدص رراد اهصنرفد را اادةراليظدوحراالا  ائصدةربم مادةرهصد رال د ركو د رأيدمدر
اوبقور)ا ااةرالملدكرغدوزت(ر لمدورأخد جرادالرا حلدةراالا  ائصدةرألحقد رأادي ربولم اادةرالللمصدةرال ماصدةر

ر.رر(6)م1947ف رهص رااةر

                                                 

رالرأ راللقدبرغلدبرر– أادم رالحقصقد راحمد رر–ل:رهيرلقبرأللقرب رف رصغ  رج ت:ربظ ورالجصنر كي رال ار(1)
 ملدراالانرح درثب رف ريائ عرالاظي رملدرأ راام رج ت.

 د ر ا دبرفصد رالادياياعر أكد رلد ربلدارأااوئد رأر–احمد ر رر–اطلل رملدركشايلرصغص ركو رالشدص رراد اهصنرر(2)
كددو ريائمددور حددث نرملدددرحظددهرهدد ارالايددبرالما دديلرفدد ركشددايل ر الدد ترميصدددرفصدد ر يددب ررلدددرقبصلددةر ددم عركمددورأ ر

  قصق رال ك يارمب رال زاقر أااول ر أااوبرمميا  رمؤك   ره ارالايب.

 .30مش رال ج ت:رالشص رمي سررا اهصنراليوا ائ :رماظ :رأوا  رملموبربغ ايرف رالق  رال ابعرر(3)

هص :ر"رباي رأ ل عر بول وبرالملجمدةربدوثا صالرادالرفيق دو:را ماد راد كياعرفد رأج مد راللد اقعر هد رملددر دوط رر(4)
الظ اأعر ال ص :رال ي ععر ام ص رهص ر    ورف رهي ععر قولرااالريا  :رال صد :رالميضدعرالغدواارالمداخظاعر بد لكر

برليداي  ور ا ييدوارادورقبل دور....رذكد رأهددرا ثد رأ  دورام دره ارالبل عر قصد:را صدرفص دورهديأرفلدواأرالديا ر دو
اددمص ربواددنربو ص ددور هدديرهصدد راددالراليددبا تر  قددولرالبلادد ترااددالراولددكراددالريمدد راددالراي ددبراددالرماقددوراددالرادد مالراددالر
را اهصنعرملص رالي  م:ر ه رال عرملدرالظد اأرادالر دياح ربغد ايرفديقرا  بدوارذاأر خددركثصد ر  صد اأر اادلةعر هد ر

ر ةر".اجو اعرللب  ر
ماظددد :رالجدددنرادددورااددد لجنرادددالرأادددموبرالدددب ير المياضدددع:رأاددديرمبصددد رمبددد ر رادددالرمبددد راللج دددجرادددالراحمددد رالباددد تر

 .421ر–ر420ر–ر5عر الجنرالبل ا :ر وقيأرالحميت:ر1357/رر4ا   لي :ر

 .4ل ك يارمب رالي واررا اهصنرال ص  :رماظ :رالشص رالمجوه ررا اهصنراحصنرال ص  رالظقص ر الم ب :رار(5)

 .72اللج جراولنراليوا ائ :رال ك يار ول رأحم راللولو:ررماظ :رالشص رمب ر(6)
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ف  اجرف رطلب رللللنرالش م ر دصيوسرفشدصيوسرح ددر بدغر أصدبوراحبدورل ا اد ر دغيفورليدموعرادورملقصد ر
 الظاددي عرلصاددي راحدد رملصدد راددالرأ ددياعرالملددوالرر-ر(1)الشددص رمبدد راللج ددجراددولنراليددوا ائ ر– ددصخ ر

را  بو رالشص عرف يركمور لظ رط ب ر الوص   را  عرالحظهر  م رال كوب.
مرليدد ر ظ دد ورا ااددةريماصددةرهاددورعربقدد رالشددص ررادد اهصنر1948 لمددورا  قدددر ددصخ ررلدددرالظليجددةرادداة:ر

مددد ا رملددددرمددد رالشدددص رطددد راليدددوا ائ رالددد تربقددد رمددد ا رفددد را اادددةرهصددد راددد الرادددالرالشدددص رمبددد ر
يا ركو راحبورلما جر صخ رمبد راللج دجرفد رال د ا سرأاايرأ ر غ د لرادالراشد ب ر  ا ددراللج جعر ل

ادددالراابلددد عرفقددد رأحدددسرأ راا جددد رهددديرالددد ترميصدددل ررلددددراب غدددو رفددد راالاددد جايعرادددالرأ دددياعرالللددديمر
فجلددسر طلددبرالللددنرر–الم ااددةرا صددظصةرال ماصددةرفدد رالظليجددةرر–الشدد مصةعر فلدد راحدددررلدددراب غددو ر

ر.(2) لملدرم ر صخ را 
ثدددنرااأحددددررلددددربغددد ايرلصادددي رطولبدددورماددد ربلددداراشدددصخ  وركولل ادددةرالشدددص رمبددد رالقدددويارالخطصدددبر

عر بقددد راددد عرلصيددد ربولقلدددص عر طلدددبرالللدددنربشددد درصدددايف ر(3) الل ادددةرالشدددص رمبددد راليددد  نرالمددد ا 
ر.(4)الاصمورمليمرا لة

 الا رادالرالقديلرأ راليدةر دصخاوراأضدح رالولم دورفد ر خلدص  رماد رياااد  رملددرمد رالشدص رمبد ر
اللج جراليوا ائ رف را اا  را صدظصةربولظليجدةعرحصدثرالحدهرفصد رذكدوب رالحدوير قديعرراايأد عرفق بد ر

 رالجدددد يرالمب دددد ئصالعرفيددددو راددددالرالم مصصددددج الراددددصالرأق ا دددد رلدددد رفدددد را وبلددددةرط بددددرصاددددوسرلِررلصدددد ر جللدددد رانر
ر.(5) زا ئ 

 : أسرته: –د 
رفد رادور صددررلصد رادالرر–احمد ر رر–الح مثرمالرأا عر دصخاور ذ ر دقصالرا  ل:رادالركدو رلد رأثد  

لمصةرا ايقةرأالر هير ال  عر الثو  :رهنرال مالركو رل رأث رفص نعر اأقيمرا  جمةركدرادا نرااو ةرم
رفصمور أأ :

                                                 

 ا أأ رأ جم  راظللةرما رك ااورمالر صي  .ر(1)

 .4ماظ :رالشص رالمجوه ررا اهصنراحصنرال ص  رالظقص ر الم ب :رال ك يارمب رالي واررا اهصنرال ص  :ر(2)

 .ا أأ رأ جم  مورما رك ااورمالر صي  ر(3)

ر:راللليمرا لصةرالميوم عرأاقينررلدرأقيومر(4)
ر.ةبأيلةرالظق رانجمولصقر:ر هيرم للرأصيلرالظق ر-أر

رالشوالةرال  رأي خ جراالرالي ولر الياة.ربولقيام رالش مصة:ر هيرم للقررالقيام رالظق صةر-لر
ر الشدل ر ا يلر اللد لرالاحدي:ررملمدوس(ر12:ر هيرم للقرالغةرالل لر   ظ عررلدرمليمركثص عر)راللغةرالل بصةر-جر

  غص هو..ر اال  قوق

 .ر5ماظ :رالشص رالمجوه ررا اهصنراحصنرال ص  رالظقص ر الم ب :رال ك يارمب رالي واررا اهصن:رر(5)

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B5%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D9%87
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A3%D8%AF%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D9%87_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%B9%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D9%87%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%B9%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B9%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%AD%D9%88
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%B1%D9%81
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AF%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B9%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%82
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%82
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 والده:  –أوال 
معر كددو ربيددص ر1900هدديرالحددوجراحددصنراددالرجدد تراددالرجواددنعر لدد رفدد رقضددوبرهصدد ربحدد  يرادداة:ر

احبيبددوراددصالرالحددولرياددثرا  دد قعر حددبرأ ر قدد مرمدد رالملي ددةر الميددوم عرليدددراددالر ح وج ددوعركددو ر
أق ا  عرأقصوسر اموسعراياضبورملدرأيابرالللياأرالخمسرف رالميج عركويحور لمدرحوئيدورمايدجراصد  ر
اددور طلبدد رالاددو راددالراليددجوير ا ف  ددةرلصلصدددرأهلدد ر ذ  دد عركددو رحوفظددورللقدد   راددعرأ دد رالر قدد أر الر

لددد لكرفقددد رأ ددد ر ا دددبعراحبدددورللللمدددوبر اللدددوحصالعر جوليددد نر  يددد معررلدددص نعر  أ ددد راالدددوئح نعر ر
االصحةرأح هنر هيرالحوجراحم رمبد ر رالظصدواراليبصيد رحدصالرأ دواررلصد را يدجصدراااد رااد اهصنر

رر.ف رالم ااةرال ماصةرما رالشص رمب راللج جراليوا ائ 
ر.(1)احم ر رألولدر–مر1974 اف  رالماصةرااة:ر

 أثره في أسرته: –ثانيا 
اغنرصدغ رادا ر  جدييرر–لق ركو رللشص رال ص  رأث ركبص رف رأا أ ر أااوبرمميا  عرح درأصبور

المي شددددوارفدددد ركدددددرالضددددلةرأطدددد أرملدددددر لرجدددد تعرف دددديرالدددد تر ظلدددددراددددصالرر–اددددالر ابدددد  رادددداور
ددعنررلصدد رفدد ر- ركدددرصددغص عر كبصدد ععرلص  بدددركدددرأااددوبر لرجدد ترالم خوصددمصالر  حدددراشددوكل نر  ن جح

ملددرالخلدقراناد ا ر اللدظوأرالحمصد عرال د رمد ميررلص دورر-ح درال مالرلنرم اايارالللنرالشد م ر
ريمااورالحاصفعر اأقيمرا ك راالركو رل رأث رفص راالرأا أ ر أااوبرمميا  :

 أشقاؤه: -أ 
ر:(2)للشص ررا اهصنر قصقو رهمو

 عبد القادر:  –1
ادداةرر ددور أكمدددريااادد  راالا  ائصددةرفدد ررحدد ارا ااادد ومرفدد را ماددةرهصدد ر  شددأرا1944 لدد رادداة:ر

مد م هورفد رر–الشص ررا اهصنرر–عرثنرأنرأيجصل رف رالم ااةرال ماصةرال  ركو ر قصق را كب رم1954
 لمدددورأصدددبورادددؤه ر  ر قددديمربم مدددةرالددد ميعرمعر1961ف خددد جراا دددوراددداةرمعر1955هصددد راددداة:ر

ددصِ الرراواددور  طصبددورفدد ر معر1962جددواعر ضدد رالصددو رفدد ربغدد ايرادداة: الخطوبددةراغددنرصددغ راددا رمن
 هاددوررفدد رالميددج رادد أرايددص أ رال مي ددةر كو دد راياقظدد رضدد رالحاددنراليصوادد ر  دد ارركثصدد عر كبصدد ععر

عرفوم قددر  د ارر  د رام د ارملددرح درأيأرهد  رالمياقدفررلددراطوايأد رادالرقبددرالحادومر أميا د 

                                                 

 ج تر أ  أراا رالمللياوأرال  رك ب  و.أج   راقوالةراعر)ال ك يارمب رال زاق(رأح رأ اليرالحوجراحصنرر(1)

قص رادأ يذعرادالر)رالد ك يارمبد رالد زاقر(رأحد رأ اليرالحدوجراحدصنرجد ترالقدوبر دو رالد عرالمللياوأرمدالر دقصر(2)
كموركدو رلد رلقدوبرادعر جددرالد ك يارمبد رالقدويارالجد تر هدير)را د ترمبد رالقدويار(رحصدثر افدو  ربملليادوأريقصقدةر

 احم ر رألولد.ر–مالر ال  ر



    
 

 

1616 

 

 م 12/4/2012-11 الرمادي -لعلمي الثاني لكلية العلوم اإلسالمية املؤمتر ا 
Issn:2071-6028  

  م1984-1933علم من أعالم األنبار –رحيم جدي براهيم الشيخ إ الفقه وأصوله:  الثالثاحملور 

الحقديقر الياجبدوأعر أملدالرملددرالمدةرقو ي را حيالرالشخلصةرال تراو اراصالرالم أعر ال جدرفد ر
رراضدط رف ر طبةرالجملةراعراجميمةراالرملموبربغ ايرافض نره ارالقو ي عر بل رأ رأف جرما ن

  دددولر ددد ويعررالثو ي دددةرمرلصامددددرهادددوررياااددد  1962رلددددري لدددةرالددد راددداة:رراليدددظ ل ددد ررالددد  ر ر
ملددددر ددد ويعرررمعرثدددن1971البادددوليا ي رفددد رالظقددد راناددد ا ر اللغدددةرالل بصدددةراددداظسراليقددد راددداةر

مددويررلدددرايطادد راللدد اقرادداة:رربلدد رذلددكمعر1975ادداة:ررال خللددصالرالمدد كيا الالموجيدد ص رفدد ر
عر لصحلددرملددر د ويعرالد ك ياا رفد راللغدةرانادومرا مظدنرابغد ايمرلص لصالرا اادورفد ركلصدةر1976

لةربجوالددةرمعر بقدد را ااددورفدد ركلصددةرالشدد  1988الل بصددةراددالركلصددةرا يالربجوالددةربغدد ايرادداة:ر
معرلصغددويارايطادد رادد عرأ دد اربيددببرالظدد  لرال دد رمددو دراا ددوعرفأصددبور1991بغدد ايرح دددرادداةر

 را جدرا وا  روا ااورف ررح ارجوالوأرلصبصوعرثنرف رجوالةرالطاةرممو عر بق رهاوررح در اف
راحم ر رألولد.ر–مر2011/رر9/رر28
 عبد الرزاق:  – 2

مرلصد  درالم اادةر1967درال ااادةراالا  ائصدةرفص دوراداة:رمرف را مادةرهصد عرفأكمد1953 ل رااة:ر
فا ددرااد ر أجدوز ررجدوزعرملمصدةرر–را اهصنرر–  ا راللليمرالش مصةرملدرم ر قصق ر ررال ماصةرف رهص 

عر أخد جرادالرا اادةرمثمدو رادالرمظدو رفد رهصد ربل رأ راأارأ  رأصدبورادؤه رلحمددرهد  رانجدوزع
رادد اهصنر(ررلدددرا ماددةرالظليجددةر أكمدددرال اااددةرانم اي ددةرفو  قدددراددعر ددقصق ر)رالشددص ررعم1970ادداة:ر

ثنرأكمدريااا  رالجوالصدةر حلددرملددر د ويعرالبادوليا ي ررمع1974ف رالم ااةرا صظصةرااة:ر
معرثدددنرااددد م رفددد رياااددد  رلاصددددرياجدددةرالموجيددد ص ر1979بغددد ايراددداة:رادددومرا مظدددنراادددالركلصدددةران

ادد ا (ر ملدددر دد ويعرالدد ك ياا رفدد ر ظددسرمر ب خلدد)ر)االق لددويران1989فحلدددرملص ددورادداة:ر
مراددالركلصددةرالللدديمرانادد اصةربجوالددةربغدد ايعر مددصالرا ااددورفص ددوعرلصيددوف ر1994ال خلدد)رادداة:ر

بلدد هوربيددا صالررلدددرالددصمالر  لمدددرأادد وذارجوالصددوربجوالددةرصددالوبرلمدد عرادداةعرثددنرا  قدددررلدددرجوالددةر
يررلددددراللددد اقرا اادددورمرلصلدددير2000ادددلطاةرممدددو رفمدددوا رأخللددد رال  ا يددد رهادددوررح ددددراددداةر

ربول  ا سرااظسراليلصةربل ر جوالصورف ركلصةراللليمرانا اصةربجوالةربغ ايعر هيرلح را  راي م  
 رحلدرملدرا أبةرا ا وذرالميوم عرثنرحلدرملدر  ويعرال ك ياا ربوللليمراليصواصةرادالركلصدةرأ

رم.2011القو ي ر اليصواةربجوالةرالهوترااة:ر
ر
ر
ر
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 :(1)أوالده -ب 
رللشص ررا اهصنرالج تر ميةرأااوبرهن:

 : (2)عبد الستار – 1
مربم مادةرهصد عر  شدأر أ مد عرفص دور أكمددرياااد  راالا  ائصدةربم اادةراليظدوحراداة:ر1959 ل رااةر

هص عرف ا رملدرم  د رأا دوأرمعرلص  درالم ااةرال ماصةرال  ركو را م هور ال  رف رقضوبر1970
اددصوأرالللدديمعرلصماحددد ربلدد رذلددكررجدددوزعرملمصددةعر حددصالرا  قددددر الدد  ررلدددرريااعرالم اادددةروالم ددي ر أا

معر بلد رأ رأحصددر الد  رملددرال قومد راحددررلددرا مادةر1971ا صظصةرف رالظليجةرذهبرالد رمدومر
مبدد رالملددكراليددل تعرفيددو رال اددويترلصامدددريااادد  رال ماصددةرملدددرمدد رادد م رالم ااددةر  دد اررالشددص ر

امصددجاراددصالرأق ا دد عرم لددفربددأكث رصددظوأر الدد  راددالرحدد عرالدد كوبر قدديعراللج مددةر انقدد امرملدددرالحددقر
رااو دةرملمصدةرااقصدةرأهل د رل لصصاد رراوادور  طصبدورفد ر ا موركو  ر  وئج عر ه  راللظوأرجلل رم بيلن

رفدد ركلصددةرالشدد ر  لةربجوالددةربغدد ايرنكمددولرياااددةرجددواعرااددوأرحدد ايرفدد رالدد ا ترابغدد ايربلدد رأ رقنِبدددح
معر كو ر طصبوربوامور  امظدورا ظيهدوعرح ددرأ رصد اح  رفد ررمد  ر1976الباوليا ي رف رااة:ر

الحقرملدرالمابد رأيأربد ررلددراالم قدولرأكثد رادالراد ععر بلد رأ رأخد جرادالراليلصدةرالمد كياعراداة:ر
معر1983واتربولظليجدةرمدومرمعرا  قدرايبصظ  راالره ارالميج ررلدرجواعرأاد رأمديلرا  لد1980

رفددد راددداة:ر قنِبددددح  لياددد رأ ددد ر ماددد رالددداظسرفددد رأيملدددةرايدددص أ رالللمصدددةرفددد رال ااادددوأرالللصدددوعر فلددد رح
مر حوزرملدر  ويعرالموجي ص رف راالق لويرانا ا راالركلصةرالللديمراناد اصةربجوالدةر1986

سراليلصددددةرادددداة:رمعرثددددنر ددددولر دددد ويعرالدددد ك ياا رفدددد ر ظددددسرال خلدددد)ر اددددالر ظدددد1988بغدددد ايرادددداة:ر
معربل هوربياةراوف ررلدرالصمالرلصلبورأا وذاسرف ررح اركلصوأ وربماطقةر)الح م ع(رثنرا  قدر1994

ا اادوررلدددرجوالددةرالص ادديرربددو اي رلمد عرادداةعرثددنررلدددرجوالددةرادلطاةرممددو رلصبقدددرثمددو رادداياأر
ولرفدد رمراادد ق ربدد رالمطدد2006مدد ا رالللدديمرالشدد مصةرالاددصمورفدد راجددولرأخللدد عر فدد رادداة:ر

جوالددةرالبحدد  الرا ااددورفدد ررحدد اركلصوأ ددوعر هدديرلددنرمددجلررلدددر ق اددورهدد ار مددوا رال دد ا سرفدد رألددكر
رالجوالة.

ر
ر

                                                 

 أ  أرالمللياوأرالم للقةربأااوئ رمالرط  قراقوال  نر خلصو.ر(1)

ا ارلدد ركدددراددالرالشددص رحمدد رمبصدد راادد ارمددو شراليبصيدد ر ا ادد وذرالدد ك ياربشددص را دد تراليبصيدد رفدد راقوالددةرر(2)
ر–احم مدور رر–ادعرالشدص رمبد راليد واراد رطد راليبصيد رال و:رأ رالشدص رراد اهصنركو د رلد رم قدةرأ ي دةرا مصدجعر

 ح درأ  رامدرااا را كب ربوام رألبص اسرمالرحب راللمصقرل .
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 :(1)محمد نبهان – 2
مر أكمددرياااد  وراداة:ر1970معري ددرالم اادةراالا  ائصدةراداة:ر1964ا مادةرهصد راداة:ر ل رف ر
مراددالرا ااددةراليظددوحرفدد رهصدد عرأي لدد ر الدد  رفدد رالم ااددةرال ماصددةرفدد رالظليجددةرللدد مر جدديير1976

ا ااةريماصةرف رهص ر   ارعرف خ جرادالرالثولدثراناد ا رادالرالم اادةرا صدظصةربولجدواعراليبصد ر
معرثنرأكمدرال اااةرانم اي ةرفد ررم اي دةرال ااادوأراناد اصةرفد رال ادويتر1979بولظليجةرااة:ر

معرلص  دركلصةرالش  لةربجوالةربغ ايرلصاولر  ويعرالباوليا ي ربولش  لةر1982 أخ جراا ورااة:ر
معر ق ركو راالظوربوناواةر الخطوبةرف رجواعرااوأرح ايربول ا يترابغ اير1986انا اصةرااة:ر

معرحددصالرااددعراددالرالخطوبددةر  دد اررفدد رجمصددعرأ حددوبرالقطدد ر1990مرح دددرادداة:ر1983:راددالرادداة
بدأا رادالراا دبر ز د را  قدولرفد رحصا دوعر بلد ررحد ارمشد عراداةرادالرأخ جد رادالركلصدةرالشد  لةر

رفدد رال اااددوأرالللصددوربالصددةرالشدد  لةرال دد راددمص ربالصددةرالللدديمرانادد اصةر1997 فدد رادداة:ر مرقنِبدددح
معرثدنرملددر1999لددر د ويعرالموجيد ص را خلد)ر)أصديلرالظقد (راداة:ربجوالةربغ اير حلددرم
رأادددد وذاسر2005مر ب خلددد)ر)الظقدددد رالمقدددوا (عر فددد راددداة:ر2007 ددد ويعرالددد ك ياا راددداة:ر دددصِ الح مرمن

جوالصوسرف ركلصةراللليمرانا اصةربجوالةرا  بواعر هيرلحد را  ر لمددرفص دوربوحثدور ا اادوسعر  دولر
رم.2010مشوار(رااة:را أبةرا ا وذرالميوم ر)ال

 أحمد نبهان: -3
معرثنري درالم ااةر1978مرف را ماةرهص عر أكمدرفص وريااا  راالا  ائصةرااة:ر1965 ل رااة:ر

معر أخددد جرادددالررم اي دددةر1981ال ماصدددةرا صدددظصةربولظليجدددةر أخددد جرادددالراللدددفرالثولدددثرفص دددوراددداة:ر
ربم مددةرا ذا ررمعر فدد رهدد  رالم حلددة1985ال اااددوأرانادد اصةرفدد رالظليجددةرادداة:ر لِ ددفح كددو رقدد ركن

 الق ابعرف رجواعرالظليجةراليبصد عر بقد رلمد عرادبعراداياأعر أكمددرياااد  رالجوالصدةرفحلددرملددر
معرثنر1989  ويعرالباوليا ي ربوللليمرانا اصةر الش مصةراالركلصةرالش  لةربجوالةربغ ايرااة:ر

را ااوسرفد ررحد ارثو ي دوأرا مادةرالظليجدةر لمد عر مد جد رسراداياأعرلص د ررمملد رالديبصظ ر   منصِ الح
رلدراللمدرال جواتعر لنر نيِمدريااا  رالجوالصةرأايعرابوق رأ يا  را ابلةعر هيرا  ر قطالرا ماةر

رهص .ر
ر
ر
ر

                                                 

ددم در جلصدد رالثددو  ر الثولددثربواددنرر ددصخ رر(1) أ ب  دد رالشددص رحمدد رمبصدد راادد ارفدد راقوالددةرالدد :رأ رالشددص ررادد اهصنراح
 )احم رالاب و (رالحلب را صد.
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 محمود: – 4
ي دددرمعر1978ا ااادد وراالا  ائصددةرادداة:رمر أخدد جراددالررحدد ار1966 لدد رفدد را ماددةرهصدد رادداة:ر

معرثدنرأخد جرادالر1981جةرلص خ جراالراللفرالثولثرفص ورااة:رالم ااةرا صظصةرال ماصةرف رالظلير
معر أكمدددرال اااددةرالجوالصددةرفحلدددر1985رم اي ددةرال اااددوأرانادد اصةرفدد ر ظددسرالم ماددةرادداة:ر

معر بلد رثد ثر1989ملدر  ويعرالباوليا ي رف رالش  لةراالركلصةرالشد  لةربجوالدةربغد ايراداة:ر
رفدد رال اااددوأرالللصددورادداظسر اليلصددةر  ددولر دد ويعرالموجيدد ص را خلدد)ر)أصدديلرالظقدد (رادداياأرقنِبدددح

معر أددوبعريااادد  رح دددرحددوزرملدددرياجددةرالدد ك ياا رفدد ر ظددسرال خلدد)ر بدداظسراليلصددةر1994ادداة:ر
مراوف ررلدرامليةرالبح  الرلصلبورا ااور ائصسرقينرف ررح ار2006معر ف رمومر2001ااة:ر

رالجوالوأرهاورعر لنرمجلرف رممل را كوي م رلح را  .
 عبد هللا: – 5

مربم مادةرالظليجدةعر أكمددرياااد  راالا  ائصدةرفد را اادةرالمالدياربم مادةرالظليجددةر1972 لد راداة:ر
معرثدددنري ددددرفددد رثو ي دددةرال ااادددوأراناددد اصةرفددد ر ظدددسرالم مادددةر أخددد جراا دددوراددداة:ر1984اددداة:ر
للديمرمرادالركلصدةرال1996معر حلدرملدر  ويعرالباوليا ي رف رالش  لةرانا اصةراداة:ر1992

رفدد رال اااددوأرالللصددور  ددولرر–كلصددةرالشدد  لةراددوبقورر–انادد اصةر بجوالددةربغدد ايعر بلدد هوربلددومرقنِبدددح
معرثدنرأدوبعرياااد  رالللصدور حدوزرملددر1999  ويعرالموجي ص رف رال ظيص ر االر ظدسراليلصدةراداة:ر

رمعرثدددنرادددوف ررلددددر دددواج2005 ددد ويعرالددد ك ياا راددداظسرال خلددد)ر ادددالر ظدددسراليلصدددةرأ ضدددوراددداة:ر
مرفأصدددبورا اادددورفددد ررحددد ارالجوالدددوأرا  لدددةرانادددوااأرالل بصدددةرح ددددرمدددومر2005اللددد اقراددداة:ر

بجوالددةرر–ال اددويترر–مرلصلددييررلدددرالدد  ر   لددصَّالرأادد وذاسرجوالصددوسرفدد ركلصددةرالللدديمرانادد اصةر2008
را  بواعر هيرلنرمجلرم ا رفص ورلح ره اراليق .

 :(1)أبناء عمومته –ج 
راأذك هنرا أبصالرملدرحيبرالح  لرال جوئصةراالرغص رأ جمةرح درالر طصد:

رمصدرجليلرج ترال ص  ر)رراالرمم ر(عرممدرراواور  طصبور ا ااو.الشص ررامور–ر1
جدد ترال ص دد راحمدد ر رألددولدعرا دد غدرف دد عرلصيدد رغظدديارالشددص رحمددييترمبدد رالجبددوارمبدد رالر-ر2

ربولقلصلةرف ر  اةرالميوج ر مصالرف رأح رالميوج رراواورثو صور اؤذ و.
جلدديلرجدد ترال ص دد راحمدد ر رألددولدعريا رالللددنرالشدد م رليادد رلددنر امدددرالشددص ر ولدد رطدد رر–ر3

رايص أ رفص .

                                                 

مبدد رالجبددوارمبدد رالغظدديارأحدد رأااددوبرمميا دد ر اددالرط بدد عر اددأأ جنرلدد رمادد رذكدد رذكدد هنرلدد رالشددص رمياددفرر(1)
 أ اص  .
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رولدعركو رراواورف رأح رالميوج .غظيارج ترال ص  راحم ر رألالشص ر  ولرأحم رمب رالر–ر4
لشص ركوادر وادصالرجلديلرجد ترال ص د عر هديررادومر  طصدبرأاقددرادصالرأكثد رادالرايدج رادالرار–ر5

رايوج رهص ر ضياحص وعر الرمجالر موا را ا  رهاور.
عرأكمدرال اااةرالجوالصةر حلدرالشص رال ك ياراحمييرمب رالجبوارمب رالغظيارج ترال ص  ر–ر6

ر– رالشدد  لةعر ممدددرا ااددورفدد رجوالددةرا  بددواربونضددوفةررلدددرا ا دد را اواددصةرملدددرالدد ك يااعرفدد
ر هيرالرمجالرراواور  طصبورف رأح رالميوج ربضياح رهص .ر–اناواةر الخطوبةر

 -حادثة اعتقاله: –ه 
لمحادةركبصد عر هدير يدلكرط  دقرالد ميعررلددر رادبحو  ر ألدولدعرر–احمد ر رر–لق رأل ار صخاور

مر هدددير1973كر دددأ ركثصددد رادددالرالللمدددوبراللدددوالصالر الظق دددوبرالمجوهددد مالعرفظددد راددداة:ر دددأ  رفددد رذلددد
اا مدددكرفددد را ا ددد ربوناوادددةر الخطوبدددةر الددد ميعر إيااعرالم اادددةرال ماصدددةرفددد رالظليجدددةرحصاددد رضددد  ر
ياصيدددةرأددداا را دددورملصددد رادددالرالرم  قددد رالمدددا جرالددد تركدددو رما  جددد رادددالرالددد ميعررلددددرادددبصدرالحدددقر

اصيدةرأ رأددييتربحصددوعر دصخاوررادد اهصنرالجدد تعر قد را ارلدد رالشددص ر)حمدد ر ال  ا دةعر كددويأرهدد  رال 
رمبص راا ارمو شراليبصي (ره  رالياقلةرا ظوصصل ورفقول:

رلجواعرالظوا قر1973أقوا رالحاياةرف رااةر راجو اَّللا مررح ظولصةسربأح رأمصويهورال امصةرف راللبَّللا
ر غاوبنر صخ ر أصياأرالرألصقربولجواععرفثواأرف رالظليجةعرفأقوايارفص راا ل اضوسرصحب راق)ن ب 

ثوئ عرالشص رراد اهصنرال ص د ر أ  أد رالحمصدةراناد اصةرفوألددربولميدؤ لصالرادالرالمحدوفهر القوئممقدومر
 غص همددوعر   مددور مدد   ربلدد مررقواددةراثدددرهادد اراح ظددوالأربقدد لرالجددواععرليددا نرلددنر ظدديارايمدد هنعر

 وكدورلح ادوأر رادبحو  ر ألدولدعرفظلددركددرفوم ب رذلكر   جورملدرأحادومرالد مالراناد ا ر ا  
اورف ر ال راالرأجدراحوابةركدراالر ي بررلدرأم الرالمج معرانا ا ر     رأ ر شي رأحاومر
الشدد  لةرانادد اصةعرفيو دد رألددكرال اصيددةرحصددثراأ مدددي ربأ دد ركددو ر قددييراددؤاا عرل طوحددةربولاظدددومر

(رالمخلد)رل لدظصةرادالرمدييعربد رجيد  وسعراليوئ ر   ارعر ملدررث هدورأ يعرال قددر)قلد رالا و دة
 صدد ارر–المحامددةرال دد ر قوضدددرفص ددورذ  رالجدد ائنراليصواددصةرر– أحصدددر ددصخاوررلدددراحامددةرالثددياعر

رحانرانم امربحق .
ليالرأهدول رالظليجدةرلدنرمد قرل دنرهد ارالحادنرفأ د  ارم ظدوه   ر  يدليياركددرالطد قرادالرأجددرأ رالر

طصلصالرللشص ررا اهصنركمدورهديرحدول نرادعر دصخ رالشدص رمبد رماظ ربحقر صخ نر ا بص نعرفق ركو يارا
اللج جراليوا ائ عرفن  نر أأم   ربأا  ر  يملي رك ا ر  اظ   ربح افص  ر   فلي رمالر صخ نركدر
أذار لددصب ألر   ددنرم فدديارفصدد راخوف دد راددالر ر أقدديا ر ح صدد رملدددرأ رأاظدد رأحاددومرالشدد  لةرملدددر

 راقدد ااورملدددررحقددوقرالحددقر إ لددولرالمظلدديمراددالرغصدد رأ رالجمصددعراددالرغصدد راادد ثاوبعركمددورم فددير
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أأ دد  رفدد ر رلياددةرالئددنعرفيددو رل ددنراددورأااي ارحددصالر ظددفرالحاددنراددالرانمدد امررلدددراليددجالرثدد ثر
ادداياأرفدد راددجالر)أادد رغ  ددب(رقضدددراا ددورادداةر أابلددصالرمياددوعر فدد ريا دددراليددجالرلددنرمدد ارأ ر

الرايبرالملوالدةر إ قدوعرأقلددرا ذاربد رادالرم قيقعرملدر ظي ر  ل جلرالاو عرفمعركدراورالقو را
ر اِ  ن قبدرج  زعراليجي عررالرأ  رأ  ر موا ري ا رال ميتر ال يجص  عرفبد أربلقد رحلقدوأرملمصدةرمند ح
فص ورمليمرالش  لةرباوفةرأصاوف ورلمالرم غبراالراليجاوبرال مالر قصمي رال ريا درالقو  شرالد تر

 ر دد جرلصياجدد رأادد اسربول قومدد عرفدد نرربلددوي رمددالرا ا دد ركددو راييمددوسرفصدد عر لمددورا قضدد رادد عراحاياص دد
ا اواصةعرفوأج ررلدراللمدرال جواترلصلصدرأهل ر ذ   ر  جلبرل نراللقمةرالح لعرليا رأادررالرأ ر

الغصدد رر-مياصدددرفدد رأيابرا او ددةرالملقددوعرملدددرموأقدد عرفيدد مو راددورأ دد ر لقدد رالحلقددوأرال  ا يددصةر
 رلصاددي را ااددورلطدد لرالللددنرالشدد م عرفددو خ طرمدد يركبصدد رفدد رفدد رجددواعرالظليجددةراليبصددر-ااددمصةر

حلقوأ ر أ   ارما لي راا رال ا  عرلصماح نربل رأ ر امليارأا وأرالي بر الم ي ررجدوزعرملمصدةرقد ر
ر.ر(1)احم ر رألولدر-الشص رمب راللج جراليوا ائ ر–ااح ورل ر صخ ر

 -وفاته: -و 
ادالرالمللدديمرأ د رالادد رليددرر يددو رادالر  و ددةرما قددرا ددورادالرحصوأدد رال  صي دةرلصيدد ق رفد رحصددوعرأا  ددةعر

ق َّار نرل رأ رأيي ر وأم  رمالرط  قرصلقةرك  بوئصةرحدصالرر–را اهصنرالج ترر–ل لكرفن ر صخاور
المظدد  ارملصدد رأجددو رأهلدد ر مصولدد عرفن دد ركددو ركويحددورالر قبدددرال قددومسر االأيددولرركددو رمددؤيتر اجبدد 

الصيدةربولجد ر اللمددعر هديرفد رر-ال  صي دةر ال لب  دةرر–ملدرالغص عرادركو  رحصوأد رباددرأظوصدصل ور
 ضنرامواا  رللمل رف رالمدرأ شأ رربم ماةرالظليجةربل ررحول  رملدرال قوم رلصلصدرأهلد ر ذ  د عر

صدبوحررمجر جدرأ ر لولربولللقةرالي  بوئصةرف رذلكرالملمدر ملدررث هدور اف د رالماصدةر وبر 
معرف حمددد ر رفددد راحم ددد رالياادددلةر1984أمددديزرر27هددددرالميافدددقرر1404 ددديالرر30مددديمرالجملدددةر

ر.(2) أي ل رفيصورجاو  راعرالابصصالر الل  قصالر الش  ابر اللولحصالر حيالرألليكرافصقو
ر
ر
ر
ر
ر
ر

                                                 

 اليبصي عرال تراأأ جنرل رما رالي مرمالرأ اص  .را ارل ره  رالحويثةرأح رط ب ر هيرالشص رحم راا ارر(1)

 .19را اهصنراحصنرال ص  رالظقص ر الم ب :رال ك يارمب رالي واررا اهصنرال ص  :ررماظ :رالشص رالمجوه ر(2)
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 المبحث الثاني
 حياته العلمية

 وفيه:
 : شيوخه:-أ 

لق رم فاورفصموراضدرأ ر صخاورال ص  ريا رملدرم راجميمدةرادالرملمدوبر فق دوبراللد اقرا جد بر
رطددديلدر ر رفددد رالبدددالددد مالركو ددد رل دددنرمددد   ظ صدددوعر هدددنرأمددد مرال  فدددي رملددددرايددد ياراللدددولنروع رمددد  ا 

رانا ا ر   ار.
راا نرملدرحيبراا ر فصوأ ن: اأقيمرا  ج رمةركدَّللا

ر
 الشيخ أمجد الزهاوي: -أوال: 

هيرأايرالص رأاج راالراناومراحم رالص راظ  ربغد ايرادالرانادومراحمد رفصضد رالجهدو ترادالرالمد ر
ادلصمو ربو دورائدصسرا اد عرالبوبو صدةرالد ترأ شدأرأحم راالرحيالربكراالراا نراالر ي  رادالرا اصد ر

را ماةراليلصمو صةر ال  رامص ربوام عر هيراالرذا ةراللحوا ر ول راالراليلص رالمخج ا .
معر ب ددور شددأر أللددنرالقدد   ر يا رملدددرأاصدد عر1882رادداة:هدددعرالميافددقر1300ادداة: لدد رفدد ربغدد اير

ر ملدرم رملموبرمل  .
رم.ر1906رطابيلرااة:لصةرالحقيقربناحلدرملدر  ويعرالباوليا ي راالرك

رممدرحوكمورف رالميصدعرثنر قدررلدربغ اي.
يا راللليمرالش مصةرملدرم ر صيخرمل  رالظض بركولشص راحميير ا ترا ليا ر مب راليهدولر

رالاوئبر مبو رحلم رأفا تر الل اةرغ مراايلرها ت.
رمصور  امضور ايج و.كو  رل راح أركثص عرجولرا ورأقطوااسررا اصةراخ لظةريار

رأاا أررلص را ومرالمظ  راللومرللل اقربل ر فوعرالمظ  رالشص رقوانرالقصي عرليا رافض و.
اا ق رأ ا  رأ واد رفد ر  ادةرالللدنر ال للدصنر كدو رلد راجليد رالخدو رفد رالم اادةراليدلصمو صةرفد ر

الللمدوبر ا يبدوبرجو برال صوفةرقد لراد اترالحايادةرفد ر)القشدلة(رالد تر خ لدفررلصد رفصد راخ لدفر
 ط لرالللنعر اليدراصالراوئدر اش ي ر اي ظ  رف رم يرطلدبر ادورمد لرماد رغصد راليدل رفد ر

ر  اةرالاو ر ممدرالخص ر ان   رب.ر
كددو رمضددياراؤايددورللدد عرجملصددوأراثدددرجملصددةرا  دديعرانادد اصةعر جملصددةراابطددةرملمددوبراللدد اقعر

رالر فوأ راحم ر . جملصةرال  بصةرانا اصةر كو رائصي ورلحص
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كمورأ  خبرائصيورلمؤأم راللولنراناد ا ربونجمدوعر هديرادالرالمؤايدصالرل ابطدةراللدولنراناد ا ر
فددد راادددةعر كدددو ركثصددد رااله مدددومربقضدددو ورالميدددلمصالرفددد راشدددواقرا اار اغواب دددوعرحصدددثرادددوف ر

 جوالددددوررلمخ لددددفرأقطددددوارالدددد  لرانادددد اصةرملدددددر ظق دددد رالخوصددددةراثصدددد اسرلل مددددنر  ددددواحورللملددددصبة
لل ب مدددوأر احددد اارادددالراللوقبدددةرالي صمدددةرالم  أبدددةرملددددرأقلدددص رالحايادددوأر الميدددؤ لصالرفددد رالدددب ير

رالل بصةر انا اصةربقضصةراوم  ر ه رقضصةرفليطصال.
أ أ را ةرجملصوأررا اصةرف ر ق ر اح عرفيو ر حمدرا حرالشدبولر هدير دص ركبصد عرادوهنرفد ر

ر.م ش راليم رانا ا ر ال ميعررلدرانا 
معر  دصعرفدد رايكدبرا صدبرمدديمر1967/رر11 /17أاجد رالجهددو ترفد رمديمرالجملددةررأديف رالشدص ر

اليدددب ر حضددد  رأمددد مربغددد اير ادددوارفصددد رالللمدددوبر الددديزاابر  فدددييرادددالراجدددوالأراللشدددوئ رالل اقصدددةعر
 طد لرالمل دد رانادد ا ر لقدد رأمَّرالاددو ربوللدد عرملصدد رألمصدد  رالشددص رمبدد رالقددويارالخطصددبر يفددالر

ر.(1)ف را مظمصةرقب عرالخصجاا ف را
أ  رالشص رال ص  راجميمةراالرالد ا  رالشد مصةر الللمصدةرعر أ لمد رملددرم  د رادالر د لرحضديار

ر.(2)اجولي رف رجواعراليلصمو صةر ا ربغ اي
 الشيخ عبد القادر الخطيب: -ثانيا : 

هدديرأادديراحدد رالدد مالرالشددص رمبدد رالقددوياراددالرمبدد رالدد زاقراددالرصددظ ر غددوعرائددصسرمشددص عراللدديالور
رالقصيصة.ر

فد رصدغ  رماد ررالقد   عر أللدنرم1895عرالميافدقراداةرهدد1313اداةررابغد اي ل رفد راحلدةرالظضددر
الحمص  ددةعرثددنرأكمدددرال اااددةرا ا  ائصددةر ي دددرياارالمللمددصالررالم ااددة الدد  عرالدد تركددو راللمددورفدد ر
رالحص ا ةراالا  ائصة.ررالم ااة أخ جراا ور مصالراللمورف ر

ثدنرراد ابيلريم ررلدرالخ اةرالليا  ةركضوب راح صوطرثنرأاادررلدررالح لراللولمصةرا  لد ف ر
 الظ قو .را ااة مصالراللمورف ررالميصدعر بق رف ربغ ايعرفوح دراال يلصجرالميصدمويررلدر

تراحمد رأفاد يا راللليمرالش مصةرملدرملموئ وعر أجصدجربدولق اباأرادالرالشدص ررالميصد هاوررف ر
ر.رأحم رمب راليهولرالجيايت أجصجراالرالشص ررال ضيا  
مبد راليهدولر دصي  وعركولل ادةرعر أكمدريااا  رالللمصةرملدرمد ربغ ايمويررلدررم1919 ف رااةر

عر الخطددوطرقواددنرالقصيدد عر الشددص رمبدد رالمحيددالرالطددوئ عر الشددص ر حصدددرالدديأ ترعر الل اددةرالاوئددب
                                                 

عر ايقددعر106ر–ر12ماظدد :رأددوا  رملمددوبربغدد ايرفدد رالقدد  رال ابددعرال جدد ت:رالشددص رمددي سررادد اهصنراليددوا ائ :رر(1)
جملصددةرال  بصددةرانادد اصةرملدددر ددباةرا     دد عر ايقددعرايادديمةران دديا رالميددلمصالرملدددر ددباةرا     دد عراحدديار

 در باةرا      عرصظحةرملموبرالل اق. خلصوأعر ايقعراجلسرملموبرالل اقرمل

 .9ماظ :رالشص رالمجوه ررا اهصنراحصنرال ص  رالظقص ر الم ب :رال ك يارمب رالي واررا اهصنرال ص  :رر(2)

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/1313%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/1895
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B5%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B5%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B5%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A3%D9%81%D9%86%D8%AF%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B6%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A3%D9%81%D9%86%D8%AF%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B6%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%87%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%8A&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/1919
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%87%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%87%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%87%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%8A%D8%AD%D9%8A%D9%89_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AA%D8%B1%D9%8A&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D9%8A&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%B3%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%B3%D9%8A
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عر الشص رمب رال حمالرالق ياغ عر الشص رأاج رالجهو ترعر الشص راحم رمل رال ا شرالظضل الشص ر
ر.رالص رال  اترمل رالخيجةعر الشص ر

عر مدصالر الحجدوزعر الد عرالشدومرملمدوب ق ر ولرانجوزاأرالللمصةراالرهدؤالبرا مد مر غصد هنرادالر
بد  تعر ا ااددورعر ا ااددوسرفد رأيصدةرالم1929اداةررا مظمصدةفد ررجدواعرانادومرا مظددن طصبدورفد ر

ااياعر وأي عرثنرا ااوسرف رالحض عرالقويا دةركمدورجملد رلد راناوادةرا  لددر الخطوبدةررا ااةف ر
بلد رالشدص رراللد اق رفدرالللمدوب لم عرأابلدصالراداةعر ا  خدبرائصيدوسرل ابطدةررجواعراناومرا مظنف ر

ر.ا مظمصةعر مصالرا ااوسرللق اباأر ال جي  رف ركلصةرالش  لةرف رأاج رالجهو تر
عرم1969رأملدديلر8عرالميافددقرهددد1389ادداةررجمددويارالثددو  ر26أدديف راددالربلدد رصدد عراللشددوبرلصلددةر

ر.ربغ ايما رمييأ راالرحلقةراالرحلقوأرال ك رال  رأقوا ورف رأيصةرالبا  صج رف ر
عر قدد ر ددصعرصددبوحرمدديمرالث ثددوبراددالرياا رفدد رالميددوج الل اقصددةر ادداذ ررانذامددة أملددالر بددأر فوأدد رفدد ر

جدددواعرانادددومر دددوعرثدددنر قددددررلددددرعررلددددرالحضددد عرالقويا دددةر صدددل رملصددد رصددد عرالجادددوزعرفصا مظمصدددة
را اددياقاثددص ر أغلقدد رربغدد ايبلدد رصدد عرالللدد رفدد رايكددبرا صددبرحوفدددرلددنرأشدد  رلدد ررا مظددن

عرحصدددثرصدددل رملصددد راددد عرأ ددد ارا مظمصدددة زحظددد رالجمددديعربدددو م مر الددد فيلرل حمددددر لشددد ررلددددر
احمد راحد   ر الطد لر ادا نرالشدص ررالللمدوبعر ق رأاَّاحد راقب عرالخصجاا ص عرالجاوزععر يفالرف ر

ر.(1)الم ا 
 كو رالشص ررا اهصنرج ترال ص  رامالر قل ره ارالمجلسر  لرف  عر جيي رف ربغ ايعرحصدثركدو ر

ر.(2)و ررلصا دراالرملم ر الواف عر ق رأ  رانجوزعرالللمصةراا راومر  طصبرجواعر ض رالص
 الشيخ عبد العزيز السامرائي: -ثالثا: 

مشدص عر)البي صيدو (رفد ررهيرالشص رمب راللج جراالراولنراالرصاعر رادالرملد عر   جدعر يدب رملدد
راوا ابعر هيراالراليويعرا   الرالحيصاصة.

مرفدد را ماددةراددوا ابعر  شددأر أ مدد عرا ددور ي دددرالم ااددةراالا  ائصددةر1914ر–هر1332 لدد رادداة:ر
ر أخ جرفص و.

رأج ربل هوررلدرالم ااةرال ماصةرف راوا ابر يا رملدرأكوا ر صي  وعركولشص رالل ادةرأحمد رادالر
ترأ  رما رانجوزعرالللمصدةعر الشدص رالل ادةرمبد راليهدولرالبد اتعر الشدص رالل ادةرأاصالرال ا ترال 

رمب رالي  نرال بو عر الشص رالل اةرط راليص ر واصالراليوا ائ .

                                                 

 الميايمةرالح ععرملدر باةرا      .ر-  اصبص  ورماظ :رايقعرر(1)

 .8ماظ :رالشص رالمجوه ررا اهصنراحصنرال ص  رالظقص ر الم ب :رال ك يارمب رالي واررا اهصنرال ص  :رر(2)

http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B4_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B6%D9%84%D9%8A&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%85%D8%AC%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%87%D8%A7%D9%88%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%BA%D9%8A&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%8A&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%B2
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D8%B8%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D8%B8%D9%85%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/1929
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D8%B8%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%85%D8%AC%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%87%D8%A7%D9%88%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%85%D8%AC%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%87%D8%A7%D9%88%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D8%B8%D9%85%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=26_%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%89_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/1389%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/8_%D8%A3%D9%8A%D9%84%D9%88%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/1969
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B0%D8%A7%D8%B9%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D8%B8%D9%85%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D8%B8%D9%85%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D8%B8%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D8%B8%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D8%B8%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D9%82
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D8%B8%D9%85%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%82%D8%A8%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%8A%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%88%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%88%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%88%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3
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كو راحم ر رألولدرايق اسرماد رالادو عرلد رااجلدةرطصبدةرفد رالقلديلعرفد اراح  ااد رملددرالجمصدعألر
ر.رغص را خلقورف رذلكربأ  قراايلر رفق ركو رميق راليبص ر  لطفرملدرالل

راللليمرالش مصةرأ لرا ا رفد را اادةرهصد رال ماصدةربجدواعرالظدوا قعرف  لمد رملددرمد  رجم د عر ياَّ ح
ر1948ابواكةراالرأاادوبرا مادةرهصد عرثدنرا  قددررلددرالظليجدةراداة:ر دصِ الح مرلصد م رالم اادةرال ماصدةعر من

الدد ترااددددرالجددواعراليبصددد ر الم ااددةرال ماصدددةرفددد رر–راواددور  طصبدددور ا ااددورفددد رجددواعركدددوبنربو دددور
رالظليجة.

ربلددددددد هورمدددددددويرالشدددددددص رمبددددددد راللج دددددددجراليدددددددولنراليدددددددوا ائ ر)ملصددددددد راحمدددددددةر (رأ ا ددددددد رأ دددددددومرحصوأددددددد ر
اأادد عربلد رأ رأقلدد  رالمدد اررر(رادالرالظليجددةررلددراددوا ابراديطالرأهلدد ر ايدق 1972)فد راللددومر/ر

الم ماددةرال دد رأحب دور ممدددرفدد را اادد  ورال ماصددةرأكثد راددالرابددعرقدد  عر أ دد جرر-لد  رمددالرالظليجددةر أب
راا ورأجصوالراالرالللموبر ابدركدرأهل ورملدرال قيارالل ح.ر

م  ارأ  رف رميمراالرا  ومرذهبرجمعراالرأهول رالظليجةرللصويعرالشص رمب راللج جر الي مرملصد عر
 نرالشص ررلدربولرال ااربا اص رالم ح رر هيرم شبثرا نر  ج دشر حصالرمجايارملدرالمغوياعرأبل

راشظقصال.ربولباوبر  قيلر     رالانررلدرالظليجةعر كو رال جولر شواكي  رالباوبر هنر غويا  ر
رم.1973/رر12/رر3هر1393/رذتراللق عر/رر9ف رميمراالثاصالرر–احم ر رألولدرر–أيف ر

ج جراليولنراليوا ائ عرحض رل شصصل رف راوا ابرجمعرغظص ر ما اورأذ عر ب ر فوعرالشص رمب رالل
راالرط ب راالرالظليجةر ال اويتر هص ر غص هوررضوفةرلللموبراوا ابر أهل ور ط لرالللنرفص و.

فألقدرم يراالرالللموبركلموأرال أاصالرملدرا ح رالطوه ععر أيم رالل عرملص عرثدنرادواأرالجادوزعر
ررررررررررررررر.(1)ا ما  راوا ابا شصصعرا صبرلصيااارجثمو  رف ر

ادالرأاد زرادالريا رملددرمد م نرالشددص رر–دراحمد ر رألدولر–  لد رالل ادةرمبد راللج دجراليدوا ائ ر
لنر إ  ص ررا اهصنرال ص  عرفق رق ب ررلص ر اه نرب ربل رأ ر ج رفص رمليرال مةر  غظ رف رطلبرالل

ر ركل وعرفماح ربل رذلكررجوزعرملمصةربادرالملوالر اللليم.اريرف رممل ر ج م  رف رأا
ر
ر

 الشيخ طه علوان: -رابعا:
ر–حيدصالرادالرحبصدبرادالرحمد رادالرطد رادالرحيدبر رادالر صيدو ررهيرالشص رالظوضدرطد رملديا رادال

ر.(1)أح رأف ايرمشص عرالبي صيو راليوا ائصة

                                                 

عر الشدص ر392ر–ر381ماظ :رأوا  رملموبربغ ايرفد رالقد  رال ابدعرال جد ت:رالشدص رمدي سرراد اهصنراليدوا ائ :رر(1)
 عرا ل لركبص .70ر–ر16مب راللج جراولنراليوا ائ :رال ك يار ول راحم راللولو:ر
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 أكمددددرال ااادددةرمعر  شدددأرا دددورفقددد أرالقددد   ر أللدددنرالخددد ر الي وبدددةعر1912 لددد رفددد را مادددةرادددوا ابراددداة:ر
االا  ائصدددةرهادددورعرلصددد  درالم اادددةرال ماصدددةر  ددد ا رالللددديمرالشددد مصةرملددددركبدددوارملمدددوبرادددوا ابرأاثدددولر
الل اةرالم حيمرأحم رال ا تر الل اةرمب راليهولرالبد اتعرفحلددرادا نرملددرانجدوزعرالللمصدةراداة:ر

ر.(2)م1949
معر1963عرثنرا  قدررلدرالم ااةرال ماصةرف راوا ابرااة:رم1949مصالرا ااورف رهص رف رااة:ر

معر قدد ربقدد ر مددوا رهدد  رالم اددةررلدددرأ ر افددو ر1964لصلددصالرادد م ارللمل دد رانادد ا رهاددوررادداة:ر
ر.(3)مراحم ر رألولد1976ا جدرف رااة:ر

 الشيخ عبد الكريم المدرس: خامسا:
يد  نرادالراحمد رادالرفدوأورادالرادلصنررا رادالرالدطظدرادالراحمد رالخولد ترالل َّادةرالشدص رمبد رالهير

رالم ا رالمش ياربولشص رمب رالي  نراصواع.
رهرف رق  ةر)أيصة(رف ر مولرالل اق.1323 ل رااة:ر

ادد أريااادد  رمادد اورالددغراددالرال مصصددجرفخدد نرالقدد ا راليدد  نر بلددارالي ددبرال ماصددةراللددغص ععرملدددرمدد ر
ممدد عر الل َّاددةرالشددص رممدد رالقدد  رياغدد ر حلدددراادد رملدددرانجددوزعرالشددص رمدد برالدد مالراددالرالشددص ر

عررا لنرال  ا سرف راصواعرلةمديامرهد1344الللمصةر ذلكرف راحظدركبص رحض  ركبوارالللموبرااةر
حصدثربقد رراوادورفد رالجدواعرا حمد تررهدد1379ااة:ررهدعرا  قدررلدربغ ايرف 1371ر-هدر1347

رثنرألصالرا ااورف رجواعرالشص رمب رالقوياراليص   .
رج مدددعرملصددد ركثصددد رادددالرالطددد لرادددالربددد يركثصددد ععر كو ددد رأدددج ا رالبلثدددوأرالللمصدددةرادددالرالجوالدددوأر

اصةراثدددددرالجددددواعرا زهدددد ر جددددواعرالج  ي ددددةر جوالددددةرالقدددد   صالر جوالددددةرياارالادددد  عرال ا  ددددةرانادددد 
عرأيظلدد راليددويعرالاقبددوبرالشدد فوبرهددد1393 غص هددوعراادد م رفدد رال دد ا سرح دددربلدد رأقومدد  رفدد رادداة:ر

ص رمبد رالقدوياراليص  د ربولبقدوبرفد رالحضد عرالقويا دةرنف دوبرالميدلمصالرفد را حادومرأ اليراص  ورالشد
مرر2005الش مصةر اا م رف ررلقوبرال ا  رملددرالطد لعرح ددرأديف راحمد ر رألدولدرفد راداة:ر

ر.(4)احم ر رألولد
 رمدد ياركبصدد اراددالرالي ددبر ال اااددوأربددوللغ صالرالل بصددةر الي ي ددةراا ددور)أظيددص رأدد ررالم حدديمرالمدد ار

القدد   راليدد  نربوللغددةرالي ي ددة(ر  قددعرفدد راددبلةرأجددجابعر ك ددولر)الشدد  لةرانادد اصة(ربوللغددةرالي ي ددةر
أجدددجاب(ر أظيدددص رالقددد   راليددد  نربوللغدددةرر3 ك دددولر)ف دددو ارالللمدددوبرا كددد ايرالظق صدددة(ربوللغدددةرالل بصدددةر)

                                                                                                                                            

 .310ماظ :رأوا  رملموبربغ ايرف رالق  رال ابعرمش رال ج ت:رالشص رمي سررا اهصنراليوا ائ :رر(1)

 ماظ :رالمل ار ظي .ر(2)

 ماظ :رالمل ار ظي .ر(3)

 ماظ :رالميقعرال ام رللما بةرالشوالةرملدر باةرا      .ر(4)

http://ar.wikipedia.org/wiki/1344_%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/1379_%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/1393_%D9%87%D9%80
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بصةر)اياهبرال حمالرف رأظيص رالق   (رثمو رأججاب. االراؤلظوأ رفد رالاحدير:)المياهدبرالحمصد عرالل ر
ف ر  حرالظ   ع(رلليصيط ر ف رملنرالي مرل ر)الياصلةرف ر  حرالظضصلة(رللب رال حصنرالميلدييتعر

ر.(1) غص رذلكركثص 
واعر ضدد رالصددو رفدد ربغدد ايرملدددرمدد ر قدد رأ لمدد ر ددصخاورال ص دد رمادد اوركددو رراواددور  طصبددورفدد رجدد

رالل اةرمب رالي  نراصواععرف ا رملص رجملةراالرالي بر الملاظوأ.ر
 تالميذه: –ب 

لقدد ركو دد رحصددوعرالشددص رال ص دد رالللمصددةرالصيددةسربولحصي ددةر الاشددوطعرفيمددورأاددلظاوراددوبقورأ دد ركددو رامصددجاسرر
ةركبصددد عرفددد ركددددراجدددوالأرحصوأددد عرادددصالرأق ا ددد راق بدددوسررلددددر دددصي  ر أادددوأ أ عر كدددو رذارج  دددةر فوملصددد

 الحددولر ظيدد رفدد رحصوأدد رال  ا يددصةر ال للصمصددةعرفقدد ركددو راشددجلوسر  لصددوبرا ادديار ابصاددوسرل ددنرفضدددر
رالللنرالش م ر اصجأ رملدربوق راللليم.ر

كدو ركثصد ارر–احمد ر رألدولدرر–أ رالشص ررا اهصنرر–ال ك يارمب رالي وارر–م  ترل ر جل راليبص ر
لبوأرالمحصطةربولبل عرال  رم ا رفص ور  لقد رفص دوريا ادورأيمي دةرميضدورفص دورأجد راور جيلرالق

االرم ا راللليمرالش مصةر  حث نرملدرأيجصدرأااوئ نرف رالم اا رال ماصةعرفيو رل راورأاايرحصدثر
هصأر رلد رمد ياسرادالرالطد لرمج د رملددرالث ثموئدةرطولدبرادالراخ لدفرالمادوطقرفد رهصد ر كبصيدةر

ر.(2)ألكرالماوطقرال  رأياارفص ورالم اا رال ماصةر– الظليجةر
ر- إذاراورأاي ورأ ر ي يرجمصعرط بد رفن د رأاد ر طديلربد رالمقدومعرلد لكراأق لد رملددرقيدنرادا نر

ر جوئصة:ا أبصالرملدرحيبرالح  لرالر- اصالرا ارأث  رف رط ب ر
فد را مادةرهصد راداة:رر:ر لد الشيخ الدكتور إبراهيم عبد الرزاق محمود حبيبب اباس الهيتبي – 1

معري درالم ااةرال ماصةرف رهص ر أخ جر1958معر شأر أكمدرال اااةرانا  ائصةرفص ورااة:ر1946
:رادداةر–جوالددةربغدد ايرر–معرثددنر ددولرملدددر دد ويعرالباددوليا ي راددالركلصددةرا يالر1972اا ددورادداة:ر

معر حلدرملدر  ويعرالموجيد ص رفد رالظقد راناد ا رادالركلصدةرالللديمراناد اصةربجوالدةر1976
معر أكمدددريااادد  رالللصددورفحلدددرملدددر دد ويعرالدد ك ياا راددالر ظددسراليلصددةرادداظسر2001بغدد ايرادداة:ر

معر الشص رراد اهصنرمبد رالد زاقر دغدرا دومراناوادةر الخطوبدةرفد رمد يرادالر2006ال خل)رااة:ر

                                                 

هصنراليددوا ائ :رعر الشددص رمبدد راليدد  نرماظدد :رأددوا  رملمددوبربغدد ايرفدد رالقدد  رال ابددعرال جدد ت:رالشددص رمددي سررادد ارر(1)
جوالةرالميصد:راقولةرااشدياعرر-الم ا رمولمور فقص ور ا بصو:رأ.ي.را اهصنر لصدرالل لر:ا كجرال اااوأرانقلصمصة

  باةرا      عراا  ارال وا  .ر–ملدرايقعراا   وأر اأورالحضوا ةر

 .2012/رر1/رر12اقوالةراعرال ك يارمب رالي واررا اهصنراحصنرج ترا وا  :رر(2)
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اير ا  بددوار البلدد ععر هدديرا  رأادد وذرجددوال رمدد ا رالللدديمرالشدد مصةرفدد ركلصددةرالللدديمرجيااددعربغدد 
ر.(1)انا اصةربجوالةربغ اي

 لدد رادداة:رعرالشببيخ الببدكتور أحمببد رمببيم أحمببد شببمخي المشببهداني نسبببا الهيتببي نسبببة – 2
ال ااادددةراالا  ائصددةراددداة:ر أ مددد عرفدد راصددد رصدد حر أقددديار أكمدددررمرفدد را ماددةرهصددد عر شددأ1950
معري دددربلدد رذلددكرالم ااددةرال ماصددةرفدد رهصدد ر يا رملدددرمدد ر ددصخاورال ص دد عر كددو رذارهمددةر1963

مولصةرا مصجاسرابوقوررلدراالا جايعراالرجمصعرأصاولراللليمر المل فةعرأ اجرف رطلبرالللدنرفحلددر
معر هديرفد ر1976ادالركلصدةرالشد  لةربجوالدةربغد ايراداة:رراد اصةنملدرالباوليا ي رف رالللديمرا

مرثدنرفد رأحد رايدوج ر1968ر–ر1967ألكرالظ  عركو رراواور  طصبورفد رجدواعرح مثدةرادصالرمدوا ر
معربل رأ رحلدرملدرالباوليا ي ربدأابعراداياأرادوف ررلددري لدةر1971ر–ر1968هص رلةميامر

ررملددددر ددد ويعرالموجيددد ص رفددد رالشددد  لةرادددالركلصدددةرالشددد  لةر القدددو ي ربجوالدددةرالددد رلصحلددددرهادددو
ا زهددد عرلصلدددييربلددد رذلدددكررلددددراللددد اقر  ادددولر ددد ويعرالددد ك ياا راددداظسرال خلددد)رادددالركلصدددةرالللددديمر

معركمدوركدو ر شدغدرا دومراناوادةر الخطوبدةرفد رجدواعرالث  دور1991ر:انا اصةربجوالةربغ ايراداة
مرح دركلفرااظسراليبصظةرف رأح رجيااعرهص رللظ  عراوراصالر1980ر–ر1971ابغ ايراصالرموا ر

:راددددداةمعرمددددصالرا ااددددورفددددد رقيددددنراللقصددددد عر الظيدددد ربولجوالددددةراناددددد اصةرابغدددد اير1999ر–ر1986
معر بق ر موا را اةرال  ا سرااظسرالجوالةررلدرأ ر افو را جدعرل ربحيثر اادوئدرقصمدةر1991

ر.(2)م2009/رر3/رر3ف رميمرالث ثوبرف راجولرا  لوص .رأيف راحم ر رألولدر
:ر لدد رفدد رااطقددةرجدد لراللددخ رال وبلددةرلقضددوبرررررالشببيخ الببدكتور أحمببد عبببد وطبببان الجنببابي – 3

معربلدددد رأ رأكمددددرال ااادددةرانا  ائصددددةرال حدددقربولم ااددددةر1955:راددداة)رالميدددصبر(ربمحوفظدددةربوادددددر
مر1969اداة:رظليجدةرمعرثدنرا  قددررلددرالم اادةرا صدظصةرفد رال1967راداة:ال ماصةرف رالمحميي ةر

ادداة:ررا ددوجملددةراددالرالللدديمر الملددوالعر أخدد جراال دد ركددو رمدد م هورالشددص رال ص دد ريا رملدددرم  دد ر ر
لصلبورراواور  طصبورف رجواعرر ض ربكرابغ ايرثنرف رجدواعرالخظدوفصالعر اجدعربلد هوررمع1974

اأبدددوعر للدددنرأاادددوبرمميا ددد رأحادددومريمدددالر ر  ددديج  نررلددددررر–جددد لراللدددخ رر–رلددددرايدددق راأاددد ر
الط  قراللحصوعربق را عرلصي ربولقلص عر امظور  طصبورف رألكرالماطقةربجواعرالظوضدلصةرح ددر

أ رمل ددجمرر–راددومر  طصددبرالجددواعراليبصدد رفدد رالظليجددةرر–أ ددوارملصدد رالشددص رجمددولر ددوك راحمدديير
جوالددوراددالرجيااددعرالم ماددةرال دد رألقدددرفص ددورمليادد رال ماصددةعر فلدد رلبدددرهدد ارالطلددبرفأصددبورراواددور

                                                 

 .2012/رر2/رر18أ  أره  رالمللياوأراالر جل رال ك ياراحمييررا اهصنرمب رال زاقرا وا  رر(1)

ماظ :راقولةرللشص رمب ر رصويقرمب رالق وارال ص  رااشياعرملدرالميقعرال ام رل صيةرملموبرالميلمصالرف رر(2)
الل اقرملدر باةرا      عر هاورراقولةرللشص را ا رمب راللج جرال ص  رااشياعرملدرايقعراا   وأرهصد رال  اثصدةر

  رملدر باةرا      .احيارأم مراالرهصر–
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معر قدد رأكمددددرال اااددةرالجوالصدددةرفحلدددرملددددر1992:راددداة  طصبددورفددد رجددواعرالحيدددصالربولظليجددةر
مرثدنر دولر د ويعرالموجيد ص رفد رال دوا  ر1979:راداةرانادومرا مظدن  ويعرالبادوليا ي رادالركلصدةر

مرثددنر دد ويعرالدد ك ياا رادداظسرال خلدد)ر1997:رادداةانادد ا راددالرال دد رال ددوا  رالل بدد رابغدد اير
ر.(1)م2001:رااة  ر االر ظسرالمل

مربم ماةرر1956:رااة:ر ل رالشيخ الدكتور إسماعيل عبد الرزاق محمود حبيب ااس الهيتي –4
ر–هصددد رال ددد ر شدددأرأ مددد عرفص دددوعر لمدددور جدددورادددالراللدددفرال ابدددعراالا ددد ائ ري ددددرالم اادددةرال ماصدددةر

مبد رالد زاقراحمدييرر–مربلدحبةر الد  رالشدص رالم حديمر1968:راداةف را ماةرالظليجةرر–ا صظصةر
ر–مرال حدقربولم اادةرال ماصدةر1970راداة:ا  ائصدةرفص دوعر فد رانثنراجعررلدرهص رلصامدرر–حبصبر

فد رهصد ر ال د ركدو رمد م هورالشدص رراد اهصنرالجد تعرثدنرر–ا ااةرمثمدو رادالرمظدو راضد ر رماد ر
ا  قدددررلدددرا ااددةرال اددويترال ماصددةربولجددواعراليبصدد رال دد ركددو رمدد م هورالشددص رمبدد رالملددكراليددل تر

ر–معرثدنربلد رذلددكري ددركلصدةرالللديمراالادد اصةر1976:راداةلصامددرفص دورصدظ رالخدواسر اليددوي ر
معرلصامدددريااادد  رالجوالصددةر  اددولراددالر1980:رادداةبجوالددةربغدد اير أخدد جراا ددورر– لةراددوبقورالشدد ر

معرثنرحلددر1989:رااة ظسراليلصةر  ويعرالموجي ص ربوللليمرالش مصةر ب خل)رالظق رالمقوا ر
معر قدد ربقدد رراواددور1997:رادداةملدددر دد ويعرالدد ك ياا رادداظسرال خلدد)ر اددالر ظددسراليلصددةرأ ضددور

المبواررف را مادةرهصد راد عرلصيد ربولقلدص عرلصا قددراداظسر بصظ د ررلددر رب ر  طصبورف رجواعرم
رمرحصثرغويارالل اقرلصاجيرااظي راالراطيعراالح  لر أميا  .2005رااة:الجواعرالش ق رح در

 بوالضددوفةررلدددر بصظ دد رال مي ددةرهدد  رفن دد ركددو را ااددورجوالصددورأاقدددراددصالركلصددةرالللدديمراالادد اصةر
ةراناددومرا مظددنرابغدد ايعرح دددرأ دد ركددو ر شددغدرائددصسرقيددنراددالرأقيددومراليلصددةربجوالددةربغدد اير كلصدد

ر.(2)م ا رفص وراللليمرالش مصةرهاوررك كيرا  ص ععر هيرا  رأا وذارجوالصورف ررح ارجوالوأر
:ر لد رفد رااطقدةرالبديرهدياررحد ارالمادوطقراوي الدكتور إسماعيل كاظم لواص العيس شيخال – 5

معر1968:راددداةمعرأكمددددرال ااادددةراالا  ائصدددةرفددد رالظليجدددةر1953:راددداةالمحصطدددةربم مادددةرالظليجدددةر
 أ لم رملدرم ر صخاورراد اهصنرالجد ترماد اوركدو راد م ارللم اادةرا صدظصةر لظدورللشدص رمبد راللج دجر

 را اادةرال ادويترحصدثرلدنرأيدالرفد رالظليجدةرمعرثدنرأكمددرياااد  رال ماصدةرفد1971:رااةاليوا ائ ر
معر ي دددركلصدةرالللديمراناد اصةربجوالددةر1978:راداةرم اي دةريماصدةعرف خد جراددالرا اادةرال ادويتر

معر دددولر ددد ويعر1982:راددداة حلددددرملددددر ددد ويعرالبادددوليا ي راا دددورر–الشددد  لةرادددوبقورر–بغددد اير

                                                 

عر قدد رأج  دد راددعرالشددص رأحمدد ر98ماظدد :رالشددص رمبدد راللج ددجراددولنراليددوا ائ :رالدد ك يار ولدد رأحمدد راللددولو:رر(1)
 الجاوا راقوالةرأفوي  رابلارالمللياوأ.

 .2011/رر8/رر20اقوالةراعرالشص ررامومصدربم ماةرهص را وا  ررر(2)
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الركلصددةرالللدديمرانادد اصةربجوالددةرالموجيدد ص رفدد رالللدديمرانادد اصةر ب خلدد)ر)رالظقدد رالمقددوا ر(رادد
رم.1992مر   ويعرال ك ياا رااظسرال خل)ر االر ظسراليلصةرااة:ر1985بغ ايرااة:ر

جوالةربغ ايرر–ممدرراواور  طصبورف رجواعرال ا ترف رالظليجةعرثنرا ااورف ركلصةراللليمراالا اصةر
ررفد ررحد ارالجوالدوأعرثدنرا  قددر ف ركلصةراناومرا مظنرابغ ايعرثنراوف ررلددرالدصمالرلصد ا رهادور–

ر.(1)رلدري لةراناوااأرالل بصةرلصاي را ااورف ررح ارالجوالوأر هيرلنرمجلرهاورررلدره اراليق 
معر شدددأر1952:رادداة لدد ربم ماددةركبصيدددةرراألسببتاا البببدكتور بشببير مهبببدي لطيبب  الكبيسبببي: – 6

مرال دد ر1962:رادداةا  ائصددةرفص دوعر ي دددرالم ااددةرال ماصدةربم ماددةركبصيدةر أ مد عر أكمدددرال ااادةران
مرفد ا ر1965:راداةر–احمد ر رر–كو رم م هورالشص رالم حديمرمبد راليد واراد رطد رالد ترأديف ر

م اادةرهصد رلراأد ريارملدرم رالشص ررا اهصنرالج ترحصالرا   لرا م ارلم ااةركبصيةربونضوفةررلدد
رف ر ظسراللوم.

معر لصامددر1973:راداةا  قدربل هوررلدرالم ااةرال ماصةرف رالجواعراليص   رابغد ايرلص خد جراا دور
ال ددد ركو ددد رأيدددمدربالصدددةرانادددومرر–ياااددد  رالجوالصدددةرفددد ركلصدددةرالللددديمراناددد اصةربجوالدددةربغددد اير

معر  دولرفص دور د ويعر1977راة:ادحلددرملددر د ويعرالبادوليا ي ر ررف خ جراا دور–ا مظنر   ارر
معرثنرحلدربل رذلكرملددر د ويعرالد ك ياا راداظسر1987:رااةالموجي ص را خل)رأصيلرالظق ر

رم.1992:رااةال خل)ر االر ظسراليلصةر
 ق ركو رأا وذارجوالصورف رم عركلصوأريا درالل اقر  واج عر  غدراالبرائدصسرقيدنرفد راصد ر

اناددومرا مظددنرابغدد ايعر هدديرا  رممصدد رليلصددةرالللدديمررالحامددةرلمدد عرمددواصالر ائددصسرقيددنرفدد ركلصددة
ر.رررر(2)انا اصةربجوالةرا  بوا

مر شددأر أكمدددر1950:ادداة:ر لدد رفدد را ماددةركبصيددةرالشببيخ حمببد عبيببد بنببدر عبباا  الكبيسببي - 7
ا ااددةرمثمددو رأفادد ترر–مرلصدد  درالم ااددةرال ماصددةرالميددموعر1962:رادداةريااادد  رراالا  ائصددةرفص ددو

مر بلدد ر فددوعرالشددص رمبدد راليدد واريا رملدددرمدد ر ددصخاورال ص دد ر لمدد عر1965:رادداة فدد ر–ال ماصددةر
راا صالعرثنربق رالشص رحم رما دراالره  رالم ااةرملدرم رالشص راحم رط رالبولصيو  رالي يت.ر

الشص رالبولصيو  رلل  ا سرف ررح ارالم اا رال ماصةرابغ اير قلا رر قيلرالشص رحم :ربل رأ را  قد
الشص ررا اهصنرالج تررلدرا ااةرهص ر كمدرفص وريااادةرالللديمرالشد مصةعرح ددرأ اد ركاد رأمدو  ر
الشددص رال ص دد رفدد رأدد ا سربلددارالطدد لرالجدد ير أادد معرل ددنعر قدد ركددو رللشددص رالجدد ترفضدددرفدد ر

ا رق رااأقص رالماب ر طصبور لم عرا ةرأ   رف رجواعرالظدوا قرألصصا ربجواعركبصيةرالش ق عر ك

                                                 

 .98ماظ :رالشص رمب راللج جراولنراليوا ائ :رال ك يار ول رأحم راللولو:رر(1)

 بم ماةرال اويت.ر2011/رر10/رر5اقوالةراعرا ا وذررال ك ياربشص را وا  رر(2)
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اددددركاددد رأ ددديلرمدددالرالشدددص رال ص ددد رفددد راللددد عرر–احمددد ر رر–بلددد ر فدددوعرالشدددص را دددويرالخطصدددبر
ر.(1)جواعرمثمو راالرمظو ر–بجوال ر

لم مصصددج الر الدد تر ل مدد رملددص نرفدد رأقدد  نركدددراددور ح وجدد رالاددو رفدد ر لدد رالشددص رحمدد راددالرالللمددوبرا
رأاياريما نعر هيرذ رقلنراصولر في ر وضجر اا جرال  لر مقص عرالصمة.

:ر لد رفد را مادةركبصيددةراألسبتاا حمبدان عبواد محمبد شببيب الكبيسببي سبهناي اللهيببي عشبير ي  – 8
م ااددةرال ماصددةرالميددموعر)را ااددةرمثمددو رمعرأكمدددرال اااددةراالا  ائصددةرفص ددور ال حددقربول1950:رادداة

مر1965:راداةمعريا رملدرمد رالشدص رراد اهصنرال ص د رفد ر1962:رااةأفا ترال ماصةرف ركبصيةر(ر
بل ر فوعرالشص رمب رالي وارا رط عرثدنرأأددررلددرا مادةرهصد رلصامددرياااد  رفد را اادةر)رمثمدو ر

رم.1972:رااةاالرمظو ر(رملدرم ر صخاورالج تر أخ جراا ور
ممدددرا ادد وذرحمدد ا را ااددورفدد ررم اي ددةرال اااددوأراالادد اصةربول اددويتراادد را رأخدد جراددالركلصددةر

ر.(2)عر هيرلنرمجلرم ا رفص ورلح را  1978:رااةاللليمراالا اصةربجوالةربغ اير
:رالد تر لدددر يددب ررلددرالايددبرالشدد  فرحمببد سببعيد الهيتببيالشببيخ الببدكتور سببليم ااسببي  م – 9

رليص  وراحم رصلدر رملص ر النعرفلوئل  رال  فةرف رهص ربأ  نراالراليويعرا   ال.
معرلصل حدددقر1968:راددداةمرأكمددددرال ااادددةراالا  ائصدددةرفص دددور1957:راددداة لددد رفددد را مادددةرهصددد رفددد ر

رملدددرمدد ر ددصخاورال ص دد راددوراددصالربولم ااددةرال ماصددةر)را ااددةرمثمددو راددالرمظددو ر(رفدد رهصدد ر  حدد  ان ح
معرثدددنرا  قددددررلددددرال ادددويترنكمدددولرال ااادددةرال ماصدددةرفددد رالجدددواعراليبصددد ر1971ر–مر1969مدددوا ر
معرحلدددرملدددر دد ويعرالباددوليا ي رفدد رالللدديمراالادد اصةراددالركلصددةرالشدد  لةر1976:رادداةلص خدد جر

الموجيدد ص رفدد ر ظددسراليلصددةرمعرثددنرأكمدددريااادد  رالجوالصددةرفاددولر دد ويعر1980بجوالددةربغدد ايرمددوم:ر
 حلددرملددر د ويعرالد ك ياا رادالر ظدسراليلصدةر بداظسرر1989ر:اداة ب خل)ر)رالظق رالمقوا ر(ر

ر.م1994:رااةال خل)ر
ممدددرراواددور  طصبددورفدد رجددواعرالخضدد ربم ماددةرهصدد عرثددنرا ااددورجوالصددورفدد ركلصددةراناددومرا مظددنر

يلرالد مالرال دوبعرليلصدةرانادومرا مظدنعرابغ ايرلصي ق رف ر ظسراليلصةربم مادةرال ادويترفد رقيدنرأصد
ر.ر(3) لنرمجلرلح را  را ااورف ره ارالقين

معر1947 ل رف را مادةرهصد راداة:ررالهيتي: محمد خليل الدي  عبد الستار صالح الشيخر–ر10
معرلص ا راللليمرالش مصةر1959درالم ااةرال ماصةرااة:ر شأر اكمدرال اااةرانا  ائصةرفص وعرثنري 

                                                 

 .2011/رر8/رر11اقوالةراعرالشص رحم رف را ماةرال طبةرا وا  رر(1)

 .2011/رر11/رر10اقوالةراعرا ا وذرحم ا رف را ماةرال اويترا وا  رر(2)

 بم ماةرهص .ر2011/رر8/رر31اقوالةراعرالشص رالصنرا وا  رر(3)
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معرفأصددبور امظدددوسرادددصوااسرفددد را مادددةر1970فدد رهصددد رفأكمددددراثاددد رمشدد راددداةرفص دددور أخددد جراددداة:ر
البغ ايتراعر بصظدةراالاوادةرفد رالجدواعراليبصد راداظسرالم مادةعر بلد ر صلد ر د ويعرالبادوليا ي رفد ر

معرمددصالرراواددور  طصبددوسرفدد ر ظددسر2003بغدد ايرادداة:ررالشدد  لةراددالركلصددةرالللدديمرانادد اصةربجوالددة
مر لحدد ر2006الميددج ربولبغدد ايتعرثددنرقددومربوادد ح اثرا ااددةريماصددةرهاددوررأصددبورادد م اسراددالرادداة:ر

ر.(1)ا  عر الشص رص حرهيرائصسراجلسرملموبرهص 
 .(2)حيم جدي الهيتي ) شقيقه (الشيخ الدكتور عبد الرزاق ر  – 11
 .(3)تار ) نجله الكبير (الشيخ الدكتور عبد الس – 12
معرحصددثر1954:رادداة:ر لدد رفدد را ماددةركبصيددةرالشببيخ فا ببل كببرينخ عبببد خليببل الكبيسببي – 13

معرلصدد  درالم ااددةرال ماصددةرفدد ركبصيددةر1966:رادداة شددأرفدد رألددكرالم ماددةر أكمدددرال اااددةرانا  ائصددةر
رم.1967:رااة

 قدديلرالشددص رفوضددد:"رأ ددوراددالرأ اصدد رالشددص ررادد اهصنرال ص دد ر أ ددورفخدديارادد لكر  دد رهدديرالدد تراددلدر
معر1972:راداةااقل راالرا ااةرأا رصص ارال ماصةرف ربلقيبةررلدرالم اادةرا صدظصةرفد رالظليجدةر

رلرالج ير ان  الرملدر ؤ   نر".لي رأاوم  رف رال  ا سر ا اقبةرالط 
الشدص رفوضددرادالرطدد لرالللدنرالجصد مالركمدورا ارلدد رأكثد رادالر احد راددالرأق ا د عر هديرادالرا ئمددةر
الظض بر الخطبوبرالاجبوبعرذ رأيلرافصعر  لقراوا ر هصبدةر  قدواعرماشد  رالادو رلحددراشدوكل نر

درأ رااد ق ربد رالمقدومرفد رجدواعرث راالرجواعرراواور  طصبوررلدك الظلدرف ر  فوأ نعرأاقدراصالرأ
ر.(4)مصشةرف رقضوبرال طبةر لنرمجلرلح را  رفص 

ر
معرأكمددرال ااادةر1950:راداة لد رفد را مادةركبصيدةررالشيخ فوزي عبد هللا عببد الكبيسبي: – 14

عرثددنريا ر1964:رادداةااددةرال ماصددةرفدد رقضددوبرهصدد رمعرلصدد  درالم 1963االا  ائصددةرفص ددورمددوم:ر
مرفد را مادةرالظليجدةربولم اادةرا صدظصةعرأكمددرال ااادةر1971ملدرم رالشص ررا اهصنرالج ترمدوم:ر

رم.1977:رااةالجوالصةر حلدرملدر  ويعرالباوليا ي راالركلصةرالش  لةربجوالةربغ اير

                                                 

 .2012/رر2/رر22اقوالةرراعرالشص رص حرال مالرا وا  رر(1)

 (.ر8أ جم رل رف رر)رر(2)

 (.ر8أ جم رل رف رصظحةر)رر(3)

 بم ماةرال طبة.ر2011/رر7/رر20اقوالةراعرالشص رفوضدرا وا  رر(4)
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هديرال دجمرايبصظ د رهدويطرالطبدعر قديارالشص رفيزترراومر  طصدبرفد رجدواعرال  ا دةرفد رالظليجدةعر ر
ر.(1) ا ياضع

معر شدأر1954راداة:ادةرالظليجدةر لد رفد را مالشيخ الدكتور مشعان عبد سعود العيساوي:  – 15
معررل حقربولم ااةرال ماصةرا صظصةرف رالظليجةر1967رااة: أ م عر أكمدرال اااةراالا  ائصةرفص ور

معريا رملدددرمدد رالشددص ررادد اهصنرال ص دد رادد عرأيددلم رريااعرالم ااددةرهاددورر لظددورللشددص ر1968رادداة:
ويعرالبادوليا ي رفد رالشدد  لةرعرحلددرملددر د م1976 أخد جراا دورادداة:ررمبد راللج دجراليدوا ائ 

معرثدددنر دددولر ددد ويعر1980راددداة:بجوالدددةربغددد ايرر–ادددوبقوررالشددد  لةر–ادددالركلصدددةرالللددديمراالاددد اصةر
مر ملددر د ويعرالد ك ياا رادالر1987راداة: االر ظدسراليلصدةررا خل)رال ظيص ر مليا الموجي ص ر

عرفد را مادةرراوادور  طصبدورفد رأكثد رادالرجدوارممددمعر1992رااة: ظسراليلصةر باظسرال خل)ر
ثددنرا  قدددرر-فدد رالجوالددةرانادد اصةرابغدد ايرر–بمثوبددةرممصدد رر– ددغدراالددبرائددصسرقيددنررالظليجددةع

 زااعرا  قددولر الشددؤ  رال ماصددةرر–لل دد ا سرفدد ركلصددةراناددومرا مظددنرال وبلددةرلدد ميا راليقددفراليددا ر
ر.(2)اوبقوعر هيرلنرمجلرلح را  رم ا راللليمرالش مصةرف ر ظسراليلصة

 لدد رفدد رقضددوبرهصدد ررالشببيخ الببدكتور معلببا عبببد الواحببد محمببد سببعيد الحسببيني الهيتببي: - 16
معر ي ددددرالم اادددةرال ماصدددةرفددد رهصددد ر1967:راددداةمرعأكمددددرال ااادددةراالا  ائصدددةرفص دددور1957:راددداة
مربم اادةرمثمدو رادالرمظدو عرثدنر1969مدوم:رمعريا رملدرالشص ررا اهصنرالج ترفد ر1968:رااة

راددداة:مرلصامددددرفص دددورياااددد  ر   خددد جراا دددور1972:راددداةا  قددددررلددددرالم اادددةرال ماصدددةرفددد رال ادددويتر
معر دولر1980:راداةمعرثنرأكمدرال اااةرالجوالصدةر أخد جرادالركلصدةرالشد  لةربجوالدةربغد اير1976

معر حلدرملدر1993:رااةقوا ر(ر  ويعرالموجي ص رف راللليمرانا اصةر ب خل)ر)رالظق رالم
رم.1998:رااة  ويعرال ك ياا رااظسرال خل)ر االر ظسراليلصةر ذلكر

مصالرراواور  طصبورف رأكث راالرجواعربقضوبرهص رح دراا ق رب رالمقومرف رجواعرح رالمللصمالر
رف رهص عر لنرمجلرفص رلح را  .

عر لنرمجلرلحد ر(3)صةرف را ماةرال اويتيا رف ركلصةراناومرا مظنرابغ ايرثنربقينرأوبعرلاظسراليل
را  را ااوسرف ره ارالقين.ر

معر1948:راداة:ر ل رف را مادةرهصد رالشيخ يوس  عبد الجبار عبد الغعور جدي الهيتي – 17
:راددداةا  ائصدددةرفددد رايدددق راأاددد ر هددديرادددالرأاادددوبرمميادددةرالشدددص رراددد اهصنرالجددد تعرأكمددددرال ااادددةراال

                                                 

عر قد رقوالد رالشدص رفديزترفدد ر109ماظد :رالشدص رمبد راللج دجراددولنراليدوا ائ :رالد ك يارأحمد ر ولد راللددولو:رر(1)
 عرفي برل ربلارالمللياوأ.2011/رر7/رر25ا ماةرالظليجةرا وا  ر

 عربم ماةرالظليجة.2011/رر8/رر25عرالشص راشلو را وا  راقوالةرار(2)

 بم ماةرهص .ر2011/رر8/رر31اقوالةراعرالشص راظلورا وا  رر(3)
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معر يا رملدرم ر صخاورال ص  رفد ر1965:رااةمرثنرال حقربولم ااةرال ماصةرف رال اويتر1960
رمرح درأخ جراا و.1970ا ااةرمثمو راالرمظو رااة:ر

الشص رميافرلنر حولظ رالحهرف رركمولرياااد  رف لدصالرفد ربدويطرا اد راؤذ دوسرفد رجدواعرالظدوا قرفد ر
ر.(1)اوأ ررلدر زااعرالجاامةر بق رفص وررلدرأ رأقوم عر هيرا  ر ياالرا ماةرهص هص رثنر قدر  

ه ارقينرقلصدراالرال  اص رال مالرياايارملدرم ر دصخاورالظوضددرراد اهصنرالجد تعر الحقصقدةرأ رهادورر
بمددالرهددنرنرادد   رأ جمددةر  دد رلددنر يددلظا رالحددهرفدد راللقددوبرمدد ياركبصدد اراددالرط بدد رراددأذك رأاددموبه

ر:رملدرقص رالحصوععر ق رذك هنرل رأ اص  رال مالرقوال  نر هن
 .(2)الشيخ الدكتور أحمد عبد عمر الهيتي – 1
 .(3)الشيخ أكرم عبد الوهاب الهيتي رحمه هللا تعالى – 2
 .(4)الشيخ تاج الدي  عبد الستار الهيتي رحمه هللا تعالى - 3
 .(5)الشيخ حاتم إبراهيم الكبيسي رحمه هللا تعالى – 4
 .(6)الشيخ الدكتور حاتم حمدان الشجيري  - 5
 .(7)الشيخ حامد عطيوي  الكبيسي - 6
 .(8)الشيخ حس  عبد اللطي  الهيتي رحمه هللا تعالى - 7
 .(9)الشيخ حسي  صخي الجنابي - 8
 .(10)الشيخ او النون عبطان محمد ااسي  الكبيسي رحمه هللا تعالى - 9

 .(11)الشيخ الدكتور زاهد محيس  حمدان الكبيسي - 10
 .(12)الشيخ سحاب اااب الهيتي رحمه هللا تعالى - 11

                                                 

 ف را ماةرهص .ر2011/رر8/رر5اقوالةراعرالشص رميافرا وا  رر(1)

 ذك  رل رالشص رالصنر واصالراحم رال ص  .ر(2)

 ص رالصنر واصالراحم رال ص  .ذك  رل رالشر(3)

 ذك  رل رالشص رالصنر واصالراحم رال ص  .ر(4)

 ذك  رل را ا وذربشص را  تراليبصي .ر(5)

 ذك  رل رالشص رفيزترمب ر راليبصي .ر(6)

 ذك  رل را ا وذربشص را  تراليبصي .ر(7)

 ذك  رل رالشص رالصنر واصالراحم رال ص  .رر(8)

 شص رفوضدرك  ا).ذك  رل رالر(9)

 ذك  رل رالشص رفوضدرك  ا).ر(10)

 ذك  رل رالشص رفوضدرك  ا).ر(11)

 صنر واصالراحم رال ص  .ذك  رل رالشص رالر(12)
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 .(1)الشيخ الدكتور شاكر جمعة الكبيسي – 12
 .(2)الشيخ شاكر عماش الكبيسي - 13
 .(3)الشيخ صادق عبيد بندر الكبيسي - 14
 .(4)طراد عبطان محمد ااسي  الكبيسي رحمه هللا تعالىالشيخ  - 15
 .(5)الشيخ عاا  معيشر الكبيسي رحمه هللا تعالى -16
 .(6)الشيخ الدكتور عبد السالم داود الكبيسي – 17
 .(7)الشيخ عبد العزيز عبد الرحيم فالج - 18
 .(8)الشيخ  عبد الكريم محمد سعيد األسلمي الهيتي رحمه هللا تعالى – 19
 .(9)الشيخ عبد اللطي  سالم الكبيسي - 20
 .(10)الشيخ عبد هللا حسي  حمدان الكبيسي - 21
 .(11)الشيخ الدكتور عبد المجيد عبد الحميد سيد ناصر الهيتي - 22
 .(12)الشيخ عبد المنعم شاكر حمدان العياض الكبيسي - 23
 .(13)الشيخ علي عبد حمي  - 24
 .(14)الشيخ الدكتور عمر حمدان رويجع الكبيسي - 25
 .(15)الشيخ عود  عبد السالم رحمه هللا تعالى - 26

                                                 

 ذك  رل را ا وذربشص را  تراليبصي .ر(1)

 ذك  رل را ا وذربشص را  تراليبصي .ر(2)

 ذك  رل رالشص رفوضدرك  ا).ر(3)

 ذك  رل رالشص رفوضدرك  ا).ر(4)

 ذك  رل را ا وذربشص را  تراليبصي .ر(5)

 ذك  رل را ا وذربشص را  تراليبصي .ر(6)

 ذك  رل رالشص رالصنر واصالراحم رال ص  ر(7)

 ذك  رل رالشص رالصنر واصالراحم رال ص  .ر(8)

 ).ذك  رل رالشص رفوضدرك  ار(9)

 ذك  رل رالشص رحم رمبص راا ا.ر(10)

 ذك  رل رالشص رالصنر واصالراحم رال ص  .ر(11)

 ك  ا).رذك  رل رالشص رفوضدر(12)

 ذك  رل رالشص رفيزترمب ر راليبصي .ر(13)

 ذك  رل رالشص رفوضدرك  ا).ر(14)

 ذك  رل رالشص رالصنر واصالراحم رال ص  .ر(15)
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 .(1)اد  أيوب الكبيسيالدكتور عي الشيخ - 27
 .(2)الشيخ فدعم عبد اللطي  أحمد الهيتي - 28
 .(3)الشيخ فالح ب  سيد عبد الهيتي - 29
 .(4)بيسيالشيخ كامل محمود عبد الك - 30
 .(5)الشيخ محمد شهاب أحمد الهيتي رحمه هللا تعالى – - 31
 .(6)الشيخ محمد عبد حمي  رحمه هللا تعالى - 32
 .(7)الشيخ محمود مجيد سعود الكبيسي - 33
 .(8)الشيخ الدكتور مهي حسي  حمدان الكبيسي - 34
 .(9)الشيخ مهدي ممدوح الكبيسي - 35
 .(10)الشيخ مهدي صالا الكبيسي – 36
 . (11)الشيخ الدكتور نجم عبد هللا العيساوي  - 37
 .(12)الشيخ نظام الدي  عبد الستار الهيتي - 38
 .(13)الشيخ نوري ممدوح الكبيسي – 39
 .(14)يخ الدكتور ااس عبد الحميد العانيالش –40

ح دددرأ رهاددوررط بددوراددالر ددواجراحوفظددةرا  بددوار بول ح مدد راددالرأ ي اددورا كدد ايرياادديارملصدد ركمددور
رم ك رل رالشص رحم رمبص راا اراليبصي رحصالرذك رقيموراا نر هن:

                                                 

 ذك  رل رالشص رفوضدرك  ا).ر(1)

 ذك  رل رالشص رالصنر واصالراحم رال ص  .ر(2)

 ذك  رل رالشص رالم ر واصالراحم رال ص  .ر(3)

 ذك  رل رالشص رفوضدرك  ا).ر(4)

 ذك  رل رالشص رالصنر واصالراحم رال ص  .ر(5)

 ذك  رل رالشص رفيزترمب ر راليبصي .ر(6)

 ذك  رل رالشص رفوضدرك  ا).ر(7)

 ذك  رل رالشص رحم رمبص راا ا.ر(8)

 ذك  رل را ا وذربشص را  تراليبصي .ر(9)

 ذك  رل را ا وذربشص را  تراليبصي .ر(10)

 ذك  رل رالشص رفيزترمب ر راليبصي .ر(11)

 ذك  رل رالشص رالصنر واصالراحم رال ص  .ر(12)

 ذك  رل را ا وذربشص را  تراليبصي .ر(13)

 ذك  رل رالشص رفيزترمب ر راليبصي .ر(14)
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 الشيخ جوهر مصطعى الزيباري. – 1
 الشيخ حامد رشيد الزيباري. - 2
 الشيخ ااسي  رشيد الزيباري. – 3

رل رأ رم يرأ اص  راالرال مالرأ   اراللليمرالش مصةرملدرم   رالغيارأكث راالرث ثموئدةرألمصد ر  ذنِك ح
الماوطقرال  ركو ر صخاورال ص  را م ارلم ااا ورفد را احددرر–اوراصالرا  رهص ر كبصيةر الظليجةر

راالرا احل و.
 هجه في التدريس:من –ج 

الر اويرالشص ررا اهصنرالج تر خ جرمالراا جراشو خ رف رط  قةرأ ا ي رللط لعرحصدثرا ارلد ر
كدراالرال قص رب راالرط ب رأ  ركو ر قيلرل نرأ رأ ظعرط  قدةرلظ دنرالللديمرالشد مصةر أفضدل ورهد ر

راولنراليوا ائ ر(اوركو ر يص رملص ور صخ رال تر ل راالرأا زراشو خ ر هير)رالشص رمب راللج جر
ف يررلدرجو برأ ا ي رل لكراللليمرفن  رالر خلديرذلدكرال د ا سرادالر د عرملددرال  اصد رابمدورأدؤيتر

رب ره  رالش عررلدرزج رالطولبر أأ صب رلصاي رح  لورملدره ارالللنراج ارف رحظظ .
خ ررررر قبدددراصددو راددا جر ددصخاورال ص دد رأ يرأ رأادد ل اربلددارالجيا ددبرال دد راا ددوزرا ددوراددا جر دددص

ر:(1))رمب راللج جر(رحصثرذك رال ك يار ول راللولورجملةراالرا ايارأ للقربولما جصةراا و
أادددليلرجصددد رفددد رال ددد اجربحصدددثرما قددددرر– قلددد را دددورا اادددةرالشدددص رمبددد راللج دددجرر–للم اادددةرر–ر1

ا حلددةررلدددرأ دد اراصيدد ر ادد يلةعرفللدددراددبصدرالمثددولرمادد رال اااددةر قدد أرالطولددبرفدد ررالطولددبراددال
 ا لرا اثلددةرال دد رهدد راددالرأ أصددبرالشددص ر ظيدد عر فدد رالظقدد رادد الرالغو ددةر ال ق  ددبر ادد رجدداللدد لر

ر جوعر ملص ورأللصقوأر أظيص رالغ  براالراليلموأرللشص ر ظي .
ابعرالباددوبرفدد راللدد لر ادد الرالقطدد رفدد رالاحدديرما قدددرالطولددبربلدد ررأقو دد رلمددوراضدددررلدددرقدد رر–ر2

 اللم عرف رالظقد رالشدوفل ...ر هاد اررلددرأ ر لددرالطولدبرفد رق ابأد ررلددرايضديموأرأ د ارادالر
رالماطقر أصيلرالظق ر ملنرالي مر الح مثر ال ظيص ر غص هوراالراللليم.

عرالللديمرال د ركدو رها اره رالط  قةرال  ركو رما  ج ور صخاورال ص  رف رأ اجد رلحظدهر ف دنرجمصد
الشدص رحمد رمبصد رااد ار الشدص رالد ك يارمبد رالد زاقرر-ملقص ورملدرأ اص  عرحصثرأك رلد ركددرادالر

احددصنرجدد تر الشددص رالدد ك ياربشددص را دد تراليبصيدد ر الشددص رالدد ك ياراددلصنر واددصالرال ص دد ر الشددص ر
 ر راليبصيد رفوضدرك  ا)راليبصي ر الشدص رالد ك ياراظلدورمبد رالياحد رال ص د ر الشدص رفديزترمبد

 الشص رميافرمب رالجبوارال ص د ر الشدص رحمد ا رمديايراحمد راليبصيد ر الشدص رالد ك ياررادمومصدر

                                                 

 .60ر–ر59ماظ :رالشص رمب راللج جراولنراليوا ائ :رال ك يار ول رأحم راللولو:رر(1)
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مبدد رالدد زاقرال ص دد ر الشددص رالددد ك ياراشددلو راددلييراللصيددو تر الشدددص رالدد ك يارمبدد راليدد وار جددددر
ررا اهصن. غص هنر:رأ ره ارهيرالما جرال تركو ر يص رملص رالشص رر–الشص ررا اهصنرال ص  ر

 أضددوفيا:رأ راا جدد ركددو راا جددوررلقوئصددوسرحصددثر قدديمربشدد حرالم ددي ر أيضددصورمبوااأ ددور الغدديارفدد ر
رال للص أ.

رأ را ظلدوالأرأثادوبر رأشداُّجَّللا  كو ر لط رطلب  رف صةرللماوقشةر الحدياارالللمد عر لدنر لد ارااد رأتُّ
رال  ا سركمور حلدرما ربلار صيخرالم اا رال ماصة.

ر–أترأ رالط لر اي ي ريائد عرحديلر دصخ نرر– رال  ا سرملدرط  قةرال حلقر ق راواراا ج رف
جوليصالرملدرا ااعر ي معرليدر اح راا نرممورحظظ رف رالصيمراليواقراالرالم ي ر  يأل رمالر
الدددو  را لظدددو ر بلددداراللبدددوااأعرح ددددررذارأياررأ رالجمصدددعرادددالرفددد رالحلقدددةرقددد رضدددبطياريااددد نر

ا  قدددرا ددنررلدددررر-الرالدد تر يدد غ ق رأ اصدد  رفدد رحظظ ددنرللدد ا راددالرغصدد رأيقصدد رللددجار–اليددواقر
ريا رج م .

كو رميص ركدر اح رااورر–احم ر رألولدرر–أ اص رالشص رال ص  :رأ  رر–    ترهؤالبرالمشو  ر
أ ر ميكرقلموراص  ر   وبعرال رالق ابعرف رالي ولرلي رمؤ  رملددرجملدةرادالرا اديارالم مدةرال د ر

رف نرال لبوااأر كصظصةرراجوعرالضموئ ررلدرااو  ورأ رأ رهد ارالخبد رهديرللمب د أرالظ  د رالد ترأنصحيِ  ح
ذك رقبدرقلصدعر هاد ارأ اد رفد رذهدالرالطولدبرألدكرالملدو  ر  لد لراظ ديمركددرجملدةررذارادوراجدعر

ررلص و.ر
 جهوده في بناء المساجد والمدارس الدينية: –د 

بادددوبراددددويتعر كددددرادددالرالملاصددددصالرالاددد رلددد راددددالرادددالرالمللددديمرأ رالباددددوبرلددد رالاصدددو رااددددوبرالاددديتر ر
راي لجاوأر اقياوأر أابولرقلمورأ ياف را   رج  ر ألبر ا وبلة.

كمدورر-  صخاورالظوضددرراد اهصنرال ص د ركمدورأادلظاوركدو رذارهمدةرمولصدةر  شدوطرا ياصددعرف ديرمد ار
 ر صدد رهددير ددأ رجمصددعرالللمددوبرملدددرادد رالللدديار ا زاددو راادد رأ رأقصمدد ري لددةرانادد مرملدددرمدد

أ راالرأابولررص حرالمج معر باوئ رااوبسرفوض رهيرر–الخلقراص  وراحم رصلدر رملص ر النر
رقواةر إ شوبرالميوج رال  رم ك رفص وراانر رابحو  ر ألولدر أ  رفص ور  وأ ر أؤيارفص ور اجبوأ ر

ر أيي را جلورلةاةرف ركدراجوالأرحصوأ و.
هصنرج  ارغص رطبصل راالرأجدرااوبرم يراالرالميوج عركمورأك ر ملدره ارا او را لرالشص ررا ار

رل رأ ا أ رال مالرأفوي   ربمورل م نراالراللياوأ.
رهمدد رملدددرر شددوبري ار رمددجر دددَّ رفدد را ماددةراكددجرجن حصددثرقددوليا:رأ رالشددص رال ص دد ركددو ركلمددورحدددَّ

لددةرل ددوراددالركدددر جدددعر الر ق لدد راه موادد رفدد رذلددكرملدددرا كددجرالم ماددةرادددر جدديلرالقلددبوأرال وب
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االأجوهوأرلصحثرأهل ورملدراادوبرايدج ر جمل دنراددر يدوهنربج د  ر  ق د ر ا وبل د رالميد م عررلددر
رأ رمناشأحرالميج .

رأ رايوهموأ رف ره ارالمجولركو  ركمور أأ :ر–ال ك يارمب رالي وارر– ق را ارل ر جل ر
 جامع ومدرسة عثمان ب  ععان في هيت : -1

 د رياااد  رالشد مصةرفد ركددرادالرالظليجدةر بغد ايعرقد اراال  قدولررلددرا ما د رررفبل رأ رأأدنرالشدص رال ص
)رهص ر(رلصلص ررلص ور إلدرأهل ورججبسراالرال مالرال ترملص نرفد رذا د عرفقدومربنمدويعراف  دوحرالم اادةر
ال ماصةرال  رأنررغ ق وربل را  قولر صخ رمب راللج جراليوا ائ ررلددرالظليجدةعرحصدثربقصد رالم اادةر

ةراور ق لراالرمش رااياأرح درأمويراف  وح ورالشص رال ص  رف رجواعرالظوا قرا ص عر بلد راغلق
ز ددويعرمدد يرالطدد لرالميددجلصالرفدد رألددكرالم ااددةرضددوقرالميددج را ددنعرفيددو رالرادد راددالرالبحددثرمددالر
اادددو رأكثددد رادددلةرالح ددديابرا مددد ايراليبصددد عرال ددد راددد أأرأظددد رملددددرالم اادددةعر ادددالرهادددورقددد ارر شدددوبر

ألفرا  را بععر بجو ب ورجواعرر12مثمو راالرمظو رال ماصةرف رهص رملدرايوحةرر أشصص را ااة
مثمددو راددالرمظددو رفدد رهصدد رالدد ترالرمددجالر ددوه ارملدددرج دديي رالمبواكددةرفدد رهدد اراللدد حرالللمدد ر
الشددد م عررذرهدددير ح ضدددالررلددددرمياادددورهددد ارالم اادددةرال ماصدددةرفددد رهصددد عر فص دددوركيكبدددةرطصبدددةرادددالر

ةرالدد مالرألقدديارالللددنرالشدد م رملدددرمدد ربلددارأ اصدد ر ددصخاورال ص دد رالم ااددصالراددالرأااددوبرهدد  رالم مادد
راحم ر رألولد.

اباددوبرهدد ارالجددواعر ألددكرالم ااددةرفدد رهصدد رر1965كددو رالشددص ررادد اهصنرال ص دد رقدد ربو دد راادد رمددومر
الدد ترالرمددجالر ددوه ارملدددرج دد  عر قدد رجادد ر ظيدد ر  ق دد رلدد لكعرفيددوف ررلدددراليي دد رأكثدد راددالرادد عر

باوبره ارالمش  عرالللم عر بل رأ رأحققرحلم رف راك مولرااوبرالجواعر الم ااةرلجمعرال ب موأرل
رلددددراللدددومرر1967أدددنرا  قولددد ررلص دددورلصقدددصنرالم اادددةرال ماصدددةرفددد رهصددد ر لصادددي راددد م ارل دددورااددد رمدددومر

رم.1972
ر
ر
ر
 جامع البغدادي : -2

 ه رق  دةرأبلد رايدوفةرر ا وبلةرلج يي رف رر شوبرالميوج ر الجيااعربو  را شصص رجواعرالبغ ايتع
كددنرغ بددوعرفدد ر ادد رالط  ددقراددصالرهصدد ر ح مثددةعر قدد را ددورناوا دد رالشددص رصدد حرالدد مالرمبدد رر30

رالي وارال ص  عر الرمجالرالجواعرقوئموررلدرالصيم.
 جامع مصخ  : -3
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ومر بدصالر  د رالظد اأر(ر ه رق  ةرأقعرغ لرا ماةرهص عراطلةرملددر  د رالظد اأر)رادصالرالشدواعراللد
ر الرمجالرالميج رقوئموررلدرالصيم.

 مسجد البو سود  : -4
كدنرادصالرهصد ر ال ادويتعر الرمدجالرالميدج رقوئمدورر20 ه رق  ةرأقعر  قرا مادةرهصد رملددرايدوفةر

ررلدرالصيم.
 طيبان :أبي مسجد  - 5

كدددنرادددصالرهصددد رر30قرا مادددةرهصددد عرملددددرايدددوفةر هددديرايدددج رفددد رق  دددةرالبيطصبدددو رال ددد رأقدددعر ددد ر
ر ال اويتعر الرمجالرالميج رقوئموررلدرالصيمر.

 مسجد الجبيهة :  -6
كدنعرادصالرا مادةرهصد ر ال طبدةرعرر40 ه رق  ةرأقدعرفد رالجاديلرالغ بد رلم مادةرهصد رملددرايدوفةر

اداةرأق  بدورادالرر15 رلدنر امددرر شدول ررالربلد ر ق رأنرأأاصسرالميج رملدرم رالشص رال ص د عر لياد
رأأاص عر الرمجالرالميج رقوئموررلدرالصيمر.

 ر :مسجد البو فزع شنيت -7
 ه رق  ةرأقعرجايلر  ق را ماةرالظليجةربولق لرادالر دو رضدواتعر هد ررحد ارقد ارقبصلدةرز بدعر

رالل بصةعر الرمجالرالميج رقوئموررلدرالصيمر.
 مسجد الجنابيي  : -8

أ شدد رهدد ارالميددج رفدد ررحدد ارقدد ارقبصلددةرالجاددواصصالرالل بصددةعر  قددعر دد قرا ماددةرالظليجددةعرملدددر قدد ر
ركنراالرالظليجةعر الرمجالرالميج رقوئموررلدرالصيم.ر80ايوفةر

 ف را ماةرال طبةركو  رل ربلموأرف ره ارالمجولعرفق را ارل رالشص رفوضدرك  ا)راليبصي ر
قدد رأااددلا رالشددص ررادد اهصنرفدد رمدديمراددالرا  ددومر كددو رالدد را خرالشددص راادد رحيددصالرحمدد ا رفقددول:رل

رلدددرا ماددةرال طبددةر جمددعرر–كوأددبرالم ااددةرال ماصددةرا صددظصةرفدد رالظليجددةرر– الحددوجر ددوج راددلمو ر
رال ب موأراالرالم مااصالر حث نرملدرااوبرالميوج رف رااطق  نر غص هوراالرالماوطق.

اا رال ماصددةرفدد رأيددويرأقدددر ددأ وسرمددالروارالميددوج عرأاددورج دديي رفدد رالمدد هدد ارفدد راجددولرااددوبر إممدد
مدد ارأ رااددوبرالشخلددصةرالميددلمةرر–أمادد رالشددص رال ص دد رر–اه موادد رفدد رااددوبرالميددوج ألرذلددكر  دد ر

رر مورأ بليار أاطلقراالر ج  صالرالرثولثرل مو:
رةرال  رف ض رملصاو.أ رم  بدرالظ يرالميلنرملدرااأصويرالميوج ر يابرالياجبوأرال ماصر–ر1
أ رالر اي ربلص اسرمالرا حاومرالش مصةرال  رأجلدرحصوأاورااضدبطةربضدياب راناد معر هد اررر–ر2

رالرم أأدررالرايجييراؤايوأرأ بي ةرألادربوللليمرالش مصة.
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رف رر شوبري اراللبويعر رفق رأ لدرره مواوسركبصد اسرر–الميوج رر–ل لكر كمورم فاورأ  را لرج  اسرامصجارس
ر كثص اسرف راجولرر شوبرألكرالمؤايوأرال  بي ةرال  رأخ جرالظق وبر الللموب.

 أ لرا اادةركو دد رضددمالراه مواوأدد رهد ر)را ااددةرمثمددو راددالرمظدو راضدد ر رمادد ر(رفدد رقضددوبر
هص عر ق رذك  ورقبدرقلصدراورهيراليببرال تر جل رملددراادوبرهد  رالم اادةر م فادوركصظصدةرااوئ دور

ربج يي ر إ  اف .ما رح مثاورمالرأ لر رايج رانِا ح
كو رابوقوسررلدرفلدركدراور خ مرب ريما ر  اظعرب رر–احم ر رألولدرر– الحقصقةرأ رالشص رال ص  ر

رفقول:ر–ال ك يارمب رالي وارر–اج مل عرحصثرا ارل ر جل ر
كو دد ربلددموأ ر اضددحةرفدد رأكثدد راددالرا ااددةريماصددةرفدد راحوفظددةرا  بددواراددياب ركو دد رهدد  رالج دديير

 كدددجربولبادددوبرأ رال ددد ا سرأ رانيااععرف ددديرم لدددفرباددددرادددورادددالر دددأ  رأ ر جللددد راا دددوبسر اخططدددوسرأ 
 إياا وسر ا ااوسرف ر ظسراليق ألرذلكر   رصوحبرهمةر مج مةرقلمور ج هورماد رالللمدوبعر هد ارادور

ر.(1)أك  رل رأق ا  ر زا ب رال مالررال قص را نرف را ماةرهص 
 الم اا رال  رأ الهورره مواوسر كو  رل رفص وربلموأر اضحةركمورأ ب  د را دور جلد رالد ك يارمبد ر

رالي واره :
 درسة الدينية في كبيسة :الم -1

كو  را ااةركبصيةرق رأاي ورالشص رالم حيمرمب راليد وارالمد رطد راليبصيد رالد تركدو رادالرأمدجر
جوبر ج دوبركبصيدةررلددرر–احم ر رألولدرر–أص قوئ ر زا ئ عر بل رأ رأيف رالشص رمب رالي وار

فيافدقرادعرأ د ركدو رمد م رجدواعرالشص ررا اهصنرال ص  ر طلبياراا رأ ر ش لرملدرا اا  نرال ماصةعر
 ا ااةرمثمو راالرمظو راض ر رما رف رهص عرلياد ركدو رمد ارذلدكربوبدوسرادالرأاديالراليفدوبرادعر

 اغبةراا رف رالقصومربولياجبرالش م رالملقدرملدرموأق رر–اؤاسرالم ااةرهاوررر–زاصل ر أ ص ر
ث ثدةرأ دومرفد را مادةركبصيدةرف رر لولرالللنرالش م رال تركو ر حملد ررلددرطولبصد عرفيدو ر قضد ر

 أابلةرأ ومرادالرا ادبيعرفد را مادةرهصد رنيااعرالم ااد صالر ان د الرملص مدوعر ااد م رالحدولرالد ر

                                                 

اددد طل رأ رأل قددد را دددنر أفدددوي   ربملليادددوأرقصمدددةرمدددالر دددصخاورالظوضدددد:رالشدددص راددالرأق ا ددد ر أصددد قوئ رالددد مالرار(1)
صويقرما رالق واررامومصدرال ص  عر هيراالرأق لرأص قوبرالشص رال ص  عر هيرراومر  طصدبرفد رجدواعراللد مقر

رادالراص د رالد تر يداا ر لصباد ربم ماةرهص عر ه ارالجواعرااو رملدرحيوب رالخو ر ج يي رالمبواكةعرفق راق طعرججبس
الجددواعرملص ددوعر ا ادد وذرمبدد راللج ددجرفدديازرمبدد رال ص دد راددالرالم ااددصالرالظضدد برفدد رهصدد ر هدديرا  راحددولرملدددر
ال قوم عر الحوجرمب رال زاقرمب رال حمالرأحم رال ص  عركو را زادورللشدص رراد اهصنرال ص د رفد رحلد ر أ حولد عر يدص ر

خلددقر اليددموحةر ايددوم عرالاددو عر الشددص رالحددوجرمبدد رملدددر طدددرالمددا جرالدد تركددو ر ل مدد  رر ددصخاوررادد اهصنرفدد رال
 ال زاقرأيفصقررامومصدرال ص  عرال تر االرل ركدراالح  امر ال ق م رلمورغ  رفص راالرمقص عرصوفصةر اا جراي قصن.



    
 

 

1642 

 

 م 12/4/2012-11 الرمادي -لعلمي الثاني لكلية العلوم اإلسالمية املؤمتر ا 
Issn:2071-6028  

  م1984-1933علم من أعالم األنبار –رحيم جدي براهيم الشيخ إ الفقه وأصوله:  الثالثاحملور 

ملدرذلكراورمج  رملدراللومرح درق مررلدرالم ااةرال ماصةرف ركبصيةراجدرفوضدر مولنرجلصدرهير
ر.(1)م ارللم ااةر اش فورملص والشص راحم رالبصليو  رالي يترا صدراالر مولرالل اقرلصاي را 

 المدرسة الدينية في العلوجة : -2
أيمدرهد  رالم اادةربولم اادةرا صدظصةرال ماصدةرال د ركدو رمد م هورالشدص رالظوضددرمبد راللج دجرادولنر

ليا را ارا ضورمضوالرجلل رالر ي طصعرأ ر ي م رف رريااأد رر–احم ر رألولدرر–اليوا ائ ر
 أ ا يدد عرفقدد اراللددييعررلدددراددوا ابرلصاددي راددصالرأهلدد ر أااددوبرمميا دد رفدد رأ ددومرحصوأدد را  صدد ععر قدد ر
حو لرأهدرالظليجةرأ رمبقي راصالرب  ا ص نرلصا ظعربللم ر إا وياأ رأااولهنعرليا رأقال نربأ  راصجلدر
رل ددوعرح دددرقددولرل ددن:راددصاي ر جددييراددالرأ  ددوا ركيجددييتر اددالر خلظدد رفدد رهدد  رالم مددةراددالرهدديركظددؤ 

بلدد را  قددولرالشددص رر-عر اادد لنرالج اصدداينعرفو  ددوارالشددص ررادد اهصنرالجدد ترال ص دد رأحدد رط بدد رالم مصِ دد
انيااعر ال دددد ا سرفدددد رالم ااددددةر اناواددددةرر–مر1972رادددداة:اليددددوا ائ ررلدددددرايددددق راأادددد راددددوا ابر

بددةرفدد رجددواعرالظليجددةراليبصدد رااددو ر جددييرالم ااددةرال ماصددةعرفيددو ر لددنرالخلددفرلددالنراليددلفعر الخط
رح درأحب رأهدرالظليجةر ق اي رف ركدر ؤ   نراي شوااسرأاصاوسر فقص وسر ا بصوسر ا   ا.

 جهوده في الدعو : –ه 
 دفربول د ا سرذك رل راالرال قصد ربد رادالرأصد قوئ ر أ ا أد :رأ رالشدص رراد اهصنرال ص د رلدنر ادالر ا

 إيااعرالميدددج عراددددركدددو راجددد سرمددد ميررلددددرادددبصدرابددد ربولحامدددةر الميمظدددةرالحيددداةعر لدددارالادددو ر
ر   ك هنربأاياريما نر الياجبوأرالملقوعرملدرموأقركدر اح راا ن.

كدرأادبيعرلصادي رياادوسرموادوسرالرر:رأ رالشص رال ص  ركو ر خل)رمياوسراال(2)قولرل رأح رأ ا أ 
ر خ )ربط ب رفحيبعرادر حض  رال نرمواةرالاو رلصي ظص  اراالرملم ر إا وياأ .

ر
ر
ر

:رأ  ركو ر خ جررلدرالق ار ا ا ولرالمحصطةرا ص ر كبصيةر الظليجدةر(3)كمورذك رل ربلارط ب 
ادددرم لدد ارذلددكررلدددرجمصددعرااددوطقراحوفظددةرا  بددوارلصلقدد رالدد ا  ر المدديامهر  جصددبرالاددو رملدددر

رأايل  نعرفيو ر امضوراصوااسربونضوفةررلدر بصظ  را اواصةرال  ا سر اناواةر الخطوبة.

                                                 

 ا ارل رذلكرقينراالرأ اص  ركو ا وذرال ك ياربشص را  تراليبصي ر الشص رحم راا اراليبصي ر غص همو.ر(1)

  هيرا ا وذرحم ا رميايراحم ر بصبراليبصي .ر(2)

ادا ن:رالشددص رالدد ك يارادلصنر واددصالرال ص دد ر الشددص رحمد رمبصدد راادد اراليبصيدد ر الشدص رفوضدددركدد  ا)راليبصيدد رر(3)
 ال ص  ر غص هن. الشص رال ك ياراظلورمب رالياح ر
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ريار ددددُّ  اددد ر  طبددد رأ بلددديارفددد رالددد ميعررلددددر ر ااوقشدددةركددددراشدددالةرأطددد أرملددددرالمج مدددعر كدددو رجن
  جييرالحليلرال  رأ مو دراعرأحاومرالش  لةراناد اصةر اضدلوسر لدبرمصاصد رحويثدةرال ا دةرال د ر
كددو راادديلر رصددلدر رملصدد ر اددلنرم  دد رأ ر يددلم ور حدد راددالراللددحوبةرفدد رالحدد مثرالدد ترا ا ر

إن رسبول هللا صبلى هللا عليبه وسبلم يبال يبوم خيببر:  رماد رحدصالرقدول:ر)را دراالرادل راضد ر
ألعطي  هذه الرااة غدا رجال اعتا هللا على يدابه  احبب هللا ورسبوله ويحببه هللا ورسبوله  يبال: 

ليلتهم أيهم اعطاها  فلما أصبا النباس غبدوا علبى رسبول هللا صبلى هللا  (1)فبات الناس يدوكون 
  أببي طالبب   فقيبل: هبو ابا رسبول هللا عليه وسلم كلهم يرجبو أن اعطاهبا  فقبال: أيب  علبي بب

اشتكي عينيه  يال: فأرسلوا إليه  فأتي به فبصب  رسبول هللا صبلى هللا عليبه وسبلم فبي عينيبه 
ودعا له  فبرأ حتى كأن لم اه  به وجع  فأعطاه الرااة  فقال علي: اا رسول هللا  أيباتلهم حتبى 

تهم  ثم ادعهبم إلبى االسبالم  وأخببرهم بمبا اهونوا مثلنا  فقال: إنعذ على ِرسِلَك حتى تنزل بساح
اجب عليهم م  ح  هللا فيه  فوهللا أَلَن يهدي هللُا ببك رجبالي واحبداي  خيبر  لبك مب  أن اهبون لبك 

 .(2)ُحمُر النََّعِم (
ل ص د رأ د ركدو رم اددرادالرماديلرماد ررلددرالقد ار االرابدرالد ميعررلددر رمدجر جددرماد ر دصخاورا

ر ا ا ولرلصلقيارالخطبر الميامهر يا  رانا ويرلصظص  ارالاو راورأللمي راالر صخ ن.
 نشاطاته االجتماعية: –و 

اددالراللددظوأرال دد ركددو ر ددصخاورال ص دد ر م ددوزرا ددورأ دد رذ رااو ددةراج مومصددةرا ايقددةعر حبدد رالاددو ر
أ نر  مدد رمدد راللددي ر الميددوم عر  حدددراشددوكل نعر  يددلدرفدد ر  جلددي ألر  دد ركددو ر مشدد رفدد رحوجددو

الحلدديلرملدددرحقدديق نراددالرأصددحولرالشددأ راددياب ركو دد رألددكرالحقدديقرمادد رأااددوبرالمج مددعرأمرمادد ر
الميددؤ لصالراددالرالمدديبظصالر غصدد هنعرامددورجللدد راجوبددوسررذاراددورطدد قربددولرأتر ددخ)رلقضددوبرحوجددةر

مبددد لرج ددد  رلقضدددوبرحددديائجرادددالر يدددأل رالادددو عرف دددنر ل فدددي رأ ددد رلدددصسرل  ددد رغو دددةر خلدددصةرحدددصالر
رالميوم عر الملي ة.

                                                 

اعر قدول:ربدوأرقيل :ر)م  كي (رعربول الرالم ملدةر بوليدولرأت:ر خيضدي رادالرال  كدةر هديراال د  طعر الخديرر(1)
.رماظد :رممد عرالقدواتر د حرالقيمرم  كي ري كو:ررذاربوأيارف را   طر ي اا عر قصدد:ر خيضدي ر   حد ثي رفد رذلدك

 .215/رر16صحصورالبخوات:راللصا :ر

 (.ر4210اقنرالح مثر)رر134/رر5الح مثرأ  ج رالبخواترف رصحصح :رر(2)
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م ددد  دركثصددد اسرفددد رحددددرالاجامدددوأر الخ فدددوأرال ددد رأحلددددرادددصالرالادددو رأفددد اياسرر–احمددد ر رر–كدددو ر
 جمومدددوأر مشدددوئ عر الرم ددديا درفددد رال ددد  درنصددد حرذاأرالبدددصالعراددددر يدددواعررلددددرالم خوصدددمصالر

ر.(1)لصجمعراصا موراالرغص رحصفرملدرأح 
    ترالشص رصويقرمب رالق وارال ص  :رأ رالشص ررا اهصنرالج تركدو رالرم د ررااوادبةراج مومصدةر

 راددبحو  راددالرأفدد احرأ رأأدد احررالر  ددواررأصددحوا ور قدد مرالملي ددةرالموي ددةر الملاي ددةرال دد ر ماادد ر
ر ألولدرملص و.

أاددور جلدد رالدد ك يارمبدد راليدد وارفقدد رحادددرلدد راددوراظددوي :رأ رالشددص رال ص دد ركددو ر ظدد شرمددالرالظقدد ابر
ر المح وجصالرلصق مرل نراور لصا نرف رحصوأ ن.

  ي  اددرالد ك يارمبد راليد واربقيلدد :ر امدور م دوزربد رالشدص ررادد اهصنرال ص د عراحل د رالحوفلدةرايجددي ر
الظق ابر صلةرال حنعرفق رم ف ربل ر فوأ رأ د ركدو ر خلد)را اأدبر د   ةرملددررالخص ر ايوم ع

ا ااراللومرلمجميمةراالرالليائدرالم لظظةعر أغلب نراالرذ ترا احومر ط لرالللدنعر كدو ر حد  ر
ملدرأ رأيي رألكرالميوم اأرا اراصا ر بدصالرابد ركمدورأ ب  د راد لكرأصدحولرالشدأ رادالرالليائددر

رالرألكرالل قوأر اللطو و.ررال  ركو  راا ظلةرا
 عاصريه فيه:وم طالبه صعاته وأيوال –ز 

م فاورفصموراضددرأ ر دصخاورال ص د ر م دوزربجملدةرادالراللدظوأرالقصوي دةرال د رأهل د ر  ر ادي رفد ر
رالولرأهدرالشأ رف راجولرأخلل .

ر :فق ر صظ رط ب ر أق ا  ر أص قول ربوليثص راالرألكراللظوأراأ قدرقيموراا ورفصمور أأ
مدد رحارر– قديلرالحدوجرمبدد رالد زاقرمبدد رالد حمالرأحمدد رال ص د ر)رأحدد رأصد قوئ ر(:ركددو ر دصخاورر–ر1

اددبوقوسررلدددرا ضددوعر راددبحو  ر ألددولدعراددالرذ ترا  ددويترالبصضددوبر البلددص عرالثوقبددةعركددو رر– ر
رأاصاورملدرأايالر ر أايالرالميلمصالرالرم ضدرأ ر ل لر  ب ررالربحق .

 رال زاق:ركا رأاافق رف رحل ر أ حولد رالرأفواقد ررالرأ قوأدورقلصلدةرح ددرأ اد رقضدص ر قيلرالحوجرمب
ااةرأق  بوعر ذاأرميمرأحبب رأ رأقطعرثم عراالرثموارا  جواربح  قدةرالجدواعرفقدولرر30ال را عر

رل :رالر جيزرذلكرف  راالرأايالراليقفر إذارأحبب رأ رأق طل ورفأِيرثما وررلدرالميج .
ب رال زاقرمالرالشص رال ص  ربقيل :راالراموأ رالخشصةر الخيلرادالر رمدجر جددعر  امدرالحوجرم

 بولمقوادرفقد ركدو رج  يدوسرفد رقديلرالحدقر ال لبصد رمدالراأترالد مالرفد رأترايدألةرادالرغصد راجوالدةر
ر.(2)احم ر رألولدر– تر خ)را موركو راقوا ر ا كج عركو رمولمور امورأقصور

                                                 

 ذلكرقينراالرأق ا  ركولشص ررصويقرمب رالق وارال ص  ر الحوجرمب رال زاقرمب رال حمالرال ص  ر.را ارل ر(1)

 بم ماةرهص .ر2011/رر9/رر15قرمب رال حمالرال ص  را وا  راقوالةراعرالحوجرمب رال زار(2)
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  حا رل رالشص رحم راا اراليبصي ر)رأح رط ب ر(رفصقديل:ركدو ر دصخاورال ص د راجددريمديعرر–ر2
كمددورهدديراجدددرملددنر فقدد عر كددو ر طصبددوراظيهددوسر اددؤث اسرفدد راليددوالصالعرف ددير حددو لرجوهدد اسرأ ر ظصدد ر

للدددنر الظ دددنعر هددديركولشدددملةرأظددد برللادددو رط  دددقرال  دددويرالادددو ربمدددورااحددد ر رمدددجر جددددرادددالرال
ر ال  ا ة.

 أضددددول:رأ رالشددددص ررادددد اهصنرلدددد رااو ددددةر وصددددةرفدددد رقلدددديلرالاددددو رمددددوا  نر  وصدددد  نرايددددؤ لص نر
 امص  نعر كو ريائموراور ا ارألكرالمقيلةرال  ر جلل ور لبرمصاص رلي رالر حص رمالره ارالما جر

لللمدوبر بديسرالللمدوبرملددرأاديالرا اد ابر(عر ل د اركدو رالرال تر قيلر)ر لدنرا اد ابرملددرأاديالرا
ر ط قربولرايؤ لرح درأيي ر ح راالرالمج معرحوجةرما رذلكرالميؤ ل.

أاورالحوجرمبد رالد زاقرأيفصدقرادلصمو رال ص د ر)رأحد رأصد قوئ ر(رفصد  ترلد :ر  اد ركاد رادالرر-ر3
الرأ رأصددظ ربأ دد ركددو ر م لددكرأصدد قوئ رالمقدد بصالر امددالر حضدد راجوليدد رملدددرالدد ا مرفدد ر يددلا رر

الللددنرالددياف رالغج دد رالدد ترمؤهلدد ر  ر اددي رقدد  عرحيدداةرللميددلمصالرفدد رزاو دد عرحصددثركددو رصددوحبر
 شصةراالر رمجر جدرغولبةرملدرجمصعررأل فوأ رال مي ةعرفق رأحمددرادورأحمددرادالرأجددركلمدةر

ر–احمدد ر رألددولدرر–الحددقعركددو رموادد اسرأقصددوسر امددوسعرمدد ا مرملدددرصدديمرا ثاددصالر الخمددصسعر كددو ر
ر.(1)أ ل  وسرصوف راللقص عرطصبراليليررحيالرا   قراحبيبوسرل ارالاو 

احمدد رر–  قديلرالشددص رفوضدددركدد  ا)راليبصيدد ر)رأحدد رط بدد ر(:ركددو رالشددص ررادد اهصنرال ص دد رر–ر4
صوحبريميعررلدرالخص عر أا ربولمل  لر  ا درمالرالماي راي ل مورذلدكرادالرقيلد رر– رألولدر

ألددولدر)ر لدد يالرادداينرأاددةر ددأا   ربددولمل  لر  ا ددي رمددالرالمايدد ر(رفدد رمدد عرااواددبةرأمدد ر ج مددعر
رفص وربجمعراالرالاو ررالر ذك هنربوبرمجر جدر أا  هنررلدرط  قرالخص .

واصالرال ص  ر)رأحد رط بد ر(:را رالشدص رال ص د ركدو رج  يدوسر  حا رل رالشص رال ك يارالصنر ر–ر5
ف رقيلرالحقعرالرأأ   رف ر رلياةرالئنعرذار خلصةرقي ةر ااو ةرافصلةرف رقليلرالاو عرا وبوسر
الر قبدددرأ رأ ددو رأحاددومر رأاوادد راددالرغصدد رأ رمدد يعرالم ددصالربادددراددورأ أدد راددالرقدديعرام ددث رقدديلر

ر(.ررالح مثنر)راالراأارااينرااي ارفلصغص  ر.....اايلر رصلدر رملص ر ال
أاورالشص رصويقرمب رالق واررادمومصدرال ص د ر)رأحد رأصد قوئ ر(رفصقديلرمدالر دصخاورال ص د :رر–ر6

ريل لر همدةرمولصدةرلدصسرل دور كو راخللوسرف رأيابر اجبد رالشد م ر أاو  د رالللمصدةعر هديرذ ر شدوطَّللا
ر ظص .

                                                 

 بم ماةرهص .ر2011/رر9/رر20اقوالةراعرالشص رمب رال زاقرأيفصقرال ص  را وا  رر(1)
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احمد ر رر–ال د رالرأايددرأجدو رالبوطددر أميا د عركدو ر  ضصفرالشص رصويق:رر د راجددرالمياقدفر
أ د هموربال دورم  د ربلدجر إ د  ر ياا دةر بنلدِ ر ظد عرر–الد  صور ا  د عرر– لمددرللحصدوأصالرر–ألولدر

ر.(1) لدرا احومر  ياا رالظق ابر  م رم راللي رللمح وجصال
 أ صد اسرفقد رك ددبرماد رالشدص رهشددومرمبد الي  نرا ليادد ر)رأحد رأصد قوئ ر(رفدد رالد ارأاو لدد رر–ر7

ر رألدولدرالشدص رراد اهصنرالجد تر د)َّ ط لرالشدص راحمد رأحمد رالاب دو رالحلبد عرحصدثرقدول:رلقد ر ح
الددد اك ععركدددو ررترقددديررال ص دد رااددد رصدددغ  ربمجا دددورحمصددد عر فطددد عرادددلصمةرادددعركي ددد راجددد اسراددد  عرالحظددده

غ رشح  لوسرملدراليق رح درا  ربق رأيلصالرمياوسرلنرألدرق ا رم بةربولرالم ااةرا صظصةراا
ربول لق ر الم اجلة.ر

  امددرالشدص رهشدومرفصقديل:ركدو رالشدص رال ص د رغصديااسرملددريمدالر رألدولدعررذارمدجمرملددرأادد رالر
دددِج عررذارقحددد حأحرفددد رم  اجدددعرماددد عرم فادددو ر طصبدددوسرايهيبدددوسربلصددد اسرمدددالرال ر ح  يلدددفر ال لددداعرذارصددديأَّللا

ياوسرف رالليأر جموالسرف رال  أصد. رالل عر  مادرأ رالرم كعرفق رحبو ر رألولدرحن
رأ ر م ح رأح  ر ر.(2) كو راعرج لةرق ا رالرمايبرمم سرلاظي عرا ياضلوسرالر نِحبُّ

 آثاره العلمية:  –ح 
ر ثواراللولنر الظقص رر مورأ لخ)رف رث ثةرأ صوب:

رال  اص رال مالر أ    رالللنرملدرم   ر–ر1
رانجوزاأرالللمصةرال  ر ماح ورل ر صي  .ر–ر2
رالي بر ال اوئدرال  رمؤلظ و.ر–ر3
ر.الظ و ارال  ركو ر ظ  را وراالر يأل ر–ر4

 أوال: التالميذ:
اوراوبقورأ  رق رأ لم رملدرم رالشدص رراد اهصنرال ص د رمد يرلدصسربولقلصددر صددررلددرأكثد رادالرلق رم ف

رث ثموئةرألمص رذك  ورقيموراا نرهاور.
ر
ر

 ثانيا: االجازات العلمية:
عرملددررجدوزأصالرملمص دصالولشص ررا اهصنرال ص د ركمدورذكد رلد ر جلد رالد ك يارمبد راليد وارقد رحلددرف

أا  دد راليددل  وررلدددرعرألددكرانجددوزعرال دد رللج ددجراددالراددولنراليددوا ائ خ رمبدد راكو دد را  لدددراددالر ددص

                                                 

 بم ماةرهص .ر2011/رر9/رر20اقوالةراعرالشص رالحوجرصويقرمب رالق وارال ص  را وا  رر(1)

 .324:رماظ :رالشص رالاب و  :رالشص رهشومرمب رالي  نرا ليا ر(2)
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اح دددورلددد رالشدددص رمبددد رالقدددويارأادددورالثو صدددةرفقددد رارع ج ددد ر( ادددص  ورملددد رادددالرأاددد رطولدددبر)ركددد مر 
مبدد ر رادددالرمبدددو راضددد ر رعر هددديرادددالرالللمددوبرا مددد مرعر  ا  ددد راددا هوررلددددرادددص  ورالخطصددب

ر.ما مو
عر اح عر ه رال د رااح دورالشدص رمبد راللج دجراليدوا ائ عر ادأقيمراد ك رليا رلنرأقفررالرملدررجوزر

راا هوركمورذك  ارفص وعر ه ربخ ر صخ راليوا ائ :
الشددص رمبدد راللج ددجراددالراددولنراددالرصدداعر راليددوا ائ .رمددالراليددص رمبدد راليهددولراددالرحيددالرالبدد اتر

مدالراحمد رفدصارأفاد تراليوا ائ رالاقشبا تعرمالراحم رالص رأفا ترادالرمبد رالقدويارالاقشدبا تعر
الجهدو تعرمددالراددا راحمدد رأفادد تراليددو جب غ عرمددالرصددولورأفادد ترال لابددو تعرمددالراددا رراددمومصدر
أفا تعرمالرصبغةر رأفا ترالحص اتعرمالررا اهصنرأفا تعرمالرحص ارأفا تعرمالرأحم رادالرحصد ار

الشص ازتعرمدالررأفا تعرمالرز الرال مالرالي يترالب أ عرمالر لص ر رالخلخول عرمالرجمولرال مال
احمدد راددالرأاددل راللدد  ق رالدد  ا  عرمددالراحدد رالدد مالراليشددااواتعرمددالرالشدد  فرالج جددو  عرمددالر
ابدوارر ددو رالبخدواتعرمددالرقطدبرالدد مالرالد ازتعرمددالرالل ادةرالشددص ازتعرمدالراليوأددبرالج  اد عرمددالر

 راناددومرفخدد رالدد مالرالدد ازتعرمددالرممدد رالدد ازتعرمددالرحجددةراالادد مرالغجالدد عرمددالرراددومرالحدد اصالرمبدد
الملكراالرميافراالراحم رالجي ا عرمالرالشص رأا رطولبرالما عرمالرأا رمثمو رالمغ ب عرمالر
ددقط عرمددالرالشددص رالدد  لر راليَّ لِ ددسَّللا دد تراددالرانغح أادد رممدد  رالججددوجعرمددالرجاصدد رالبغدد ايتعرمددالراليَّ
الي   عرمالرأا رالصنريا يرالطوئ عرمالرحبصبراللجم عرمالرحيالرالبل تعرمالرملد رادالرأاد ر

مدددالرادددص  وراحمددد رصدددلدر رملصددد ر ادددلنرمدددالر رذترالاددديارالمبدددصالرر– رماددد راضددد رر–طولدددبر
رايااطةرال  حرا اصالرجب ائصدرملص رالي م.

 ثالثا: المؤلعات:
ذك رل ربلارط لرالشص ررا اهصنرج ترال ص د :رأ د ركو د رلد راؤلظدوأربللديمراخ لظدةعرليااد رلدنر

اص د ربم مادةرالظليجدةعرحصدثراطللد رملددرألدكرأمث ررالرملددرأابلدةراا دورفد راا ب د رالميجدييعرفد ر
رالما بةرال  رأضنراصالرثاو وهورأا وأرالي بربوللليمر الظاي رالم ايمة.

ر- الي برال  رألظ ورالشص ررا اهصنر  قظ رملص وره :
 شرح وتعلي  على رسالة في العقيد :  - 1

الجددواعرر–الظليجددةرر–لدد حصنرلددنر ا ددبرل ددوراق اددةعرادددرقددولرفدد را ا ددةراددورقولدد :ر"ربيددنر رالدد حمالرا
رالم ااةرالللمصةررف رالظليجةر".ر–اليبص ر

ثنرا أربول للصقرملدره  رال اولةرقدوئ :ر"ر)راؤلظ دور(راد اجرالد مالرملد رمثمدو را   د ر يدبةررلددر
رأ شراالرب يرف غو ةراالرامولكراور اابرالا  ر".
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درهددديرأيضدددصور غاددد ر أ ددد ر ظيددد ركددددركلمدددةرملددددرحددد عر  لطددد رالاوهدددوربو  لدددوارغصددد راخددددعراددد
رالقواتبرمالرال جيعررلدرالي براللغي ةر االصط حصةرف رملنراللقوئ .

 هيرف رأثاوبر  ح رلمظ ياأره  رال اولةر ضعرمايا دوأرليددرفلددرأ ربدولرأ رايدألةعراددر دأأ ر
بمورمؤ  راورم هبررلص ربأيلةراالرالق   رأواعر االرالياةرأواعرأ  ار االرأقيالرالللموبرال م مالرف ر

رلارا حصو عر  ج الر  ح ر أللصق را اياوأر ج ا لرأيضصحصةررذاراوراح وجرا ا ررلدرذلك.ب
ثنر خ نره  رال للصقوأرا موبرفصقيل:ر"ر صلدر رملدراص  وراحم ر ملدر ل ر أصحوب ر ال وبلصالر

ادلمورلمدورررلدرميمرال مالعر الحم ربرالراللولمصالعرالل نرأحيالر وأم اور  فقاورللظ نر الللنر اجلل دو
ربل هوراالراللليمعر اصالر الحم ربرالراللولمصالر".

لَّددِفربخدد رمدد ر ددصخاورال ص دد عر   يددي راددالرأيددعر مشدد  الرصددظحةرفدد ركدددرصددظحةرثمو صددةر  هدد ارالمنؤح
رمش راط اسرأق  بوسعر لنرم ك رأوا  رك وا  رل  ارالش ح.

 في النحو: ب السيوطيجزء م  شرح على أحد كت – 2
لددد راق ادددةعراددددراددد أربشددد حراظددد ياأرك دددولراليدددصيط ر لدددنرمددديايررادددنرك دددولرر هددديركيدددوبق رلدددنر ا دددب

الطولدددبرر–اليدددصيط رلياددد رقدددولرفددد ر  ددد رهددد ارالجدددجب:ر"ريف ددد راليدددصيط رللدددوحب رراددد اهصنراحدددصنر
ربولم ااةرال ماصةرف رالظليجةر:رك ب رملدربلاراور غمارملص راالرايوئدراليصيط ر".

لَّفراالربولررممولرالمل ا ر  ا   ربا  ربولرايا عرالل ل.ر  ب أره ارالمنؤح
 اا ج رفص :رأ  رم ك ركلمةركلمةر  ظي رالاوهورأظيدص اسراخ لد اسعرثدنر دأأ ربو اثلدةررذارلدجمرا اد ر

رل يضصوراورم ا رغواضوسعر هاورراصالرا   ةر ا   ارماظنرج ا لرأيضصحصةررذاراح صجررلدرذلك.
ر قددعرفدد راددبعر  ميددصالرصددظحةربخدد رمدد  ر لَّددفن  بياقددعرثمو صددةرمشدد راددط اسرفدد رر–مدد ر راحر– المنؤ 

راللظحةرالياح عرأق  بو.
رم.1955/ر بوطر/رر20 ق ر ج أرأوا خورملدرالياقةرا  لدرل  ارالججبر هير:ر

 بة:جزء م  رسالة في ف  الخطا – 3
رك برملدر ج رالياقةرا  لدر:ر"رانانر:ررا اهصنرالحوجراحصنرال ص  عرالمويع:رفالرالخطوبةر".

الحمدد رالدد ترملددنرر–فددالرالخطوبددةرر–فصدد ربمق اددةر جصددجعرقددولرفص ددو:ر"ربيددنر رالدد حمالرالدد حصنرثدنرادد أر
ان يو راورلنر للنر الل عر الي مرملددرادالرأ أد رجياادعراليلدنر ملددر لد ر صدحب رالد مالرحدوز ار

راليبقر صوا اراوياأرا ان.
 م عر إ رامدورااد الر ربد ر بل :رفن ر رألولدر مالرملدراالر شوبربمور شوبرر  رملدركدر  برق

ملدددرمبددوي ر لمددةرالاطددقربولليددو ر البصددو .رقددولرألددولدر)رالدد حمالرملددنرالقدد   ر لددقران يددو رملمدد ر
رالبصو ر(ر فوزرا ورأقيامر شواررلص نربولباو ر".



    
 

 

1649 

 

 م 12/4/2012-11 الرمادي -لعلمي الثاني لكلية العلوم اإلسالمية املؤمتر ا 
Issn:2071-6028  

  م1984-1933علم من أعالم األنبار –رحيم جدي براهيم الشيخ إ الفقه وأصوله:  الثالثاحملور 

ربولخطوبدددةر قصم  دددور ادددببرياااددد  وعر الاددددرالخطصدددبر صدددظوأ ر  ددد  طرالخطصدددبر ددد ِ لن ثدددنرأ ددد ر نلح
رلنر امدره  رال اولةر لنرم ك راليبب.ر– ر راحمر–الاوجوعرليا ر

ر ال اولةرأقعرف رأابعرصظحوأرف ركدرصظحةرمش   راط اسرأق  بوسعر ه ربخ رم  .
 جزء م  رسالة في فني الَعروض والقوافي: – 4

 هدديرك ددولرم ضددمالرملمدد راللدد  ار القددياف عرذكدد رفدد رأ لرصددظحةراادد :ر"ربلي ددكرالل ددنر ددوالصالر
رلر". وفوأورأقظولرالقلير

رثنرذك ررام رفقول:ر"رفا ورالل  ار القياف ر".
بل رذلكرك براق اةرايججعرقولرفص و:ر"ربيدنر رالد حمالرالد حصنعرأحمد ر رالحادصنعر أصدل ر أادلنر
ملدددراددص  وراحمدد رالملددطظدراليدد  نر ملدددر لدد ر صددحب ر ال ددوبلصالرلدد ربنحيددو ررلدددرمدديمراللدد ارلر

ةراددالرفاَّدد راللدد  ار القددياف عر اأب دد رملدددراق اددةر فاَّددصالر الالددصنعر بلدد :رفقدد رأاي ددورأ ر دد ك رجملدد
ر  وأمةعرفاقيلربوبراالا لو ةر ال يفصقر".

 ب أربولمق اةرللظاصالرف رصظحةر اح عرأق  بوعربل هورأ  را يضصورملنراللد  ارادعرممددرجد ا لر
ر أاثلةرألصالرالقواتبرملدرف نراورم    .

ا يضددصوربحدديارالشددل ر أقيددوا وعرفقددول:ر"ر مدد يهورر كدد لكرفلدددرفدد رملددنرالقددياف رفلدد لربدد رثددنرادد أ
راا ورثمو صةر فبق را ةرمش ربح اسرعر  حالرر ر وبر رألدولدر  أب دورر–أابلةر مش   ربح اس:رهنِج ح

راعرج ا ل وركمور أأ ر".
ر الحقصقةركو رأ أصب رلبحيارالشل ريقصقور  اضحوعرز َّا ربج ا لرجمصلةرالخ رأش رقوابهو.

 ر مسر ث ثصالرصدظحةرفد ركددرصدظحةرادبلةرمشد رادط اسرأق  بدوسعر هد ربخد رمد  ر ال اولةرأقعرف
رهد.1375/رابصعرا  لر/رر25احم ر رألولدعر ق رأاخرأوا  رأألصظ ورملدراللظحةرا  لدر هير

رللشص رمب راللج جراليوا ائ رق ر يدخ ر دصخاورراد اهصنررإ افة إلى الك لَّفَّللا فن  رق راطلل رملدرانؤح
ك ددبرملدددرأ لرصددظحةراادد :ر"ربيددنر رالدد حمالرالدد حصنعررادد اهصنراحددصنرعرالطولددبرفدد رالجدد تراصدد  ر ر

ا ااةرالظليجةعرالمويع:ريف  رالب غةعرأألصف:رالشص رالحوجرمب راللج جراليولنراليوا ائ عرججا ر ر
رهد.1372ر–مر1953 ص رالججابعرااة:ر

 حمالرال حصنر:رالملو  ر البصو ر الب  ععرثنرا أراا)رالي ولرف راللظحةرالثو صةرفقول:ر"ربينر رال
فق مرللي ولراق اةرف رالظلوحةر الب غةعرثنراا  ادرف راصو رمليمرالملدو  ر البصدو ر البد  عركددر

رملدرح ع.
ر  قعره ارالي ولرف رأابعر أابلصالرصظحةرف ركدرصظحةرابلةرمش راط اسرأق  بو.

 بعا: العتاوى:را
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الجددد تركدددو رايضدددعراه مدددومر دددصي  رااددد رأ لر هلدددةرل  يلددد رذك  دددورفصمدددوراضددددرأ رالشدددص رراددد اهصنر
الم ااةرال ماصةرلمورلمييارفص رهم  راللولصةر ذكوب رالحوير ا  فوم رف رطلبرالللنعرامدورأمطدو رثقدةر
ااظيدد ر جللدد ررم بدديأرااو ددةرا ايقددةراددصالرزا ئدد عرادددرح دددرأ رالشددص رمبدد راللج ددجراليددوا ائ ركددو ر

ر ا سر ا وبلةرالط ل. ي لصالرب ر  جلل ر كص رل ربول 
رل  ارفق رأل ارلل  ا سر اليمهر الظ ياراعر جييراالر اب  رااور  يبق رطلبورللللن.

رملص رف رالظ يار حددرايدوئدرالظد ائاعرحصدثر لن  ق رذك رل رط ب رال مالرال قص را نرأ  ركو ر نلحيَّ
ليصدورادورم للدقركو  رأا ولرملص رالميوئدرال  رأي للدرملدرغص  رلصج رالحدرالماوابرل دور 

ربميوئدرا حيالرالشخلصةراالر يوحر ط قر اياا ث.
م ك رل رال ك يار)رالصنر واصالراحم رال ص  ر(رأح رط ب :رأ  ركدو رم ثبد رفد رالظ ديار الرم يد عر

رف ررمطوبرالحانر امور أقيا.
رم د ن لصد رفد ر  قيلرالشص ر)رفوضدرك  ا)راليبصي ر(رأح رط بد :ر"ركدو رالشدص رراد اهصنرامدالر نل حمح

الظ ياألرذلكر   راالرأهدرال قيار الياعر الخيلراالر رمدجر جددعرثدنرماقددرالشدص رفوضددر د ويعر
ادالراثادصالرادالرأق ا دد ر همدورالشدص ر)ر لصدددراحمد رالظصدوار(ر الشدص ر)ر حصدددرحمد رالظصدوار(رحصددثر

ربللم ددنر قدديل:ركثصدد اسراددوركاددور يددمعراا مددور اددالرغص همددو:رأ ر ددصخاورال ص دد راددالرالللمددوبرالدد مالر نل حدد ُّ 
رملددددرف دددياهن....رثدددنرر ضدددصفرقدددوئ :"رماددد اورجدددوبرأهددددرالظليجدددةررلددددرالشدددص رمبددد راللج دددجر ددد ن   نل حمح
اليوا ائ رأثاوبرا ض عرطلبياراا رأ ر خ وارا   رما رف رجواعرالظليجةراليبصد ر الم اادةرال ماصدةر

ماالعر المدؤأمالرملددرهاورعرقولرل نر"راأ   لرل   رالم مةراجد سرادالرط اد رهديرادالراليظدوبعر الد 
رأيائ ور"عرفو  وارالشص ررا اهصنرالج ت.

 اعرذلكركل رفن  رلنرر يلظا رأح راالرط ب ربولظ و ارال  ركو ر م وزرا ور دصخاورال ص د عررالرأ ر
ا ادد وذر)رحمدد ا رمدديايراحمدد راليبصيدد ر(رأحدد رأ اصدد  رأ ب  دد رأ دد ركددو رم ثبدد رف ددو ا ر   ددياعرفدد ر

ر هير حظهرما ررجوا صالرليؤالصالرهمو:ررص اارالحانرالش م رفص وع
ا  ل:رأ راليوئدركو رم   رالج اجراالرف وعرأاضل  ورأا عرفأجوب ر صخاور بصالرلد رالحادنرالشد م عر
رالرأ راليددوئدرلددنر ق اددعربددأ راضددوعرالظ ددوعراددالرأادد ر حدد مرملصدد رالددج اجراا ددوعرفمددوركددو راددالرالشددص ر

رل ا  رأاومر رمجر جد.را اهصنررالر ك برانجوبةراياقةر بخ رم  ر أمطوه رورلليوئدرأيكص اسر إا ابس
الثددو  :رم للددقرا جدددر ددولعرز ج دد رملدددرابلددغراددالرالمددولرأ رملدددر دد بر  دد عرفددأاايرأ رمثبدد رهدد ار
الحقربمشوه أ رأ راشوه عرأح رط ب عرفأاادرادالرماديلرماد رل ثبصد رهد ارالخلدعر صدحةر صديلر

رالمولرالم خولعرملص ررلدرصوحب  .
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 (1)ها :دلتقالمناصب التي 

عمل الشيخ الهيتي في مهنة اإلمامة والخطابة ، والتدريس الدديني فدي المددارس الشدرعية فدي    

 العراق وكما يأتي :

 م . 1958ـ  1957لكرخ ببغداد من ـ إمام وخطيب جامع خضر الياس ـ جانب ا 1

 م .1961ـ  1958ـ واعظ سيار في منطقة الفلوجة  2

 م .1961ـ  1958ـ مدرس في المدرسة الدينية في الفلوجة  3

 م .1965ـ  1961ـ مدرس في المدرسة الدينية في هيت ) جامع الفاروق (   4

 م .1972ـ  1965ن ( ـ مؤسس ومدير المدرسة الدينية في هيت ) جامع عثمان بن عفا 5

 م .1972ـ  1965ـ إمام وخطيب جامع عثمان بن عفان في هيت  6

 م . 1967ـ  1966ـ مدرس غير متفرغ في المدرسة الدينية في كبيسة للعام الدراسي  7

 م . 1973ـ  1972ـ مدير المدرسة الدينية في الفلوجة ) جامع الفلوجة الكبير (  8

ر م .1973ـ  1972الكبير  ـ إمام وخطيب جامع الفلوجة  9
ر

 الخاتمة
رالحم ربر الل عر الي مرملدراحم راايلر ر ملدر ل ر صحب ر االر اال :

 بلدد :رفدد رادد رليدددرممدددراددالر  و ددةر هددورأ ددورأصدددررلدددر  و ددةرالمطددولرفدد رهدد ارالبحددثرالم ياضددعر
ر اجدرأهنراورأيصل ررلص رفصمور أأ :

 ملدددكرادددالرأجددددرأ رميصددددرأحادددومر ررلددددرأفددد ايررلقددد رمشددداورفددد ركادددفراجددددراددد لر ظيددد ر ادددور-ر1
راج مل عرأالر هير)رالشص ررا اهصنراحصنرج ترال ص  ر(.

ركو رالشص رال ص  رحويرال كوبر مول رال مةر قيتراللج مةعرالرأأ   رف ر رلياةرالئن.ر–ر2
ااسراصالرأف ايراج مر–ر3 رل .كو رامصجاسراصالرأق ا  ر زا ئ ر احببوسررلدر صي  ر انق َّ
ملددددرمددد را مددد مرالللمدددوبرا جددد برفددد رملددد  ركولشدددص رأاجددد رالجهدددوترر–احمددد ر رر–أ لمددد رر–ر4

ر الشص رمب راللج جراليوا ائ .
رأمويرف ورالم ااةرال ماصةرف را ماةرهص ربل رأ رأغلق رلياياأر أصبورا م اسر ا ااوسرفص و.ر–ر5
مثمدو رادالرمظدو ر(ر ر)را اادةرمثمدو ررأ شأرجوالوسر ا ااةسريماصةسرف رهص ر أاموهور)رجواعر–ر6

راالرمظو رال ماصةر(.

                                                 

 .6ر–ر5الشص رالمجوه ررا اهصنراحصنرال ص  رالظقص ر الم ب :رال ك يارمب رالي واررا اهصنرال ص  :رماظ :رر(1)
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لصادددي ر لصظ ددد رفددد رالجدددواعراليبصددد رر-بلددد رأ را ددد  ربددد رالمددد اررر-ا   بددد ر دددصخ راليدددوا ائ ر–ر5
ر الم ااةرال ماصةرف رالظليجة.

راا ج ررلقوئصوسرحصثر قيمربش حرالم ي ر أيضصورمبوااأ ور الغيارف رال للص أ.كو ررر-ر6
 قدد راددواراا جدد رفدد رال دد ا سرملدددرط  قددةرلحددياارالللمدد عرب دد رف صددةرللماوقشددةر ا كددو ر لطدد رطل

جوليدصالرملددرا ااعر يد معرليددر احد رر–أترأ رالط لر اي دي ريائد عرحديلر دصخ نرر–ال حلقر
اا نرممورحظظ رف رالصيمراليواقرادالرالم دي ر  يدأل رمدالرالدو  را لظدو ر بلداراللبدوااأعرح ددر

ادددالرغصددد رأيقصددد رللدددجاالرالددد ترر–لحلقدددةرقددد رضدددبطياريااددد نراليدددواقررذارأياررأ رجمصدددعرادددالرفددد را
را  قدرا نررلدريا رج م .رر- ي غ ق رأ اص  رف رحظظ نرلل ا ر

 الم اا رال ماصةررم يراالرالميوج  إيااعرا لرالشص ررا اهصنرج  ارغص رطبصل راالرأجدرااوبرر-ر7
ركرالماوطق.ف ركدراالرهص ر كبصيةر البغ ايتر الظليجةر ال طبةر ضياح رأل

الشص ررا اهصنرال ص د ربول د ا سر إيااعرالميدج عراددركدو راجد سرمد ميررلددرادبصدرابد ررلنر ا فر–ر8
بولحامةر الميمظةرالحياةعر لارالاو ر   ك هنربدأاياريمدا نر الياجبدوأرالملقدوعرملددرمدوأقركددر

ر اح راا ن.
 حب رالاو ر  جلي ألر   ركو رااو ةراج مومصةرا ايقةعرراذر-احم ر رر–كو رالشص رال ص  رر–ر9

م ددد  دركثصددد اسرفددد رحددددرعر كدددو ر مشددد رفددد رحوجدددوأ نر  مددد رمددد راللدددي ر الميدددوم عر  حددددراشدددوكل ن
الاجامددوأر الخ فددوأرال ددد رأحلدددرادددصالرالاددو رأفدد اياسر جمومدددوأر مشددوئ عر الرم ددديا درفدد رال ددد  در

رملدرأح .نص حرذاأرالبصالعرادر يواعررلدرالم خوصمصالرلصجمعراصا موراالرغص رحصفر
االراموأ رالخشصةر الخيلراالر رمجر جدعر بولمقوادرفقد ركدو ر صظ رط ب ر أق ا  ربأ رر–ر10

ج  يوسرفد رقديلرالحدقر ال لبصد رمدالراأترالد مالرفد رأترايدألةرادالرغصد راجوالدةر تر دخ)را مدور
راحم ر رألولد.ر–كو رمولمور امورأقصور ركو راقوا ر ا كج عر

رالللمصةرال  ر لدراا هوررلدراايلر رصلدر رملص ر الن.رااح راشو خ رانجوزعر–ر11
رأ لم رملدرم   ركثص راالرط لرالللنرالش م رح درر صدرم يهنررلدراورمج  رالث ثموئة.ر–ر12
رل راؤلظوأرف رمليمراخ لظةراا طل رالحليلرملدرأابلةراا و.ر–ر13

راللولمصال.    ريميا ورأ رالحم ربرالرررررررررررررررررررررررررر
ر
ر
ر
ر
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 المصادر
رالق   رالي  ن

ا اهصنرال ص  عربحثرالشص رالمجوه ررا اهصنراحصنرال ص  رالظقص ر الم ب :رال ك يارمب رالي واررر–ر1
راا   وأرا ماةرهص رالل اقصة.ايقعرر–ظياةرا     ص رااشيارملدراا

ر.م1993ر–ياارال اف رر-أزاةرالقصويعرف رالل اق:رمم رأحم رالج  ترر-ر2
بغد ايرر–ياارالشؤ  رالثقوفصةراللوادةرر–ا راليصوا رالح مث:رمب رال زاقرالحيأوا  رالل اقررر-ر3
رم.1989ر-هدر1409ر–
ر–أوا  رملموبربغ ايرف رالق  رال ابعرمش رال ج ت:رأألصفرالشص رمدي سرراد اهصنراليدوا ائ ررر-ر4

ر.بغ اير–اطبلةر زااعرا  قولر الشؤ  رال ماصةرر–االرملموبربغ اير
)رال  بصدةر ال للدصنر(رللد ك ياراحمد رحيدصالرالجبصد ترر–حضواعرالل اق:راجميمدةرادالرالمدؤلظصالرر-ر5
رم.ر1985ر–طبلةربغ ايرر–
الطبلددةرا  لدددرر–بغدد ايرر–اا بددةرالا ضددةرر–قدد  :ربددوق رأاددصالرالدديايرر12حدديايثربغدد ايرفدد رر-ر6

رم.ر1989
عرفوضددر1941حايادةرالد فوعرالديطا ر الحد لرادعرا  طو صدوراداةرري ارالجصشرالل اقد رفد رر-ر7

رم.1987ر–ال اارالل بصةرللميايموأرر-الب ارر
الياعرمدالرر-اص  أر-ياارالجصدر-ااالرأا ريا ي:رالحوفهرالصمو راالرا  لثراليجي و  ر-ر8

رم.1988ر-هد1408ر-القوه عر-ياارالح مث
ر-ياارالجصدددر-أقدد  ن:راحمدد ر ددوك راحمدد ر-صددحصورالبخددوات:راحمدد راددالرراددمومصدرالبخددواتررر–ر9

 ل.أ.رر-اص  أ
ررم.1990ر–ياارالح  ةررر-الحقصقة:رهويترملصيترر–مب رالي  نرقوانرر-ر10
الشص رمب رالي  نرالم ا رمولمور فقص ور ا بصو:رأ.ي.را اهصنر لصددراللد لر:ا كدجرال ااادوأرر-ر11

 دباةرا     د عرر–أر اأدورالحضدوا ةرجوالةرالميصد:راقولةرااشياعرملدرايقدعراا د  ور-انقلصمصة
راا  ارال وا  .

مم عرالقدواتر د حرصدحصورالبخدوات:رأاديراحمد راحمدييرادالرأحمد رادالراياددرادالرأحمد رادالرر-ر12
ر–الاو  :ريااررحصدوبرال د اثرالل بد ررهد(855حيصالرالغص وادرالحاظدرا ارال مالراللصادر)الم يفد:ر

ر.اص  أ
رهد.1376ر-اص  أر-اارصوياير-الجنرالبل ا :ر وقيأرالحميترر-ر13
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  م1984-1933علم من أعالم األنبار –رحيم جدي براهيم الشيخ إ الفقه وأصوله:  الثالثاحملور 

الجنراوراا لجنراالرأاموبرالب ير المياضع:رأايرمبص رمب ر راالرمبد راللج دجرادالراحمد رر-ر14
رم.1983ر–مولنرالي برر-اص  أرر–رأحقصقرالطظدراليقور-البا ترا   لي 

اقولةرللشص رمب ر رصدويقرمبد رالق دوارال ص د رااشدياعرملددرالميقدعرال ادم رل صيدةرملمدوبرر–ر15
ر .الميلمصالرف رالل اقرملدر باةرا     

احدديارر–اقولدةرللشددص را اد رمبدد راللج دجرال ص دد رااشدياعرملدددرايقدعراا دد  وأرهصد رال  اثصددةرر-ر16
رايقعرجملصةرال  بصةرانا اصةرملدر باةرا      .أم مراالرهص رملدر باةرا      .

رالميقعرال ام رللما بةرالشوالةرملدر باةرا      .ر-ر17
را      عرصظحةرملموبرالل اق.رايقعراجلسرملموبرالل اقرملدر باةر-ر18
رايقعرايايمةران يا رالميلمصالرملدر باةرا      عراحيار خلصوأ.ر-ر19
رالميايمةرالح ععرملدر باةرا      ر-  اصبص  ورايقعرر-ر20
رالشص رالاب و  :رالشص رهشومرمب رالي  نرا ليا .ر-ر21

رر
ر
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