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small non-formal Quranic schools. He then moved on to a scholarly school run by Sheikh
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Ahmed Alrawi. He was awarded a license in Sharia education. Sheikh Abdulazeez has
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lived in a time characterized by special cultural social and political conditions. Sheikh
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Abdulazeez was born at the onset of World war I, a war which resulted in the British
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Occupation of Iraq and the end of the Ottoman Empire. This led to a nationwide armed
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installed as Iraq’s king. The sociopolitical scene remained turbulent until the coronation
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overthrown and a republic was proclaimed.
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Sheikh Abdulazeez has also lived in a time characterized by an erosion of the cultural
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life due to political instability especially when Iraq was under the British Administration.

Conference Committee.

The new Iraqi nation-state suffered from a fragile economy in its first years, and schools
were predominantly attended by the students of the rich families, politicians, insiders
and those with connections to the British. These schools were mostly managed by the
Iraq-based foreign missions. Despite hunger and pverty, Iraqis continued to send their
children to religious non-formal schools and mosques. Over time, the number of schools
increased, and eventually new universities were founded, such as Mosul University,
Baghdad University, Mustansiriya University and Basrah University. Meanwhile, cultural
and technological advancements continued, and man sent satellites into space. Sheikh
Abdulazeez associated these events with the spiritual realities derived from the Quran
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and Prophetic Sunna, evidenced by Quranic Ayahs and Prophetic hadiths to make
certain that Islam promotes knowledge instead of resisting it.
It is important to note that Sheuk Abdulazeez also lived in a period dominated by
religious ignorance. Despite that, values of generosity had remained solid among the
community full of honest and sincere people. Sheikh Abdulazeez held an important
position within the local community, sharing with them the pleasing and sad days, thus
guiding them to the right path.
Al-Samarrai had first wanted to move to Heet but was encouraged to settle in Fallujah,
where he became a beacon of knowledge and morality. He served as a teacher and
a preacher at Kadhum Basha Mosque, wrote books, and educated the local Fallujan
community. The Sheikh’s dedication to the city of Fallujah contributed to the growth
in student levels, and the number of students who became public servants, famous
preachers, and university professors.
This abstract is an outline of a larger paper where there will be broader details about
Sheikh Abdulzazeez Al-Samarra’I, covering his scholarly trips, career, his Sheikhs, students, and his publications.

اﻟﻤﻠﺨﺺ
 يرجع نسبه الى عشيرة البو ںيسان في،بن ںيسان

بن علي بن حسب

الشيخ عبد العزيز بن سالم بن صںع

سامراء وهو من السادة ا شراف بحسب نسب عشيرته
م( ونشأ فيها وهو من اسرة اشتهرت١٩١٤/هـ١٣٣٢)  من ابوين صالحين في مديںة سامراء عام-

 رحمه- ولد

.بالص ح والتقوى محبه للعلم والعلماء وفعل الخير
 ثم دخل المدرسة ا بتدائية وتخرج مںها ليكمل دراسته في،كان قد دخل الكتاتيب واتقن ت وة القرآن الكريم
. فںال اول اجازة علمية في العلوم الشرعية-

المدرسة العلمية على يد الشيخ أحمد الراوي ــ رحمه

كان العصر الذي عاش فيه الشيخ عبد العزيز له سماته وظروفه الخاصة في جميع جواںبه السياسية والثقافية
.وا جتماعية
اما الجاںب السياسي فاںه قد ولد في العام الذي بدأت فيه الحرب العالمية ا ولى والتي كان من ںتائجها
 ومن ثم وضع العراق تحت بںد ا ںتداب البريطاںي في العام،ا حت ل ا ںكليزي للعراق واںهاء السيطرة العثماںية
 مما ادى الى قيام ثورة شعبية مسلحة حدثت في جميع اںحاء العراق فكاںت ثورة كبرى ںتج عںها قيام حكم١٩٢٠
ً
ً
 ومع ذلك استمرت، فتوج الملك فيصل ا ول بن الحسين ملكا على العراق،وطںي في العراق متمث بںظام ملكي
 فاستمر الںظام الملكي،م١٩٥٣ التقلبات السياسية في العراق حتى مجيئ الملك فيصل الثاںي للحكم في العام
 اذ قامت ثورة على الںظام الملكي حولت ںظام الحكم من الںظام الملكي الى الںظام،م١٩٥٨ في الحكم الى العام
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الجمهوري ،ومع ذلك لم يستقر الوضع السياسي في العراق رغم تغير الںظام فحدثت أكثر من ثورة في ظل حكم
الںظام الجمهوري كان لها اثارها على الوضع السياسي للبلد.
اما الجاںب الثقافي فكان الوقت الذي يعيش فيه الشيخ عبد العزيز يتصف بضآلة التطور الثقافي بسبب عدم
استقرار الوضع السياسي خاصة عںدما كان العراق تحت بںد ا ںتداب البريطاںي ،ومن بعد ا ںتداب قيام الدولة
ً
العراقية في العام ١٩٢٠م ذات ا مكاںيات المحدودة لذلك كان عدد المدارس قليل جدا تقتصر الدراسة فيها
ً
على او د السياسيين وا غںياء والمتںفذين والمرتبطين با ںكليز ،فض عن ذلك فقد كاںت المدارس تدار تحت
ً
اشراف الملحقات ا جںبية المتواجدة في العراق ،لذلك عاش العراقيون في عموم العراق من حا ت الجهل فض
عن الجوع والفقر ،لكن هذا ا مر لم يمںع اغلب العراقيون عن ارسال ابںائهم الى المساجد والكتاتيب من اجل
تعلم القرآن وعلومه وبعض العلوم البسيطة ،فبقيت هذه الحالة الى ايام قيام الجمهورية عام ١٩٥٨م ،اذ حصل
تطور وازدياد في عدد المدارس ،فشملت كل مديںة في العراق وتوسعت الشريحة المتعلمة بسبب مجاںية التعليم
وا ںفتاح الفكري بعد ان تم التخلص من التسلط ا جںبي فصاحب ذلك تأسيس جامعات جديدة مثل ؛ الجامعة
المستںصرية ،جامعة البصرة ،جامعة الموصل ،ففي هذه الحقبة كاںت الدول الغربية قد قفزت قفزة كبيرة في
تطورها العلمي والثقافي فبدأت بأرسال ا قمار الصںاعية الى الفضاء لمراقبة دول العالم الثالث ،وفي خضم هذه
ً
التغيرات والتقلبات كان الشيخ عبد العزيز مواكبا لهذه التطورات التي سادت في حقبته الزمںية ،اذ كان يربطها
بالحقائق الروحية المستخلصة من الكتاب والسںة فكان يورد الشواهد القرآںية وا حاديث الںبوية الشريفة ليؤكد
ان الدين ا س مي يشجع العلم وتطوره وان الدين ا س مي ليس ضد التطور العلمي.
اما الجاںب ا جتماعي فقد عاش الشيخ حقبة زمںية كان الجهل وقلة العلم بأمور الشرع الحںيف امور سائدة
عںد اهل العصر من ضںك العيش وكثرة حاجة الںاس المادية وبالرغم من هذه ا مور السلبية ا ان مكارم
ً
ا خ ق لم تغب عن المجتمع فالصادقين بوعودهم كثر والموفين بالتزاماتهم ،والذين يغدرون و يخوںون ايضا
ً
كثر ،كما ان الجار كان يعطي حق الجار ،ولم يكن اخت ط النساء واردا بالرجال مع اختفاء مظاهر السفور وذلك
لوجود الحياء عںد النساء والغيرة عںد الرجال ،كما كاںت مںتشرة بعض البدع التي تظهر في مںاسبات ا فراح
وا تراح ،فتصدى الشيخ وكثير من رجا ت العراق كل حسب مكاںه الذي فيه ،لهذه البدع من خ ل توعية
الںاس ،فاںدمج الشيخ مع ںاس عصره واختلط بهم فدخل الى عمق قلوبهم واصبح واحد من اهل مديںة الفلوجة
يشاركهم حياتهم ويوجههم الوجهة الصحيحة.
ً
اصبح الشيخ عبد العزيز السالم مںارا في مديںة الفلوجة فعدت موضع غرسه وزرعه فاشتهر صيته فيها ،فقد
ً
كان قبل ذلك في مديںة هيت لكن طموحه قاده بان يذهب الى مديںة الفلوجة فاںتقل اليها مدرسا في مدرستها
ً
ً
العلمية واماما وخطيبا في جامع كاظم باشا ومن هںا تولى مهامه بكل جد واخ ص فاجتهد وعمل والف الكتب
وشيد المباںي وسط الںاس ورباهم وهذبهم.
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ً
ً
لقد تخرج من تحت يدي الشيخ من هذه المدرسة الكثير من الطلبة الذين اصبح لهم شأںا كبيرا في حياة
العراق بعامة وا ںبار بخاصة في جواںب متعددة ومتںوعة سواء في ميادين العلوم الدينية او في الحياتين السياسية
وا جتماعية وحتى ا قتصادية.
ان تفاںي الشيخ عبد العزيز في المدرسة العلمية لمديںة الفلوجة كان قد تخرج على يديه عشرات الط ب الذين
ً
ً
اصبح لهم ادوارا في حياة العراق والعراقيين  -كما اسلفںا  -فبدء يعرفهم القاصي والداںي فكاںوا اسيادا في مجال
 ،فعدت مدرسة الفلوجة العلمية من اكبر مدارس العراق واںفعها وعدت كذلك ںادرة

العلم ،ومعمرين لبيوت
ً
ً
الزمان علما وحرصا ،فكان من ثمرة جهوده ــ رحمه

 -ان ںجد اغلب المساجد في محافظة ا ںبار بأقضيتها

وںواحيها يأم فيه ويخطب على مںابرها ت ميذ الشيخ وت ميذهم ،كما ان هذه الثمرة قد شملت بعض مساجد
ً
مديںة هيت ،ولم يقف ا مر عںد هذا القدر بل ان كثيرا من ت ميذه قد حصلوا على شهادات عليا فاصبحوا اساتذة
جامعات وكان لهم دور بارز على الساحة العلمية والفكرية في العراق في العقود ا خيرة من الزمن.
ان هذا مجرد ملخص عام للبحث ولكن في طيات البحث ستكون هںاك تفاصيل اكثر دقة يتم ا شارة فيها
الى معلومات تفصيلية عن الشيخ عبد العزيز السالم ؛ كرح ته العلمية ،ووظائفه ،وشيوخه ،وت ميذه ،وںتاجاته
الفكرية والعلمية.
Keywords:
اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﻤﻔﺘﺎﺣﻴﺔ:

اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ
الحمد

رب العالمين والص ة والس م على سيدںا

سيد ا ولين وا خرين وعلى اله وصحبه أجمعين.

اما بعد
ً
فان كثيرا من علماء العراق الذين ساهموا في العديد من المجا ت العلمية والفكرية كاںت لهم إںجازات
واضحة وذلك من خ ل ا ط ع على التقدم الحضاري الذي أصبحت عليه الحضارة العربية ا س مية واثر ذلك
على سائر الحضارات ال حقة.
رفع

ً
-عز وجل  -مںزلة العلماء وجعل مقامهم في درجات عالية عن باقي البشر من هم دوںهم علما فجاء في

قوله سبحاںه وتعالى :ﱡﭐ ﳘ ﳙ ﳚ ﳛ ﳜ ﳝ ﳞ ﳟ ﳠﳡ ﳢ ﳣ ﳤ ﳥ ﱠ ،وقوله تعالى :ﱡﭐ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲﲳ ﱠ.
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لذا ضرر من ابراز دور احد هؤ ء العلماء ،لما لهم من فضل كبير على الحركة العلمية والفكرية في التاريخ
ً
ً
ا س مي قديما وحديثا ،والذين قدموا للبشرية عصارة جهدهم العلمي والفكري ليبيںوا سبل الرشاد والهدى للںاس،
ويوضحوا احكام الدين ا س مي ويزرعوا بين الںاس مكارم ا خ ق ،فكرس البحث ختيار احد هؤ ء العلماء،
الذي كان له فضل كبير على العراق بشكل عام وعلى مديںة الفلوجة بشكل خاص ،ولما له من مسيرة علمية زاخرة
بالدين ،والعلم ،وا دب ،وهو الشيخ الع مة عبد العزيز السالم السامرائي ،الذي ذاع صيته العلمي والديںي في
ً ً
ً
محافظة ا ںبار وتحديدا في مديںة الفلوجة ،تاركا اثرا علميا من بين علماء العراق في صفحات التاريخ ا س مي،
لذا فكان البحث تحت عںوان)) :الشيخ عبدالعزيز السالم السامرائي ودوره في الحركة العلمية والفكرية في مديںة
الفلوجة((.
وكان البحث قد تم ا عتماد في كتابته على رسالة ماجستير للباحث خالد احمد الصالح مقدمة الى مجلس
قسم الفقه واصوله في جامعة صدام للعلوم ا س مية ،بغداد ١٤١٦هـ١٩٩٥ /م ،وتعد هذه الرسالة الوحيدة التي
كتبت عن الشيخ عبد العزيز السالم فأصبحت المعين ا ساس في كتابة هذا البحث.

اوﻻ ً :اﺳﻤﻪ وﻧﺴﺒﻪ:
الشيخ عبد العزيز بن سالم بن صںع

بن علي بن حسب

بن ںيسان ] ،[١وهو من عشيرة البو ںيسان الذين

هم من السادة ا شراف الحسنية ،وعشيرة البو ںيسان من عشائر سامراء الكبيرة ].[٢

ﺛﺎﻧﻴﺎً :وﻻدﺗﻪ وﻧﺸﺄﺗﻪ:
ولد في مديںة سامراء من ابوين صالحين سںة )١٣٣٢هـ١٩١٤/م( ،وكان قد نشأ في مديںة سامراء على حب التقوى
والص ح و وقراءة القرآن الكريم في كتاتيب المديںة ].[٣

ﺛﺎﻟﺜﺎ :ﻣﺮﺿﻪ ووﻓﺎﺗﻪ:
ً
ً
أصيب الشيخ عبد العزيز بمرض داء السكر سںة )١٣٨٨هـ ١٩٦٨ /م( ،فأثر ذلك على صحته تأثيرا كبيرا ]،[٤
فأقعده المرض عن المواظبة على ممارسة التدريس اذ ازداد عليه المرض حتى ضعف بصره ،فبقي طريح الفراش
الى ان وافاه ا جل صبيحة يوم ا ثںين من سںة )١٣٩٣هـ( الموافق)٣/١٢/١٩٧٣م( ] ،[٥وهو في العقد الخامس
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من عمره ] ،[٦وحال اںتشار خبر وفاته توافد ط به من المدن التي هي؛ الفلوجة ،وهيت ،والرمادي ،وبغداد
ليشاركوا في تشييع جثماںه فسارت اعداد غفيرة من الںاس في تشييع جںازته ].[٧

راﺑﻌﺎً :ﻃﻠﺒﻪ اﻟﻌﻠﻢ:
اتقن ت وة القرآن الكريم في مدرسة الصبيان )الكتاتيب( ،ثم أكمل دراسته في المدرسة العلمية في سامراء ،درس
على يد الشيخ أحمد الراوي مع الشيخ ايوب الخطيب فںال اول اجازة في العلوم الشرعية ،فقد احبه شيوخه
لما لمسوا فيه من حب وحرص شديد للدرس وما يتمتع به من ذكاء وخلق رفيع ،سافر الى مصر سںة )١٣٥٣هـ/
١٩٣٤م( لتلقي العلوم الشرعية في ا زهر الشريف ،وبعد عودته رجع الى المدرسة العلمية واكمل دراسته فيها ].[٨

ﺧﺎﻣﺴﺎً :وﻇﺎﺋﻔﻪ:
ً
بعد عودته من مصر تم تعيںه معلما في وزارة التربية واستمر في عمله هذا لمدة عامين ا اںه ترك الوظيفة ورجع
ً
ً
للمدرسة العلمية كمال تحصيله العلمي ،ثم عين واعظا سيارا في قضاء هيت سںة )١٣٦١هـ١٩٤٢ /م( ،ومن ثم
ً
عين مدرسا في مدرسة هيت العلمية لتدريس العلوم الشرعية فاستمر فيها لمدة ستة اعوام ،ثم اںتقل للتدريس في
المدرسة العلمية بمديںة الفلوجة سںة )١٣٦٨هـ١٩٤٨ /م( ].[٩

ﺳﺎدﺳﺎً :ﻋﺼﺮه:
كان العصر الذي عاش فيه الشيخ عبد العزيز له سماته وظروفه الخاصة في جميع جواںبه السياسية والثقافية
وا جتماعية.
اما الجاںب السياسي فاںه قد ولد في العام الذي بدأت فيه الحرب العالمية ا ولى والتي كان من ںتائجها
ا حت ل ا ںكليزي للعراق واںهاء السيطرة العثماںية ،ومن ثم وضع العراق تحت بںد ا ںتداب البريطاںي في سںة
)١٣٣٩هـ١٩٢٠/م( ،مما ادى الى قيام ثورة شعبية مسلحة حدثت في جميع اںحاء العراق فكاںت ثورة كبرى ںتج
ً
ً
عںها قيام حكم وطںي في العراق متمث بںظام ملكي ،فتوج الملك فيصل ا ول ين الحسين ملكا على العراق ،ومع
ذلك استمرت التقلبات السياسية في العراق حتى مجيئ الملك فيصل الثاںي للحكم في سںة)١٣٧٣هـ١٩٥٣ /م(،
فاستمر الںظام الملكي في الحكم الى سںة )١٣٧٨هـ١٩٥٨ /م( ،اذ قامت ثورة على الںظام الملكي حولت ںظام
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الحكم من الںظام الملكي الى الںظام الجمهوري ،ومع ذلك لم يستقر الوضع السياسي في العراق رغم تغير الںظام
فحدثت أكثر من ثورة في ظل حكم الںظام الجمهوري كان لها اثارها الوضع السياسي للبلد ].[١٠
اما بالنسبة للجاںب الثقافي فكان الظرف الذي يعيش فيه الشيخ عبد العزيز يتصف بضآلة التطور الثقافي بسبب
عدم استقرار الوضع السياسي خاصة عںدما كان العراق تحت بںد ا ںتداب البريطاںي ،ومن ثم قيام الدولة العراقية
ً
في سںة )١٣٣٩هـ١٩٢٠/م( ذات ا مكاںيات المحدودة ،لذلك كان عدد المدارس قليل جدا تقتصر الدراسة فيها
ً
على او د السياسيين وا غںياء والمتںفذين والمرتبطين با ںكليز ،فض عن ذلك فقد كاںت المدارس تدار تحت
ً
اشراف الملحقات ا جںبية المتواجدة في العراق ،لذلك عاش العراقيون في عموم العراق من حا ت الجهل فض
عن الجوع والفقر ،لكن هذا ا مر لم يمںع اغلب العراقيون عن ارسال ابںائهم الى المساجد والكتاتيب من اجل
تعلم القرآن وعلومه وبعض العلوم البسيطة ،فبقيت هذه الحالة الى ايام قيام الجمهورية سںة )١٣٧٨هـ١٩٥٨/م( ،اذ
حصل تطور وازدياد في عدد المدارس ،فشملت كل مديںة في العراق فتوسعت الشريحة المتعلمة بسبب مجاںية
التعليم وا ںفتاح الفكري بعد ان تم التخلص من التسلط ا جںبي ،فصاحب ذلك تأسيس جامعات جديدة مثل
؛ الجامعة المستںصرية ،وجامعة البصرة ،وجامعة الموصل ،ففي هذه الحقبة كاںت الدول الغربية قد قفزت قفزة
كبيرة في تطورها العلمي والثقافي فبدأت بإرسال ا قمار الصںاعية الى الفضاء لمراقبة دول العالم الثالث ]،[١١
ً
وفي خضم هذه التغيرات والتقلبات كان الشيخ عبد العزيز مواكبا لهذه التطورات التي سادت في حقبته الزمںية،
اذ كان يربطها بالحقائق الروحية المستخلصة من الكتاب والسںة فكان يورد الشواهد القرآںية وا حاديث الںبوية
الشريفة ليؤكد ان الدين ا س مي يشجع العلم وتطوره وان الدين ا س مي ليس ضد التطور العلمي ].[١٢
اما الجاںب ا جتماعي فقد عاش الشيخ حقبة زمںية كان الجهل وقلة العلم بأمور الشرع الحںيف امور سائدة
على اهل العصر في ضںك العيش وكثرة حاجة الںاس والعوز المادي وبالرغم من هذه ا مور السلبية ا ان مكارم
ً
ا خ ق لم تغب عن المجتمع فالصادقين بوعودهم كثر والموفين بالتزاماتهم والذين يغدرون و يخوںون ايضا
ً
كثر ،كما ان الجار كان يعطي حق الجار ،ولم يكن اخت ط النساء واردا بالرجال مع اختفاء مظاهر السفور وذلك
لوجود الحياء عںد النساء والغيرة عںد الرجال ،كما كاںت مںتشرة بعض البدع التي تظهر في مںاسبات ا فراح
وا تراح ،فتصدى الشيخ وكثير من رجا ت العراق كل حسب مكاںه الذي فيه ،لهذه البدع بتوعية الںاس فاںدمج
الشيخ مع ںاس عصره واختلط بهم فدخل الى عمق قلوبهم واصبح واحد من اهل مديںة الفلوجة يشاركهم حياتهم
ويوجههم الوجهة الصحيحة ].[١٣
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ﺳﺎﺑﻌﺎً :دوره اﻟﻌﻠﻤﻲ واﻟﻔﻜﺮي:
ً
ً
كان الشيخ عبد العزيز يهتم با رشاد والوعظ بجاںب اهتمامه بالعلم والتدريس فقد اعطى اسلوبا في الوعظ مؤثرا
في ںفوس الںاس وكان حريص في ارشاد وتوجيه أي مجلس وعظ ،كما كان يخرج الى المںاطق المحيطة بالفلوجة
ً
في القرى وا رياف في مںاسبات مختلفة فيجلس الى شيوخهم ويجتمع حوله الںاس فأفادوا مںه كثيرا في الثقافة
ا س مية ويستفتوںه في امورهم الدينية ويأمرهم بإقامة الص ة والعمل بالمعروف والںهي عن المںكر ،قال
ً
تعالى :ﱡﭐ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﱠ ] ،[١٤فقد كان تأخذه في لومة ئم صداعا بأمر
تعالى كاره للمںكرات حرص على ان يذكر في مجلسه عن احد بسوء ،و تأتي فيها المںكرات و ترتفع فيها
ا صوات ،فكاںت مجالس للعلم وا دب ،فأبرز ما اشتهر به الشيخ عبد العزيز هو اهتمامه بالدرس والتدريس
ً
فأفںى شبابه في طلب العلم والتعلم وتجاوز العقد الخامس وهو يزداد نشاطا بترغيب الںاس على الدرس وا ستماع
وا ختيار ،فاستمرت الحركة العلمية في مدرسته تزداد من بين مدارس العراق العلمية بالںحو والفكر بسب تفاںيه
وهمته العالية ،لذلك عدت من اكبر مدارس العراق واںفعها ،اذ عليها المعول في سد احتياجات المدارس العلمية
ً ً
والجوامع في العراق ،فكان الطلبة يتوافدون عليها حتى من خارج محافظة ا ںبار ،بل ان عددا كبيرا من خارج
العراق اںظموا الى مدرسته مںهم التركي وا فريقي ثم رجعوا الى ب دهم علماء متفهمين ببركة جهود الشيخ عبد
العزيز ].[١٥
كما كان يسعى في توفير مستلزمات الدراسة في تلك المدرسة ليحافظ على وجودها ودوامها واستمرارها فكان
يوفر للطلبة السكن ال زم وخاصة للذين يوفدون من خارج الفلوجة ومن القرى وا رياف او من مںاطق اخرى
وبلدان متفرقة ،فكان يعمل على توفير ا موال وجمعها من اهل الخير وا غںياء مںهم من كان في البصرة والكويت
ً
ً
ً
ً
من خ ل رح ته ،فعد بذلك ںظاما ںموذجيا فريدا في الدراسة مختلفا عن المدارس ا خرى وذلك من خ ل ما
يعده للطالب من ںظام وتفرغ تام والتزام في الوقت فكان يبدأ الدوام من ص ة الفجر ويستمر حتى ص ة العشاء
ً
ً
ويستريحون ما بعد كل وقت ص ة ،فيعلمهم قراءة القران لفضا وتجويدا مدة شهرين او ث ثة كمرحلة تمهيدية ثم
يبدأ بالتدرج بحيث ينتقل الطالب من مرحلة الى أخرى بسهولة وتيسر يتعلم من خ لها الصرف ثم الفقه والںحو
ً
ثم ينتقل الى تعلم العلوم ا خرى في المںطق وعلم ال م والحديث والتفسير والب غة والعروض وكان يعطي مںهجا
اكثر شموليه من مںاهج وزارة ا وقاف ].[١٦
ً ً
اهتم الشيخ عبد العزيز بط به اهتماما كبيرا وخصهم برعاية تامة من جميع الںواحي المادية والمعںوية مما
جعل لهم سمة بارزة بين الںاس هي المحافظة على السلوك ا س مي والتمسك بالعلوم الشرعية ،اذ كان الشيخ
عبد العزيز من العلماء المقلين في مںح ا جازة العلمية لط به وذلك للشروط العالية التي كاںت تتطلبها ا جازة
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العلمية عںده ،فلم يكتف بدراسة كتب معيںة ومحدودة بل كان يضيف اليها اعتقاده بالطالب باںه يتحمل ا جازة
العلمية من الںاحية الدينية ويتمسك بسيرة العلماء السابقين ].[١٧

ﺛﺎﻣﻨﺎً :ﺷﻴﻮﺧﻪ:
درس الشـــيخ عبد العزيز علـى يد مجموعة مــن علماء وفقهاء العـــراق ا ج ء مـــن الذين هــم خيرة رجال
العلم والمعرفة وزيںة اهــل التقوى والورع ومںهم-:

اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﺸﻴﺦ أﺣﻤﺪ ﻋﺰت اﻟﺮاوي-:
هو الشيخ أحمد بن

أمين بن خضر بن عبد الغفور بن محمود الرجب الراوي الرفاعي يتصل نسبه بالس لة

العلوية الطاهرية ].[١٨
ولد سںة )١٣٠٠هـ١٨٨٣/م( في بلدة عںة التابعة لمحافظة ا ںبار ،فترعرع في احضان والديه في بيت التقوى
والص ح وقراءة القرآن ،وأكمل المرحلة ا بتدائية ،ثم سافر الى بغداد ليںهل من علمائها الشريعة ا س مية ].[١٩
اخذ الشيخ أحمد العلم من رجال اج ء بالعلوم ا س مية المختلفة مںهم ؛ الشيخ قاسم افںدي ] ،[٢٠والع مة
ً
ابراهيم الراوي ] ،[٢١فأجازوه بكل ما قرأ عليهم من ا صول والفروع ،ف زم المدرسة الدينية وكان قاضيا في دير
الزور ] ،[٢٢ثم في الديواںية ثم في الكوت وبعدها اصبح المدير ا ول في مدرسة سامراء الدينية ].[٢٣
بعد مسيرة طويلة من العلم اںطوت صفحة هذا العالم الجليل الشيخ أحمد الراوي بوفاته في سںة )١٣٨٥هـ /
١٩٦٦م( ،فترك مؤلفات عدة مںها ؛ اظهار الصواب ،رسالة في صوم رجب وشعبان ،تاريخ المرسة العلمية الدينية
في سامراء ].[٢٤
اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﺸﻴﺦ ﻋﺒﺪ اﻟﻮﻫﺎب اﻟﺒﺪري-:
هو الشيخ عبد الوهاب بن حسن بن أحمد بن مرعي البدري ،ولد في مديںة سامراء سںة )١٢٩٤هـ ١٨٧٧/م( ،من
ابوين علويين ] ،[٢٥قرأ القرآن الكريم على يد والده وتعلم الخط والكتابة ثم دخل المدرسة الدينية في سامراء
سںة )١٣٠٩هـ١٨٩١/م( ،فدرس على يد الشيخ

سعيد الںقشبںدي ] ،[٢٦والع مة قاسم الغواص ] ،[٢٧فأحاط

بالمعقول والمںقول وحصل على عدة اجازات علمية ،ثم سافر الى بغداد وتلقى العلوم من الشيخ عبد الوهاب
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افںدي الںائب ] ،[٢٨ثم رجع الى سامراء سںة )١٣١٨هـ١٩٠٠ /م( ،واشتغل في مهںة التدريس وله باع طويل في
جميع العلوم والفںون ،وتوفي سںة )١٣٧٢هـ١٩٥٤/م( ،ودفن في سامراء ].[٢٩
اﻟﻌﻼﻣﺔ ﻃﻪ اﻟﺴﻴﺪ ﻳﺎﺳﻴﻦ اﻟﺴﺎﻣﺮاﻲﺋ-:
هو الع مة الجليل طه ياسين بن حسين بن مصطفى السامرائي ،ينتمي الى عشيرة العشاعشة ،ولد سںة )١٣٠٠هـ
١٨٨٢ /م( ،دخل المؤدب ودرس القرآن الكريم واحسن الخط ،ثم دخل المدرسة ا بتدائية وبعد التخرج مںها،
دخل المدرسة الدينية العلمية في سامراء ،فدرس على يد

سعيد الںقشبںدي ] ،[٣٠والع مة عباس حلمي

القصاب وغيرهم ،فدرس عليهم الفقه والتفسير والحديث والںحو والصرف والمںطق والب غة ،فأجيز مںهم بكل
ً
ً
العلوم ،ثم اشتغل في مهںة القضاء في سامراء واصبح قاضيا شرعيا في سںة )١٣٢٨هـ١٩١٩/م( ،واضيف اليه مںصب
ً
الحاكم ثم استقال من الوظيفة سںة )١٣٣٩هـ١٩٢١/م( ،فعين اماما لمسجد الى ان توفي سںة )١٣٨٧هـ١٩٦٧/م(،
ودفن في مقبرة سامراء ].[٣١

ﺗﺎﺳﻌﺎً :ﺗﻼﻣﻴﺬه:
كان الشيخ عبد العزيز يحب العلم والتدريس لذلك كان متفاںي في نشر العلم والمعرفة وتفهم امور الدين والدںيا،
ً
حريصا على ايجاد طلبة يتحملون شرف هذا العلم يتسلمون الراية من يد من تقدمهم من العلماء وكان من مختصر
هؤ ء الطلبة ومںهم-:
اﻟﺸﻴﺦ اﺑﺮاﻫﻴﻢ رﺣﻴﻢ اﻟﻬﻴﺘﻲ-:
ابراهيم بن رحيم بن جدي ،يعود الى قبيلة )شمر( العربية ،ولد سںة )١٣٥٢هـ ١٩٣٣/م( ] ،[٣٢في مديںة هيت،
نشأ في هذه المديںة في ظل اسرته وابوه كان رج صالحا يحفظ القرآن الكريم ،ودرس الشيخ ابراهيم في مدرسة
الملك غازي ا بتدائية بمديںة هيت ،ولما تخرج التحق بالمدرسة العلمية الدينية سںة )١٣٦٧هـ١٩٤٧ /م( ،فتدرج
ً
ً
ً
ً
في طلبه العلم شيئا فشيئا حتى اصبح محبا لدروسه ،شغوفا لسماع ما يلقيه شيخه ــ الشيخ عبد العزيز سالم ــ
عليه من اںواع المعارف والفںون ،ولما اںتقل شيخه الى الفلوجة سںة )١٣٦٨هـ١٩٤٨/م( ،لكي يفتح مدرسة دينية
ً
هںاك ،بقي الشيخ ابراهيم يدرس على يد الشيخ طه السامرائي ،لكںه بقي محبا لمںهج شيخه عبد العزيز في
التدريس واتبع مںهجه الى ان رحل الى الفلوجة ،فجلس يطلب العلم على يد شيخه ا ول ،حتى ںال ا جازة
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العلمية من شيخه ،فترك مؤلفات كثر مںها ؛ شرح وتعليق على رسالة في العقيدة ،ورسالة في فن الخطابة ،وله كثير
من الفتاوي في الزواج والط ق والميراث ].[٣٣
كما كاںت له عدة مںاصب مںها ؛ ا مامة والخطابة والتدريس الديںي في المدارس الشرعية في الفلوجة ،اذ
كان الشيخ ابراهيم ذا همة عالية في بںاء المساجد والمدارس التي يذكر فيها اسم

سبحاںه وتعالى وتؤدى فيها

تعاليم الدين ا س مي ،ومںها جامع البغدادي ،والمدرسة الدينية في كبيسة ،والمدرسة الدينية في الفلوجة ]،[٣٤
كاںت حياته مليئة بالجد والعمل وهو في خضم ممارسته لعمله في معمل انشأه بمديںة الفلوجة بعد احالته على
التقاعد ليعيل أهله وذويه قدر

-عز وجل -عليه أن يصاب بالصعقة الكهربائية في ذلك المعمل وعلى اثرها

وافته المںية في سںة )١٤٠٥هـ١٩٨٤/م( ].[٣٥
اﻟﺸﻴﺦ ﻃﻪ ﺣﻤﺪون اﻟﺴﺎﻣﺮاﻲﺋ-:
الفاضل الشيخ طه حمدون بن صںع

بن علي من عشيرة البو ںيسان السامرائية ] ،[٣٦ولد في مديںة سامراء سںة

)١٣٦٣هـ١٩٤٣/م( ،دخل المرحلة ا بتدائية سںة )١٣٦٩هـ١٩٤٩/م( ] ،[٣٧ثم المدرسة العلمية الدينية في سامراء
وفي الفلوجة ودرس على يد عمه الشيخ عبد العزيز سالم السامرائي ،ثم عين مساعد مدرس في الفلوجة سںة
)١٣٨١هـ١٩٦١/م( في الفلوجة ،ثم أكمل كلية ا مام ا عظم سںة )١٣٩٥هـ ١٩٧٥/م( ،وكاںت له عدة مؤلفات فهو
عالم مشهود له بعلميته الواسعة فصار من بين علماء ا ںبار وسامراء حتى ںال ارفع الدرجات في كافة العلوم التي
غلب عليها طابع ا دب والتواضع ].[٣٨
اﻟﺸﻴﺦ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻋﺒﺪ اﻟﻤﻠﻚ اﻟﺴﻌﺪي-:
الع مة ا ستاذ الشيخ عبد الملك بن الرحمن بن اسعد السعدي السامرائي ،ينتمي الى عشيرة )البو عباس( اذ
رحل أحد اجداده الى مديںة هيت واستوطںها واںحدر من ذريته الشيخ عبد الملك ،فولد سںة )١٣٥٦هـ١٩٣٧/م(
] ،[٣٩في هيت ونشأ وتعلم فيها فدخل المدرسة ا بتدائية سںة )١٣٦٣هـ١٩٤٣/م( ،ثم المدرسة العلمية المدںية
سںة )١٣٦٨هـ١٩٤٨ /م( ،ثم اںتقل الى المدرسة الدينية في الفلوجة ،فدرس على يد الشيخ الع مة عبد العزيز سالم
السامرائي ،وحصل على ا جازة العلمية من شيخه عبد العزيز ،ثم دخل كلية ا مام ا عظم سںة )١٣٩١هـ١٩٧١/م(،
ثم حصل على شهادة الماجستير سںة )١٣٩٣هـ١٩٧٣ /م( ] ،[٤٠ثم حصل بعدها على شهادة الدكتوراه من جامعة
ً
ام القرى في مديںة مكة المكرمة ،واشتغل في مںاصب عدة مںها؛ امام وخطيب في جامع الرمادي ،ومديرا للمدرسة
الدينية ،كما اشتغل في الفتوى وا رشاد الديںي واشتغل في مهںة التدريس في الجامعات والمعاهد العراقية ،وله

Page 374

DOI 10.18502/kss.v4i8.7195

AICHS

عدة كتب في الشريعة ا س مية واللغة العربية والمںطق وآداب البحث ،كما كان له نشاطات اس مية من خ ل
ً
جمعية رابطة علماء ا ںبار اذ كان من مؤسسيها الكبار حتى اصبح رئيسا للجمعية ].[٤١

ﻋﺎﺷﺮاً :ﻣﺆﻟﻔﺎﺗﻪ:
للشيخ عبدالعزيز السالم مؤلفات عديدة بعضها مطبوع وبعضها مخطوط وهي :علم أصول التفسير )مخطوط(،
أوضح المقال لبيان تحفة ا طفال)مطبوع( ،شرح تحفة ا طفال)مخطوط( ،علم أصول الحديث)مخطوط( ،العقائد
ا س مية)مطبوع( ،إيضاح متن السںوسية في عقائد ا س م )مخطوط( ،إيضاح العقائد النسفية )مخطوط( ،إيضاح
بدأ ا مالي )مخطوط( ،إيضاح متن الںبهاںية )مخطوط( ،رسالة في علم اصول الفقه )مخطوط( ،إيضاح متن الغاية
والتقريب في فقه ا مام الشافعي )مخطوط( ،إيضاح علم السراحية في علم الفرائض )مخطوط( ،ا خ ق المحمدية
)مطبوع( ،مجموعة ا ستغاثات الرباںية )مطبوع( ،الكشكول )مخطوط( ،قصيدة ابي مدين وتخميسها بن عربي
وشرحها بن عطاء )محقق ومطبوع( ،تخميس القصائد الوترية في مدح خير البرية )محقق ومطبوع( ،إيضاح
قطر الںدى وبل الصدى )مخطوط( ،متن المقصود في فن الصرف )محقق ومطبوع( ،إيضاح متن المقصود والبںاء
)مخطوط( ،جداول ا مثلة في فن الصرف )مطبوع( ،شرح بعض ابيات المقصورة الدريدية )مخطوط( ،رسالة
في المعاںي والبيان والبديع )مخطوط( ،تحفة ا خوان في فن البيان )مطبوع( ،رسالة في فن العروض )مخطوط(،
رسالة في فن الوضع )مطبوع( ،قطعة من اخبار المصطفى )مخطوط( ،إيضاح ايساغوجي )مخطوط( ،رسالة في
الحكمة في المقو ت العشر )مطبوع( ،آداب البحث والمںاظرة )مخطوط غير كامل( ،رسالة المںطق مختصرة
من تهذيب المںطق وكاںت غير كاملة اكملها تلميذه عبدالملك السعدي وبأذن مںه ].[٤٢
ويخلص القول ان الشيخ عبدالعزيز السالم كان قد اسهم في الحياة العلمية والفكرية لمديںة الفلوجة خاصة
وللمسلمين عامة من خ ل العطاء الثر الذي قدمه بها وكان ںتيجة لظهور هذه الںتاجات العلمية والفكرية ان
اصبح هذا الشيخ الجليل احد المںاهل التي يںهل مںها الباحثين والمتعلمين على مر السںين ال حقة.

اﻟﺨﺎﺗﻤﺔ
من خ ل ما توصل اليه البحث في حياة الشيخ عبد العزيز السالم السامرائي خاصة في مديںة الفلوجة يمكن
ايجاز الخ صة بما يلي:
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يعد الشيخ عبد العزيز السامرائي  -رحمه

ــ من اع م العراق البارزين في عصره في محافظة ا ںبار ،وخاصة

في مديںة الفلوجة ،الذي دخل ساحة الميدان العلمي وطلب من علومها عںدما دخل المدرسة العلمية في مديںة
سامراء المنسوب اليها ،فأجازوا له علمائها لما رءوا فيه الكفاية العالية والمقدرة العلمية بكل العلوم العقلية والںقلية.
ً
حاز على احترام كبار العلماء وںال ثقتهم وخاصة شيوخه ،كما كان وقورا محترما بين عامة الںاس وذلك لتواضعه
ً
ً
ً
وعلو ادبه وتقواه فكان انساںا عطوفا رحيما ،ويأمر بالمعروف ويںهى عن المںكر.
كان الظرف الذي يعيش فيه الشيخ عبد العزيز يتصف بضآلة التطور الثقافي بسبب عدم استقرار الوضع
ً
السياسي خاصة عںدما كان العراق تحت بںد ا ںتداب البريطاںي ،لذلك كان عدد المدارس قليل جدا تقتصر
الدراسة فيها على او د السياسيين وا غںياء والمتںفذين.
اهتم الشيخ عبد العزيز سالم بإعطاء دروسه العلمية في المساجد والمدارس لما لها من دور في اقامة شعائر
الدين ا س مي ،وذكر

عز وجل ،وقراءة القران الكريم ،كما كان له مںهج خاص في التدريس يصب جل

اهتمامه في اتساع فكر ت ميذه لكافة العلوم.
ً
ً
اشتغل الشيخ عبد العزيز السامرائي واعضا سيارا في مديںة الفلوجة وكان يتجول بين ضواحيها وقراها يعض
الںاس ويرشدهم على طريق التقوى والص ح ،كذلك اشتغل في مهںة التدريس في مدارس الفلوجة ،وںتيجة لهذه
الخبرة العلمية والفكرية التي اكتسبها الشيخ عبد العزيز جعلت لديه ملكة علمية تمخض عںها ںتاجات فكرية
وعلمية في علوم القرآن والحديث الںبوي الشريف والعقائد ا س مية والںحو وا دب والشعر.

اﻟﻬﻮاﻣﺶ
] [١علو ،بكر محمود)) :الشيخ عبد العزيز السالم السامرائي(( ورقة بحثية مقدمة في الںدوة الرابعة عشر لقسم التاريخ  /كلية
التربية  /جامعة سامراء تحت شعار ))شخصيات مؤثرة في تاريخ سامراء(( ،في .٢٥/٤/٢٠١٩
] [٢افںدي ،ابراهيم حلمي)) :العشائر القاطںة بين بغداد وسامراء(( ،مجلة لغة العرب ،العدد ] ،[٤السںة الثاںية ،شوال ١٣٣٠هـ
/تشرين اول ١٩١٢م ،ص -١٢٤ص.١٢٦
] [٣الصالح،خالد أحمد :الشيخ عبد العزيز السالم السامرائي وجهوده العلمية في الفقه والفتوى) ،رسالة ماجستير ،غير منشورة،
مقدمة الى مجلس قسم الفقه واصوله في جامعة صدام للعلوم ا س مية،بغداد١٤١٦ ،هـ ١٩٩٥/م( ،ص.١٢
] [٤الصالح ،الشيخ عبد العزيز السالم السامرائي ،ص٣٥؛ مقابلة شخصية مع السيد حاتم حميد العلي الںيساںي ،قام بإجراء المقابلة
بكر محمود علو.
] [٥الصالح ،الشيخ عبد العزيز السالم السامرائي ،ص.٣٥
] [٦مقابلة شخصية مع السيد حاتم حميد العلي الںيساںي؛ الصالح ،الشيخ عبد العزيز السالم السامرائي ،ص.٣٥
] [٧الصالح ،الشيخ عبد العزيز السالم السامرائي ،ص.٣٥
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] [٨مجلة التربية ا س مية ،العدد)،٨بغداد٢٠٠٥ ،م( ،ص.٦٠
] [٩مجلة التربية ا س مية ،ص.٦١
] [١٠الورد ،باقر أمين :حوادث بغداد في  ١٢قرن ،مكتبة الںهضة )بغداد١٩٨٩ ،م( وما بعدها ؛ الصالح ،الشيخ عبد العزيز السالم
السامرائي ،ص -٤ص.٥
] [١١حسين،

)الدكتور()) :التربية والتعليم(( ،كتاب حضارة العراق ،دار الحرية للطباعة )بغداد١٩٨٥ ،م( ،ج ،٢ص.٢٩٥

] [١٢الصالح ،الشيخ عبد العزيز السالم السامرائي ،ص.٧
] [١٣الصالح ،الشيخ عبد العزيز السالم السامرائي ،ص.٨
] [١٤سورة آل عمران ،ا ية ).(١٠٤
] [١٥الصالح ،الشيخ عبد العزيز السالم السامرائي ،ص.٥٢
] [١٦التربية ا س مية ،العدد) ،١٠بغداد١٤١٢ ،هـ١٩٩١ /م( ،ص.٤٤
] [١٧الصالح :الشيخ عبد العزيز السالم السامرائي ،ص.٥٢
] [١٨السهروردي،

صالح ،لب ا لباب ،مطبعة المعارف١٩٣٣ ،م ،ج ،٢ص.٣٢٩

] [١٩السهروردي ،لب ا لباب ،ج ،٢ص.٣٣٠
] [٢٠قاسم افںدي :هو الع مة جوهر العلوم قاسم افںدي القيسي ولد في سںة )١٢٩٣هـ ١٨٧٦ /م( ،فںال ا جازة العلمية من شيخه
عبد الوهاب الںائب حتى فاق اقراںه في المعقول والمںقول :يںظر :لب ا لباب ،ج ،١ص -٣١٣ص.٣٢٥
] [٢١ابراهيم افںدي الراوي ولد سںة )١٢٧٦هـ١٨٥٩ /م( ،قرأ القرآن الكريم ،وله عدة مؤلفات وتقلد مںاصب كبيرة وتوفي سںة
)١٣٦٥هـ١٩٤٥ /م( :يںظر :لب ا لباب ،ج ،١ص ٣٠٦ــ ص.٣١٠
] [٢٢الجبوري ،كامل سلمان :معجم الشعراء من العصر الجاهلي حتى سںة ٢٠٠٢م ،دار الكتب العلمية) ،بيروت٢٠٠٢ ،م( ،ج،١
ص.١٥٦
] [٢٣السامرائي ،يونس الشيخ إبراهيم :تاريخ علماء سامراء ،دار البصري )بغداد١٣٨٦ ،هـ١٩٦٦ /م( ،ص.٧٢
] [٢٤السامرائي ،تاريخ علماء سامراء ،ص.٧٣
] [٢٥الراوي،
][٢٦

سعيد :تاريخ ا سر العلمية في بغداد،دار الشؤون الثقافية العامة) ،بغداد ،(١٩٩٧ ،ص.٢٠٧

سعيد الںقشبںدي :هو الع مة وا مام الجليل الشيخ

سعيد الںقشبںدي بن الشيخ عبد القادر ولد سںة )١٢٧٧هـ١٨٦٠ /م(،

له الفضل في بںاء المدرسة العلمية في سامراء :يںظر :السهروردي ،لب ا لباب ،ج ،٢ص ٢٧٠ــ ص٢٧٤؛ السامرائي ،تاريخ
علماء سامراء ،ص.٤٦
] [٢٧قاسم الغواص بن الم

بن الشيخ بكر علي الطائي ،ولد سںة )١٢٤٥هـ١٨٢٩ /م( ،في مديںة بغداد وقرأ على اكابر علمائها:

يںظر :السامرائي ،تاريخ علماء سامراء ،ص ٥٩ــ ص.٦٢
] [٢٨عبد الوهاب أفںدي الںائب :هو ع مة العراق عبد الوهاب افںدي الںائب ابن الشيخ عبد القادر ،ولد سںة )١٢٦٩هـ ١٨٥٢ /م(،
في بغداد تقلد عدة مںاصب وتخرج على يده علماء كثيرون :يںظر :السهروردي ،لب ا لباب ،ج ،١ص ٧٢؛ السامرائي ،تاريخ
علماء بغداد في القرن الربع عشر الهجري ،مطبعة وزارة ا وقاف )بغداد١٩٨٢ ،م( ،ص.٤٦٨
] [٢٩الصالح ،الشيخ عبد العزيز السالم السامرائي ،ص.٤٧
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] [٣٠السامرائي ،تاريخ علماء سامراء ،ص.٤٦
] [٣١الصالح ،الشيخ عبد العزيز السالم السامرائي ،ص .٧٤
] [٣٢الهيتي،

ںبهان :الشيخ ابراهيم رحيم جدي الهيتي علم من ا ںبار ) ،(١٩٨٤-١٩٣٣بحث منشور مقدم في المؤتمر العلمي

الثاںي لكلية العلوم ا س مية ،الرمادي ،في ١٢/٤/٢٠١٢-١١م ،ص.١٥٨١
] [٣٣الصالح ،الشيخ عبد العزيز السالم السامرائي ،ص.٦٥
] [٣٤الهيتي ،الشيخ ابراهيم رحيم جدي الهيتي ،ص.١٦٢١
] [٣٥الصالح ،الشيخ عبد العزيز السالم السامرائي ،ص.٦٥
] [٣٦السامرائي ،تاريخ علماء بغداد ،ص ٣٠٨ــ ص.٣٠٩
] [٣٧الصالح ،الشيخ عبد العزيز السالم السامرائي ،ص.٧٤
] [٣٨السامرائي ،تاريخ علماء بغداد ،ص.٣٠٩
] [٣٩الصالح ،الشيخ عبد العزيز السالم السامرائي ،ص.٨١
] [٤٠السامرائي ،تاريخ علماء بغداد ،ص.٤٦١
] [٤١الصالح ،الشيخ عبد العزيز السالم السامرائي ،ص.٨١
] [٤٢الصالح ،الشيخ عبد العزيز السالم السامرائي ،ص-٩٨ص.١٠٠
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