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Since its founding, Fallujah has been marked by virtue and generosity. It was endowed
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with a brilliant history and is widely known for its great contribution to education, such as
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the Asfiya school. This school is a vital cornerstone in the construction and propagation
of the nation’s religion. The School alumni can be found throughout much of the globe.
They are admitted to Al-Azhar without need for curricular clearance. This school has
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adopted a scientific educational approach, unmatched among today’s schools, which
has made it a permanent and continued success. Despite the small size of the student
body, Al-Asifiya students are of exceptional quality.
This conference is organized to revive the glorious history of the land of Mesopotamia
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from the district of Fallujah. The intellectual wheel in Fallujah has remained a resilient
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one. Whenever a setback happens to the intellectual and civic life, it’s followed by a

Attribution License, which

stronger regenerative movement, and a scientific renaissance that dust itself off and

permits unrestricted use and
redistribution provided that the

renew its glory.

original author and source are

One of the bst examples of this is the reopening of the Al-Asifia School, led by

credited.

an excellent staff of outstanding teachers. One of these is the pious Khaleel Bin
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Muhammed Bin Abdullah Al-Fayadh, well-known for his good morals, easygoing

the responsibility of the AICHS

character, educational experience and wisdom in Islam advocacy and Guiding. He led

Conference Committee.

a celebrated life in Al-Asifiyah with its leading guardian Sheikh Abdulazeez Al-Samarrai,
the knowledge agent in Anbar Province.
Sheikh Fayadh is the Sheikh of Al-Asifiyah, he learnt from Sheikh Abdulazeez a variety
of religious, narrated, and mental studies. He was licensed and publicly authorized to
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take over the administration of the school following Al-Samarrai. Al-Fayadh obtained
the respect and a lofty position among the Fallujan community.

اﻟﻤﻠﺨﺺ
حبا

قضاء الفلوجة بمزيد فضل وكرم ،فكاںت تتمتع بمواقع حية،وتاريخ براق ومشرق قل ںظيره،واسهامات كبيرة

وكثيرة،ومن تلك المواقع المدرسة ا صفية الواقعة على ضفاف الفرات في جامع الفلوجة الكبير ،وهذه المدرسة
قد دخلت التاريخ من أوسع أبوابه ،لما لها من ضمان وجودة جوالة في أروقتها ،وبين ط بها وأساتذتها من غير
متابعة ومراقبة من أحد ،ںها كاںت تںظر إلى مستقبل مشرق وبںاء في مجاله وتقويم لسلوكه ،فكان لها ا ثر
الواسع ،بل هي الركن الشديد في تشييد معالم الدين،وبث رجاله في أرجاء كثير من المعمورة،فكان ط بها هم
البارزين في كل حي ،ويقبلون في ا زهر الشريف؛ بںاء على تقويم مںاهجهم ورصاںتها من غير مقاصة و تدوي،
فكاںت لها ا صالة من طراز فريد وعرق مديد ،في قضاء الفلوجة التي أصبحت فيما بعد مديںة العلم والعلماء،
ُ َ
ُت َ
قصد من كل جاںب ،وتترقب من كل أفق؛ ںظرا لما لهذا القضاء من شخصيات بارزة ،وعليه المعتمد في العلم
والفتوى والتقوى ،وقد اںتهجت هذه المدرسة ںهجا تربويا علميا ،قل ںظيره في مدارس اليوم ،مما هيأ لها الںج اح
الدائم والمتواصل ،فعلى الرغم من قلة الط ب،ا اںها كاںت تتمتع بالںوعية الكمية،وها هي الذكرى قد عادت
ً
ً
وتاريخا في أرض الرافدين من قضاء الفلوجة،فكلما حلت اںتكاسة جاءت
أمجادا
في مؤتمر علمي رصين ،يحيي
بعدها حركة تجديدية قوية،وںهضة علمية تلملم شعثها وتجدد مجدها ،ومن تلك الحركات القوية التجديدية التي
كتب له القبول والںهضة في تلك الحقبة ،إعادة المدرسة ا صفية وفتح ابوابها في قضا الفلوجة ،لتكون ںقطة
َﱠ
بداية وتحول ،واںط قة مشرقة ،من هذا القضاء قضية كثيرة يقودها أع ًما علماء وجهابذة فحول ،قل ںظيرهم
وتميز عطاءهم،ومن هؤ ء العالم الرباںي المتبحر في تزكية الںفس وتربيتها،لتكون بذرة صالحة في بںاء مجتمع
صالح ،وهو الرجل الصالح ابن الرجل الصالح):خليل بن

بن عبد

الفياض( ،ذوالخلق الجم ،والمعشر

الطيب ،والصفات الحميدة ،والحںكة في التربية ،والحكمة في الدعوة وا رشاد والتوجيه ،فكاںت له مسيرة حافلة
في ا صفية،ومع شيخها الجليل ،تذكرة السلف الكبار ،وںاشر العلم في محافظة ا ںبار :الشيخ عبدالعزيز بن
سالم السامرائي،إذ ُيعد شيخںا الفياض شيخ المدرسة الثاںي في إحياء هذه المدرسة،وإقامة دعائمها ،فتولها في
حياته وبعد وفاته ،فواظب مع شيخه ،ودرس على يديه جميع العلوم الشرعية الںقلية والعقلية،فأجازه بإجازة عامة،
وكان مخو فيما بعدها ن يأخذ مكاںته ،ويمارس التدريس في ںفس المدرسة وغيرها ،و سيما أںه تولى إدارة
ً
ً
ً
المدرسة ا صفية بعدالشيخ عبدالعزيز ،فكان لهذا الشيخ الجليل محبة ومكاںة ومهابة في قلوب أهل الفلوجة
عموما.

Page 380

DOI 10.18502/kss.v4i8.7196

AICHS

Keywords: Scientist, community reform, educational efforts, Sheikh Khalil,
Mohammed Fayad

اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﻤﻔﺘﺎﺣﻴﺔ :عالم رباںي ،إص ح المجتمع ،الجهود التربوية ،الشيخ خليل،

الفياض

اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ:
الحمد

المںان على عباده ا صفياء بعوائده البهية ،والص ة والس م على سيدںا

المصطفى من بين الخلق

بمواهبه السنية ،وعلى آله وأصحابه أولي الفضائل الںدية .وبعد...
فقد حبا

قضاء الفلوجة بمزيد فضل وكرم ،فكاںت تتمتع بمواقع حية،وتاريخ براق ومشرق قل ںظيره،واسهامات

كبيرة وكثيرة،ومن تلك المواقع المدرسة ا صفية الواقعة على ضفاف الفرات في جامع الفلوجة الكبير ،وهذه
المدرسة قد دخلت التاريخ من أوسع أبوابه ،لما لها من ضمان وجودة جوالة في أروقتها ،وبين ط بها وأساتذتها من
غير متابعة ومراقبة من أحد ،ںها كاںت تںظر إلى مستقبل مشرق وبںاء في مجاله وتقويم لسلوكه ،فكان لها ا ثر
الواسع ،بل هي الركن الشديد في تشييد معالم الدين،وبث رجاله في أرجاء كثير من المعمورة،فكان ط بها هم
البارزين في كل حي ،ويقبلون في ا زهر الشريف؛ بںاء على تقويم مںاهجهم ورصاںتها من غير مقاصة و تدوي،
فكاںت لها ا صالة من طراز فريد وعرق مديد ،في قضاء الفلوجة التي أصبحت فيما بعد مديںة العلم والعلماء،
ُ َ
ُت َ
قصد من كل جاںب ،وتترقب من كل أفق؛ ںظرا لما لهذا القضاء من شخصيات بارزة ،وعليه المعتمد في العلم
والفتوى والتقوى ،وقد اںتهجت هذه المدرسة ںهجا تربويا علميا ،قل ںظيره في مدارس اليوم ،مما هيأ لها الںجاح
الدائم والمتواصل ،فعلى الرغم من قلة الط ب ،ا اںها كاںت تتمتع بالںوعية الكمية،وها هي الذكرى قد عادت
ً
ً
وتاريخا في أرض الرافدين من قضاء الفلوجة ،فكلما حلت اںتكاسة جاءت
أمجادا
في مؤتمر علمي رصين ،يحيي
بعدها حركة تجديدية قوية،وںهضة علمية تلملم شعثها وتجدد مجدها ،ومن تلك الحركات القوية التجديدية التي
كتب له القبول والںهضة في تلك الحقبة ،إعادة المدرسة ا صفية وفتح ابوابها في قضا الفلوجة ،لتكون ںقطة
َﱠ
بداية وتحول ،واںط قة مشرقة ،من هذا القضاء قضية كثيرة يقودها أع ًما علماء وجهابذة فحول ،قل ںظيرهم
وتميز عطاءهم،ومن هؤ ء العالم الرباںي المتبحر في تزكية الںفس وتربيتها،لتكون بذرة صالحة في بںاء مجتمع
صالح ،وهو الرجل الصالح ابن الرجل الصالح):خليل بن

بن عبد

الفياض( ،ذوالخلق الجم ،والمعشر

الطيب ،والصفات الحميدة ،والحںكة في التربية ،والحكمة في الدعوة وا رشاد والتوجيه ،فكاںت له مسيرة حافلة
في ا صفية،ومع شيخها الجليل ،تذكرة السلف الكبار ،وںاشر العلم في محافظة ا ںبار :الشيخ عبدالعزيز بن
Page 381

DOI 10.18502/kss.v4i8.7196

AICHS

سالم السامرائي،إذ ُيعد شيخںا الفياض شيخ المدرسة الثاںي في إحياء هذه المدرسة،وإقامة دعائمها ،فتولها في
حياته وبعد وفاته ،فواظب مع شيخه ،ودرس على يديه جميع العلوم الشرعية الںقلية والعقلية،فأجازه بإجازة عامة،
وكان مخو فيما بعدها ن يأخذ مكاںته ،ويمارس التدريس في ںفس المدرسة وغيرها ،و سيما أںه تولى إدارة
ً
ً
ً
المدرسة ا صفية بعدالشيخ عبدالعزيز ،فكان لهذا الشيخ الجليل محبة ومكاںة ومهابة في قلوب أهل الفلوجة
عموما ،لذا أرتأيںا ان تكون خطة البحث مںقسمةعلى مايأتي:
المبحث ا ول :سيرة الشيخ خليل الشخصية ،ومسيرته العلمية.
المبحث الثاںي :الشيخ خليل الفياض في رحاب المدرسة ا صفية.
المبحث الثالث :الجهود التربوية وا ص حية للشيخ خليل الفياض.
المبحث الرابع :مںهج الشيخ خليل في التربية والدعوة الى
ثم الخاتمة ،والحمد

.

رب العالمين.

اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻷول :ﺳﻴﺮة اﻟﺸﻴﺦ ﺧﻠﻴﻞ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ،وﻣﺴﻴﺮﺗﻪ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ
اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻻول :ﻧﺴﺐ اﻟﺸﻴﺦ ﺧﻠﻴﻞ اﻟﻔﻴﺎض وﺗﻜﻮﻳﻦ أﺳﺮﺗﻪ.
اﻟﻔﺮع اﻷول :ﻧﺴﺐ اﻟﺸﻴﺦ ﺧﻠﻴﻞ.
هو الشيخ التقي الںقي العالم العامل :خليل بن

بن عبد بن م فياض بن م مرعي بن عبيد بن حديد بن

خليف بن فليح بن حيدر ) (١الحيدري ) (٢الكبيسي ) ،(٣أص ومسكںا.
اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻲﻧ :ﻣﻮﻃﻦ اﻟﻮﻻدة وﺗﺎرﻳﺨﻬﺎ:
كاںت و دة شيخںا الجليل في قرية ا سماعيلية )(٤التابعة لقضاء هيت )(٥في محافظة ا ںبار )١٣٥٣ه١٩٣٥ -م(،
إذ كان للحاج

الفياض وأخويه في تلك القرية بستاںين ،فيذهب الحاج

الثامن من كل سںة ،ليشرف عليها ويرى ثمارها ،فقضى
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اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻟﺚ :ﺳﻜﻨﻰ اﻟﺸﻴﺦ ﺧﻠﻴﻞ اﻟﻔﻴﺎض:
ترعرع الشيخ خليل بداية عمره تحت ظل والده الحاج

الفياض رحمه

تعالى في ںاحية كبيسة ،وبقي فيها

اثنتي عشرة سںة ،ثم تحول بعدها الى قضاء الفلوجة تبعا لرغبة والده الحاج

) (٧في عام  ،١٩٤٧وبقي الشيخ

ںزيل الفلوجة مسكںا إلى عام  ،٢٠٠٤ومن بعد ذهب الى قضاء الرطبة ،ثم في عام ٢٠٠٥سافر إلى سوريا ،وفي عام
 ٢٠٠٩تحول مںها الى عمان /ا ردن،و زال مستقرا فيها ).(٨
اﻟﻔﺮع اﻟﺮاﺑﻊ :ﻣﺬﻫﺐ اﻟﺸﻴﺦ وﻋﻘﻴﺪﺗﻪ:
كان الشيخ خليل الفياض في بداية أمره شافعي المذهب ،في أغلب عباداته ومعام ته ،ولم يكن متعصبا لمذهبه،
فان اقتضت ضرورة أو دليل أقوى كان معه بما يحقق المصحلة ويدرء المفسدة ،و سيما في الفتوى .ثم بعد
الثماںين من عمره بارك

في عمره ،قلد مذهب ا مام أبي حںيفة الںعمان رحمه

).(٩

أما عن عقيدته :فقد درس العقيدة ا شعرية فكاںت له معتقدا في أكثر أبواب العقائد ،لكںه كان ميا في
باب ا سماء والصفات إلى التفويض ).(١٠
اﻟﻔﺮع اﻟﺨﺎﻣﺲ :ﺷﻴﻮﺧﻪ:
حظي الشيخ خليل في مقتبل عمره بتربية صالحة تحت يد والده الرجل الصالح

الفياض ،الذي كان يبںي

لولده مجدا ياںعا ،فكان يرشده ويؤخذه بيده ليتعلم العلم الشرعي شيئا فشيئا ،ويتربى في أحضان أهل التربية،
فاجتمع للشيخ مسلك العلم والتربية ،في آن واحد ،فمن تتلمذ الشيخ عليهم اسماء معة وںجوم ساطعة وهم كل
من:
أو :الم شهاب حمد ںجم الهيتي :قرأ عليه في مرحلة صباه القرآن حتى اتقاںه وهي المرحلة المعهودة في
ذلك الوقت والمسماة بالكتاتيب أو الم لي فيأتي الطالب ويتعلم ںطق اللفظ القرآںي الفصيح ).(١١
ثاںيا :الشيخ بشير الحداد الحلبي ،درس عليه علم التجويد.
ثالثا :الشيخ عبد العزيز سالم السامرائي :أخذ عںه العلوم العقلية والںقليه حتى أجازه أجازة عامة بذلك ).(١٢
رابعا :الشيخ قاسم القيسي :فكان كثير الترداد إلى مجالس العلم التي يعقدها مفتي بغداد ،حتى حفظ مںه
الكثير من القواعد الفقهية وابيات الشعر التي كان يلقيها سليقة على ط بها ).(١٣
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خامسا :فؤاد الدين ا لوسي ت ) ١٣٢١ـ ١٣٨٤هـ( :كان الشيخ كثير التواصل مع حفيد أبي الثںاء ويحضر
مجالس تدريسه ووعظه ).(١٤
سادسا :الشيخ أمجد الزهاوي توفي  ١٣٨٦هـ١٩٦٧ ،م :رئيس رابطة علماء العراق ،وهو أبو سعيد أمجد بن
ا مام

سعيد مفتي بغداد بن ا مام

فيضي الزهاوي ،حضر الشيخ عددا من مجالس علمه.

أما مشايخه في التربية ،فهم كثر ںكتفي مںهم بما تواتر على لساںه ذكرهم:
أو  :الحاج

بن عبد الفياض :كان شيخه في طريق السلوك الى

تعالى ،قال الشيخ خليل " :علمںي

والدي الزهد والورع والتواضع والخلق الحسن وبذل المال هله وعدم حب الدںيا وحب العلم وحب العلماء"
الذي صقله بتربية قل ںظيرها في أقراںه والكل شاهد بذا ومعترف ).(١٥
ثاںيا :الشيخ

بن أحمد الںبهان :رجل العلم والتربية ،الموصوف بالصفات الحميدة ،والعوائد السديدة ،رجل

حلب الشهباء تتلمذ على يديه وتكررت زيارته عليه ،فكان يزوره بين الحين وا خر ).(١٦
ثالثا :الشيخ مصطفى بن الشيخ أبي بكر الںقشبںدي الهرشمي)ت ١٨٨٨ه :١٩٨٦ -عالم المںقول والمعقول،
أخذ أجازة العلم وا رشاد والتربية عن والده ،وكان يجيد عددا من اللغات ،فقصده الشيخ أكثر من مرة ،وكان
يحبه كثيرا ،ويوصي من لم يصل اليه بالقدوم على الشيخ خليل الفياض وله مںه اجازة ارشاد وتوجيه ).(١٧
رابعا :الشيخ عثمان سراج الدين ابن الشيخ عمر ضياء الدين الحسني ت ١٩٩٧-١٤١٧م ،فكان عالما كبيرا من
علماء بيارة الشريفة ،ومربيا جلي  ،وكاںت بيںهما زيارات متبادلة ،وحين يريد الشيخ خليل الفياض ان يودعه
يجعل يده على كتفه قارئا " ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭼ ) (١٨يريد مںه ان يعود
أليه مرة أخرى.
اﻟﻔﺮع اﻟﺴﺎدس :ﺗﻜﻮﻳﻦ اﻻﺳﺮة:
لما بلغ شيخںا الجليل المبارك سن الثالثة والعشرين من عمره ،وقد أںهى مںهج المسيرة العلمية التي دامت أثنتي
عشرة سںة ،مع الع مة العامل الشيخ عبد العزيزبن سالم السامرائي في رحاب المدرسة ا صفية ،تكللت فيما
بعد مںحه ا جازة العلمية في العلوم الںقلية والعقلية،فأشار إليه والده الحاج
من ابںة عمه الحاج :حمد بن عبد
وسماه الشيخ

رحمه

رحمة واسعة ،بالزواج

الفياض فتزوج زواجا ميموںا ،وأولدها خمسة ذكور توفي أحدهم في صغره

ا ،وأربعة أںاث ،أما الذكور فهم على الترتيب ا تي:

أو  :الحاج عبد الهادي :وهو أكبر أو د الشيخ خليل ،من مواليد ،١٩٥٩نشأ نشأة دينية،وأدخله والده المدرسة
ا حمدية الدينية في قضاء الخالدية،وكان مدير المدرسة حيںذاك الشيخ أيوب ابن الحاج الفياض أخو الشيخ
خليل ،وبعد وفاة عمه الشيخ أيوب ،وكان قد أںهى المرحلة الثالثة فقضى فيها مرحلتين ،ثم ﱠ
تحول إلى الفلوجة ثم
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مںها إلى معهد الصليخ للدراسات ا س مية في بغداد ،فأتم دراسته فيه سںة ١٩٧٨م ،ثم دخل كلية ا مام ا عظم
في بغداد سںة ١٩٧٩م ،فقضى فيها ث ث مراحل ،فلم يكتب

له ا ستمرار فيها فاںقطع عںها ،وتحول فيما بعد

إلى مسلك التجارة ).(١٩
ثاںيا :الحاج أحمد :وهو ثاںي أو د الشيخ من مواليد  ،١٩٦٢وهو يعمل في سلك التجارة.
ثالثا :الدكتور عبد العزيز :وهو ثالث أو د الشيخ خليل من مواليد  ،١٩٦٦حاصل على شهادة البكالوريوس في
ا داب قسم التاريخ من كلية التربية  /ابن رشد،جامعة بغداد،ثم أتم الماجستير من ںفس الكلية،وبعدها حصل
على شهادة الدكتوراة في ںفس ا ختصاص من جامعة بيروت العربية ).(٢٠
رابعا :الحاج عبد الرحمن :وهو أصغر أو د الشيخ من مواليد  ،١٩٦٩أوكل اليه الشيخ بعد سفره من العراق
مهمة إدارة جامع الحاج

الفياض.

بن عبد

وفي عام  ،٢٠٠٤توفيت زوج الشيخ خليل في بغداد عںد ولدها الدكتور عبد العزيز ،وقد اتاه ںبأ وفاتها من
غير سابقة مرض وهو في قضاء الرطبة حيںذاك ،فلم يجزع ولم يضجر ،وبعد ما يقرب شهرين من وفاة زوجه،
ذهب الى عمان وألتقى هںاك بـ أ .د الشيخ عبد الملك عبد الرحمن السعدي ،فقال له :ما رأيك أن أترك الزواج،
ںي لست بحاجة له ؟ فأجابه الشيخ الدكتور عبد الملك السعدي :؛ ںك قدوة متبع ،وستكون سںة لمحبيك
واتباعك من بعدك ،فعزم الشيخ على الزواج ) ،(٢١وقد هيأ تعالى له بعد ستة أشهر من وفاة زوجه،امرأة صالحة
ً
تتزوج؛إيثارا مںها لحق
من أل سعيد الكبيسي ،قضت حياتها في خدمة أمها المقعدة وبرها ،فلم ترض أن
أمها على حق ںفسها ،وبعد وفاة والدتها تقدم لها الشيخ خليل بن

الفياض،وكاںت قد رآت رسول

صلى

عليه وسلم في مںامها،وكأںه يشير اليها بالقبول من التزوج بالشيخ خليل ،فتم الزواج الثاںي للشيخ في عام ،٢٠٠٥
وهي زالت معه تسعى لرضاه وخدمته.

اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻲﻧ :ﻧﺸﺄة اﻟﺸﻴﺦ ﺧﻠﻴﻞ وﺧﺪﻣﺘﻪ ﻟﻮاﻟﺪه:
نشأ الشيخ الجليل في بيت علم وورع ،وتقوى وزهد ،والتزام ديںي قويم ،يشهد له القريب والبعيد ،يقود هذه
الصفات ويںميها ،والده الحاج

بن عبد

الفياض ،الذي عرفه القاصي والداںي ،وذاع صيته في بلدان كثيره،

لما كان عليه من الص ح والصفات الحميدة ،التي تكاد توجد في غيره من الرجال في ذلك الحين ،فكاںت نشأة
الشيخ خليل ا ولى في هذا البيت العريق ،وتحت تربية هذا الرجل الصالح ،في قضاء كبيسة من ١٩٣٥الى عام
 ،(٢٢) ١٩٤٧فكان الشيخ مںذ ںعومة اظفاره متوجها إلى خدمة والده الرجل الصالح الحاج
ذو الهيبة والوقار ،وذو الدعوة الى
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وزيارته افواجا افواجا في بيته ،كان والد الشيخ رحمه
والموعظة الحسںة،التي يوجه بها الںاس الى

من مواليد ١٣٠٠_١٩٠٠ه ) ،(٢٣أميا لكںه يںطق بالحكمة

تعالى ويشجهم با قبال على ا خرة ،والزهد في هذه الدںيا،مع

التحذير من عدو ا نسان ا كبر وهي الںفس ا مارة بالسوء ،فكان الںاس يقبلون اليه بحال ويعودون بأحسن
حال ،وفي عام ١٩٤٧تحول الى الفلوجة فعاشت الفلوجة حيںها برهة مباركة،مع هذا الرجل المبارك الجواد الكريم
التقي الںقي الذي يتفقد الصغير والكبير ،القريب والبعيد المسلم وغير المسلم ،مما القي

محبته في قلوب

الںاس ) ،(٢٤ويحضرںي من ذلك اںه كان يتعاهد بالحليب واللطف لجاره الںصراںي ،وكان يقول :لو كان المسلمون
كلهم مثل الحاج الفياض عتںقت ا س م ) ،(٢٥وبهذه السجايا العطرة ،والصدر الرحيب،صدر
ً
الفياض؛ ليكون مقصدهم في التربية والسلوك ،وقد هيأ له ً
صالحا يشد به العضد ويشار اليه بالبںان،
وزيرا
الحاج

اختاره

من بين إخواںه الخمسة ) ،(٢٦ليكون صںو أبيه وخليفته من بعده ،ليتم بںاء مابدأه الوالد الكريم رحمه

 ،فبدأ طريق الشيخ مع والده مںذ ںعومة أظفاره ،فكان مفرغا تفريغا تاما لخدمة والده من بين أخواںه الخمسة،
وقد ضرب هذا الشيخ المبارك أروع أمثلة البر ،فتمثلت خدمته بيه بالم زمة التامة ،كان يںفك عںه بحال ،و
يقدم أي عمل على خدمة أبيه وبره ،ف يتأفف و يتضجر ،كان واقفا مادام هو جالس،

يجلس حتى ياذن

له بالجلوس ،يقف عںد رأسه كالعبد مع سيده ،ينتظر مںه أشارة ليكون رهںها ،يكل و يمل ،مع أن طبع الحاج
كان شديدا،ف يخفف شدته ا ابںه البار وهو الشيخ خليل ،فكل أخواںه الخمسة يجلون أباهم ويوقروںه
ويحترموںه ،لما يروون ما عليه من الص ح والتقوى ،لكںهم يتحملون الخدمة التامة لي وںهارا ) ،(٢٧فأںبرى لها
صاحب الهمة العلية بتوفيق من

العلي ،فصبر معه ليخدمه من بداية الصباح الباكر إلى ںهاية المساء ،حتى أن

أخاه الحاج اسماعيل ،كان يقول له من شدة ما يراه في خدمة والده من فںاء :هل أںت حجارة ياأخي )(٢٨؟ فكان
يتقدمه و يأكل معه ،و يرد عليه ،و يقبل وجهه بوجهه ،بل اذا كلمه وطأ رأسه ،واذا سار سار وراءه ،يقدم
له مداسه ،ويحمل له عباءته ،فكان مطيعا له بكل امر يوافق الشريعة ،ف يعرف كلمة  ،فكان يقول لںا الشيخ:
ً
حبا ً
كثيرا ،وحين أتم الحاج إبراهيم الولد الثاںي للحاج
كلمة معدومة مع والدي ) ،(٢٩فلذا أحبه الحاج
بيتا ثاںيا غير بيت أبيه ،استشاره وقال له:يا أبت من تريد معك في البيت ،ومن آخذ معي ؟ قال له " :دع لي
خلي  ،وخذ من شئت من أخواںك " ) ،(٣٠ومع هذا فكان للحاج
ً
اعدادا ينتفع به الںاس ،فلم يكن محابيا له ،بل تربى على اليد الخشںة ،ليكون في
ليعده فيما بعد

الفياض تربية خاصة مع ولده الشيخ خليل؛
قويا ،فرباه

على الصبر والتحمل والزهد والورع ،وعدم المبا ة بالبشر إذا كاںت هںاك شريعة ،وكان يختبره بين حين وآخر؛
ليرى صبره وحسن بره ،فكان يغضبه ويطرده من غير خطئ ،فما كان للشيخ ا ان يذهب ثم يأتي باكيا بين رجلي
والده ّ
ليقبل يده وقدمه معتذرا إليه ) ،(٣١ومن عجيب ما سمعںا أن الحاج الفياض في يوم من ا يام ،قد أوصاه
ِ
على كتاب من سوريا ،فبحث عںه الشيخ في مظاںه فلم يجده ومعه الحاج محمود المهاوش ،فلما عاد الى أبيه
ساله عن الكتاب قال يا والدي لم أجده ،فبصق الحاج
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ولم يضجر ،وإںما تبسم وقال :يا والدي أتبرك بها ،ولما مرض الحاج

الفياض آخر عمره توجه اليه الشيخ بكله

وبره لمدة ست سںوات
إليه ،وترك زوجه وأو ده واعتكف على خدمة والده ّ ِ

يفارقه لحظة ) ،(٣٢حتى فاضت

روحه الطاهرة الى ربها ،فكان خير خلف لخير سلف.

اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻲﻧ :اﻟﺸﻴﺦ ﺧﻠﻴﻞ اﻟﻔﻴﺎض ﻲﻓ رﺣﺎب اﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻵﺻﻔﻴﺔ.
اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول :ﻧﺸﺄة اﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻵﺻﻔﻴﺔ.
تعد المدرسة ا صفية من مدارس بغداد ا ثرية،التابعة لجامع ا صفية ،الواقع قرب جسر الشهداء،المطل على
ںهر دجلة قديما وحديثا،تبلغ مساحة الجامع المذكور حيںذاك(٤٠٠) :م ،٢وكان يسمى من قبل بمسجد المولى
خاںة ،لكن بعد حقبة من الزمن تضعضعت عمارته وتهدمت أركاںه ،فجدد عمارتها الوزير داود باشا والي بغداد في
عام ١٢٤٢ه ــ ١٨٢٦م ،وسميت با صفية؛ نسبة إلى مجدد عمارتها الوالي دواد باشا المںعوت بآصف الزمان )،(٣٣
ً
ً
ومدرسا ومجموعة من المؤذںين والخدم ،وجعل
الذي جعل في الجامع مدرستين ،أولى وثاںوي ،وأقام فيه واعظا
كبيرا ً
لهم مخصصات،وبںى في الجامع مصلى ً
واسعا عليه قبتان ،وبںى عںد جاںبها مئذںتين،كساها بالحجر الملون
ً
الكاشاںي ،ومںحها أوقافا واسعة تدر عليها ومن فيها بالعطاء الجزيل ) ،(٣٤وكان ممن تولى التدريس في هذه
المدرسة العريقة من العلماء الرباںيين:
 -١أسعد أفںدي الموصلي :العالم العامل ابن السيد يحيى درس على علماء عصره ،ثم وجه اليه التدريس في
جامع ا صفية ببغداد ،وكان من مشاهير العلماء ومن تشد له الرحال في علوم المںقول والمعقول ،ت ١٢٧٢ه ).(٣٥
 - ٢عبدالوهاب أفںدي الموصلي :هو ابن السيد اسعد ابن السيد يحيى عقب والده بالتدريس في ا صفية فقام
مقام والده وتخرج على يديه كثيرون كان ذا ذكاء وقاد وممن اثںى عليه الع مة ابو الثںاء ا لوسي فقال في حقه
كان في الذكاء اية وفي الفطںة الى درجة الںهاية
-٣

صالح المدرس:

سعيد بن

)(٣٦

أمين بن

صالح المدرس علم من أع م بغداد ،ںصب فيها مفتيا

للحںفية سںة ١٢٤٦ه ثم توجه الى التدريس والتاليف حتى وفاته سںة ١٢٧٣ه ،وله كتب وشروح كثيرة في الفقه
والںحو ).(٣٧
 -٤شاكر بن السيد محمود الحسيںي البدري ،الع مة اللبيب المتوفى  ،١٩٨٥كان على جاںب كبير من العلم
والمعرفة ،وقد اتقن اللغة ا ںكليزية والتركية والفارسية ).(٣٨
وبعد حقبة من الزمان ألغي التدريس فيها ،وقدر

لها أن تعود من جديد ،وتفتح في الفلوجة وفي جامعها

الكبير ،وكان ممن درس فيها:
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العالم العلم الشيخ حامد بن م حويش ،ينتمي الى عائلة علمية عريقة،وكان متظلعا من جميع العلوم الںقلية
والعقلية ،فعين في الكرخ ببغداد مدرسا للعلوم الشرعية  ،١٩٢٠ثم ںقل الى قضاء الفلوجه أماما وخطيبا ومدرسا في
المدرسة ا صفية،بںاء على رغبة أهل القضاء به ،فمكث فيهم ستة عشرة عاما وحده ،قائما بالتدريس والتوجيه
وا رشاد وا فتاء ،لكن في سںة  ١٩٤٧ںقل الى بغداد مرة ثاںية إماما وخطيبا في جامع خضر بك ومدرسا في
جامع الںعماںي ) ،(٣٩فعين لهاالقاضي البصير

أمين من بيت الخطيب ،لكن الطلبة حينئذ لم يكوںوا مؤهلين

للعلم الحقيقي ،الذي تقوم به ا مة ويحيا به الجيل ،فغالبهم كان يأتي هربا من الخدمة العسكرية ،فكاںوا ليس
بالمستوى المطلوب الذي يحقق العالم العامل المتكامل ).(٤٠
وفي عام  ،١٩٤٨ںقل اليها الشيخ تذكرة السلف الكبار ،وںاشر العلم في محافظة ا ںبار :الشيخ عبدالعزيز بن
سالم بن صںع

بن علي من عشيرة البوںيسان المولود في سامراء في عام ١٩١٤بعد أن كان مدرسا في مدرسة

هيت ) ،(٤١لتعودا صفية بعهدها القديم ،وبطرازها الجديد الفريد ،خراج كل من فيها من طلبة غير مؤهلين ،فلم
يرتض الشيخ عبد العزيز بهؤ ء؛ ن ںيتهم ليست جل العلم ،وكان له مںهج خاص في قبول طالب العلم ،يكاد
يثقل ويںفر مںه من طاقة له ،و رغبة له في هذا المجال ،ف يقبل الطالب ا بصفات مرضية تؤهله لذلك،فلم
يبق ا أصحاب الںية السليمة والسديدة ،(٤٢) ،ثم عين الشيخ خليل بن

الفياض مدرسا ثاںيا الى جاںب الشيخ

عبد العزيز ،ثم أ .د الشيخ عبد الملك السعدي مدرسا ثالثا ،ثم الشيخ علي هاشم العيساوي مدرسا رابعا ،وهكذا
ّ
ںمت هذه المدرسة وتفرعت أغصاںها ،وأثمرت بذرتها بهؤ ء ا فذاذ ) ،(٤٣فلذا كاںت و دة ،ںها بحثت عن كيفية
معيںة كمية كثيرة ،فكتب

لها القبول وتخرج من هذه المدرسة موسوعيون ملؤوا طباق ا رض علما وخلقا

وتربية.

اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻲﻧ :ﻣﺴﻴﺮة اﻟﺸﻴﺦ ﺧﻠﻴﻞ ﻲﻓ رﺣﺎب اﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻵﺻﻔﻴﺔ:
لما بلغ الشيخ خليل من عمره السںة الثاںية عشرة ،أخذه والده إلى الشيخ عبد العزيز بن سالم السامرائي ،شيخ
المدرسة ا صفية ومجدد عهدها ،وقال له :يا شيخ عبد العزيز هذا ولدي خليل ںذر

يطلب العلم ويخدمك )،(٤٤

فبدأ الشيخ خليل مسيرته العلمية على يد هذا الرجل ،فكان يعيش بين جںاحي الشريعة والحقيقة ،وكان الشيخ
عبد العزيز السامرائي ،يقرب الشيخ خليل مںه وهو في بداية طلبه للعلم ،ويقول له أمام الجميع :تعال اجلس
بقربي " :ليليںي مںكم أولو ا ح م والںهى " ) ،(٤٥لما يرى عليه من الهيبة والوقار والسكيںة والتوجه الى

؛ ن

الشيخ عبد العزيز كان يحب التقوى والخلق من طالب العلم ،وكان يحبذ على الجمع بيںهما ،وكأںه يتمثل بقول
الشافعي رحمه
حياة الفتى و
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ف زم الشيخ يقرأ معه ويتابعه وينتهل من علمه ،فبدأ بالسلم العلمي المعهود وكان الشيخ خليل صاحب همة
يقرأ ويراجع ويحفظ ويدرس ،وكان يقول له الشيخ عبد العزيز " :لو كان العلم يسقى سقيته في فمك بزںبيل
" ) ،(٤٧لما يرى عليه من صفات وهبية ،وهيبة علية ،قل مثيلها في طالب مثله وفي سںه،وممن أقر ذلك وشاهده
عن قرب وعيان أ.د الشيخ عبد الملك عبد الرحمن السعدي ،إذ قال " :كان الشيخ خليل من أحباب الشيخ عبد
العزيز ،ومن المقربين اليه من غير مںافس ،ںه كان م زما لحضور الدروس ،ويتمتع با خ ق الفاضلة ،وا داب
ا س مية العالية ،يںطق ا بخير ،ف يغتاب أحدا و يرضى أن ُيغتاب أحد في مجلسه؛ ںه تربى في أحضان
والده الرجل الصالح

عبد

بن احمد الںبهان في حلب

الفياض وختم ذلك بلقائه بالرجل الرباںي الشيخ

" ).(٤٨
وقال أ.د عبد الرزاق السعدي ":كان شيخںا الفياض محترما مهابا ؛ لما يحمله من علم جم وخلق رفيع فكںا
ںںظر أليه ںظرة أب روحاںي وعالم رباںي،إذ كان من الطبقة ا ولى المفضلة في المدرسة ا صفية ،وكان الشيخ
عبد العزيز يجله ،ويقيم له وزںا ،ويتعامل معه بكل احترام ومحبة ،ولم نشعر يوما أںه تعامل معه تعامل استاذ
مع تلميذه ،فكںا ںراه وںحن صغار مث أعلى في التقوى والص ح والعلم ،فںقبل يده كما ںقبل أيادي شيوخںا
ا ج ء"

)(٤٩

ﱠ
وهذا ا مر مشاهد من الجميع فهو على العيان ظاهر ،فكل من رأى الشيخ في سںه المبكر قال :إن له لشأںا،
حتى أن الشيخ

عثمان سراج الدين في إحدى زياراته إلى جامع الفلوجة،كان

يبيت إ في غرفة الشيخ

خليل ،وقد طلب مںه أن يذهب معه إلى بيارة العلم والعلماء ،ليدرسه العلم هںاك وقال له" :أعطيك علم سنتين
في سںة " ،لكن والد الشيخ خليل لم يرض )(٥٠؛ ںه كان يريده أمام أںظاره ،ولما دخل في اول لقاءه مع الشيخ
مصطفى كمال الدين الںقشبںدي :قال له " مںذ سںة وأںا أدع

أن يأتي بك ألي " ) (٥١فبدأت شمس المعرفة

تشع شيئا فشيئا علما ومعرفة ،ولما كان من مںهج شيخه عبد العزيز في مںهج ا صفية أن الكبير يدرس الصغير،
والمتقدم يدرس المتاخر ،فكان الشيخ يرسل للشيخ خليل ط با ليدرسهم ،لما يراه من ا تقان والضبط ،وكان ممن
درسهم وتشرفوا في القراءة على يديه في تلك الحقبة المباركة في رحاب ا صفية ،وما زالوا يذكرون الفضل له وهم
كل من:
 -١أ.د الشيخ عبد الملك السعدي :درس على يد الشيخ خليل الفياض المقدمة الحضرمية في فقه ا مام
الشافعي ،قال أ.د الشيخ عبد الملك لسعدي حفظه

 " :الشيخ خليل درست عليه المقدمة الحضرمية ،ںه

تلقاها قبلي ،ولم يسع الشيخ عبد العزيز أن يدرسني أياها "

)(٥٢

 -٢أ.د هاشم جميل عبد  :درس على يدي الشيخ في مقتبل طلبه كتاب فتح ا قفال شرح متن تحفة ا طفال،
لسليمان بن حسين الجمزوري ،وقد صرح أ .د هاشم بذلك وكان يقول" :اذا
جزء مںه ؛ ںي قرأت عليك فتح ا قفال "
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 -٣الشيخ حارث بن سليمان الضاري :قرأ عںد الشيخ كتاب رياض الصالحين ).(٥٤
 -٤الحاج عيادة أمين الوليد ،درسه الشيخ غالب العلوم باذن من الشيخ عبد العزيز ).(٥٥
 -٥الشيخ الشهيد حمزة عباس العيساوي .درسه الشيخ خليل عددا من الكتب العلمية.
ثم لما رأى الشيخ عبد العزيز مںه المثابرة والںباهة واقبال الںاس عليه ،رشحه للتعيين وأن يكون مساعد مدرس،
فكان يںوب عن الشيخ عبد العزيز في التدريس ،وقد أخبرںي الشيخ خليل :اںه قد ّدرس جميع العلوم التي تلقاها
عن شيخه ) ،(٥٦وكان يتردد ويحضر مجالس العلماء ،ومازال الشيخ على هذا الحال حتى مرض والده واحتاجه
للخدمة،فالتمس الحاج الفياض من الشيخ عبد العزيز أن يتفرغ له ولده البار ،وراتبه ُيعطى للمدرسة او من
يںوب عںه ،فوافق الشيخ عبد العزيز ،ومںح راتبه لطلبة العلم ،وتفرغ الشيخ خليل لخدمة والده ) ،(٥٧لكن بعد
اںتهاء هذه المهمة،كاںت من آخر وصايا الحاج

رحمه

واذهب الى المسجد وتدريس العلم وتوجيه الںاس الى

رحمة واسعة :إن أںا مت ف تذهب الى التجارة،
 ،فسمع الوصية وعمل بها بعد وفاة الوالد الصالح الذي

قضى معه ريعان شبابه،فكان له مربيا فاض ومعلما ںاصحا.
وقد تخرج على يديه الكثيرون ،ولو استقرأںاهم لطال بںا المقام،ولكن حسبںا أن ںقول ما من طالب علم أو عالم
في تلك الفترة الى  ٢٠٠٣ا وللشيخ عليه بصمة ايجابية في تغيير حياته،أو تقويم شخصيته ،أو اعداده أو تعليمه.

اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻟﺚ :اﻟﺠﻬﻮد اﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ واﻻﺻﻼﺣﻴﺔ
ﻟﻠﺸﻴﺦ ﺧﻠﻴﻞ اﻟﻔﻴﺎض
اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول :ﺑﻨﺎء ﺟﺎﻣﻊ اﻟﺤﺎج ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪﷲ اﻟﻔﻴﺎض:
الفياض ،أن الخير والثروة فيهم كابر عن كابر ،فالخير فيهم أصيل

من المعلوم لكل قريب من عائلة الحاج
ﱠ
وليس دخي  ،ولذا كاںت ُجل أم كهم مسخرة لخدمة العلم والدين ببںاء المساجد ،والمشاريع الخيرية ،ومعاوںة
ُ
الفقراء والمساكين فبهذا ُعرفوا ،ولذا قصدوا ،وكان للحاج الفياض ،وولده الشيخ خليل القدح المعلى في ذلك
بواسطة الولدين الكبيرين الكريمين ،وهما الحاج ابراهيم والحاج جاسم،اللذان كاںا يعم ن في سلك التجارة،
فسخرا أموالهما لخدمة والدهما ،فكاںا يردان له طلبا ما،ومن بعده الشيخ خليل؛ ںهم يعلمون أںه على مسار
والده ،ومن قصص التجارة الرابحة في ذلك مافعله شيخںا المبجل ،حيںما وهبه أخواںه واخواته بيت والدهم
بعد وفاته ،فتںازلوا جميعا للشيخ خليل عن بيت والدهم؛ جز ًاء لمعروفه ،وخدمته لوالده .وكان مساحة البيت
الكلي ٤٠٠مترا ،مںقسما بواقع بيتين :أحدهما للضيوف وا خر للعائلة،فسجل البيت باسم الشيخ خليل،ولكن الشيخ
الكريم لم يطمع فيه أبدا،فلم يدخره لںفسه و
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فهو ثواب لرسول وصحابته وال بيته المطهرين وجميع المسلمين( ) ،(٥٨وبالفعل ما كان للشيخ أن يهدأ له بال،
ً
مسجدا تعالى ،وأصبح مسجدا تقام فيه الصلوات الخمس في عام ١٩٧٩م ،يؤم فيه
إ أن أوقف هذا البيت
الںاس ،ويعطي فيه المواعظ والدروس )،(٥٩وأقام فيه مطبخا عداد "الشوربة" للفقراء والمستطرقين ،ولم يكتف
بذلك فاقترح على أخواںه فيما بعد توسيع المسجد؛ ليكون جامعا ومدرسة يحمل اسم الوالد الكريم ،فاستجابوا
لرأي الشيخ وبدؤوا بشراء الدور المجاوره للمسجد فاشتروا لذلك  ١٦دارا ) ،(٦٠ولما كاںت الںية طيبة ومباركة ،بادر
بعض أهل الدور بالتبرع للشيخ خليل؛ حياء واقامة هذا الجامع المبارك ،فسرعان ماتوجهت اليه ا قدام فكان
كثير من الںاس يعمل من غير مقابل بغية إتمام هذا العمل ،واحياء اسم ذاك الرجل الصالح الذي أحبه الںاس
و سيما أهل الفلوجة ،فكان للحاج

الفياض وولدهالشيخ خليل معزة خاصة في قلوبهم،وكان الشيخ يلح عليهم

لكںهم يأبوون ،فكان يبادرهم بالهدايا والعطايا ،فتم و الحمد بںاء الجامع بمساحة دوںم ٢٥٠٠م ،٢فيه مسجد
واسع وبطراز فريد،وقاعة كبيرة لتدريس العلوم الشرعية ،ومكتبة علمية فيها كتب قيمة وعليها أمين ،ومطبخ يعد فيه
الطعام للفقراء ولطلبة العلم على مدى تواجدهم يوميا ،وغرفا معدة لںوم الط ب ومراجعة دروسهم ،وغرفة خاصة
كبيرة ومعها مرافقها لمدرس العلوم الشرعية ) ،(٦١ففتحت للشيخ علي الرواي لتدريس علم القراءات ،وفتحت أيضا
للشيخ عثمان البںجويںي قبل أن ّ
يزوجه الشيخ ،ويجلسه بدار الجامع ،فكان الشيخ يحلب لهم الشاة بيده،
ِ
ويسقيهم من لبںها كل صباح ،ثم أصبح فيما بعد مرتعا خصبا يقصده العلماء وطلبة العلم ،ولم يكتف بهذا بل
أوقف للجامع اكثر من بيت.

اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻲﻧ :ﻣﺪرﺳﺔ ﺟﺎﻣﻊ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪﷲ اﻟﻔﻴﺎض.
لما اںتشر صيت جامع الحاج

بن عبد الفياض ،وتحت راية الرجل الصالح الشيخ الرباںي خليل ،بدأ طلبة

العلم يتوافدون إليه أفواجا أفواجا؛ بغية حصول البركة والعلم من هذه العائلة المعروفة بتقواها وعلمها ،ن الشيخ
كان وما زال يشجع الںاس والصغار على طلب العلم ،فكان يشجع ا باء ليجعلوا أبںائهم في سلك التعليم ،بل كان
اذا رأى صغيرا ذكيا مقب على العمل الدںيوي ،واهله بحاجة اليه قال له :تعمل معي في الجامع ،وأعطيك راتبا
مضاعفا لعملك ؟ ولم يجعل له عم سوى طلب العلم ) ،(٦٢فكان يهيئ لهم ما يبغون ،حسبه من ذلك كله الهمة
في طلب العلم ونشره ،حتى توفق وتخرج من جامع الحاج

الفياض طلبة كثر ،كتب

لهم القبول في أغلب

الجامعات العراقية ،وارتقاء المںابر والمحافل ،ںه يردد دائما :أفضل ا عمال في زماںںا تدريس العلم وطلبه ؛ ن
البدع تظهر ا من الجهل ،فكان حفظه

يحارب جهل الجاهلين ،وازالة بدعهم عن طريق بث الوعي وصياغة

الفكر وفق المںهج العلمي المعهود المتفق عليه ،فكان الجامع يخلو من دراسة وتدريس ،فكلما احتاجت الفلوجة
علما او عالما كان الشيخ فارس الميدان وسابق الزمان ؛ لينشر هذه الفضيلة ،فكان يرعى حلقات علمية يتابعها
Page 391
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بالتوجيه وا رشاد ،ويزورالجامع ليطلع على ذلك بين الفيںة والفيںة،بكرة وعشيا،ويسأل الط ب الذين يجالسوںه ما
قرأتم ؟ أين وصلتم ؟ وأحياںا يوجه لهم ا سئلة؛ ليرى مدى اتقاںهم ومتابعتهم لدروسهم ،وكان من شأںه اذا سئل
مسألة ما ،ﱠ
حولها الى بعض الجالسين من طلبة العلم ،وربما الى اعلمهم ليتسابق ا خرون ويحذوا حذوه ،فكاںت
له ملكة تربوية ليس لها مثيل ،فشغفت القلوب لذا بحب العلم كما شغفت بحبه وسعه باعه واسلوب تربيته،
واحياںا يقرب من حلقة العلم؛ ليكون لهم ً
حافزا لهممهم واںفتاح قرائحهم ،بل كان يسأل ا ستاذ عںهم واحدا تلو
ا خر كيف ف ن ؟ كيف ف ن ؟ فان كان الجواب ايجابا شجعه من غير أن يريه اعجابا لںفسه بل كان يقول
اشكر

 ،والعلم تابع للعمل ،حتى يرى الطالب ںفسه على شيء من ذلك وان بلغ ما بلغ عليك ان تقول :هذا

من فضل ربي،وان كان الجواب سلبيا ںظر اليه معاتبا ببسمة خفيفة؛ ںه كان يعرف العبوس و رفع الصوت
و الشزر،ولكن سرعان ما يفهم الطالب عتاب شيخه،فيجد ويجتهد ليعود بنشاط جديد وحلة جديده،تراه فيما
بعد قد فاق غيره ورجع عن غيه من غير تعںيف ،وهكذا كان التںافس في جامع الحاج

الفياض ،فكان الشيخ

يحث الطلبة على قلة الطعام إ بقدر الكفاية ،ن البطںة تذهب الفطںة ،وعدم الںوم بعد ص ة الفجر ،فكاںت تبدأ
الدورس من الفجر في رحاب هذا الجامع،ان لم يكن الشيخ موجودا عطاء الدرس بدأت جهود الطلبة بالمراجعة
وا ستماع الى شروق الشمس ،وبعدها تبدأ مرحلة جديدة عطاء الدروس كل على حسب مرحلته وحلقته،
فهںاك من يدرس الںحو وهںاك من يدرس الفقه وهںاك من يراجع القران وهكذا ،يتخلل هذه الدروس الشيخ خليل
بجلسة وعظية يزيد بها من هممهم ،ويرفع بها مںازل العلم والعلماء ،ويحثهم على المثابرة وعدم التعب ،وكان يردد:
اتعب تلعب ،من كاںت بدايته محرقة كاںت ںهايته مشرقة ،فيحثهم دائما على الصدق وا خ ص في كل عمل
فكان يحب من الطالب استقامته وصدق عمله وتواضعه ،فهيأ للطلبة ما يحتاجون من أجل ان يتعلموا ويعلموا،
وكان للشيخ ما أراده ،وحقق

له مراده ببركة ںيته الصالحة وںية والده الكريم.

اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ :ﺑﻨﺎء اﻟﻤﺴﺎﺟﺪ ﻲﻓ ﻗﻀﺎء اﻟﻔﻠﻮﺟﺔ وﺿﻮاﺣﻴﻬﺎ
مما يدخل في موسوعة الشيخ ا ص حية والتربوية أںه حيثما حل حلت الفضيلة ،فكان صاحب همة وںظر بعيد
ﱡ
ﱡ
يكل و يمل ،يتقاعس و يتعذر ،إن كان هںاك شيء فهو السباق لذلك ،فكاںت تتوارده خواطر رباںية
يسعى الى تحقيقها وسرعان ما يهيا

له من يحقق هذا المشروع ويتبںاه،فكاںت مسيرته مسيرة دعوية صامتة،

عمله هو الذي يتكلم ،يتفقد القرى والںواحي ويراقب من كثب ،هل فيها مساجد ؟ هل فيها علماء ؟ هل فيها
حلقات علمية ؟ فان كان فيها اكتفى وا هيأ لهم َمن ُيحقق لهم هذه المهمة ،وںذكر من ذلك على سبيل المثال
الحصر:
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 -١جامع سعيد بن زيد في مںطقة ا زركية  ,وهي مںطقة ںائية كان الشيخ يتعهدها بالزيارة حتى هيا
الجامع المذكور واقام عليه احد ط به وهو الشيخ :عبد الجبار عكلة جروان .و زال عامرا باذن

لها

.

مريود ،فارسل له حفيده الشيخ :يونس عبد
 -٢جامع سعد بن معاذ في مںطقة ا زركية عشيرة الجںابيين البو ِ
الهادي خليل

 ،فقام به خير قيام خطبة ووعظا وارشادا وتوجيها.

 -٣جامع المصطفى :وهو الجامع الذي أقام دعائمه ا ولى الشيخ خليل في قرية البوحاتم من عشيرة البوعيسى،
وبعد أن تم أرسل لهم احد ط به وهو الشيخ :صهيب عباس عودة الكبيسي؛ ليكون خطيب الجامع المذكور.
-٤جامع الرقيب :فكاںت بدايته على يد شيخںا الكريم ،فهو الذي وضع أساسه في حي الجو ن من مديںة
الفلوجة و يزال قائما.
وكان الشيخ حفظه

تعالى يتفقد هذه المساجد ويسأل عںها أهلها ،ويرسل لهم من يعلمهم القران والعلوم

الشرعية ،فكان هذا حال الشيخ بل كان يںظر في قضائه ويسعى كذلك حياء من لهم الفضل في العلم والتربية؛
ليكون لهم مسجدا يحمل أسمائهم؛ رفعة لعلو شاںهم ،وتذكيرا بماضيهم التليد المشرق ،ووفاء لما قدموا وأفںوا له
أعمارهم:
ماالفخر ا ا هل العلم اںهم
فعش بعلم تحيا به ابدا

على الهدى لمن استهدى اد ء
الںاس موتى واهل العلم احياء

)(٦٣

فكان يحبذ أن يكون جامعا واسعا ،ومدرسة علمية تابعة له ،تحمل اسم شيخه الشيخ عبد العزيز سالم
السامرائي ،ںاشر العلم على ضفاف الفرات ،فحقق

للشيخ مراده ،فهيا

له الرجل المحسن عبد الجبار

محسن ذياب ،الذي سماه الشيخ عبد العزيزسالم السامرائى بهذا ا سم ،فلما سمع آتى الشيخ خلي ،وقال له
ياشيخي :مںذ أمد واںا أحب أن أخدم الشيخ عبد العزيز بشيء يليق به فتوافقت ا رادتان،وأصبح الجامع المذكور
ُ
َم ْعلما من أع م مديںة الفلوجة،وفي تبعته مدرسة علمية أنشأت على ںفقة الرجل المذكور.

اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺮاﺑﻊ :ﻧﺸﺮ اﻟﻌﻠﻢ ﻲﻓ ﻗﻀﺎء اﻟﻔﻠﻮﺟﺔ وﺿﻮاﺣﻴﻬﺎ:
للشيخ خليل الفياض مسيرة مشرقة ،وبراقةعطرة ،وحافلة وممتعة ،لشيخںا الفياض باع فياض وغزير في نشر
العلم،فله تاريخ مشرق ومشرف سيبقى الجيل يذكره ماحيوا؛ ںه ترك بصمة اختلطت بدم طلبته واحبته ،فهو
الفياض بالخلق والعلم والمعرفة ،فهو الباذل ںفسه وماله من أجل نشر العلم وإقامة أهله في كل مكان يفتقر
اليهم،فهو المجاهد في ميدان العلم فكان كلما سمع علما يكاد ان يںدرس ويفقد،ويذهب أثره ،ويرحل حملته،
ضاق صدره ،وشمر عن ساعد الجد،وبقي يبحث ويسأل حتى يجد من يلبي رغبته ويحقق له طلبه فهرع وسعى
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وںادى ،فطرق ا بواب،وباشر ا سباب ،وهيأ الظروف المںاسبة ستعادة هذا العلم،ونشره على اوسع ںطاقه،ليعود
غضا طريا كما جاء،ومما تميز به الشيخ اںه كان يںظر الى جامعه وشبابه المقربين فحسب ،بل كان يريد أن
ينشر العلم لمن يمد يديه ،مهما كان توجهه ومشربه.
ومن مواقفه الںبيلة في المسلك ںفسه التي مازالت الفلوجة تجںي ثمارها ،نشر القراءات السبع ،فلما لم يكن في
المديںة من يقوم بهذا العلم واںه فرض كفاية،ففطن الشيخ لهذا ا مر الجلل في عام  ،١٩٩٤وكان مهتما كثيرا فيسأل
ويستفسر عن من يدرس هذا العلم ،فلما أخبر أن هذا العلم يشد اليه الرحال في أرض الموصل،اںتخب طالبين
يشهد لهم بالذكاء الوقاء والحرص ،ا ول أ.د الشيخ أحمد عبد الكريم الشوكة ،والشيخ :علي محيبس البصري،
فتولى شؤوںهما ومعاشهما من أجل الحصول على هذا العلم ،فدرسا على الشيخ المبارك

ںوري المشهداںي،

فأجاز الشيخ الدكتورأحمد عبد الكريم الشوكة ،وأتى يدرس في أرض الفلوجة ،ولما لم تحصل الكفاية به ،وكاںت
الحاجة ماسة الى تعلم هذا العلم ،أرسل في طلب شيخ كريم من الموصل الحدباء،ليكفي الط ب مؤوںة السفر
وصعوبته ،وقد لبى الشيخ :علي حامد الراوي الموصلي طلب الشيخ خليل الفياض ،وكان شيخا قارئا عالما متقںا
متفںںا،كما وصفه الشيخ الدكتور مكي حسين الكبيسي :بأںه " :يملك من الخصال أغ ها وأح ها وأع ها ،رجل
إن أردته في كتاب

فهو معك كالمسلم المؤمن ا واب ،وإن اردته وهو يعطر وقتك بالںوادر واللطائف والعلم،

فاںت مع رجل ںادرة ولطائف وعلم ،وان اردت خطا عذبا جمي تجد الشيخ علي صاحب الخط الرفيع فاںت مع
فاكهة علمية اس مية " ) ،(٦٤ثم ما يحس الشيخ في فراغ ما في علم من العلوم ا وتوجه الى نشره مااستطاع الى
ذلك سبي .
فمن مشاريع الشيخ خليل الخيرية أن له الفضل في احياء أي علم يكاد أن يںدرس ،فلذا كان يوجه الدعوة
للعلماء العاملين ،ليحطوا رحلهم في جامع الحاج

الفياض؛ ليںهل طلبة العلم من ذلك ،فتلقاها العلماء الرباںيون

بكل رحابة صدر وتهلهل وجه ،فمدوا للشيخ أيديهم ،ليقول يدا بيد من أجل احياء جيل واع وتربية صالحة تحت
يد الشيخ خليل الفياض ،فكان الشيخ عںد حسن ظںهم يحب جاها و ترأسا بل دائما يكرر ويقول :أںا خادم
للعلماء ،وممن تشرفوا بهذا العمل الجليل واقاموا الدروس في الجامع المذكور:
 -١أ .د .الشيخ عبد المللك عبد الرحمن السعدي :الذي كان يلقي الدروس المهمة في اصول الفقه ،والفقه،
والںحو ،ئمة وخطباء الفلوجة ،فكان يحضر مجلسه غالبهم بما فيهم الشيخ الشهيد حمزة عباس ،والشيخ مكي
حسين ،والشيخ

مطلك ،والشيخ محمود عبد العزيز ،وقد صرح الشيخ الدتور بهذا حين سالته فأجاب :لما

كںت أذهب درس العلوم الشرعية في كلية ا مام ا عظم /الجامعة ،المعهد العالي عداد ا ئمة والخطباء سابقا،
كل يوم سبت وأحد واثںين،فںد عودتي الى بيتي بالرمادي عصرا اںزل في الفلوجة عقد هذه الدروس على ںظام
الحلقات الى العشاء في جامع المرحوم الحاج
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-٢أ.م.د .الشيخ مكي حسين حمدان الكبيسي :الذي كرس ںفسه لتدريس المصلح في علم الحديث ،فدرس
البيقوںية ثم الںزهة ثم الفية العراقي بشرح السيوطي ،واںتفع مںه طلبة كثيرون.
خضر العاںي:رئيس مجلس علماء العراق ،وعضو المجمع الفقهي ا ن ،فقد

 -٣أ.م د .محمود عبد العزيز

كان خطيبا للجامع المذكور فأقام في هذا الجامع عدة دورات متںوعة لكل مايحتاجه طلبة العلم الشرعي في هذا
الجامع من علوم ںقلية وعقلية ،واںتفع مںه ط ب غالبهم اساتذة موزعين الجامعات.
 -٤الشيخ علي حامد الرواي :كان يدرس القراءات السبع ،وقد اجاز في ذلك طلبة بارزين وهم ا ن اساتذة
كبارا ،وممن تشرفوا بذلك وقرأ على يديه :الشيخ مأمون شعبان الراوي ،والشيخ :كامل عبد الحافظ
الكبيسي ،والشيخ د :محمود

عبد الستار الجميلي ،وأحمد مكي صغير ،والشيخ :احسان عبد اللطيف

الدوري ،والشيخ :احمد حسين العيساوي ،وأ.د الحافظ :سامر سلطان
العلم يدرسه في جامع الحاج

فرج

بن عبد

فرج لكبيسي وهو ما زال يحيي هذا

الفياض.

 -٥الشيخ :عبد الستار حردان العلواںي .هذا الرجل صاحب قلم وبيان وخيال واسع ،فهو يمثل أحد أعمدة
المديںة بعلوم اللغة العربية ،كان أمين مكتبة جامع الفياض ،ويقيم دروس الںحو والصرف والب غة والعرو فيها
على ںظام الحلقات وبسلمه المعهود ،فاںتفع مںه كثيرون ،وممن درس على يديه واںتفع به ،الشيخ :علي محيبس
البصري ،وأ.د عبد العزيز شاكر حمدان الكبيسي.
 -٦الشيخ

امين عثمان البںجويںي .ںزيل السليماںية من قرںاء الشيخ عبد الكريم بيارة ،والشيخ مصطفى

الزلمي ،فلقد شهد له بسعة بالباع ،وكثرة ا ط ع موسعة علمية فخمة قل ںظيرها في العلوم العقلية والںقلية ،فرغبه
ً
الشيخ ليكون ںزيل الجامع المذكور ،فهيأ له غرفة بمرافقه ،ور ً
شهريا؛ ليقوم بتدريس العلوم العقلية والںقلية،
اتبا
فدرس وأفاد ،وكان ممن تشرفوا في دراسة السلم العلمي في المعقول والمںقول كثير مںهم :الشيخ حميد هاشم
العيساوي ،والدكتور
الرحال ،والدكتور

عبد العزيز المحمدي ،والدكتور :صهيب عباس عودة الكبيسي ،والدكتور غازي خالد
الحاج هادي عميد كلية العلوم ا س مية حاليا ،والدكتور عبد الفتاح ممدوح عبد  .حتى

زوجه الشيخ وهيأ له بيتا خاصا به.
 -٧الشيخ عواد عبد الجںابي ،من مواليد  ،١٩٤٨قرأ القران وحفظه على يد الشيخ عابد ،ثم درس على يديه
الفرائض فأتقںها ،وبعد وفاة فرضي الفلوجة الشيخ عبد
ويںاشد اهل العلم،حتى هيا

الحديد ،حس الشيخ خليل بثلمة

تسد ،فبدأ يسأل

له الرجل العابد الشيخ عابد صالح ،ليخبره عن احد ط به البارعين في هذا العلم،

فاستضافه الشيخ ومںحه راتبا بغية نشر علم الفرائض ،وكان ممن درسوا على يديه :القاضي عبد الوهاب الضامن،
والشيخ عبد الكريم الوردي ،والدكتور عبد الفتاح ممدوح وغيرهم.
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فكان الشيخ يتهلهل فرحا حيںما يرى حلقة علمية ،بل كان يقدم الحلوى بيده لهؤ ء العلماء ا فذاذ ،فكان
يرضى حد من ط به أن يخدمهم أكراما لهم ،وكان يقول لكل هؤ ء :انشروا العلم ولكم مںي ما تريدون؛ ن
الدين يقوم ا بالعلم واهله ،فالعلم هو ﱡ
مصد البدع ،وظهورالبدع بسبب الجهل ،فلذا كان يسخر كل ما يملك من
بيوت وأموال لخدمة هؤ ء ونشر العلم ،فكان يأتي بعالم من مديںة أخرى ويهيأ له ما يريد من مسكن وزوجة
ليقرأ
ومال من أجل نشر العلم ،ومن ذلك ما فعله مع الشيخ علي الراوي الذي أتى به من الموصل الحدباء ّ ِ
القراءات السبع ،وكذلك الشيخ

أمين هيا له بيتا مؤثثا على أتم وجه ،ولما طلب الزواج ںه رجل كبير سعى

له الشيخ بكل ما استطاع وزوجه من امراة صالحة كاںت عوںا له على نشر العلم وهكذا هي احوال الشيخ فهذا
غيض من فيض ،أضف الى ذلك ما كان عليه الجامع من نشاطات أخرى مںها ،مجلس ا فتاء الذي كان يقام
في غرفة الشيخ خليل

الفياض كل يوم جمعة برئاسة الشيخ الشهيد :حمزة عباس مهںا العيساوي ،وعضوية
مطلك الف حي ،والشيخ عبد عباس الجميلي

كل من الشيخ مكي حسين حمدان الكبيسي ،والشيخ الدكتور
ً
مقررا للجلسة ،فلم يرتض أن يجسلوا بقاعة الجامع ،وهي قاعة كبيرة ومهيأة لهذا ا مر وغيره ،بل قال لهم تجلسون
في غرفتي الخاصة؛إكراما لهم فكان تواضعه مع أهل العلم يوصف بكلمات ،و ﱠ
تعبر عںه العبارات.
ومن تلك المساعي الںبيلة والمتوجهة لخدمة الحركة العلمية والفكرية في قضاء الفلوجة ،لما سمع أن هںاك
ضعفا ما في علم الحديث والفقه والتجويد ،وأںه بد من دورة علمية مكثفة سرعان ما أںبرى لها فارس الميدان
الشيخ خليل فعقد دورة علمية في جامع الحاج

بن عبد

الفياض في عام  ،١٩٩٨لتدريس ث ثة علوم مهمة،

وهي:
الفقه الحںفي :وكان الكتاب المختار لتلك الدورة هو كتاب اللباب ل مام القدوري يدرسه الشيخ :ںجم عبد
العيساوي.
علم الحديث :وكان يدرسه فارس ميداںه ،وعالم علله ،ومصحح أركاںه الدكتور مكي حسين الكبيسي ،وكان
عدد الدراسين يفوق الخمسين طالبا غالبهم ا ںأساتذة أج ء في الجامعات والمداس والمساجد ،ﱠدرس فيها الشيخ
البيقوںية ،ثم الںزهة ،ثم الفية العراقي بشرح السيوطي.
التجويد :ﱠدرسه الشيخ المتقن مأمون شعبان خليل الراوي .وبفضل

كاںت دورة علمية ںفعت وذاع صيتها

وتخرج مںها الكثير ).(٦٦
ثم ما زالت الدورات العلمية متعاقبة وقائمة ،والحلقات مںعقدة تںفك بحال صباح مساء ،فبعد أن اںتهت هذه
الدورة المباركة ،كاںت هںاك حلقات علمية موسعة للشيخ الدكتور محمود عبد العزيز يدرس فيها مںهاج الطالبين
لثلة من أبںاء الجامع وغيرهم .ثم في عام  ٢٠٠٠أشار الشيخ خليل الى تلميذه :صهيب عباس عودة الكبيسي أن
يقيم دورة علمية موسعة،وكاںت دورة مباركة تخرج مںها طلبة أكفاء درسوا فيها مختلف العلوم ومن ثمة أصبحوا
اساتذة أج ء أبرزهم:
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 -١الشيخ عبد الرزاق سںجار حمد الكبيسي :إمام وخطيب ،وهو ا ن طالب ماجستير ،كلية العلوم ا س مية
 /جامعة ا ںبار.
 -٢الشيخ عبد الحميد اسماعيل

الفياض ،حاصل على شهادة الماجستير ومجاز برواية عاصم من الشيخ

جمال حميد محمود ،ومدرس في مدرسة الشيخ عبد العزيز سالم السامرائي.
 -٣الدكتور يوسف عبد علي المحمدي :حاصل على شهادة الدكتوراه في قسم التفسير من الجامعة العراقية،
ومدرس في مدرسة ا مام الںووي ا س مية .ومحاضر في كلية التربية المفتوحة.
 -٤الدكتور مصطفى جميل ارحيم الفياض :حاصل على شهادة الدكتوراه ،ومدرس في مدرسة الشيخ عبد
العزيز سالم السامرائي .ومجاز بقرائتي ںافع وعاصم.
 -٥الدكتور انس علي ںوري الفياض :حاصل على شهادة الدكتوراة من كلية ا مام ا عظم  /الجامعة ،ومدرس
في المدرسة ا صفية.
-٦الشيخ أسامة عبد المںعم الفياض ،حاصل على شهادة الماجستير وهومدرس في ثاںوية أم المساجد ا قرائية.
 -٧الشيخ ص ح صادق مجيد ،حاصل على شهادة الماجستير وهو امام جامع الزبير في قضاء الرطبة،وهو
ا ن طالب دكتوراه في كلية العلوم ا س مية  /جامعة ا ںبار.
وهكذا سارت الحلقات العلمية في جامع الفياض ،كاںت و زالت جيل يخرج جي  ،وهذا ںاشيء من توجيه
سديد ،وقدوة حسںة ،حيث ان الشيخ خليل وقد بلغ الثماںيںيردد دائما لط به :مازلت أقرأ و أںفك عن القراءة
من غير ملل ،من دخل بيته أو جلس أمامه في مسجده أو بيته ،رأى الكتب بين يديه،فالذي يجلس عںده ساعة
يخرج ا وقد امت قلبه حكمة وتبصرة وزهدا في الدںيا ،منشرح الصدر مستأنسا بما حواه وسمعه ،وكثيرا ما
يحث كل من يأتي اليه أن يجعل أحد أو ده في طلب العلم،فكان الںاس يسمعون مه ويزجون بابںائهم في
المدارس العلمية كمدرسة الحضرة المحمدية،ومدرسة الشيخ عبد الملك،ومدرسة الشيخ عبد العزيز ،وهذا مما
حدا بالشيخ الدكتور مكي حسين الكبيسي أن يرفع يديه في حفل جامع الفياض ،ويقول للحاضرين قولوا معي
جميعا " :اللهم وفق شيخںا وأستاذںا وإمامںا وحامل رايتںا احفظ شيخںاالشيخ خليل ،احفظه برحمتك،واحفظه
بقدرتك ،واجعله ذخرا للمسلمين" هذه الدعوة ينبغي أن ںقولها للشيخ عقب كل ص ة في كل يوم وليلة ،ن
ا س م علمںا أن ںعرف الحق هله ،و بد أن ںقولها :إن ا س م بدون رجال يضيع ،وإن العلم من دون علماء
يموت ،فليحيا العلم بحياة الشيخ خليل حفظه
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اﻟﺨﺎﺗﻤﺔ
الحمد

الوهاب بالمںن ،والص ة والس م على معدن ا خ ق والحكم ،وعلى اله واصحابه ما خط القلم :وبعد...

فقد سار الفكر وجال في رحاب المدرسة ا صفية ،ںتقاء عالم عامل ،أںموذج رباںي وفقه
وتوجيه الںاس ،وهو الشيخ خليل بن

بن عبد

للتربية وا رشاد

الفياض ،ففاضت مںه روح علمية ،ومدارج تربوية ،في بںاء

الفرد والمجتمع ،والںتائج الملخصة من هذا البحث هي ا تي:
 .١العالم الرباںي وسيلة من وسائل التربية والتزكية وارشاد الںاس وتوجيههم الى مافيهم خيرهم في دںياهم
وأخراهم.
 .٢التربية الصالحة تنشيئ جي صالحا ،يضحي من اجل أمته ويحي ليبںي جي فيضحي بںفسه وحاله وماله
من أجل ترويض غيره.
 .٣العالم الرباںي هو الصمام ا مان لمعالجة جميع ا فكار الشاذة،وا خ ق المںحرفة ،ںه يولد الرقابة الذاتية
لدى كل من يجالسه ويخالطه.
 .٤العالم الرباںي هو الذي علم وعمل و زم ا دب وصحب الصالحين وكان ظاهره وباطںه الشريعة ،ف يخرج
عںها باي حال من ا حوال وا فهذا طريق معترك يجب التحذير مںه.
 .٥الحث على مرتبة ا حسان ،والتدرج في مںازل السالكين ،لنشر السںة والفضيلة واجتںاب البدعة والرذيلة.
 .٦بد للمسلم الحق من تاريخ مشرق ووقفات يقدى بها في التضحية من أجل نشر هذا الدين كم رأيںا من
الشيخ الفياض.
 .٧مراعاة جاںب الشهادة وا جازة في هذا المجال ،ف يتصدر مثل هذ المراتب العليه ،ا من شهد له اهل
هذا الشان في علو كعبه واںه مؤهل لذلك.
 .٨الدعوة الصامتة هي دليل العلماء الرباںين ،وا قتداء بالسںة هي كرامات المقربين الصادقين :فلذا كان
شيخںا الفياض يردد :ا ستقامة خير من الكرامة ،ن ا ستقامة شرعية ،قال تعالى :فاستقم كما أمرت،
والكرامة رعوںة ںفسية ،فالںفس تطلب الكرامة وربںا يطلب ا ستقامة.

ﺛﺒﺖ اﻟﻤﺼﺎدر واﻟﻤﺮاﺟﻊ
 .١أجوبة الشيخ عبد الملك عبد الرحمن السعدي :مدوںة بيده حول ا سئلة الموجه اليه من قبل د .صهيب
عباس عودة بتاريخ.٢٠/٨/٢٠١٩:
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 .٢ا ع م :خير الدين بن محمود بن

بن علي بن فارس ،الزركلي الدمشقي )المتوفى١٣٩٦ :ه(،دار العلم

للم يين ،ط - ١٥/أيار  /مايو  ٢٠٠٢م.
 .٣أهل الصفة في صدر ا س م والدولة ا موية أثرهم الفكري والجهادي ،لعبد العزيز خليل
الفياض،الدكتور ،دار الكتب العلمية٢٠١٥ ,م.
 .٤البغداديون أخبارهم ومجالسهم ،أبراهيم عبد الغںي الدوربي ،البغدادي )١٩٥٩ -١٨٩٤م( ،مطبعة الرابطة،
بغداد عام .١٩٥٨
 .٥تاريخ علماء الفلوجة والشخصيات العلمية فيها:الشيخ عبود فياض المشهداںي ،دار المںهاج ،ط.٢٠١٣ ،١
 .٦تسجيل للشيخ أحمد الكبيسي :اعده الشيخ مأمون شعبان الراوي.
 .٧حاشيه البيجوري علي شرح ابن قاسم الغزي علي متن ابي الشجاع في مذهب ا مام الشافعي ،ابراهيم
البيجوري ،طبعه مصر سںه ١٢٨٥ه.
 .٨دليل خارطة بغداد المفصل في خطط بغداد قديما وحديثا ،لمصطفى جوا ،بغداد،المجمع العلمي العراقي،
١٩٥٨
 .٩ديوان ا مام الشافعي المسمى :الجوهر الںفيس في شعر ا مام

بن إدريس ،اعداد وتعليق وتقديم:

ابراهيم سليم ،مكتبة ابن سيںا ،القاهرة.
 .١٠زهر ا كم في ا مثال والحكم ،للحسن اليوسي ،تحقيق:

حجي -

ا خضر،دار الثقافة ــ المغرب:،

 ١٤٠١ــ .١٩٨١
 .١١الشيخ عبد العزيز سالم السامرائي حياته وجهوده العلمية في الفقه والفتوى :د .خالد أحمد صالح،
بغداد.٢٠١٤،ط.١
 .١٢فديو مسجل في حفل القراءات السبع في جامع الفياض.٦/١١/١٩٩٦:
 .١٣الفلوجة في تاريخ العراق المعاصر دراسة وثائقية علمية متخصصة من ،١٩٦٦ -١٩٠٠أ.د منسي المسلط.
 .١٤كبيسة مديںة العطاء _ دراسة جغرافية تاريخية اجتماعية ،لسلمان حميد سبتي الكبيسي.١٩٨٦،
 .١٥محاورة مع الشيخ خليل بن

الفياض يوم الجمعة الموافق ،٢/٨/٢٠١٩ :بعمان ،أجراها د .صهيب عباس

عودة الكبيسي.
 .١٦مدارس بغداد القديمة  ١٣٣٦-٩٤١هـ  ١٩١٧-١٥٣٤ /م ،للسيد ميعاد شرف الدين الكي ںي ،دار الكتب العلمية
ــ بيروت.
 .١٧مذكرات تربوية من مجالس الشيخ خليل بن الفياض ،مخطوط جمعه د :صهيب عباس عودة الكبيسي.
بتاريخ .١٩٩٨
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القرشي ا سدي الحميدي المكي)ت:

 .١٨مسںد الحميدي :أبو بكر عبد بن الزبير بن عيسى بن عبيد
٢١٩هـ( ،حقق ںصوصه وخرج أحاديثه :حسن سليم أسد ﱠ
الداراںي ،دار السقا ،دمشق ــ سوريا ،الطبعة:
ا ولى ١٩٩٦ ،م.
 .١٩مصںف ابن أبي شيبة :أبو بكر عبد

بن

بن أبي شيبة العبسي الكوفي ) ١٥٩ـ  ٢٣٥هـ( ،تحقيق:

عوامة.
 .٢٠معجم البلدان ،ياقوت بن عبد

الحموي الرومي البغدادي شهاب الدين أبو عبد  ،دار صادر١٣٩٧ ،

ــ .١٩٩٣
 .٢١الموسوعة الميسرة في تراجم أئمة التفسير وا قراء والںحو واللغة »من القرن ا ول إلى المعاصرين مع
دراسة لعقائدهم وشيء من طرائفهم«
 .٢٢وثيقة النسب المكتوبه بخط م

فياض ا خ الشقيق لعبد جد الشيخ خليل ،والؤيدة بتوقيعه بالختم

المعهود بيںهم ،في مطلع كتاب حاشية الباجوري بتاريخ ١٢٦٨ه١٨٥٢ -م.

ﻫﻮاﻣﺶ اﻟﺒﺤﺚ:
) (١يںظر وثيقة النسب المكتوبه بخط م

فياض ا خ الشقيق لعبد

جد الشيخ خليل ،والؤيدة بتوقيعه بالختم المعهود

بيںهم ،في مطلع كتاب حاشية الباجوري بتاريخ ١٢٦٨ه١٨٥٢ -م يںظر حاشية الباجوري  ، ١/١٢وتاريخ علماء الفلوجة والشخصيات
العلمية فيها ص١١٩
) (٢هي عشيرة معروفة تنسب الى جدهم ا على حيدر تعود الى قبيلة سنبس ،احد قبائل طي ،وهذا ماحققه الشيخ خليل ںفسه
وولده د :،عبد العزيز .يںظر الحاج

بن عبد

الفياض في ركاب الصالحين ص ،١١وتاريخ علماء الفلوجة والشخصيات العلمية

فيها ص١١٩
) (٣نسبة الى مديںة كبيسة وهي مديںة صغيرة تقع غرب العراق وتسمى كبيس نسبة الى عين ماء على ا رجح فيها تبعد عن ںهر
الفرات ٢١كم ،وتبعد عن بغداد  ١٨٠كم تقريبا ،وعن مديںة الرمادي مركز محافظة ا ںبار  ٨٠كم تقريبا ،استوطںت خمس عشائر سموا
حقا بالكبيسات وهم )بںو حيدر -الدريعات ــ بںو حمد ــ المحلف ــ المثلوثة ( وخرجت المئات من العلماء والدعاة والمفكرين
يںظر :معجم البلدان  .٥/١١٦تاريخ كبيس ص.١٣كبيس مديںة العطاء ص ١٠
) (٤قرية صغيرة تقع على جاںب الفرات وتبعد عن قضاء هيت ٢٥كم .يںظر :الشيخ عبد العزيز السامرائي حياته وجهوده العلمية
ص٨١
) (٥قضاء في محافظة ا ںبار  ،تقع على الضفى الغربية من ںهر الفرات الى الشمال من مديںة الرمادي ،بمسافة ٧٠كم  ،وتبعد
عن بغداد عاصمة العراق ١٩٠كم  ،ومن معالمها ضريح ا مام الجليل عبد
) (٦حوار مع الشيخ خليل بن
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) (٧لما حدثت فتںة ا قتتال مابين أعمامه البوحيدر وأخواله البو حمد ،وكان رحمه

حكيما يصلي على موتى العشيرتين،

ومںع أهله ومن ينتمي اليه ان يشارك في هذه الفتںة  ،مستد بحديث " إذا التقى المسلمان بسيفهما فالقاتل والمقتول في الںار" ومن
بعدها قرر ا ںتقال عن هذه المديںة .يںظر :الحاج

بن عبد

الفياض في ركاب الصالحين ص١٢

) (٨حوار مع الشيخ خليل بن

الفياض في يوم السبت الموافق ٢٤/٨/٢٠١٩

) (٩حوار مع الشيخ خليل بن

الفياض في يوم ا ربعاء الموافق٢٨/٨/٢٠١٩ :

) (١٠حوار مع الشيخ خليل بن

الفياض في يوم الث ثاء الموافق ٢٧/٨/٢٠١٩

) (١١يںظر :الفلوجة في تاريخ العراق المعاصر ص٣٤٥
) (١٢يںظر :تاريخ علماء الفلوجة والشخصيات العلمية فيها ص ،١٢٢والشيخ عبد العزيز سالم السامرائي ص٨١
) (١٣المصادر أںفسهما
) (١٤يںظر :تاريخ علماء الفلوجة والشخصيات العلمية فيها ص١٢٢
) (١٥يںظر :المصدر ںفسه
) (١٦يںظر :السيد الںبهان ١/٤٠
) (١٧يںظر تحقيق كتاب الحاج

بن عبد

الفياض في ركاب الصالحين ص ٢٣

) (١٨سورة القصص٨٥ :
) (١٩مكالمة هاتفية مع المترجم له يوم ا ثںين الموافق يوم ١٣/٨/٢٠١٩
) (٢٠بطاقة تعريفية للمترجم له على ظهر كتابه أهل الصفة في صدر ا س م والدولة ا موية  ،أثرهم الفكري والجهادي  ،دار
الكتب العلمية ،بيروت ٢٠١٤
) (٢١حوار مع الشيخ خليل بن
) (٢٢حوار مع الشيخ خليل بن

الفياض ،يوم ا ربعاء الموافق ١٤/٨/٢٠١٩
الفياض يوم السبت الوافق.،٢٠١٩ /٨ /٢٥ :ويںظر :الشيخ عبد العزيز سالم السامرائي ص

 /٨١وتاريخ علماء الفلوجة والشخصيات العلمية فيها ص ،١٢٢ :الحاج

بن عبد

الفياض في ركاب الصالحين ص ، ٥ ٤السيد

الںبهان ںادرة ا زمان ١/٢٨١
) (٢٣يںظر :الحاج

بن عبد

الفياض في ركاب الصالحين ص  ٤٨وما بعدها ،السيد الںبهان ںادرة ا زمان ٢٨٣-٢٧٨ /١

) (٢٤يںظر :الحاج

بن عبد

الفياض في ركاب الصالحين ص  ، ٧٤والسيد الںبهان ںادرة ا زمان ٢٨٣-٢٧٨ /١

) (٢٥حوار مع الشيخ خليل بن
) (٢٦للحاج

الفياض يوم ا ثںين الموافق ٧/٢٠١٩ /٢٢

الفياض من زوجه مريم بنت عبدالكريم ںوري الفياض  ،ستة او د وهم الحاج جاسم ،والحاج ابراهيم  ،والشيخ

خليل  ،والحاج اسماعيل  ،والحاج أيوب ،والحاج يعقوب .يںظر الحاج

الفياض في ركاب الصالحين.ص ٢٥ -١٩

) (٢٧حوار مع الشيخ خليل بن

بن عبد

) (٢٨حوار مع الشيخ خليل بن

الفياض يوم ا ثںين الموافق  ،٧/٢٠١٩ /٢٢الحاج

الفياض يوم ا ثںين الموافق ٢٢/٧/٢٠١٩
بن عبد

الفياض في ركاب الصالحين

ص ،٢٣الشيخ عبد العزيز سالم السامرائي ص٨١
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) (٢٩حوار مع الشيخ خليل بن

الفياض يوم ا ثںين الموافق  .٧/٢٠١٩ /٢٢الحاج

بن عبد

الفياض في ركاب الصالحين

ص ، ٢٣السيد الںبهان ١/١٨١
) (٣٠حوار مع الشيخ خليل بن

بن عبد

الفياض يوم ا ثںين الموافق ٢٢/٧/٢٠١٩

) (٣١حوار مع الشيخ خليل بن

بن عبد

الفياض يوم ا ثںين الموافق ٢٢/٧/٢٠١٩

) (٣٢حوار مع الشيخ خليل بن

بن عبد

الفياض يوم ا ثںين الموافق  ،٢٢/٧/٢٠١٩الحاج

بن عبد

الفياض في ركاب

الصالحين ص ،٢٣السيد الںبهان ںادرة ا زمان ١/٢٨٧
) (٣٣تيمںا بآصف بن برخيا خادم ںبي

سليمان عليه الس م .يںظر مدارس بغداد القديمة ص٦١

) (٣٤يںظر :دليل خارطة بغداد المفصل للدكتور مصطفى جواد والدكتور احمد سوسة ،ص ،٣٧البغداديون اخبارهم ومجالسهم
ص ،٢٠٥اشراقات جامعية ،مجلة علمية محكمة تصدر عن جامعة الفلوجة ،العدد ا ول  ،ںيسان  ،٢٠١٨الفلوجة في تاريخ العراق
المعاصر ص  ،٣٨٩محادثة مع أ.د الشيخ عبد الملك عبد الرحمن السعدي .في يوم ا ربعاء الموافق ٢٠١٩ /٨ /٢١
) (٣٥يںظر :البغداديون أخبارهم ومجالسهم ص ٢٠٥
) (٣٦يںظر المصدر ںفسه
) (٣٧ا عام للزركلي  ،٦/٤٢الموسوعة الميسرة في تراجم التفسير ا قراء والںحو واللغة٢٥٥٤
) (٣٨يںظر تاريخ مدارس بغداد ص ٢٨
) (٣٩تاريخ علماء بغداد ص  ،١٤١اشراقات جامعية ،مجلة علمية محكمة تصدر عن جامعة الفلوجة ،العدد ا ول  ،ںيسان ،٢٠١٨
الفلوجة في تاريخ العراق المعاصر ص ٣٩٠
) (٤٠حوار مع الشيخ خليل بن

الفياض يوم ا حد الموافق  ،.٧/٧/٢٠١٩الفلوجة في تاريخ العراق المعاصر ص ٣٩٠

) (٤١يںظر :الشيخ عبد العزيز سالم السامرائي  ،ص١٧- ١٦
) (٤٢حوار مع الشيخ المربي خليل بن

الفياض يوم ا حد الموافق ٧/٧/٢٠١٩

) (٤٣أ.د الشيخ عبد الملك عبد الرحمن السعدي في يوم ا ربعاء الموافق ٢/٨/٢٠١٩
) (٤٤حوار مع الشيخ خليل بن

الفياض في يوم الموافق ٢/٨/٢٠١٩

) (٤٥أخرجه أحمد في مسںده )(٤٥٧ /١
) (٤٦ديوان ا مام الشافعي )ص(٢٦ :
) (٤٧حوار مع الشيخ خليل بن

الفياض في يوم  ،١/٨/٢٠١٩ويںظر :تاشيخ عبد العزيز سالم السامرائي :ص ٦٩

) (٤٨أجوبة الشيخ عبد الملك السعدي مدوںة بيده حول ا سئلة الموجه اليه من قبل الباحث س رقم٦
) (٤٩أجوبة الشيخ عبد الرزاق السعدي مدوںة بيده حول ا سئلة الموجه اليه ص٣
) (٥٠حوار مع الشيخ خليل بن

الفياض يوم ا ثںين ٢٢/٧/٢٠١٩

) (٥١حوار مع الشيخ خليل بن

الفياض يوم ا ثںين ٢٢/٧/٢٠١٩

) (٥٢أجوبة الشيخ عبد الملك السعدي مدوںة بيده حول ا سئلة الموجه اليه من قبل الباحث س رقم ٧
) (٥٣تسجيل موثق على اليوتيوب للشيخ خليل الفياض مع أ.د الشيخ هاشم جميل عبد
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) (٥٤حوار مع الشيخ خليل الفياض في مجلسه بعمان يوم ا ثںين .٢٢/٧/٢٠١٩
) (٥٥حوار مع الشيخ خليل بن

الفياض يوم ا ثںين ٢٢/٧/٢٠١٩

) (٥٦حوار مع الشيخ خليل بن

الفياض :الموافق ٢/٨/٢٠١٩

) (٥٧حوار مع الشيخ خليل بن

الفياض يوم ا ثںين الموافق ٧/٢٠١٩ /٢٢

) (٥٨حوار مع الشيخ خليل بن

الفياض يوم السبت الموافق ٢٠/٧/٢٠١٩

) (٥٩يںظر :الشيخ عبد العزيز سالم السامرائي ص٨١
) (٦٠حوار مع الشيخ خليل الفياض في يوم السبت الموافق ٢٠/٧/٢٠١٩
) (٦١حوار مع الشيخ خليل الفياض في يوم السبت الموافق ٧/٢٠١٩ /٢٠
) (٦٢تحدث بها ا خ د عبد الفتاح ممدوح الكبيسي يوم ا ربعاء الموافق ٣١/٧/٢٠١٩
) (٦٣زهر ا كم في ا مثال والحكم )(٢٦٤ /١
) (٦٤تسجيل حفل القراءات لجامع الحاج

بن عبد

الفياض ٨/١١/١٩٩٦

)(٦٥أجوبة الشيخ عبد الملك السعدي الموجهه اليه من قبل الباحث في يوم ا ربعاء الموافق ٢٠١٩ /٢٠/٨
)(٦٦محاورة وتسجيل مع الشيخ :مأمون شعبان خليل الراوي يوم ١٦/٨/٢٠١٩
) (٦٧كلمة حفل القراءات السبع في جامع الفياض ٦/١١/١٩٩٦
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