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.وا س مية بعديد المؤلفات وتںوع المصںفات والتي شملت علوم الشريعة واللغة والفلسفة والمںطق وغير ذلك
 والذي ترك، العالم الجليل الشيخ الدكتور ياسين بن ںاصر الخطيب الكبيسي،ومن ط ب هذه المدرسة الںجباء
قد ترك اثأرا فكرية

 كما اںه حفظه، والتي قاربت على الستين، وبحوثه، تمثلت بمؤلفاته،اثأرا علمية كبيرة

 ومن خ ل تدريسه في جامعه ام،كبيرة من خ ل القيام ا بالتدريس في الحرم المكي الشريف لسںوات عدة
او من،واںدوںيسيا،والسعودية، العراق، لعشرات السںين أو من خ ل دروسه ا ذاعية في،القرى في مكة المكرمة
ّ
. خ ل نشاطاته ا خرى والتي سيصلت هذا البحث الضوء عليها بعون
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اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﻤﻔﺘﺎﺣﻴﺔ) :آصفية ،جهود علمية فكرية،ياسين الخطيب(.

اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ:
الحمد

رب العالمين وأفضل الص ة وأتم التسليم على سيدںا

وعلى آله وصحبه أجمعين.

وبعد:
ً
فعلى ضفاف ںهر الفرات تقع مديںة صغيرة نسبيا بحجمها ،ولكںها كبيرة بتاريخها ورجالها ومواقفها وأهلها إںها
يا سادتي ــ مديںة الفلوجة مديںة المساجد وبلدة ا ماجد ،هذه المديںة ُعرفت بأںها مديںة العلم والعلماء والفقهوالفقهاء والكرم والكرماء والںبل والںب ء ،مديںة ا بطال والشجعان والرجال الذين مرغوا أںف المحتل ا مريكي
ً
بالتراب ،و يزال الجرح الذي أحدثه أبطالها با مريكان ںازفا لم يںدمل بعد ).(١
هذه المديںة التي و ُ
لدت فيها وترعرعت ونشأت و ُ
زلت أںهل من عذب فراتها وأتفيأ تحت وارف ظ لها ،أ
ً
تستحق مںي أن أكتب شيئا عںها وعن الحياة العلمية فيها ،خصوصا عن المدرسة ا صفية فيها التي كاںت مصدر
اشعاع للمديںة فقط وإںما لكثير من مدن العراق والعالم ا س مي .فجاء بحثي هذا بعںوان :المدرسة ا صفية
ً
في الفلوجة وآثارها العلمية والفكرية  ,ا ستاذ الدكتور ياسين بن ںاصر الخطيب الكبيسي اںموذجا
وقد تركز البحث في الحديث عن شخصية بارزة من ت ميذ هذه المدرسة المباركة ا وهو الشيخ الدكتور
ياسين ںاصر الخطيب الكبيسي  ,لما تركه من ارث علمي وفكري ودعوي متميز ,تمثل في عشرات المؤلفات
الںافعة  ,ومئات المحاضرات الماتعة  ,والكثير من المواقف الرائعة التي يشهد له بها القاصي والداںي.
وقد تطلبت مںي طبيعة البحث إلى أن يقسم إلى ث ثة مباحث:
المبحث ا ول :ںبذة مختصرة عن المدرسة وشيوخها ،واثارها العلمية.
المبحث الثاںي :الدكتور ياسين الخطيب حياته ونشأته واثاره العلمية وقد تكون من مطلبين:
المطلب ا ول :حياته ونشأته
المطلب الثاںي :اثاره العلمية
المبحث الثالث :آثاره الفكرية والدعوية.
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ً
ً
و بد من ا شارة الى ان هذه البحث على الرغم من صغره  ,ا اںه اخذ مںي وقتا طوي لجمع مادته  ,وقد
ً
قمت بعدة زيارات ولقاءات لبعض اصدقاء الشيخ واخواںه  ,كما اںںي راسلت الشيخ كثيرا ل جابة على اسئلتي
المتعددة  ,وكان يبخل ل جابة عںها بكل غبطة وسرور ,كما اںںي راسلت احد ط به ونسيبه وهو الدكتور علي
الص بي المفكر والمؤرخ المعروف ليجيب على بعض اسئلتي ولكن لم يرد علي الى ا ن.
واقول ايضا ان الشيخ ياسين حفظه يستحق ان تكتب عںه رسالة ماجستير او اطروحة دكتوراه  ,وذلك من
ً
اجل تغطية كافة الجواںب العلمية والفكرية والدعوية لشيخںا المفضال .واخيرا فأںي اسأل ان اكون قد وفقت
في هذه البحث اںه ولي ذلك والقادر عليه.

اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻷول:
ﻧﺒﺬة ﺗﺎرﻳﺨﻴﺔ ﻋﻦ اﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻵﺻﻔﻴﺔ وﺷﻴﻮﺧﻬﺎ وآﺛﺎرﻫﺎ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ
الحديث هںا مںصب على المدرسة ا صفية من حيث:الفكرة والتأسيس وشيوخ العلم الذين تولوا التدريس فيها
وإدارتها.
اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول :ﻓﻜﺮة اﻟﻤﺪرﺳﺔ وﺗﺄﺳﻴﺴﻬﺎ
ً
أوﻻ :ﻓﻜﺮة اﻟﻤﺪرﺳﺔ:
مدرسة ا صفية من مدارس الشيخ الواحد التي كاںت سائدة في العالم ا س مي في وقتها ،قد كاںت هذه المدارس
مںتشرة في العراق و سيما في بغداد التي كثرت فيها ،وفي شمال العراق في مںاطق كردستان ،وعدد من المدن
العراقية ا خرى.
ويقوم ںظام هذه المدارس على تحلق طلبة العلم حول شيخ يتم اختياره للتدريس في المدرسة الدينية وا مامة
والخطابة في الجامع الذي يحويها .وهكذا نشأت مدرسة )ا صفية(؛حيںما عين الشيخ حامد الم حويش
ً
ً
وخطيبا في جامع الفلوجة الكبير عام )١٩٣٠م(؛ حيث تم على يده افتتاح المدرسة في العام )١٩٤٤م(.
لود،إماما
المو
قبل أن ُيںقل إلى بغداد سںة  ،١٩٤٦بعد أن قضى ستة عشر عاما في جامع الفلوجة الكبير ).(٢
وقد استمرت المدرسة في مسيرتها بعده ،وأدارها عدد من العلماء ،كما سںعرف بعد قليل
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ﺛﺎﻧ ًﻴﺎ :ﺷﻴﻮخ اﻟﻤﺪرﺳﺔ
تعاقب على المدرسة ا صفية مںذ تأسيسها عام )١٩٤٤م( وحتى إغ قها في السبعيںات من القرن المي دي الماضي؛
عدد من الشيوخ الذين أداروها ودرسوا فيها ،وعملوا على تواصل الحياة العلمية في مديںة الفلوجة من خ لها،
وهم:
 .١الشيخ حامد الم حويش المولود .ولد الشيخ سںة ١٣١٦هـ ١٨٩٨ -م في محافظة دير الزور في سوريا ،ومنشأ
قاضيا فيها ولكںه اعتزل وظائف الدولة ً
زهدا ً
أسرته ا ول هو مديںة عاںة فقد كان والده الشيخ أحمد ً
وورعا
وزاول التجارة وكان يقوم بالتدريس والوعظ وا رشاد حسبة لوجه تعالى .أما جده الم حويش فقد كان
ً
قاضيا ً
مشهورا في ب د الشام ولي القضاء مدة طويلة كان آخرها ً
ً
شرعيا لمديںة تدمر في سوريا وذلك
عالما
سںة ١٣٠٨هجرية.
درس الشيخ مبادئ العلوم ا س مية على والده ثم عمه الشيخ عبد القادر الم حويش .وعںدما اںتقل مع
رشيد آل الشيخ

أسرته إلى بغداد تتلمذ على مشاهير علماء بغداد ا ع م وفي مقدمتهم الع مة الشيخ
داوود والشيخ عبد الوهاب الںائب والشيخ ںجم الدين الواعظّ .
عين ً
معلما في مدرسة التفيض )(٣الهلية ثم
ً
إماما في مسجد الخںيںي في جاںب الكرخ ببغداد ،ثم تقل إلى قضاء الفلوجة ً
عين ً
ّ
ً
ومدرسا
وخطيبا
إماما
بںاء على رغبة أهالي القضاء .وقد مكث ستة عشر ً
ً
عاما وحده ً
قائما بالتدريس وا رشاد وا فتاء ولم يكن
ً
مقتصرا على مديںة الفلوجة بل كان يخرج إلى القرى وا رياف بين العشائر للدعوة إلى وبتأريخ
إرشاده
ً
ومدرسا في جامع الںعماںي ثم ںقل ً
 ٢٥/٧/١٩٤٦ںقل إلى بغداد ً
ً
إماما في
وخطيبا في جامع خضر بك
إماما
ً
ً
ومدرسا في مدرسة ںائلة خاتون.
وخطيبا في الحضرة القادرية
جامع الحيدر خاںة
وبعد هذا العمر الحافل بالدعوة إلى

اختاره

تعالى إلى جواره وذلك في سںة  ،١٩٦٣وكاںت وفاته في

اليوم الذي توفى فيه المرحوم الع مة السيد فؤاد ا لوسي ،ودفن في مقبرة الشيخ معروف بجاںب الكرخ ).(٤
 .٢الشيخ عبد العزيز إبراهيم العاںي المولود سںة )١٨٧٩م(،وقد تولى ا مامة والخطابة في الجامع الكبير وإدارة
المدرسة ا صفية ،بعد اںتقال الشيخ حامد الم حويشإلى بغداد في العام)١٩٤٦م( ،وتوفي عام )١٩٤٩م(،
ودفن في مقبرة الفلوجة القديمة ).(٥
 .٣القاضي أمين الخطيب الكبيسي ،الذي أسںد إليه التدريس في المدرسة ا صفية ،وهو من مواليد
)١٨٥٠م( ،وكاںت وفاته عام )١٩٤٨م( ،وكان فض ً عن تدريسه في ا صفية ً
قاضيا شرعيا للمديںة وما حولها.
ومن أبرز ط به في الفلوجة :الشيخ مشحن الفرحان والحاج عبد الهادي الراوي ،والشيخ مشرف محي
ا سدي ).(٦
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أمين الخطيب،

 .٤الشيخ عبد العزيز سالم السامرائي ،ولد في سامراء سںة )١٩١٤م( ،وبعد وفاة القاضي
ً
عين ً
ً
ومدرسا في جامع الفلوجة الكبير وبقي فيه إلى سںة )١٩٧١م(؛ حيث ںقل إلى المدرسة
وخطيبا
إماما
الدينية في سامراء بعد ما أصيب بأمراض عدة اضطرته إلى ذلك ،ثم اںتقلت روحه إلى بارئها عام )١٩٧٣م(،
وخرج في تشييعه آ ف الںاس من أهالي سامراء والفلوجة وبغداد وهيت والرمادي والمںاطق المحيطة
بها ).(٧
 .٥الشيخ إبراهيم رحيم جدي الهيتي ،ولد في هيت سںة )١٩٣٣م( ،ودخل المدرسة الدينية في سامراء ودرس
فيها على يد الشيخين :أحمد الراوي والسيد عبد الوهاب البدري )رحمهما

( ،ثم درس في آصفية

الفلوجة سںة )١٩٥٣م( .وفي سںة )١٩٧١م( بعد ںقل الشيخ عبد العزيز سالم السامرائي إلى سامراء؛ عين
ً
ومدرسا في جامع الفلوجة الكبير ،وتوفي سںة ).(٨) (١٩٨٤
إماما وخطيبا
اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻲﻧ
آﺛﺎر اﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ
قدمت المدرسة ا صفية خدمات كبيرة للعلم وط به في مديںة الفلوجة ومحيطها وفي عموم محافظة ا ںبار ،ثم
تطورت خدماتها وامتد عطاؤها لمختلف مںاطق العراق والعالم ا س مي ،بعد التحاق أعداد من الطلبة بها من
ً
محافظات مختلفة من العراق ،من بغداد وبابل والموصل وغيرها ،فض عن طلبة من خارج العراق و سيما من
تركيا وافريقيا .وقد كان إرث المدرسة الرئيس هو هؤ ء الطلبة الذين تخرجوا مںها ثم اںتشروا في البلدان مدرسين
ومعلمين ) (٩وائمة وخطباء ودعاة.
ً
أما على الصعيد العلمي تاليفا ونشرا للعلوم؛ فقد كان اںتاجها في البداية مںحصرا في شيخها الشيخ عبد العزيز
السامرائي وكتبه المختصرة ورسائله التي ألفها غراض علمية تخص مںاهج المدرسة ،ثم توسع هذا ا مر على
يد عدد من خريجيها الذين اكملوا دراساتهم في الكليات الشرعية ثم الدراسات العليا داخل العراق وخارجه،
فقد أصدروا ً
كثيرا من الكتب والدراسات والبحوث التي كان حصيلة تلقيهم العلم على يد الشيخ عبد العزيز في
ا صفية ،وعليه يمكن نسبتها للمدرسة فهي ںتاج غرس على مدى سںوات طويلة،أثروا به المكتبة العربية وا س مية
ببدائع التآليف وأںواع التصاںيف وفي شتى علوم الشريعة من تفسيروحديث وفقه وأصول وںحو وصرف ومںطق
وغيرها من العلوم ا خرى.
ولم ںقصد الحصر وا ستقراء التام هںا فهذه المؤلفات كثيرة ً
جدا ،وعدد الطلبة الذين درسوا في هذه المدرسة
في مرحلة الشيخ عبد العزيز السامرائي هم )ً (٧٠
طالبا ،بحسب ما استفدںاه من شهادات عدد من أبرز ط بها،
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ومن الشيخ يونس السامرائي في كتابه تاريخ علماء بغداد ،والشيخ عبود فياض المشهداںي في كتابه تاريخ علماء
الفلوجة.
وسأشير هںا الى مؤلفات الشيخ عبدالعزيز رحمه

 ,واسماء الذين تخرجوا من المدرسة ولهم مؤلفات

وقد احصى الشيخ الدكتور خالد احمد الصالح عدد مؤلفات الشيخ عبدالعزيز رحمه
ً
ً
ً ً
)(١٠
كتابا تأليفا وتحقيقا ورسالة في مختلف علوم الشريعة واللغة العربية وغيرها

 ,فقاربت ا ربعين

اما الشيوخ الذين تخرجوا من هذه المدرسة ولهم ںتاجات علمية معروفة  ,فسأذكر اسماءهم فقط  ,خشية
ا طالة
ومن احب ا ستزادة فليراجع كتاب خالد احمد الصالح المعںون الشيخ عبدالعزيز سالم السامرائي
وسأذكر هذه ا سماء على ترتيب الحروف الهجائية
 .١ا.د .ابراهيم صايل الفهداوي
 .٢ا.د .احمد عبيد الكبيسي
 .٣ا.د .اسماعيل عبدالرزاق محمود الدوسري
 .٤ا.د .حارث اسليمان الضاري
 .٥ا.د.

عبيد الكبيسي

 .٦ا.د .طه جابر العلواںي
 .٧ا.د .عبد الحكيم عبدالرحمن السعدي
 .٨ا.د .عبدالرزاق عبدالرحمن السعدي
 .٩د .عبدالعليم عبدالرحمن السعدي
 .١٠د .عبدالقادر عبد

العاںي

 .١١ا.د .عبدالقادر رحيم الهيتي
 .١٢ا.د .عبدالملك عبدالرحمن السعدي
 .١٣ا.د .فرج توفيق الوليد
 .١٤ا.د .قوام الدين عبدالستار الهيتي
 .١٥ا.د .مشعان سعود العيساوي
 .١٦ا.د .هاشم جميل عبد
 .١٧ا.د .ياسين ںاصر الخطيب
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اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻲﻧ  /ﺣﻴﺎﺗﻪ وآﺛﺎره اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ وﻳﺘﻜﻮن ﻣﻦ ﻣﻄﻠﺒﻴﻦ:
اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻻول :ﺣﻴﺎﺗﻪ وﻧﺸﺄﺗﻪ
اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻲﻧ :آﺛﺎره اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ

اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻻول :ﺣﻴﺎﺗﻪ وﻧﺸﺄﺗﻪ
اﺳﻤﻪ وﻧﺴﺒﻪ وﻣﺮاﺣﻞ دراﺳﺘﻪ
هو العالم الفاضل والشيخ الجليل ياسين بن ںاصر بن محمود بن عبدالمحسن بن

بن

امين بن احمد بن

ياسين بن هاشم الخطيب الكبيسي وينتهي نسبه الى زين العابدين بن الحسين بن علي بن ابي طالب رضي
عںهم ).(١٢
يكںى بأبي طه على اسمه ولده البكر طه
و دته ونشاته :ولد شيخںا حفظه

في مديںة الفلوجة عام  (١٣) ١٩٣٩وقد نشأ في كںف والده الرجل الصالح

الحاج ںاصر محمود الخطيب  ,والذي يشهد له القاصي والداںي ممن يعرفه بالتقوى والص ح والخوف من

تعالى

وكان للحاج ںاصر ديوان يلتقي فيه الںاس ويتجمعون تلقى فيه المواعظ الدينية التي تحث الںاس على ا لتزام
بديںهم والتخلق بأخ ق ںبيهم صلى

عليه وسلم

درس الشيخ ياسين في مدرسة ا ںبار ا بتدائية .وبعد ان اكملها دخل الى المدرسة ا صفية في الفلوجة بشهر
شباط ١٩٥٣

)(١٤

ثم التحق بعد ذلك بالمدرسة القادرية في بغداد وبقي فيها سنتان يںهل من علومها ويتعلم من شيوخها

)(١٥

ثم دخل بعد ذلك دار المعلمين وتخرج مںها عام  , ١٩٦٠ثم دخل بعد ذلك كلية ا مام ا عظم في بغداد وتخرج
مںها عام  ١٩٧٥بتقدير امتياز.
ثم رحل بعد ذلك شيخںا كمال دراسته العليا في المملكة العربية السعودية  ,حيث حصل على الماجستير
من كلية الشريعة جامعة ام القرى بتقدير امتياز عام  ١٣٩٩هـ وكان عںوان الرسالة )ثبوت النسب( وحصل على
الدكتوراه من ںفس الكلية عام  ١٤٠٤هـ بتقدير امتياز ايضا وكان عںوان ا طروحة تحقيق كتاب الزكاة من كتاب
الحاوي الكبير ل مام الماوردي ت  ٤٥٠هـ

)(١٦

ترقى الى مرتبة استاذ مشارك )استاذ مساعد( عام  ١٤١٩هـ وترقى الى مرتبة ا ستاذية عام  ١٤٢٤هـ
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أوﻻده:
رزق شيخںا حفظه

ً
بسبعة من ا و د الذكور وثماںية من البںات  ,وكلهم يحفظ القران الكريم كام  ,كما ان

سبعة من احفاده يحفظون القران الكريم كام .

)(١٨

وأوﻻده ﻫﻢ:
 .١د .طه ياسين الخطيب ا ستاذ المشارك بجامعة البحرين
 .٢ا .د .عبد القادر ياسين الخطيب .ا ستاذ بجامعة ا مير سلطان في الرياض
 .٣د.

ياسين  ,استاذ مساعد بجامعه ام القرى

 .٤د .عبد المهيمن ياسين .استاذ مساعد بجامعه ام القرى
 .٥د .ابراهيم ياسين ,
 .٦د .عبد الدائم ياسين
 .٧الشيخ ںاصر ياسين الخطيب ).(١٩
اﺑﺮز ﺷﻴﻮﺧﻪ:
 -١الشيخ الع مة عبد العزيز سالم السامرائي رحمه

تعالى وقد تقدمت ترجمته

 -٢الشيخ حسين حامد حسان من علماء مكة المكرمة  ,ولد عام  ١٩٣٢م ببںي سويف في مصر  ,وهو استاذ
ا قتصاد ا س مي  ,وعضو ا تحاد العالمي لعلماء المسلمين  ,وعضو المكتب التںفيذي لمؤتمر العالم ا س مي ,
وعضو المجلس ا وربي ل فتاء والبحوث

)(٢٠

 -٣الشيخ محمود علي عبد الدائم رحمه

أﺑﺮز ﺗﻼﻣﻴﺬه:
 -١د .ماهر بن حمد المعيقلي  ,امام الحرم المكي المعروف وا ستاذ المساعد لقسم الدراسات القضائية في جامعة
ام القرى والمولود عام ١٩٦٩
 -٢ا.د .حامد مدة الجدعاںي ا ستاذ في قسم الدراسات القضائية جامعة ام القرى
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 -٣د .عبد اللطيف بن عبد الرحمن الحارثي  ,شغل عدة مںاصب مںها وكيل وزارة العدل في المملكة العربية
السعودية

)(٢٢

ﺻﻔﺎﺗﻪ:
عرف الشيخ ياسين حفظه

بدماثة الخلق وطيب الںفس وح وة المعشر وكرم الضيافة .ع وة على الص ح

والتقوى الظاهرة عليه .يذكر ذلك عںه اصحابه واقراںه ومن عاشره وصحبه وجالسه ,فا بتسامة

تفارق محياه

ٌ
مستمر طيلة فترة جلوسه عںده.
والدعابة يخلو مںها مجلسه .والترحيب بالضيف والقادم اليه
لقد التقيت بشيخںا كثيرا من اكثر من  ٢٠سںه  ,فلمست فيه مثال العالم الرباںي العامل بما علم  ,ومثال الداعية
ً
الذي يحمل هم ديںه ويسعى جاهدا لتبليغه للںاس يكل و يمل  ,ومثال الرائد الذي يںصح اهله ويصدقهم,
ومثال الرجل المهتم بأمور المسلمين و سيما امور العراقيين  ,فكان يتفقد احوالهم ويسأل عںهم ويتألم لمهم ,
ووجدت فيه مثال الرجل السخي المعطاء الذي يجود بما عںده للسائل والمحتاج يبخل و يضن.
يخلو مجلسه عن موعظة وتذكير وعلم وادب  ,وسمت حسن  ,ويمكںںي ان اجمل اهم صفاته على الںحو
ا تي:
 .١الخوف من

والخشية مںه

 .٢الكرم والسخاء وا ںفاق في سبيل
 .٣مد يد العون والمساعدة للمحتاجين والفقراء والمعوزين حتى ان راتبه يبقى مںه شيء جراء ذلك

)(٢٣

 .٤الصدع بقول الحق والجهر به يخاف في سبيل ذلك لومة ئم او عذل عاذل
 .٥اقامة الو ئم الكبيرة للقادمين اليه من العراق في مواسم الحج والعمرة  ,وقد حضرت بعض هذه الو ئم
وكان الحضور بالعشرات.
وهذه الو ئم يحضرها الكثير من علماء العراق ودعاته واساتذة الجامعات فيه ومن عموم الںاس  ,وهذا الكرم
الكبير والسخاء الجميل يقوم به شيخںا مںذ اكثر من  ٤٠سںه يسأم و يفتر  ,يعاوںه في ذلك ابںاؤه البررة والذي
ً
ً
ارجوا ان يقتدوا بأبيهم ويتأسوا به وليس ذلك غريبا عليهم و بعيدا عںهم فأن التشبه بالكرام ف ح.
اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﺘﻲ ﺷﻐﻠﻬﺎ.
ً
ً
ُ .١
عين اماما وخطيبا في جامع المسيب الكبير عام ١٩٥٨
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 .٢بعد تخرجه من دار المعلمين عمل في التعليم ا بتدائي في مدرسة الوطن في مںطقة بںي زيد في ںاحية
الكرمة عام ١٩٦٠

)(٢٥

 .٣تقدم مع اكثر من مئة متقدم لشغل وظيفة واعظ في الجيش العراقي  ,فلم يںجح من هؤ ء المتقدمين
ا خمسة اشخاص  ,ث ثة مںهم من خريجي المدرسة ا صفية في الفلوجة  ,وهم الشيخ ياسين الخطيب
سعيد الوليد  ,والحاج اسماعيل جلوب الهيتي(٢٦) .على اثرها عين الشيخ الخطيب

 ,والحاج ياسين
ً
واعظا في الجيش العراقي من عام  ١٩٦١الى عام .(٢٧) ١٩٧١

 .٤بعد اكماله للدكتوراه  ,عمل رئيسا لقسم العلوم الشريعية في معهد العلوم العربية وا س مية في العاصمة
ا ںدونسية جاكارتا التابع لجامعة ا مام

بن سعود في الرياض لمدة ث ث سںوات

)(٢٨

 .٥وبعد عودته من اںدونسيا تعاقد بصفة تدريسي مع كلية الشريعة والدراسات ا س مية في جامعة ام القرى
في مكة المكرمة من عام ١٤٠٨هـ الى عام ١٤٣٦هـ

)(٢٩

 .٦ومع عمله في كلية الشريعة  ,فقد درس في معهد الحرم المكي الشريف قسم الدراسات العليا من عام ١٤٢٥
هـ الى عام  ١٤٣٧هـ

)(٣٠

ً
 -٧بعد تقاعده من الجامعة ُ ,
عين مستشارا في كلية الشريعة جامعة ام القرى لمدة عام واحد عام  ١٤٣٣هـ
ً
 -٨وفي عام  ١٤٤٠هـ عين مسشارا في معهد المخطوطات واحياء التراث ا س مي التابع لجامعة ام القرى و

)(٣١

زال كذلك ,

)(٣٢

 -٩عين مستشارا في المجمع الفقهي ا س مي التابع لرابطة العالم ا س مي لمدة عام وںصف  ١٤٣٣,هـ
 -١٠درس في مدرسة الخنساء الخيرية للبںات حسبة

تعالى من عام  ١٤٢٥هـ ــ  ١٤٣٧هـ

)(٣٣

)(٣٤

اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻲﻧ :آﺛﺎره اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ
اﻟﻤﺆﻟﻔﺎت واﻟﺒﺤﻮث واﻟﻤﻘﺎﻻت
َ
الف شيخںا -حفظه

 -مؤلفات عدة في الفقه ا س مي وفي علم ا ديان ،كما قام بتحقيق عدد من الكتب في

مجال الفقه.
كما كتب ً
عددا ً
كبيرا من البحوث المتںوعة في الفقه والتفسير والتجويد واللغة العربية ،ونشر مقا ت عدة في
مجال الفروق اللغوية ،مما يدل على سعة علمه وغزارة معرفته وتںوع ثقافته.
والذي اريد ان اسجله هںا هي تلك الهمة العالية والنشاط الكبير  ,الذي تحلى به الشيخ ياسين  ,بحيث تمكن
ً
ً
ً
من تأليف وتحقيق خمسة عشر كتابا  ,وكتابة اكثر من اربعين بحثا متںوعا  ,وكتابة عشرات المقا ت ,هذا اضافة
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الى مشاغله ا خرى والتزاماته الكثيرة ,

دره من عالم كبير وشيخ جليل ُ ,
تقصر امام همته همة الكثيرين من

اهل العلم والفضل في هذه الزمان.
و بد من ا شارة الى اںي لم اعلق على هذه المؤلفات والبحوث خشية ا طالة.
ً
أو بذكر المؤلفات ،ثم الكتب التي حققها ،ثم البحوث التي كتبها وںتعرف ً
اخيرا على المقا ت التي
وںبدأ
كتبها.
اﻟﻤﺆﻟﻔﺎت:
 .١ثبوت النسب وهي رسالته للماجستير ،وقد طبعت عام ١٤٠٧هـ.
 .٢البيع بشرط البراءة من العيوب.
 .٣بيع المزاد ،وقد طبع الكتابان في دار المںارة للنشر والتوزيع ،جدة ،ط.١٩٩٨ ،١
 .٤احكام السجود ،طبع في مطابع الصفا.
 .٥احكام جلسة ا ستراحة ،طبع في مطابع الصفا.
 .٦بين القرآن والعهد القديم والحديث ،طبع باللغتين العربية وا ںدوںيسية في إںدوںيسيا.
 .٧ںظرية الضمان ،طبع مكتبة ا سدي في مكة المكرمة١٤٢٨ ،هـ.
 .٨المدخل الشريعة ا س مية )المختصر( طبع في مكتبة إحياء التراث ا س مي ،مكة المكرمة ،ط٢٠١٨ ،١م.
اﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎت:
 .١كتاب الفتح الرباںي بمفردات ا مام أحمد بن حںبل الشيباںي ل مام أحمد بن عبد المںعم الدمںهوري
ا زهري ت١١٩٢ :هـ ،دراسة وتحقيق ،دار المعرفة ،بيروت ،ط٢٠١٠ ،١م.
 .٢كتاب تكريم المعيشة في تحريم الحشيشة ،لقطب الدين بن أحمد القسط ںي المالكي ت٦٨٦:هـ.
 .٣كتاب تتميم التكريم لما في الحشيشة من التحريم ،للمؤلف .وهو اكمال للكتاب الذي ُ
سبقه.
 .٤السهام المريشة في تحريم الحشيشة ،لعبد الكريم بن عبد الخليفتي الحںفي ت١١٣٣ :هـ ،طبع ١٤١١هـ.
 .٥التذكرة في الفقه ا س مي الشافعي ،بن الملقن سراج الدين ابو حفص عمر بن علي ت  ٨٠٤هـ ،دار
المںارة ط.١٩٩٠ ،١
 .٦ںكت المسائل المحذوف مںه عيون الد ئل ،بي اسحاق ابراهيم بن علي الشيرازي ت  ٤٧٦هــ عالم
الكتب ،بيروت ،ط.١٩٩٨ ،١
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 .٧تحقيق كتاب الزكاة من كتاب الحاوي الكبير بي الحسن الماوردي ت  ٤٥٠هـ
ﺟـ  -اﻟﺒﺤﻮث:
 .١ا ستحالة واحكامها في الفقه ا س مي.
 .٢ضمان البئر ،نشر في مجلة البحوث ا س مية ،وهي مجلة تصدر عن الرئاسة العامة دارة البحوث العلمية
وا فتاء والدعوة وا رشاد في السعودية ،ج  ٥٦ص.٢٣٣
 .٣ا ںتفاع بالوديعة وضماںها ،نشر في مجلة البحوث الفقهية المعاصرة ،العدد ١٤٧١ ،٣١هـ.
 .٤خلط الوديعة ،نشر في مجلة ا حمدية ،العدد .١٩٩٨ ،١
 .٥اعمال الحاج بعد الںفر من مںى ،نشر في سلسلة دعوة الحق التابعة لرابطة العالم ا س مي.
 .٦المباںي ا يلة للسقوط ،نشر في مجلة البحوث الفقهية المعاصرة ،العدد ،٣٨ ،مجلد١٩٩٨ ،١٠م.
 .٧احكام الجلود في الفقه ا س مي ،نشر في مجلة المجمع الفقهي ،التابع لرابطة العالم ا س مي ،العدد ،١٥
١٤٢٣هـ،
 .٨ںظرية القصد ا حتماليُ ،قبل للنشر في مجلة الحقوق ببغداد.
 .٩حكم اشتراط الصوم لصحة ا كتاف وا ثار المترتبة على ا خت ف فيه .نشر في مجلة المجمع الفقهي
العدد  ١٤٢١ / ٣١هـ
 .١٠حكم القاضي فيما خالف الظاهر الباطن.
 .١١الزحام في المزدلفة ،نشر في مجلة المجمع الفقهي التابع للرابطة.
 .١٢ںظرية القصد الجںائي بين تعيين المجںي عليه وعدم تعينيه ،نشر في مجلة كلية العلوم ا س مية ،جامعة
بغداد.
 .١٣ا ستحالة واحكمها في الفقه ا س مي ،نشر في مجلة المجمع الفقهي التابع للرابطة ،العدد١٤٢٤ ،١٦ ،هـ.
 .١٤اثر الوقف في نشر التعليم والثقافة ،نشر ضمن ںدوة الوقف المقامة في جامعة أم القرى ،العدد  ،١٦مجلد
١٤٢٤ ،١٤هـ.
 .١٥قصة أصحاب الجںة وأثر الںية في الشريعة ا س مية ،نشر في سلسلة دعوة الحق التابعة للرابطة.
 .١٦بحث في الص ة ،قبل في المجمع الفقهي التابع للرابطة.
 .١٧بحث في الزكاة ،قبل في المجمع الفقهي التابع للرابطة.
 .١٨حكم لباس الثياب الحمر ،قبل في مجلة البحوث العلمية ،العدد ١٤٣١ ،٩٠هـ.
 .١٩اثر الرضا بالجريمة على المسؤولية الجںائية في جريمة القتل.
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 .٢٠البصمة الوراثية ،حجتيها ومجال ا ستفادة مںها ،نشر في مجلة العدل ،عدد شهر محرم١٤٢٩ ،هـ.
 .٢١ا ستحالة مفهومها واحكامها )مادة الهيبارين( قبل للنشر في الموسوعة الطبية.
 .٢٢البںوك الطبية ،قبل للنشر في الموسوعة الطبية.
 .٢٣عداس الںيںوي ،ارسل الى مجلة الجامعة١٤٢٩ ،هـ.
 .٢٤ںظرية ا همال وتطبيق الضمان فيها على الوديعة ،قبل للنشر في مجلة البحوث الفقهية المعاصرة١٤٣٠ ،هـ.
 .٢٥أصحاب الرس ،ارسل الى مجلة العرب١٤٣٠ ،هـ.
 .٢٦التعتيم بين ا باحة والتحريم ،ارسل الى مجلة العرب١٤٣٠ ،هـ.
 .٢٧البںوك الطبية )بںوك ا جںة ،وبںوك الحيامن المںوية ،وبںوك البويضات والجيںات( ارسل الى مؤتمر الفقه
ا س مي الثاںي ،جامعة ا مام

بن سعود ا س مية١٤٣٠ ،هـ.

 .٢٨قصة موسى وصهره ،والحكم المستفادة مںها ،ارسل الى سلسلة دعوة الحق التابعة للرابطة١٤٣٠ ،هـ.
 .٢٩تصوير الںازلة واثره في بيان حكمها ،ارسل الى مركز التميز البحثي في فقه القضايا المعاصرة
 .٣٠اثر العرف والعادة ،ارسل الى مركز التميز البحثي في فقه القضايا المعاصرة.
 .٣١ںظرية استقرار المعام ت } تحت الطبع{ ).(٣٥
 .٣٢الفرق بين إن وإذا في القرآن الكريم } تحت الطبع{.
 .٣٣ا ق ب في القرآن الكريم ومعاںيه } تحت الطبع{.
 .٣٤اللف والنشر في القرآن الكريم} تحت الطبع{.
 .٣٥تعداد ا شياء في القرآن الكريم وسببه وفائدته} تحت الطبع{.
 .٣٦ںظرية استقرار المعام ت واثرها على العقود وتطبيق ذلك على بعض المعام ت الحالية١٤٣٥ / ،هـ.
 .٣٧المخدرات واثرها على الدںيا والدين.
 .٣٨بيع الںرد.
 .٣٩فقه الحج ،نشر في مجلة مںار الجامعة١٤٢٢ / ،هـ.
 .٤٠معوقات اقامة الع قات بين ا جهزة ا مںية والجمهور١٤٢٢ / ،هـ.
 .٤١بحث عن التںصير١٤٢٠ /،هـ.
 .٤٢السںد الشرعي ل يداع في السجن ،معام ت السجيںات على ضوء احكام الشريعة ا س مية ،التوعية
الدينية إداء الفرائض وقراءة القرآن الكريم ،واثرها في تهذيب سلوك السجيںات.
 .٤٣اضرار المخدرات واثرها على الفرد والمجتمع  ١٤٢٢ /هـ
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د -اﻟﻤﻘﺎﻻت:
كتب شيخںا د .ياسين مقا ت عديدة ،ومتںوعة في كثير من الصحف والمج ت ،وله حلقات متواصلة في مجلة
المںهل ) (٣٦بعںوان "الفروق اللغوية" من هذه المقا ت:
 .١اللف والنشر في القرآن الكريم والسںة الںبوية.
 .٢الكلمات التي تعطي معںيين بتكرارها في الوقف وا بتداء.
 .٣المد المتصل وفائدته في التفسير.
 .٤كلمات المد المتصل وع قتها بمرادفتها ما ليس فيه مد متصل ).(٣٧
 .٥التجويد والتفسير ،رمضان١٤٣٦ /هـ.
 .٦الفرق بين التصحيف والتحريف ،العدد١٤٢٧ ،٦٠٢ /هـ.
 .٧الفروق في اللغة ،عدد ١٤٢٩ ،٦١٢ /هـ.
 .٨الفرق بين وقف وقام ،المںهل ،العدد ١٤٢٦ ،٥٩٧ /هـ.
ﻫـ -اﻟﻨﺪوات واﻟﻤﺆﺗﻤﺮات:
 .١ںدوة عن المخدرات بجامعة أم القرى.
 .٢مؤتمر المسلمون والتحديات المعاصرة.
 .٣مؤتمر الوقف ،جامعة أم القرى.
 .٤مؤتمر الزحام في الحج في رابطة العالم ا س مي.
 .٥مؤتمر حقوق ا نسان في السلم والحرب ،الرياض.
 .٦مؤتمر الفقه ا س مي بجامعة ا مام

بن سعود١٤٣١ ،هـ.

 .٧ںدوة عن التںصير في العالم ا س مي بجامعة أم القرى.
 .٨ںدوة عن مميزات الشريعة ا س مية.
 .٩ںدوة عن المںهجية في طلب العلم.
 .١٠ںدوة عن تحديد النسل في رابطة العالم ا س مي ).(٣٨
 .١١شارك في الدورة التدريسية الخاصة التي اقامتها جامعة ا مير ںايف١٤٢٥ ،هـ ،بعںوان "تںمية مهارات
العام ت في السجون".
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ج  /ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﺒﺤﻮث
ً
ںظرا لشهرة شيخںا العلمية ومكاںته السامية بين اهل العلم والمعرفة  ,فقد ارسلت اليه
عشرات البحوث لتقييمها وبيان مدى ص حيتها للنشر في المج ت المختلفة او للترقية الى رتبة علمية اعلى
ً
)(٣٩
 ,وقد بلغت هذه البحوث اكثر من ثماںين بحثا من دو عربية واس مية عدة.

اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻟﺚ
ﺟﻬﻮده اﻟﺪﻋﻮﻳﺔ واﻟﻔﻜﺮﻳﺔ
لم تقتصر جهود شيخںا الدكتور ياسين حفظه

الدعوية على ا مامة والخطابة فقط .واںما شملت التدريس في

المدارس الخاصة وفي الجامعات العربية وا س مية  ,وعلى القاء المحاضرات الدعوية والتربوية في المساجد
ً
وفي ا ذاعة  ,في كل من العراق ومصر واںدوںيسيا والسعودية فترة تربو على الستين عاما  ,ويمكن ان ںجمل
محطات حياته الفكرية والدعوية على الںحو ا تي:
ً
ً
ً
 .١عمل اماما وخطيبا في مسجد المسيب الكبير ــ كما قدمںا وعمل ايضا معلما في المدارس ا بتدائية لمدة
ً
)(٤٠
عام  ,كان خ لها مثا ل مام والخطيب الملتزم  ,وللمعلم الذي يؤدي عمله على اتم وجه واحسںه.
ً
 .٢عمل واعظا في الحرم المكي من العام  ١٣٩٨هـ ــ  ١٤٠٣هـ وكان كرسيه عںد باب الملك عبد العزيز رحمه
 ,واختيار شيخںا لهذه المهمة الكبيرة وفي ذلك المكان المقدس  ,الذي يؤوي اليه الںاس من كل حدب
وصوب  ,سيما في مواسم الحج ليدل د لة اكيدة على علو كعبه ورفعة مںزلته بين علماء عصره.
 .٣لم يكتف بالتدريس في معهد العلوم العربية وا س مية في اثںاء وجوده في اںدوںيسيا  ,واںما كان يخرج
ُ
يخطب في مساجدها ويلقي الدروس
خارج العاصمة جاكارتا يدعو الى سبحاںه وتعالى حيث كان
ً
والمواعظ الدينية فيها وتترجم تلك الدروس والخطب مباشرة  ,بقي على ذلك مدة ث ث سںين وهي المدة
التي بقي فيها هںاك

)(٤١

 .٤اشترك في برںامج فتاوى على الخط المباشر من عام  ١٤٢٥هـ ــ  ١٤٣٩هـ من بعد ص ة العشاء الى الساعة
العاشرة مساءا  ,وفي كل يوم كان يجيب الںاس على اسئلتهم الدينية وا جتماعية.
وقد استطاع بما وهبه

ً
تعالى من علم غزير ,وفهم عميق ,وعقل ثاقب ,وفقه بالواقع  ,ان يحل كثيرا من

الںزاعات والمشاكل التي تحصل في البيوت  ,بين ا زواج وزوجاتهم او بين ابںاء العائلة الواحدة  ,كما
كان له دور كبير في تقريب وجهات الںظر بين المتخاصمين والمختلفين.
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ولم يكن في فتاواه يتقيد بمذهب معين  ,اںما كان يفتي بالراجح من اقوال
العلماء حسبما يرشد اليه الدليل ويقوم عليه البرهان  ,وهذا الجهد الذي كان يقوم به شيخںا طيلة سںوات
تعالى ان يجزيه عليه خير الجزاء ويثيبه خير المثوبة.

كثيرة  ,لهو جهد كبير وعمل عظيم اسال
ً
ً
 .٥يقدم درسا اسبوعيا في مسجد الحي الذي يسكن فيه في حي العزيزية الجںوبية في مكة المكرمة مںذ عام
)(٤٢

 ١٤٢٠هـ ــ والى ا ن.
ً
ً
 .٦اعطى دروسا يومية في شهر رمضان في كل عام في مسجد الحي الذي يسكںه كثر من خمسة عشرعاما
 .٧له ٌ
درس مستمر مع مدرسات القران الكريم في مادة اصول الفقه
ً
ْ .٨قدم دروسا اذاعية متںوعة في اذاعة القران الكريم في المملكة العربية السعودية  ,وفي اذاعات العراق
ً
ومصر واںدوںيسيا بلغت  ٨٠٠درسا.
 .٩القى محاضرات اسبوعية عدة على رجال ا من في الحرم المكي الشريف

)(٤٣

 .١٠اقام عدة دورات عن اضرار المخدرات وتںمية مهارات العام ت في السجون وعلى الںحو ا تي:
أ ــ دورة عن اضرار المخدرات  ,مقدمة الى القطاعات ا مںية  ,وقد اقيمت هذه الدورة في كليه المجتمع
جامعة ام القرى.
ب ــ دورة عن تںمية مهارات العام ت في السجون  ,بعںوان السںد الشرعي ل يداع في السجن  ,في جامعة
ا مير ںايف للعوم ا مںية في الرياض
ج ــ دورة تںمية مهارات العام ت في السجون  ,بعںوان :معام ت السجيںات على ضوء احكام الشريعة
ا س مية جامعة ا مير ںايف في الرياض
د ــ دورة تںمية مهارات العام ت في السجون ايضا في جامعة ا مير ںايف .بعںوان التوعية الدينية واداء
الفرائض  ,وقراءة القران  ,واثرها في تهذيب سلوك السجيںات  ,هذه الدورات ا ربعة جرت بين اعوام ١٤٢٢
هـ ــ  ١٤٢٨هـ
 .١١القى الكثير من المحاضرات الدينية والتوعوية وخطب الجمعة في العديد من مساجد مكة المكرمة  ,وفي
السجن العام  ,وفي سجن ا ص حية كما القى محاضرات عدة على قوات الطوارئ الخاصة وامن الحرم
المكي وعلى فوج التدريب.
ان يقوم بأعطاء ث ثة محاضرات في ث ثة مساجد في اليوم الواحد  ,في

وبلغت الهمة بشيخںا حفظه
ً
مسجد البقمي صباحا  ,وفي مسجد الحارثي بعد ص ة الظهر  ,وفي مسجد ا بتسام بعد ص ة العصر
واستمر على ذلك سںين طويلة
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ﱠ
سبحاںه تعالى يقول ِ)إں َما

 ١٢ــ ومن جهوده الدعوية المميزة قيامه ببںاء المساجد وتشييد الجوامع  ,و
ﱠ
ﱠ
َي ْع ُم ُر َم َس ِاج َد ا ِ َم ْن َآم َن ِبا ِ ( )التوبة (١٨ /
ً
ويقول عليه الص ة والس م :من بںى مسجدا ولو كمفحص قطاة او اصغر بںى

ً
له بيتا في الجںة(

ولقد وفق شيخںا لبںاء المساجد حث قام ببںاء مسجد في اںدوںيسيا في عام  ١٤٠٧هـ كما قام ببںاء مسجد
ً
في غينيا الدولة ا فريقية عام  ١٤٣٨هـ  ,واوقف ارضا مساحتها  ٨٠٠متر مربع لبںاء مسجد في مكة المكرمة
في حي الهجرة على الطريق العام قرب قاعة القمة
واستطيع ان الخص م مح مںهجه الدعوي العامة فهي تقوم على ا تي:
أ ـ العلمية وا لتزام بهدي الشريعة الغراء.
ب ـ ا عتدال والوسطية.
ج ـ الرفق واللين
د ـ قرن الجواںب الدعوية بالجواںب ا جتماعية  ,وتسخير موقعه ا جتماعي لبث الدعوة ونشرها.

اﻟﺨﺎﺗﻤﺔ
ٌ
وبعد هذه الجولة مع المدرسة ا صفية في الفلوجة ومع رجل من ابرز الشخصيات التي تخرج مںها ںخلص الى
الںتائج ا تية:
 .١ان المدرسة ا صفية في الفلوجة  ,تأسست عام  ١٩٤٤في جامع الفلوجة الكبير على يد الشيخ حامد الم
حويش رحمه

تعالى.

 .٢يعد الشيخ عبد العزيز سالم السامرائي ابرز علماء هذه المدرسة ومدرسيها .وأذا ذكرت المدرسة اقترںت
ً
ً
ً
به .وذلك لطول الفترة التي قضاها اماما وخطيبا للجامع الكبير ومدرسا ,فيها ولما تركه من ارث شمل العراق
والعالم ا س مي.
ً
 .٣تركت المدرسة ا صفية تراثا علميا ضخما ومتںوعا شمل كل علوم الشريعة وغيرها  ,سواء من شيخ المدرسة
ا برز او من بقية ت ميذ ها الںجباء
 .٤من ابرز ت ميذ هذه المدرسة الشيخ الدكتور ياسين ںاصر الخطيب الكبيسي  ,الذي ولد في الفلوجة عام
 ١٩٣٩م وبها نشأ وترعرع  ,ودخل المدرسة ا صفية عام  ١٩٥٣وبقي فيها الى عام ١٩٥٨
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 .٥اكمل الدكتور ياسين كلية ا مام ا عظم في بغداد بتقدير امتياز عام  , ١٩٧٥واكمل الماجستير والدكتوراه
 ,في كلية الشريعة والدراسات ا س مية في جامعة ام القرى في مكة المكرمة بتقدير امتياز ايضا.
 .٦عمل رئيسا لقسم العلوم الشرعية في معهد العلوم العربية وا س مية بجاكارتا  ,العاصمة ا ںدوںيسية  ,ثم
تعاقد بصفة تدريسي مع كلية الشريعة جامعة ام القرى من عام  ١٤٠٨هـ ــ  ١٤٣٦هـ
 .٧عمل مستشارا في المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم ا س مي ومستشارا في جامعة ام القرى و زال
كذلك.
 .٨عرف شيخںا بدماثة الخلق وطيب المعشر وح وة اللقاء وبروح الدعابة  ,كما عرف بص حه وتقواه والتزامه
بأوامر الشرع الحںيف.
ً
 .٩ںظرا لسعة علمه وغزارة معرفته فلقد اختير واعظا في الحرم المكي الشريف من عام  ١٣٩٨هـ ــ  ١٤٠٣هــ
وكان كرسيه عںد باب الملك عبد العزيز.
 .١٠قدم شيخںا للمكتبة العربية وا س مية العشرات من المؤلفات والتحقيقات والبحوث والمقا ت في كثير
من علوم الشريعة واللغة العربية.
 .١١القى مئات المحاضرات ا ذاعية في اذاعات السعودية والعراق ومصر واںدوںيسيا بلغت  ٨٠٠محاضرة.
ً
 .١٢اسهم بشكر مباشر في بںاء المساجد وعمارتها ماديا ومعںويا.
ً
 .١٣ساعد بحل كثير من الںزاعات التي تجري بين الںاس  ,كما كان سببا في حل كثير من المشاكل التي
تحصل بين ا زواج  ,وذلك من خ ل فتاوى على الخط الساخن اليومي والذي استمر لعقد وںصف من
ً
الزمن تقريبا.
وآﺧﺮ دﻋﻮاﻧﺎ ان اﻟﺤﻤﺪﻟﻠﻪ رب اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻦ

اﻟﻬﻮاﻣﺶ:
ً
ً
) (١و ﱡدر شاعرںا الكبير الشيخ مكي حسين الكبيسي طيب ثراه ،حيث قال فيها :فلوجة العز فخرا و تيها بل موقفا
يم الدںيا وما فيها يا راية الحق هذا ُ
فسبحي وبحمد فابتهلي ّ
يوم موعدںا تفںى الليالي وصبح القوم يأتيها ّ
وخبري المصطفى أںا
ِ
ِ
عبد صباح الكبيسي :تبقى خيول مدينتي مسروجة وصهيلها يوم الوغى أهزوجة وعلى مداها

حواديها وقال الشاعر الكبير الحاج
ُ
ٌ
كل فخر هاتف يا من تساءل هذه الفلوجة

) (٢اںظر تاريخ الفلوجة من الجذور الى مںتصف القرن العشرين/

شاكر حمود المحمدي ١٤٤ /

) (٣البغداديون؛ أخبارهم ومجالسهم ،إبراهيم الدروبي ، ٣٤١ :والشيخ حامد الم حويش،

الم حويش

) (٤اںظر :تاريخ الفلوجة١٤٤ :
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) (٥أوراق خاصة كتبها الحاج ياسين

السعيد ،أحد خريجي المدرسة ،وهي غير مطبوعة ،وتاريخ علماء الفلوجة ،الشيخ عبود

فياض المشهداںي٤١ :
) (٦تاريخ الفلوجة ،١٤٦_١٤٥ :وتاريخ علماء الفلوجة  ،٩٢_٨٢والشيخ عبد العزيز سالم السامرائي؛ حياته وجهوده العلمية في الفقه
والفتوى ،د .خالد أحمد الصالح ،٤١ :والفلوجة في تاريخ العراق المعاصر ،د .منسي المسلط ،٣٩٢ :وتاريخ جامع ا مام ا عظم
ومساجد ا عظمية ،الشيخ هاشم ا عظمي٢٧٤ :
) (٧تاريخ علماء الفلوجة ،١١٢ :وتاريخ علماء بغداد في القرن الرابع عشر الهجري :الشيخ يونس السامرائي.٣٠ :
) (٨كتاب الشيخ عبدالعزيز سالم السامرائي د احمد الصالح من  ١١٥ـــ ١٥٤
) (٩المصدر السابق من صفحة  ٧٢ـــــ٧٥
) (١٠اوراق خاصة بسيرة الدكتور ياسين بعثها لي ولده دكتور عبد المهيمن جزاه

خيرا

) (١١موقع علماء مكة على الشبكة العںكبوتية ا ںترںيت  ,ترجمة الشيخ ياسين بن ںاصر الخطيب اعدها للموقع ابراهيم

صديق

 ,وكتاب الشيخ عبد العزيز سالم السامرائي وجهوده العلمية في الفقه والفتوى  ,د .خالد احمد الصالح ٩٥ /
) (١٢الشيخ عبد العزيز سالم السامرائي ٩٥ /
) (١٣كما اخبرںي بذلك الحاج ياسين

سعيد الوليد صاحبه ورفيق دربه خ ل اللقاء به يوم ٨ /٢٦

) (١٤اوراق خاصة  ,موقع علماء مكة  ,موقع كلية الشريعة للدراسات ا س مية جامعة ام القرى
) (١٥المصادر السابقة
) (١٦موقع ويكيبيديا على ا ںترںت
) (١٧المصدر السابق
) (١٨اوراق خاصة
) (١٩كما اخبرںي بذلك اخوه الحاج محمود ںاصر الخطيب حيںما التقيت به
) (٢٠اوراق خاصة
) (٢١كما اخبرںي بذلك اخوه الحاج المبارك محمود ںاصر الخطيب
) (٢٢الشيخ عبد العزيز سالم ٩٥ /
) (٢٣موقع علماء مكة  ,وكما اخبرںي بذلك فضيلة الدكتور ياسين في اتصاله بي ٢/٩/٢٠١٩
) (٢٤كما اخبرںي بذلك الحاج ياسين

سعيد

) (٢٥موقع علماء مكة
) (٢٦المصدر السابق
) (٢٧اوراق خاصة
) (٢٨المصدران السابقان
) (٢٩اوراق خاصة
) (٣٠موقع علماء مكة  ,و اوراق خاصة
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) (٣١المصدران السابقان
) (٣٢موقع علماء مكة
) (٣٣اوراق خاصة  ،موقع علماء مكة ،موقع كلية الشريعة ،جامعة أم القرى
) (٣٤فهرس مكتبة فهد الوطںية على ا ںترںيت .مجلة سعودية شهرية متخصصة تعںى بالشؤون الثقافية وا دبية العلمية  ,تأسست
عام  ١٣٤٨هـ موقع ويكيبيديا.
) (٣٥موقع علماء مكة
) (٣٦موقع علماء مكة
) (٣٧اورق خاصة  ,موقع علماء مكة
) (٣٨كما اخبرںي بذلك الحاج ياسين

سعيد في لقائي معه

) (٣٩موقع علماء مكة  ,و اوراق خاصة
) (٤٠المصدران السابقان
) (٤١اوراق خاصة
) (٤٢المصدر ںفسه
) (٤٣سنن ابن ماجة  ,بتحقيق الشيخ شعيب ا رںؤوط وقال عںه اسںاده صحيح ١/٢٧٥
) (٤٤اوراق خاصة

اﻟﻤﺼﺎدر
اﻟﻘﺮان اﻟﻜﺮﻳﻢ
] .[١ا عظمي  ,الشيخ هاشم  ,تاريخ جامع ا مام ا عظم ومساجد ا عظمية  ,مكتبة العاںي بغداد  ,ط ١٩٦٥ / ١
] .[٢الخطيب د .عبدالمهيمن ياسين  ,اوراق خاصة بوالده بعثها لي.
] .[٣الخطيب  ,محمود ںاصر لقاء معه.
] .[٤الدروبي  ,ابراهيم عبد الغںي  ,البغداديون اخبارهم ومجالسهم  ,طبع في بغداد .١٩٥٨ ,
] .[٥السامرائي  ,الشيخ يونس  ,تاريخ علماء بغداد في القرن الرابع عشرهـ .ط  , ١٩٨٠ / ١طبعة وزارة ا وقاف
العراقية.
] .[٦الصالح  ,خالد احمد  ,الشيخ عبد العزيز سالم السامرائي  ,حياته وجهوده العلمية في الفقه والفتوى ط ١
٢٠٠٤ /
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] .[٧القزويںي  ,الحافظ ابوعبد

بن يزيد بن ماجة  ,ت ٢٧٣هـ  ,سنن ابن ماجة ،تحقيق الشيخ شعيب

ا رںؤوط  ,دار الرسالة  /ط ٢٠٠٩ / ١
] .[٨الم حويش ,
] .[٩المحمدي ,

 ,الشيخ حامد م حويش  ,حياته واثاره  ,مطبعة ا مة ,بغداد ١٩٧٣,
شاكر حمود ,تاريخ الفلوجة من الجذور الى مںتصف القرن العشرين  ,ط ٢٠٠٩ / ٢

] .[١٠المشهداںي  ,الشيخ عبود فياض  ,تاريخ علماء الفلوجة والشخصيات العلمية فيها  ,دار المںاهج سوريا /
ط ٢٠١٣ / ١
] .[١١المسلط  ,د .منسي  ,الفلوجة في تاريخ العراق المعاصر  ,ط .٢٠١٩ / ١
] .[١٢الوليد  ,ياسين

سعيد لقاء معه

] .[١٣موقع علماء مكة على ا

ںترںيت  ,ترجمة د .ياسين الخطيب https://makkahscholars.org/home ,

] .[١٤موقع ويكيبيديا على ا

ںترںيت https://ar.wikipedia.org/wiki/ ,

] .[١٥موقع كلية الشريعة جامعة ام القرى على ا
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