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 املقدمة
الرابع عشر الهجري أسًرا عديدة، وشخصيات  الحمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد: فقد أنجب العراق في القرن 

بخدمة كتاب هللا تعالى،  رفيعة العماد كريمة األصل؛ أثروا تاريخ األمة بما ألَّفوه وكتبوه في شتى مجاالت العلوم، ومن ذلك: التفسير وعلوم القرآن؛ حيث شرفوا
.ولكن غبار الدهر، وتقلبات السنين، ودوران الزمان على البلد واألسر والشخصيات؛  وجعلوا صيت هذا القطر عالًيا في اآلفاق؛ لمن تتبع ذلك وتعهده، ونهل منه

يهم؛ فهم بين أخذت من شهرة العلماء، وتالشى ذكر بعضهم، واضمحل ذكر اآلخرين؛ لما تعرض له البلد من احتالل إنكليزي، وأزمات متالحقة دارت وتدور عل
همية ومعالجة ما تقدم، وإلحياء ذكر هؤالء، وبيان ما أنجزوه في تلك المرحلة العصيبة؛ جاء بحثي بعنوان: )جهود نفي، واعتقال، وفقر، واهمال، وما إلى ذلك.وأل

 1300شر الهجري، من العراقيين في خدمة التفسير وعلوم القرآن في القرن الرابع عشر الهجري(.وللبحث حدود زمانية ومكانية فحدوده الزمانية: القرن الرابع ع
 .1980 – 1882الموافق ميالدًيا:  ه 1400 –

 املطلب األول منهجية البحث
ال فرق في ذلك بين الرسائل والبحوث  -أن أذكر من له جهود في التفسير، وعلوم القرآن، والتجويد، ورسم المصحف، وكل ما يتعلق بالقرآن  منهجي في البحث:

ختصرة غير مخلة؛ جامًعا بين منهج كتب معاجم المصنفات، وبين منهج كتب الترجمة؛ ذلك  مع ترجمة م  -العلمية أو الكتب والبحوث المؤلفة خارج الجامعات
التراجم فُتسهب في   ألن كتب معاجم المصنفات في غالب منهجها تكتفي بذكر المؤل ِّف ثم تدرج كتبه، وربما تذكر سنة والدته أو وفاته؛ إن تيسر ذلك، وأما كتب

ين فموضوعهما ومنهجهما يقتضي ذلك، ولكني سرت بين االثنين مختصًرا مرة ومسهًبا أخرى، قاطًفا من ثمراهما، ومزيًدا الترجمة، وليس هذا عيًبا في المنهج 
 مع ترقيمه؛ ليسهل الرجوع ومنقًحا أحياًنا.فأذكر اسم العالم أو المؤلف، مضيًفا لقبه الديني أو العلمي )الشيخ، العالمة، الدكتور، المحامي، السيد( قبل اسمه، 

)له، أو له فيما يخص  إليه، ثم محل وتاريخ والدته، ونبذة يسيرة عن حياته ومسيرته العلمية، ثم اكتفي بذكر مؤلفاته في التفسير وعلوم القرآن فقط، فأقول: )
أعزب عن ذكر مؤلفاته في  موضوعنا((. وال يفهم من هذا أنه لم يؤلف غير هذه الكتب، فقد يكون له كتب أخرى وهذا شأن أغلب من ترجمُت لهم، وإنما 

ن البحث إلى الموضوعات األخرى ألسباب، منها:األول: االختصار، فإنه بحث مقدم لمؤتمر علمي، وهو محدد بعدد من الصفحات، وإال فستخرج هذه الورقات م
، وهذا يتأتى بذكر مؤلفات األعالم في هذا الموضوع كتاب وهذا غير مطلوب اآلن.الثاني: أن الغاية من هذا البحث ذكر الجهود في التفسير وعلوم القرآن حصًرا 

من لم أجد له ترجمة    مع ترجمة يسيرة تسلط الضوء على أهم مالمح حياة المؤلف.الثالث: االكتفاء بترجمة المصادر األخرى له، وهذا متاح ومتيسر للباحثين، إال
عائلته من األموات؛ فأذكر ترجمته بشكل أوسع.وأذكر مع أسماء الكتب الدور والمكتبات   مشهورة متاحة واعتمدت في ترجمته على التواصل معه من األحياء أو مع

رت، فبعض التي قامت بطبع الكتب، وعدد الطبعات، ومكانها، وسنة الطبع، ومن أسهم في طباعة هذه الكتب؛ إن توصلت إلى جميع هذه المعلومات؛ إن توف
البحث ذكر هذه المعلومات، وإن لم تتوفر هذه المعلومات؛ بعد البحث والتقصي باسم الكتاب واسم المؤلف، وسؤال الكتب لم تذكر ذلك، ولكن الغالب والسائد في  

رسالة علمية   المتخصصين؛ تركُت ذلك من غير إشارة إلى طبعة أو سنة طبع.وأحصيت نتاج األعالم المترجم لهم في البحث بجميع أنواعه: ألنه إما أن يكون 
هو مخطوط، ت األكاديمية، أو كتاًبا مؤلًفا، أو كتاًبا محقًقا، أو بحًثا علمًيا، سواء كانت هذه األنواع منشورة أو مخطوطة، مع اإلشارة إلى ما نوقشت في الجامعا

وفاته، ومكان دفنه، وحادثة  ورتبتها ترتيًبا هجائًيا، ضم جميع هذه التقسيمات، مع إضافة كلمة )تحقيق( في الكتب المحققة.ثم أختم ترجمة العلم بذكر سنة ومحل  
لصفحة في الهامش  وفاته إن كان في ذلك فائدة.واعتمدُت في ترجمة األعالم وذكر كتبهم على المصادر العلمية المتبعة في التوثيق العلمي، مع ذكر الجزء وا

ذلك في الهامش، وذكر رابط الموقع.وقمُت بترقيم األعالم المترجم  عند نهاية الترجمة، أو المواقع اإللكترونية والمقاالت المنشورة على اإلنترنت، مع اإلشارة إلى 
لتنقيب عن أعالم لهم؛ ليسهل الرجوع إليها من غير عناء، وأثبُت هذا الترقيم في ثبت الموضوعات، وضم البحث ثالًثا وثالثين ترجمة.وكانت آلية عملي في ا

 العراق وبيان جهودهم العلمية على النحو اآلتي:
وضيح ؤال المتخصصين، واالتصال أو التواصل مع األعالم األحياء، وعائالت األعالم األموات بشكل مباشر؛ ألخذ ترجمة أو تحقق من معلومة، أو ت أواًل: س

هم مؤلفوها سلبس حصل عند بعض كتب التراجم.ثانًيا: مراجعة وجرد األعالم من الموسوعات، وفهارس المخطوطات للمكتبات العراقية السابقة، وهي مصادر أ
تاريخ علماء بغداد في القرن الرابع عشر في إثراء هذا الجانب وحفظ تاريخ عراقنا، منها على سبيل المثال ال الحصر:أعالم العراق للشيخ محمد بهجة األثري.

ربية المصورة في مكتبة األوقاف العامة في  دليل كلية ابن رشد.دليل كلية اإلمام األعظم.فهرس المخطوطات العالهجري للشيخ يونس الشيخ إبراهيم السامرائي.
معجم المؤلفين العراقيين في القرن التاسع عشر والعشرين .جواد عبد الكاظم محسنبغداد لعبدهللا الجبوري. معجم األديبات والكواتب العراقيات في العصر الحديث ل

 موسوعة أعالم القرن الرابع عشر والخامس عشر الهجري إلبراهيم بن عبدهللا الحازمي.لكوركيس عواد.معجم المؤلفين والكتاب العراقيين لصباح نوري المرزوك.
مية للمؤلف؛ فبعض المؤلفين له ثالًثا: الرجوع إلى كتب المؤلف نفسه؛ حيث يذكر بعضهم ترجمة عنه وعن مصنفاته.رابًعا: الرجوع إلى المواقع والمدونات الرس

 ترونية.موقع رسمي، أو مدونة رسمية؛ يذكر فيها ترجمته وجهوده العلمية بشكل واف.خامًسا: تتبع اسم الكتاب وسنة طبعه في فهارس المكتبات اإللك
 املطلب الثاني

http://www.alnoor.se/author.asp?id=2000
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 جهود علماء العراق الراحلني يف التفسري وعلومه
 خدمة كتاب هللا تعالى، وهم على الشكل اآلتي:وهذه جهود من سبقنا، ونال شرف  

  السيد العالمة إبراهيم فصيح احليدري •

م.وهو من أسرة علمية مشهورة  1820 -هـ  1235هو: العالمة السيد فصيح الدين إبراهيم بن صبغة هللا بن أسعد الحيدري البغدادي.ولد في بغداد، سنة: 
تولى نيابة القضاء في بغداد، وكان عالما  اء، فجده مفتي الحنفية في بغداد، ووالده مفتي الشافعية في بغدادبالصدارة؛ حيث برز منهم علماء، ووزراء، وأدب 

في جامع ( 2)م.11/12/1881 -هـ 1299/صفر/5توفي في: ( 1)مؤرًخا، عرف بكثرة التأليف، وصال إلى )ثالثين( كتاًبا، منها:فصيح البيان في تفسير القرآن.
  ( 3)م.29/6/1958 –ه 1377/ذو الحجة/ 12عليه السالم.له:تفسير القرآن الكريم باللغة التركية.توفي يوم: نبي هللا يونس 

  الشيخ أمحد بن عبدالوهاب اجلوادي •

لوهاب م.تلقى تعليمه في المدرسة الرشيدية العثمانية بالموصل، ثم دار المعلمين. درس على والده الشيخ عبدا1866 –ه 1283ولد في الموصل، سنة: 
ية، وانتقلت إليه الجوادي، والشيخ صالح الخطيب، والشيخ محمد الرضواني، ودرس القراءات القرآنية على الشيخ يحيى لؤلؤة.كان يتقن اللغة الفارسية والترك

 رئاسة محفل القراء والوعظ والخطابة 
 الدكتور أمحد بن إبراهيم بن عبدالستار اجلواري •

م.سافر إلى مصر ونال درجة الليسانس والماجستير والدكتوراه من جامعة القاهرة، ثم عاد إلى العراق، وقام  1924 –ه 1344ولد في الكرخ ببغداد، سنة: 
م، 1963دة كلية الشريعة سنة:م.تولى عما1969م، ثم رئيًسا التحاد المعلمين العراق سنة:1962بالتدريس في دار المعلمين العالية، وانتخب نقيًبا للمعلمين سنة:  

م، وغير ذلك من الوظائف، وكان عضًوا بارًزا في مجمع اللغة العربية في دمشق واألردن.له:نحو القرآن،  1979م، ووزارة األوقاف سنة:1970ووزارة التربية، سنة:
  ( 4) دفن في مقبرة معروف الكرخي.م، و 22/2/1988 -هـ 1408م.توفي في بغداد: 1974 –ه 1394طبعه المجمع العلمي العراقي، سنة: 

 أمحد عزت البغدادي األعظمي
م، وتلقى فيها دراسته االبتدائية ثم ذهب 1859 –ه 1275ولد في بغداد، سنة:  هو: أحمد عزت بن رشيد بن عمر بن عبدالكريم أفندي البغدادي األعظمي 

للبريد والتلغراف فيها.كان محًبا لألدب، ويجيد العربية، والتركية، والفارسية، وله قصائد في اللغات  إلى األستانة ملتحًقا بوالده الحاج رشيد الذي كان مفتًشا 
عبدالرحيم محمد علي،   الثالث.تقلد عدة مناصب في بغداد والحلة والنجف، كان آخرها قائممقام النجف.له:البيان المفيد في رسم خط القرآن المجيد، حققه وقدم له 

 ( 5)م.1933 –ه 1351م. توفي سنة: 1975-م1395عمان في النجف، سنة:طبعته مطبعة الن 
 الدكتور أمحد مطلوب أمحد الناصري التكرييت •

حصل على الشهادة البكالوريوس من كلية اآلداب والعلوم، قسم اللغة العربية، في .م10/1936/ 25 -هـ 1355/ شعبان/10ولد في تكريت، يوم األحد: 
هـ 1380وحصل على الماجستير في البالغة والنقد بدرجة )جيد جًدا( من جامعة القاهرة سنة:  .ز(، وكان األول على جميع أقسام الكليةجامعة بغداد، بدرجة )ممتا

تمرحل في التدريس من ثانوية كركوك سنة  .م1963 –هـ 1383في البالغة والنقد، بمرتبة الشرف األولى من جامعة القاهرة، سنة:  ، والدكتوراه م1961 –
لقاهرة سنة م، مروًرا في جامعة بغداد والمستنصرية، وجامعة الكويت وجامعة مارتن لوثر في ألمانيا، وانتهاء بمعهد البحوث والدراسات العربية في ا1957
بوزارة الثقافة  ، مروًرا م1963م.كما تمرحل في الوظائف اإلدارية؛ من رئاسة قسم اللغة العربية في الجامعة المستنصرية )األهلية( عند تأسيسها سنة 1984

م، وأميًنا عاًما للَمْجَمع العلمي العراقي، سنة:  1992-م1986وأميًنا عاًما للهيئة العليا للعناية باللغة العربية م، 1967حيث أصبح وزيًرا لها، سنة:  واإلرشاد
 . النقد، واألدب، والثقافة، والمعاجم، والتعريب، والتراث، والمصطلحات ( كتاًبا في: البالغة، و 91ألف )  م حتى تاريخ وفاته.2007م، ورئيًسا له في:  2003-م1996

 له فيما يخص بحثنا: ( بحًثا علمًيا داخل العراق وخارجه.130ونشر أكثر من ) ،( كتاًبا محقًقا من كتب التراث في الشعر وبالغة القرآن واألدب16وأصدر )
  –هـ 1394قيق، )بمشاركة الدكتورة خديجة الحديثي(، طبعته رئاسة ديوان األوقاف في بغداد، سنة: البرهان الكاشف عن إعجاز القرآن البن الزملكاني، تح -1
هـ 1426، سنة:  البرهان في إعجاز القرآن البن َأبي اإلصبع المصري، تحقيق، )بمشاركة الدكتورة خديجة الحديثي(، طبعه المجمع العلمي العراقي في بغداد  -2
 م.2010 - هـ 1430العربية للموسوعات في لبنان، سنة: م، وأعادت طبعة الدار2006 –
 مطبعة العاني ببغداد، الطبعة األولى، التبيان في علم البيان الُمْطل ع على إعجاز القرآن البن الزَّملكاني، تحقيق، )بمشاركة الدكتورة خديجة الحديثي(، نشرته    -3
 زارة األوقاف والشؤون اإلسالمية في تحفة األريب بما في القرآن من الغريب ألبي حيان األندلسي، تحقيق، )بمشاركة الدكتورة خديجة الحديثي(، طبعته و  -4
هورية، في بغداد، سنة: الجمان في تشبيهات القرآن البن ناقيا البغدادي، تحقيق، )بمشاركة الدكتورة خديجة الحديثي(، طبعته وزارة الثقافة واإلرشاد، دار الجم -5

 ( 6)عاًما حافاًل بالعطاء والشرف والخدمة للغة العربية. 84اهز  م، عن عمر ن 2018/  21/7  -هـ  1439/ ذو القعدة/8م.توفي عصر السبت:  1968  –هـ  1387
 الشيخ جالل الدين احلنفي •
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وخالل عهد تنصيب الملك . م1915ولد في محلة القراغول في بغداد، سنة .هو العالمة الشيخ جالل بن محي الدين البغدادي بن عبدالفتاح البغدادي الحنفي
تنصيب الملك فيصل ملًكا على العراق حيث أطلق عيارات نارية من بندقيته على المجلس التأسيسي فصدر أمر بإلقاء فيصل األول كان والده ممن عارض 

تربى الشيخ جالل عند والدته وكان يشتغل أيام شبابه .القبض عليه ففر إلى مصر وسكن هناك وتزوج من امرأة مصرية حيث أنجب هناك أربعة أوالد وبنت
م فصل بحجية اشتغاله  1935م، وفي عام 1932لمجالت اإلسالمية ويدرس في المساء وواصل دراسته حيث دخل دار العلوم عام: مصحًحا ومحرًرا في ا

توفى في مدينة بغداد  .م1960المرأة في القرآن الكريم، ألفه سنة: .م1951آيات من سورة النساء، ألفه وطبع سنة: .م1941معاني القرآن، ألفه سنة: :بالسياسةله
 م، ودفن في مقبرة الشيخ عمر السهروردي.2006/ آذار/ 5 -هـ 1427/ صفر/ 5األحد:  فجر

 الدكتور حامت صاحل الضامن •

م.عين مدرًسا في المدارس المتوسطة والثانوية 1961م، ودخل قسم اللغة العربية في كلية اآلداب جامعة بغداد وتخرج، سنة: 1938ولد في بغداد، سنة: 
م، وأصبح 1977م نقل خدماته إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وعين مدرًسا في قسم اللغة العربية بكلية اآلداب جامعة بغداد، سنة:  قرابة عشرين عاًما، ث 

القرن ن يدرس فقه اللغة. حضر ندوات ومؤتمرات كثيرة داخل العراق وخارجه، وأشرف على رسائل واطروحات كثيرة، وترك العراق في أوائل التسعينات م
( كتاًبا وبحًثا، وله عدد كبير من البحوث المنشورة، وعمل خبيًرا في المجمع العلمي العراقي، كما كان عضًوا في الهيئة 140الماضي.قدم للمكتبة العربية قرابة )

ية للدراسات العليا في جامعات العراق. وعندما م، وعضًوا في لجنة توحيد مناهج اللغة العرب 1991م حتى سنة:  1983االستشارية لمجلة المورد التراثية من سنة:  
 خبيًرا بالمخطوطات.له: سافر إلى اإلمارات عمل أستاًذا للدراسات العليا بكلية الدراسات اإلسالمية هناك، واستقر في مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث بدبي 

 م.2005  –ه 1426خلف، تحقيق، طبعته دار نينوى في دمشق، الطبعة األولى، سنة:  االكتفاء في القراءات السبع المشهورات، ألبي الطاهر إسماعيل بن   -1
ان، تحقيق، طبعته مكتبة الصحابة في اإلمارات ومكتبة التابعين  -2 مَّاتي المعروف بان الطَّحَّ  في القاهرة، الطبعة  اإلنباء في أصول الداء ألبي األصبغ السُّ
 م.2005-ه 1426لسبعة ألبي عمرو الداني، تحقيق، طبعته دار نينوى في دمشق، الطبعة األولى، التهذيب لما تفرد به كل واحد من القراء ا -3
 -ه 1429سنة: التيسير في القراءات السبع ألبي عمرو الداني، تحقيق، طبعته مكتبة الصحابة في الشارقة، ومكتبة التابعين في القاهرة، الطبعة األولى، -4
ي، تحقيق، طبعته دار البشائر في دمشق الطبعة األولى، سنة: ظاءات القرآن ألبي الربيع سليمان بن  -5 َرقوس   م. 2003-ه 1424أبي القاسم التميمي السَّ
 -ه 1426قراءة الكسائي رواية أبي عمر الدوري عن طريق ابن مقسم لرضى الدين محمد الكرماني، تحقيق، طبعته دار نينوى في دمشق، الطبعة األولى،  -6
 ه.1430المجيد، للصفاقسي، تحقيق، طبعته دار ابن الجوزي، الطبعة األولى، سنة: الُمجيد في إعراب القرآن  -7
  –ه 1410ة: مسائل منثورة في التفسير والعربية والمعاني لعبدهللا بن بري بن عبد الجبار، تحقيق، نشرته مجلة المجمع العلمي العراقي في بغداد، سن  -8
 م.1984-ه 1405لقيسي، تحقيق، طبعته مؤسسة الرسالة بيروت، الطبعة الثانية، مشكل إعراب القرآن ألبي محمد مكي بن أبي طالب ا -9
 م.1998 –ه 1418المصفى بأكف أهل الرسوخ من علم الناسخ والمنسوخ البن الجوزي، تحقيق، طبعته مؤسسة الرسالة، الطبعة الثالثة، سنة:   -10
 عبدالوهاب القرطبي، تحقيق، طبعته دار البشائر في دمشق، الطبعة األولى، سنة:  المفتاح في اختالف القراء السبعة المسمين بالمشهورين ألبي القاسم -11
 ى، سنة: المقنع في معرفة مرسوم مصاحف أهل األمصار مع كتاب النَّقط ألبي عمرو عثمان الداني، تحقيق، طبعته دار البشائر في دمشق الطبعة األول  -12
 م، وطبعته مؤسسة  1983م، وفي بيروت، سنة: 1982حيم البارزي، تحقيق، طبع في بغداد، سنة: ناسخ القرآن العزيز ومنسوخه لهبة هللا بن عبد الر  -13
ُدوسي، تحقيق، طبع في بغداد، سنة: -14  م، وطبعته مؤسسة الرسالة، طبعة ثالثة، 1984م، وفي بيروت، سنة: 1980الناسخ والمنسوخ لقتادة بن دعامة السَّ
 م.1998 -هـ  1418عه تنزيل القرآن بمكة والمدينة، تحقيق، طبعته مؤسسة الرسالة الطبعة الثالثة، سنة: الناسخ والمنسوخ لمحمد بن مسلم الزهري وم -15
 م.1991-ه 1411نصوص محققة في علوم القرآن، تحقيق، نشرته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي جامعة بغداد، سنة: -16
 م.2010 –ه 1430قيق، طبعته دار ابن الجوزي، الطبعة األولى، سنة:هجاء مصاحف األمصار ألبي العباس أحمد بن عمار المهدوي، تح -17
 م.2006-ه1427الوجوه والنظائر في القرآن الكريم لمقاتل بن سليمان، تحقيق، نشره مركز جمعة الماجد، الطبعة األولى، سنة:  -18
م، 1988-ه 1409والتراث بوزارة الثقافة واإلعالم في بغداد، سنة:  الوجوه والنظائر في القرآن الكريم، لهارون بن موس القارئ، تحقيق، طبعته دائرة اآلثار -19

 (7)م.13/2/2013 -هـ1434/ ربيع اآلخر/ 13م.توفي يوم األربعاء: 2002وطبع في عمان األردن، سنة: 
 الدكتورة خدجية احلديثي •

م بدرجة )ممتاز(، وحصلت على شهادة  1956اللغة العربية سنة م، تخرجت في كلية اآلداب والعلوم بجامعة بغداد قسم 1935ولدت في مدينة البصرة، سنة: 
م، في علم الصرف بدرجة )جيد جًدا(، ونالت شهادة الدكتــوراه من كلية اآلداب بجامعة القاهرة أيضا، 1961الماجستير من كلية اآلداب بجامعة القاهرة، سنة: 

 ربية بكلية التربية في جامعة بغداد، وفي جامعة الكويت، وفي جامعة وهران بالجزائر.كانتم. تمرحلت في تدريس النحو والصرف في قسم اللغة الع1964سنة:  
شاركت في كثير من المؤتمرات العلمية واألدبية داخل  ، عضوة في عدد من االتحادات والجمعيات، منها جمعية اتحاد الجامعيات العراقيات في عقد الستينات
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رسائل الماجستير والدكتوراه في جامعتي بغداد والكويت، وحصلت على الجائزة التشجيعية من هيئة تكريم العلماء في العراق وخارجه، وأشرفت على كثير من 
م.لها أكثر من عشرين كتاًبا بين تأليف وتحقيق، وأكثر من عشرة بحوث، وقد شاركت الدكتور )أحمد مطلوب الناصري( في تحقيق ما يأتي 1989العراق، سنة 

ه.البرهان في إعجاز القرآن البن َأبي اإلصبع المصري المتوفى 651البرهان الكاشف عن إعجاز القرآن البن الزملكاني المتوفى  ( 8)وعلوم القرآن:  من كتب التفسير
حيان األندلسي المتوفى  ه.تحفة األريب بما في القرآن من الغريب ألبي651ه.التبيان في علم البيان الُمْطل ع على إعجاز القرآن البن الزَّملكاني المتوفى 654
ولها بحث بعنوان:منهج أبي حيان األندلسي في تفسير القرآن، نشر في مجلة الرسالة .ه485ه. الجمان في تشبيهات القرآن البن ناقيا البغدادي المتوفى745

 ( 9)سنة. 82م، عن عمٍر ناهز 9/5/2018توفيت يوم األربعاء: 30-20هـ ، ص1389، سنة: 20-19اإلسالمية ع
 لشيخ رشيد صاحل اخلطيب املوصليا •

ليلة ولد: .هو: الشيخ رشيد بن صالح بن طه الطائي الخطيب، اكتسبت األسرة لقب الخطيب من جده  الشيخ الحاج طه، الذي كان مشهوًرا بالخطابة
كان الشيخ .صالح، وأمه بنت الشيخ محمد نوري العمري م، من أبوين صالحين، فأبوه العالم الفقيه الشيخ 1886 -هـ1303الجمعة آخر جمادى األولى، سنة: 

ة والفلك، حيث رشيد أثناء دراسته على الشيخ محمد الرضواني يختلف إلى األستاذ أمجد )بك( العمري، فيدرس عليه شيًئا من مبادئ الحساب والجبر والهندس
ل التجدد والتجديد في هذا المسلك".وهذا المنهج الدراسي المتنوع الذي انتهجه الشيخ، قال: "فأخذت ما ينفعني في حياتي العالمية، وما ال بد منه لمثلي ممن يحاو 

على الموروث من   واطالعه الواسع على ما يكتب في عصره؛ دعاه إلى األعجاب بما تنتجه )مدرسة اإلصالح(، إذ التقت تطلعاته أهداَفهم ومراميهم، في الحفاظ
ذنون البدراني، وإسماعيل مصطفى الكتبي، وشمس الغربية الحديثة، بوعي ال عشوائية، والتوفيق بين هذا وذاك.من تالميذه:   العلوم، واإلفادة مما أنتجته الحضارة

كان ذته مرة أو مرتين، و الدين عبد العزيز سيد حاتم، ويونس شيت ميرزا.له: أولى ما قيل في آيات التنزيل، وهو أهم وأوسع مؤلفاته، قرأه عليه غير واحد من تالم
ا من اإلصالح. ثم شرع به للمرة  قد كتبه أوِّاًل غير متواصل اآليات، ثم كتبه متواصاًل كاماًل، ثم راجعه للمرة الرابعة معتنًيا في تنقيحه وتهذيبه، وأدخل عليه كثيرً 

الموصل، ولم تنل إعجاب الشيخ رحمه    م في مطبعة جامعة1971م، وقد تم طبعه أول طبعة سنة:  3/1946/  21م، وأكمله في:  1944/  5/  29الخامسة، في:  
م، 2014 –ه 1435هللا تعالى؛ لكثرة األخطاء، مع انشغاله بالمرض والشيخوخة عن تصحيحه، ثم طبعته )دار أروقة للنشر في األردن( مرة أخرى بتاريخ: 

يوم  –ه 1400توفي في: م.1940 -هـ  1359بتدقيق وتقديم مجد أحمد مكي. المدارك الدقيقة في محتويات سورة الحجرات، طبع سنة: 
 (10)( سنة رحمه هللا تعالى.97م، وذلك عن عمر ناهز )20/12/1979الخميس:

 الشيخ صبغة اهلل احليدري •

ب  ثيرة منها منص هو: صبغة هللا بن أسعد أفندي الحيدري ، مفتي بغداد.وهو عال م وأديب وفقيه من فقهاء بغداد، ومن أصول كردية، أنيطت له مناصب دينية ك
وكان الحيدري خطاًطا بارًعا، تخرج بفن الخط وأخذ اإلجازة  .مفتي بغداد، وطلب العلم منذ صغره على يد أبيه  وعلماء عصره ، ومنهم العالمة أحمد أفندي الزند

هاء، ومن أوالده  العالمة الشيخ )إبراهيم من الخطاط )سفيان الوهبي(.لزم التدريس في مساجد بغداد، وطلب العلم معظم عمره، وأجاز وخرج الكثير من العلماء والفق
 (11)م، ودفن في مقبرة الحضرة القادرية.1862-هـ1279فصيح الحيدري(.له: تفسير وإعراب بعض اآليات القرآنية. رسالة في التفسير.توفي في بغداد، سنة: 

 طه صاحل الراوي •

م.أصيب بمرض الجدري في العاشرة من عمره؛ فذهبت إحدى عينيه، ولما 1892-هـ 1307سنة:هو: طه بن السيد صالح الفضيل الراوي، ُولد في )راوه(  
تخرج على علماء أعالم .بلغ سن الشباب قصد بغداد من أجل طلب العلم، فتلقى في مساجدها علوم العربية والشريعة وحفظ المتون واستوعب الشروح والحواشي

كان له مجلس عامرة يرتاده .د شكري اآللوسي، والشيخ عبد الوهاب النائب، والشيخ غالم رسول المولوي الهنديمنهم: العالمة يحيى الوتري، والعالمة محمو 
زار تركيا وسورية ومصر، وانُتخب عضوا في المجمع العلمي العربي في دمشق سنة  .العلماء واألدباء والكبراء تبحث فيه المسائل العلمية والطرائف األدبية

، ثم مديًرا لمديرية المعارف العامة، سنة:  1936بعد تخرجه في كلية الحقوق عين مديًرا للمطبوعات، سنة: .في مجلته أبحاثه ومحاضراته م، وشرع ينشر1933
آل البيت، وقد أسند إليه تدريس علم البالغة في جامعة .م، ثم أميًنا عاًما لسر مجلس األعيان، وكان أحد أعضاء مجلس إدارة جمعية الهداية اإلسالمية1937

 –ه 1365له: تفسير بعض آيات القرآن الكريم، ما زال مخطوًطاتوفي في بغداد، سنة: .ثم التفسير وأصوله وتاريخه وتاريخ العرب واإلسالم في الجامعة نفسها
 ( 12)م.1946

 احملامي عباس حممد العزاوي •

قبيلة العزة في العراق، ولد في البادية من لواء ديالى )محافظة ديالى( هو: عباس بن محمد بن ثامر بن محمد بن جادر البايزيد العزاوي، نسبته إلى 
  م. دخل المدرسة االبتدائية ثم الرشدية العثمانية )المتوسطة(، ودخل )كلية الحقوق( في بغداد )القانون حاليا( والتي كانت قد تأسست في 1890 -ه 1307سنة: 

م، وبدأ ممارسة المحاماة، واستمر كذلك حتى وفاته.درس على يد عدد من علماء الدين، منهم: 1921م وتخرج فيها سنة: 1919م، سنة: 1908أيلول سنة 
لوسي.وهو أديب، الشيخ عبد الرزاق األعظمي، والشيخ عبد هللا الموصلي، والسيد محمود شكري اآللوسي، ونال اإلجازة العلمية من الحاج علي عالء الدين اآل
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التاريخ معتمًدا على نفسه، ويبدو أن ولعه بهذا النوع من الدراسات له عالقة برغبته في خدمة المجتمع والعلم؛ حيث يقول: وشاعر، ومحامي، اتجه نحو دراسة 
ة لتاريخية ذات عالق ولما كانت الحياة أنفاًسا معدودة فخيرها ما يصرف فيما ينفع، وقد رأيت في التاريخ ما يفيد فوجهت جهودي إليه … والعتقادي أن الكتب ا"

مسودة بخطه تقع في أكثر من مائة وخمسين صفحة، اطلع عليها تآليف كثيرة، ما يخص موضوعنا:تاريخ التفسير، ".له  بالمجتمع وكلها ال تخلو من توجيه
القرآن والقراء في العراق، مسودة بحث بخطه يقع في خمس وعشرين صفحة.توفي في  وأربيل.  الشيخ )محمد القره داغي( الذي حقق كتابيه عن تاريخ السليمانية

 (13)م.1971 -هـ  1391بغداد، سنة: 
 الشيخ عبد الرمحن بن حممد القره داغي •

ها: ابن الخياط القره داغي، هو: الشيخ عبدالرحمن بن الشيخ محمد الشهير بابن الخياط، بن محمود بن تارويردي، ُلق ِّب الشيخ عبدالرحمن بألقاب كثيرة، من  
م، ونشأ فيها،  ودرس على والده، وشارك في أنواع العلوم 1838  –ه  1253ولد في )قره داغ( في محافظة السليمانية، سنة:   وابن خياط زاده، وخياط زاده، وهكذا.

تصدر للتدريس في مدرسة اإلمام أبي يوسف، وهي مدرسة م، و  1858 -هـ 1275كالنحو والفقه واألصول والوضع والبيان والمنطق. انتقل إلى بغداد سنة: 
عالء الدين بن الشيخ قديمة كانت في منطقة الكاظمية، وأصبح شيًخا لكثير من الشخصيات العراقية السياسية والدينية، منهم: السيد عبدالرحمن النقيب، والشيخ 

والشيخ عبدالوهاب النائب، والشيخ أمجد الزهاوي، والشيخ عبدالقادر الخطيب، وآخرين،  نعمان اآللوسي، والشيخ محمود شكري اآللوسي، والشيخ يحيى الوتري، 
م تحقيق الكتاب ولكنه آخر من تصدر للتدريس في مدرسة أبي يوسف له تآليف كثيرة في أغلب العلوم، منها: التبيان في بيان الناسخ والمنسوخ من القرآن، ت 

مية بكلية الشريعة والدارسات اإلسالمية في جامعة صالح الدين في أربيل، من قبل الباحث: أميد نجم الدين جميل برسالة ماجستير في قسم الدراسات اإلسال
م، وذلك 21/5/1917 –ه 1335/رجب/ 29م. تعليقات على تفسير البيضاوي )أنوار التنزيل(.توفي في بغداد ودفن فيها في: 2003-ه1424المفتي، سنة: 

على هامش غالف كتامنهاج الوصول؛ حيث ذكر أن الشيخ كان ينام على  -أحد تالمذته-الشيخ )علي عالء الدين اآللوسي(  إثر حادث مؤسف أثبت ذلك
 (14) السطح، فانتبه ذات يوم منتصف الليل، وقام ليتوضأ وهو ذاهل من النوم؛ فسقط إلى صحن الدار؛ فقضى نحبه.

 الشيخ عبد القادر حممد مال حويش العاني •

تلقِّى تعليم االبتدائية وقسًما من الثانوية في المدارس الحكومية في مدينة )عنه( ثم انتقل إلى بغداد، ودرس م، 1880-هـ 1300(، سنة: ولد في )عنه
ي محكمة دير الزور لعمل فهناك العلوم الشرعية في مسجد أبي حنيفة رحمه هللا تعالى، وبعد أن أتقن العلوم الشرعية والفقهية وأخذ شهادة )الرشدية(؛ انتقل إلى ا

ه، وكان يجلس للتدريس بعد صالة العصر.الزم الشيخ حسين األزهري في دير الزور 1384الشرعية؛ فُعيِّ ن قاضًيا فيها، ثم خطيًبا في جامع السراي، سنة: 
 ، أشعري العقيدة، حنفي المذهب.له:وُأجيز منه، وكذلك العالمة بدر الدين الحسني.كان وقوًرا، مهيًبا، هادًئا، صوفًيا ورًعا، نقشبندي الطريقة

على حاسب المؤلف، ووزعه مجاًنا. وقد اختصر   م1968 –م 1962بيان المعاني على حسب ترتيب النزول، طبعته مطبعة الترقي في دمشق بين عامي:  
المعاني لعبد القادر مال حويش، وطبعته دار   كتاب بيان المعاني كاًل من: )عالء محمد سعيد، وأنس طنطا، وأسامة البلخي( في كتاب: مختصر تفسير بيان

ه  1398توفي سنة:  لمواعظ في حسن البيان من القرآن الكريما رسالة في تفسير القرآن.  .حسن البيان في تجويد القرآن  م.2006طيبة الدمشقية، سنة: 
 (15)م، بدير الزور ودفن فيها.22/2/1978الموافق يوم األربعاء: 

 عبداجلبار األعظميالشيخ  •

م، درس على العالمة الشيخ عبدالجليل آل جميل، والشيخ 1931األعظمية سنة:  –ولد في بغداد .هو: الشيخ عبدالجبار بن خليل بن صالح األعظمي العبيدي
مساجد في بغداد، اشترك مع أخيه الشيخ عين إماًما وخطيًبا في عدة .محمد القزلجي، والشيخ قاسم القيسي والشيخ عبدالقادر األعظمي، وعلى غيرهم

م حيث ألغي امتيازها، وسجن عشر سنوات؛ لتأييده حكم 1963م، وبقيت مستمرة حتى عام 1955عبدالوهاب األعظمي وأصدر مجلة )الثقافة اإلسالمية( عام 
تحت  :له.عنه، وأعيد للخدمة في األوقاف بوظيفة مفتش معابد عبدالكريم قاسم رئيس وزراء العراق السابق، وسجن في )نقرة السلمان( والحلة وبغداد، ثم أعفي

م.موجز تفسير القرآن، طبعته دار الثقافة اإلسالمية في بغداد، على سنتين: الجزء األول منه  1961راية القرآن، طبعته دار منشورات البصري في بغداد، سنة: 
م، ونقل جثمانه إلى  29/9/1971اق إثر حادثة اغتيال )مصطفى البرزنجي(، بتاريخ: م.توفي في كاللة شمال العر 1967م، والثاني سنة: 1966في سنة: 

 (16) األعظمية ودفن فيها.
 العالمة الشيخ عبدالكريم الصاعقة •

 (.هو: السيد عبدالكريم بن السيد عباس األزجي الشيخلي الحسني، لقب بالصاعقة؛ لجريدة أصدرها في بغداد بالعهد العثماني أسماها )الصاعقة
م، ونشأ تحت رعاية والده السيد عباس الشيخلي وهو تاجر مشهور، وله مجلس يحضره  1867  -هـ  1285ولد في بغداد في محلة باب األزج )باب الشيخ( سنة:  

علم على الشيخ السيد نعمان أخذ الالعلماء والتجار، وهو من بيت الوزير اليماني التي نزحت من اليمن قبل مائتي عام إلى حماة، ثم إلى بغداد، واستقروا فيها.
ن ورًعا، ولم يقبل خيرالدين اآللوسي، والشيخ شاكر اآللوسي، والشيخ محمود شكري اآللوسي، والمحدث الهندي الكبير يوسف بن إسماعيل الخانفوري الهزاروي.كا
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اني.له:نظرات في التفسير، رد فيه على بعض المفسرين حيث سوى وظيفة اإلمامة والخطابة في جامع المهدية، واضطهد أيام االتحاديين في أواخر الحكم العثم
ه 1379توفي سنة:  بية.تكلم على اإلسرائيليات واألحاديث الموضوعة والضعيفة في كتب التفسير، وبعض التأويالت الفاسدة الباطنية والمخالفة للسنة واللغة العر 

  (17) م، ودفن في مقبرة الغزالي.7/12/1959 –
 الشيخ عبدالكريم بياره املدرسالعالمة 

ور التباعة لمنطقة هو العالمة الكبير الشيخ: عبدالكريم المدرس بن محمد بن فتاح الكردي الشهرزوري، أحد أفراد عشيرة القاضي القاطنة في مركز ناحية شهرز 
مدرسة )خانقاه دورود( في إدارة الشيخ عالء الدين بن الشيخ  م، دخل1901السيد صادق في السليمانية.ولد في قرية )دره شيش العليا( التابعة لحلبجة سنة: 

الشيخ عمر عمر ضياء الدين بن الشيخ عثمان سراج الدين، ودرس على كثير من المشايخ، منهم: الشيخ محمد سعيد العبيدي، والشيخ المال محمود بالك، و 
م؛ حيث عين إماًما 1960مال العراق مدرًسا، وإماًما وخطيًبا، ثم انتقل إلى بغداد سنة: محمد أيمن الشهير بابن القره داغي.كما تنقل في القرى والنواحي في ش

ة نجم الدين الواعظ  وخطيًبا في جامع األحمدي، ومدرًسا في مدرسة الحضرة القادرية، وبقي في الحضرة القادرية حتى وفاته رحمه هللا تعالى.وبعد وفاة العالم 
عني بنشرة: محمد علي القره داغي، طبعته دار الحرية للطباعة في بغداد،  ماء في العراق.له: مواهب الرحمن في تفسير القرآن، انتخب رئيًسا لجمعية رابطة العل

م، وتم تشييعه في موكب مهيب ودفن في 8/2005/ 29 -هـ1426/ رجب/ 27توفي يوم االثنين: م.1989ه  1409 –م 1986ه  1406وأكملته ما بين: 
 (18) درية.مقبرة الحضرة القا

 الشيخ عثمان عبدالعزيز حممد •

م، تربى على يد والده الشيخ عبدالعزيز، والشيخ مال صالح، وحصل على 1920ولد في قرية )بريس( التابعة لمدينة )حلبجه( في محافظة السليمانية، سنة:  
وي، ومحمد محمود الصواف، ونفي من قبل حكومة )عبدالكريم اإلجازة العلمية من والده.انضم إلى صفوف الحركة اإلسالمية عن طريق الشيخين: أمجد الزها

، ثم التحق بالثورة قاسم( إلى مدينة الناصرية ثم عاد إلى موطنه بعد تسعة أشهر.مثَّل علماء كردستان في بحث القضية الكوردية ليزور الملك فيصل في الرياض
ء بلده )الحركة اإلسالمية لكوردستان العراق(، وترأسها.له: تفسير القرآن الكريم، باللغة الكوردية، الكوردية بقيادة المال مصطفى البرزاني.أنشأ مع مجموعة من علما

م، بعنوان: )جهود علماء الكرد في التفسير: تفسير الشيخ عثمان بن 2010كتبت عن تفسير الشيخ عثمان رسالة ماجستير في جامعة أم درمان اإلسالمية، سنة:
م، وقيل: 1998فيه أنموذجا(.توفي في دمشق التي كان يزورها للعالج، ونقل إلى مدينته مسقط رأسه )حلبجه( ودفن فيها، سنة:  عبدالعزيز الكردي ومنهجه

12/5/1999.(19 ) 
 الشيخ قاسم بن أمحد الفرضي القيسي •

مدرسة أهلية؛ ليتعلم فيها الفارسية والتركية.درس م، ولما بلغ السابعة من عمره قرأ القرآن الكريم، ثم درس في 1876-ه1293ولد في بغداد، سنة: 
يخ آخرين في على الشيخ عبدالوهاب النائب، وأجيز منه، إجازة خاصة في الحديث وعامة، وكذلك أجازه الشيخ عبدالسالم الشواف، وله إجازات أخرى من مشا

ه، ثم طلبه والي بغداد للقدوم إلى بغداد، فعين عضًوا 1326)الصويرة( سنة:ه، وفي قضاء 1317العلوم العقلية والنقلية.عين مدرًسا في قضاء )خانقين( سنة:
داد، وخطيًبا في مجلس المعارف في بغداد، وعضًوا في المجلس العلمي في األوقاف، ومدرًسا لدار المعلمين في بغداد، ومناصب أخرى، كما عين مفتًيا لبغ

الحديقة الندية .م1966له:تاريخ التفسير، طبعه المجمع العلمي العراقي في بغداد، سنة:  ؛ حتى تاريخ وفاتهللحضرة القادرية، ورئيًسا لجمعية الهداية اإلسالمية
م، ودفن في 11/9/1955-ه 1375/محرم/27م.توفي في بغداد، صبيحة يوم األحد:1940في المواضيع التفسيرية، طبعته مطبعة التفيض األهلية في بغداد، 

 (20) الحضرة القادرية.
 الشيخ كمال الدين الطائي •

دخل  م، 1904 –ه 1322هو الشيخ: كمال الدين بن عبد المحسن آل بكتاش الطائي، فقيه حنفي وصحفي، ولد في محلة الفضل في بغداد، سنة:  
عين أماًما لقيسي؛ فأجيز باإلجازة العلمية.المدرسة العسكرية العثمانية، ثم درس العلوم الدينية والعربية على والده وعلى الشيخ عبدالوهاب النائب والشيخ قاسم ا

م، وواعًظا في عدة جوامع، واشترك في تأسيس جمعيات خيرية ودينية في العراق، ومنها 1930وخطيًبا في جامع )منورة خاتون(، ثم جامع شهاب الدين عام 
م. 1932ت عدة، واختير محاضًرا في الدار العلوم العربية والدينية سنة  جمعية الشبان المسلمين، وجمعية الهداية اإلسالمية، ونادي اإلرشاد، وتولى تحرير مجال

م تولى رئاسة تحرير مجلة الكفاح لجمعية اآلداب  1947م، وأبعد إلى لواء العمارة والفاو وسامراء، وبقي في االعتقال ثالث سنوات، وفي 1941اعتقل سنة: 
م، 1966م، وعين عضًوا في المجلس العلمي التابع لمديرية األوقاف سنة:  1960الحضرة القادرية سنة    اإلسالمية، ثم عين مدرًسا في مدرسة )عاتكة خاتون( في

ية الهداية  واختير عضًوا في مجلس األوقاف األعلى لمدة ثمان سنوات حتى تاريخ وفاته.له: موجز البيان في مباحث تختص بالقرآن، وهو من منشورات جمع
م. 1971م، وطبعته مرة ثانية مطبعة سلمان األعظمي، في بغداد، سنة:1940 –ه 1359فيض األهلية في بغداد، سنة: اإلسالمية حيث طبعته مطبعة الت 
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وشيع جثمانه م،  12/8/1977  -ه  1397/شعبان/  26توفي في بغداد، يوم الجمعة:  رسالة قواعد التالوة، طبعته دار الحرية للطباعة في بغداد، من غير تاريخ.
 (21). منطقة )السبع أبكار( إلى مقبرة الشيخ عبدالقادر الكيالني حيث دفن فيها الطاهر من داره في

 الدكتور حمسن بن علي بن عبداهلل مجال الدين •

م، وهو أديب، وناقد، ومحقق.دخل المدارس الرسمية في النجف وبغداد، وأنهى تعليمه فيها، ثم التحق بالجامعة  1918 –ه 1337ولد في مدينة العمارة، سنة: 
م، ثم التحق بجامعة برشلونة في إسبانيا ونال شهادة الدكتوراه عن أطروحته  1953ليسوعية في بيروت حتى حصل على الليسانس في األدب العربي سنة: ا

م في خواص القرآن الكريم ل أستاًذا لألدب األندلسي في جامعة بغداد. له: الدر النظي ، وعمالمعنونة: "وصف العرب لألندلس في القرون الوسطى" كتبها باإلسبانية
 (22)م.1988 -هـ  1409، سنة: م.توفي في بغداد1968للوادي آشي، طبع في بغداد، سنة: 

 الشيخ حممد بن علي بن أمني اخلال •

والوجوه البارزة م، ونال رعاية جده الشيخ )أمين الخال(، وهو من العلماء 1904 –هـ 1322ولد الشيخ: محمد الخال في محافظة السليمانية، سنة: 
يم، وتابع دراسته لكتب الدين بين العوائل الكوردية يومذاك والعالم بثالث لغات: الكوردية، والعربية، والفارسية؛ مما أثر في الحفيد محمد الخال؛ فختم القرآن الكر 

في محافظات السليمانية وكركوك والموصل، ثم عضًوا في مجلس    والنحو واألدب باللغة العربية، وكان من أبرز اساتذته الشيخ عمر أمين القره داغي.عين قاضًيا
م عضًوا في المجمع العلمي 1954م؛ حيث أحيل على التقاعد؛ لبلوغه السن القانونية.وقد اختير في سنة: 1967التمييز الشرعي، وظل في عمله إلى سنة: 

شغل منصب نائب رئيس المجمع فيه. له:تفسير الخال طبع منه في الجزء األول، سورة  بدمشق، والمجمع العلمي العراقي، وعضًوا في المجمع العلمي الكوردي، و 
م. تفسير جزء عم باللغة الكوردية طبعته 1972البقرة وسورة آل عمران وسور االجزاء األخيرة من القرآن الكريم، طبعته مطبعة كامراني في السليمانية، سنة: 

/ ذو 13م. توفي يوم الجمعة: 1955سير سورة الفاتحة باللغة الكوردية، طبعته مطبعة المعارف في بغداد، سنة: م.  تف1935مطبعة زيان السليمانية، سنة: 
 ( 23)م.1989/ 15/7 -هـ 1409الحجة /

 الشيخ حممد بهجة األثري •

شأ في بيئة دينية علمية، وتمتع بموهبة م، ن 1904هو: الشيخ محمد بهجة بن محمود أفندي بن عبدالقادر بن أحمد ابن محمود، األثري، ولد في بغداد سنة: 
عراق وفي  تتلمذ على العالِّمة محمود شكري اآللوسي، وكان أنبغ تالميذه وأوفاهم، والزمه حتى وفاته، وحقِّق أغلب كتبه ونشرها، ودرس على أعالم ال.ذهنية

م، ثم مفتًشا للغة العربية، وأستاًذا لكلية المعلمين 1936بغداد في: م، ثم عيِّن مديًرا ألوقاف 1924اشتغل بالتدريس، سنة: .مقدمتهم علي بن نعمان اآللوسي
س )جمعية الشبِّان المسلمين( بالعراق سنة: .العالية، ومدير عام األوقاف اإلسالمية في بغداد م، وترأس تحرير مجلة )العالم اإلسالمي( التي أصدرتها 1928أسِّ

م؛ لمساهماته المهمة  1986لبدائع( األسبوعية.ُمنح جائزة الملك فيصل العالمية في األدب العربي لعام: ، كما ترأس تحرير مجلة )ا1938الجمعية ببغداد سنة 
ع العلمي في التراث واألدب واللغة، وجائز صدام حسين العالمية.شغل عضوية المجمع العلمي العراقي، وأشرف على تحرير مجلته، كما شغل عضوية المجم

وأكاديمية المملكة المغربية، والمجلس االستشاري األعلى للجامعة اإلسالمية بالمدينة المنورة، وشارك في عضوية جمعية الدفاع عن  العربي بدمشق، وفي القاهرة،  
 (24)عاًما. 92م، عن 1996 -ه 1416توفي سنة:  فلسطين. بلغت مؤلفاته وتحقيقاته أكثر من أربعين كتاًبا، منها:الظواهر الكونية في القرآن.

 مد جابر الفياضالدكتور حم •

م، وتلقى دراسته االبتدائية واإلعدادية فيها، وحصل على الثانوية من ثانوية األعظمية للبنين، ثم التحق بكلية دار  1932  –ه 1351ولد في مدينة الفلوجة، سنة:  
في جامعة عين شمس في القاهرة، وعين رئيًسا لقسم حصل على الماجستير والدكتوراه من كلية اآلداب    م1956  -هـ  1375المعلمين العالية، وتخرج فيها، سنة:  

م، 1968-هـ 1388اللغة العربية في جامعة بغداد.له:  األمثال في القرآن، رسالته في الماجستير من كلية اآلداب في جامعة عين شمس في القاهرة، سنة: 
م.التورية وخلو القرآن منها، طبعته دار المنارة  1995 -ه 1415ثانية سنة:  م، وال1993-ه  1414طبعته الدار العالمية للكتاب اإلسالمي طبعتين األولى، سنة:

 ( 25)م.5/3/1987 -هـ 1407رجب/ 4م.المجاز في القرآن.توفي فجر الثالثاء: /1989م، والثانية، سنة:1985في جدة طبعتين األولى منهما سنة: 
 الشيخ حممد خضر الرحالي •

م، يرجع نسب عائلته إلى عشيرة البو شاهر العبيدي، وكان والده الشيخ خضر  1926الموصل سنة: هو الشيخ: محمد خضر شكر الرحالي، ولد في 
درس على والده الشيخ الرحالي عالمًا من علماء الموصل األفذاذ.نشأ الشيخ محمد الرحالي على الجرأة، والحمية، وطلب العلم، وحب الخير والعطف على الفقراء،  

عرفت خطبته بالجرأة وقول الحق،  . محمد نوري أفندي الفخري، واستمر بالدراسة عندهما حتى حصل على اإلجازة العلمية منهماخضر الرحالي، والشيخ السيد 
ن مصرف الدم  مما جعل له نصيًبا من االعتقال والتعذيب، وقد شغل وظائف عديدة في حياته: حيث تنقل إماًما وخطيًبا في عدة مساجد الموصل، ومسؤواًل ع

في المعهد    مستشفيات الموصل، ورئيًسا للجنة رؤية الهالل، وعضًوا في لجنة أوقات الصالة لمدينة الموصل، وعضًوا في جمعية مكافحة التدرن، ومدرًسافي أحد  
مؤتمر اإلسالمي في بغداد، م ترأس وفد الموصل الذاهب إلى ال1965اإلسالمي، ومدرسة الحامدين الدينية، ومدرسة النعمانية الدينية، ومدرسة الرحالي.وفي سنة:  
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، وتبنى المؤتمر آراء وألقى في المؤتمر كلمة وفد الموصل؛ فنال إعجاب الوافدين، منهم شيخ األزهر العالمة حسن مأمون، ومفتي العراق الشيخ نجم الدين الواعظ
َلتها وأَول ياتها؛ فقام أحد المفت   :ين مادحًا للشيخ الرحالي فقالالشيخ الرحالي في كثير من تلك المسائل بعد أن أوضح أد 

 يا فيصَل الَفخر  بَك الَفخُر يفتخرُ 
 يا أديَب البحث  ب َك البحُث يزدهر                                 

شت َدوًما للُعال  اُل ع      أيا رحِّ
 يا ناصر الحق ب ك الحق ينتصر                          

العلماء بإتقانه علم: )الرياضيات، والفلك، والفيزياء، والكيمياء، والهندسة( فقد أكمل دراسة علم الفلك على يد الدكتور تميز الشيخ الرحالي عن أقرانه من  
 صديق الجليلي، وقد شارك معه في إنتاج المزولة القائمة إلى هذا اليوم في جامع النعمانية، وآخر أمام مبنى المحافظة. 

يراث من غير ُمَدرس، والناسخ والمنسوخ، والَجرح والتعديل، وأصول الفقه، إضافة الى عدة كتب تحوي متفرقات واسئلة له كتب عديدة، منها: كيف تتعلم الم
رآن م بدأ بتفسير القرآن الكريم؛ إذ كان الشيخ حافًظا للقرآن الكريم ففسر القرآن تفسيًرا عصرًيا، أخَضَع العلوم الحديثة للق1992واجوبة سماها الكشكول.وفي سنة:  

ات، سماه:تفسير محمد الكريم، وَبيَّن أنه ما أوتي علماء عصرنا من علوم إال والقرآن الُمعج ز قد سبقهم بذكرها أو باإلشارة اليها، وأنتهى منه بعد ست سنو 
وأشار بيده إلى تفسيره قائال: "لقد فسرُت   م، حيث زرُته في بيته مع ثالثة من أصحابي،1998الرحالي.وقد رأيُت هذا التفسير في زيارتي إليه رحمه هللا في عام: 

ه 1428/ربيع الثاني/10:  القرآن الكريم كاماًل، وأخضعُت جميع العلوم المعاصرة للقرآن، وسيكون في ستين مجلًدا". ولكنه لم يطبع إلى اآلن.توفي فجر يوم الجمعة
 (26)م.27/4/2007 -

 الدكتور حممد صاحل عطية احلمداني •

-1962م، ثم التحق بمتوسطة الفلوجة للبنين وتخرج فيها سنة:  1959م.أكمل دراسته االبتدائية في الكرمة سنة:  1947ة مدينة الفلوجة، سنة:  ولد في ناحية الكرم
م أكمل ، ث م1968، والتحق بمعهد المعلمين في األعظمية وتخرج فيه سنة: 1965م، ثم أكمل دراسته اإلعدادية في ثانوية الفلوجة، وتخرج فيها سنة: 1963

م، 1987-1986م، ثم قبل في كلية الشرية في جامعة بغداد وحصل على الماجستير سنة: 1977دراسته في كلية اآلداب وحصل على البكالوريوس فيها سنة:
محسن عبدالحميد، والدكتور م.أخذ على علماء وقته منهم: الشيخ عبدالعزيز سالم السامرائي، والدكتور حارث الضاري، والدكتور  1991-1990ثم الدكتوراه سنة:  

ئي، والدكتور قحطان  محمد رمضان، والدكتور عبدهللا محمد الجبوري، والدكتور عبدالكريم زيدان، والدكتور فاضل صالح السامرائي، والدكتور مهدي صالح السامرا
، ثم نقل خدماته لدار المعلمين بعد إكمال دراسته الجامعية سنة: 1971م، ثم مديًرا فيها سنة:1969الدوري، وغيرهم.عين معلًما في مدرسة الفرات االبتدائية سنة:

م.ثم نقل خدماته إلى وزارة التعليم العالي؛ فأصبح مدرًسا على مالك كلية 1992م، ثم في إعداد المعلمين في المعهد المركزي في األنبار، حتى عام: 1982
ثم أصبح عميًدا، وبقي أستاًذا في قسم أصول الدين في كلية العلوم اإلسالمية بجامعة بغداد حتى  م،1993العلوم اإلسالمية، وعين معاوًنا لعميد الكلية سنة: 

م. التفسير العقلي حجيته  1992تاريخ وفاته، وكان يمزج بين التدريس في الجامعة والخطابة في جامع طيبة في أبي غريب حيث صدر أمر تكليفه بذلك سنة:
ها من كلية دار العلوم في جامعة بغداد.منهج القرآن في تطوير المجتمع، رسالة دكتوراه حصل عليها من كلية دار العلوم وضوابطه، رسالة ماجستير حصل علي 

م.المنهج العرفي في 2008التفسير التحليل للنص القرآني سورة النصر أنموذًجا، طبعه مركز البحوث والدراسات اإلسالمية، في الوقف السني العراقي، سنة:
مجلة كلية    بحث منشور في مجلة كلية العلوم اإلسالمية في جامعة بغداد.منهج النسفي اللغوي في تفسير مدارك التنزيل وحقائق التأويل، بحث منشور في  القرآن،

م.توفي في 2006ي، سنة:العلوم اإلسالمية في جامعة بغداد.الوسطية في المنظور القرآني، طبعه مركز البحوث والدراسات اإلسالمية، في الوقف السني العراق
 (27)م.2016بغداد، سنة: 

 الشيخ  حممد طه الباليساني •

المدرس(  هو الشيخ: محمد بن طه بن علي بن عيسى بن مصطفى الباليساني، ينتهي نسبه إلى الحسين بن علي رضي هللا عنهما.كما ذكر الشيخ )عبدالكريم
ه 1336ظهًرا من آباء الشيخ الباليساني من لم يكن عالًما.ولد في قرية )باليسان( في محافظة أربيل سنة: رحمه هللا في حفل تأبينه: أنه لم يعرف منذ خمسين 

لسكتاني؛ حيث م.وهو في الثانية عشر من عمره توفي والده الشيخ طه الباليساني، فأرسلته والدته للدراسة في قرية )سكتان( ليدرس عند الشيخ عبدهللا ا1918-
م إماًما وخطيًبا ومتولًيا في الجامع الكبير في 1944ه.أخذ اإلجازة العلمية على يد شقيقه األكبر )الشيخ عمر الباليساني(، وعين سنة: كان من طالب والد

جد حسن البارح، م، ثم في بغداد إماًما وخطيًبا في مس 1966باليسان، وتنقل في قرى ومدن عدة خطيًبا وإماًما، ومنها في مدينة )كبيسة( بمحافظة األنبار سنة: 
م حيث أحال نفسه على التقاعد.له جهود دعوية وعليمة كبيرة، وثبات 1984ومدرًسا في المعهد اإلسالمي التابع لوزارة األوقاف، وبقي إماًما وخطيًبا إلى سنة: 

الدكتور حسين محمد طه الباليساني، والدكتور أحمد حسن البيان في تفسير القرآن، حققه وهذبه نجاله على الحق والمبدأ، ومواجهة السلطات الحاكمة آنذاك.له:
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 -ه 1415/ذو القعدة/24توفي في بغداد: م.2017-ه 1438محمد طه الباليساني، طبعته دار إحياء التراث العربي، في بيروت، الطبعة األولى، سنة: 
 ( 28)م، ودفن في مقبرة الشيخ عبدالقادر الكيالني.24/4/1995

 الشيخ حممد حممود الصواف •

م، تتلمذ على شيخه الفاضل عبدهللا النعمة، وعلى الشيخ صالح الجهادي، وعلى الشيخ أمجد 1915-ه 1333د في الموصل في أول شوال من سنة: ول
ختصر هـ، وكان من المتفوقين؛ حيث استطاع أن ي 1358هـ، والتحق باألزهر عام:  1355درس بالمدرسة الفيصلية، وحصل على إجازتها العلمية، سنة:  .الزهاوي 

ل له  دراسته في األزهر الشريف من ست سنوات إلى ثالث، وحصل على العالمية في سنتين بدل أربع سنوات، وعلى التخصص في سنة بدل سنتين، حتى قا
اق بعد أن اغترف من شيخ جامع األزهر في زمانه الشيخ مصطفى المراغي: "لقد فعلت يا بني ما يشبه المعجزة، وسننت سنِّة في األزهر لم تكن".عاد إلى العر 

زين في الدعوة، فاشتغل بالعمل الشعبي والتوجيه اإلسالمي في المساجد والجمعيات، وانتسب  إلى )جمعية الشبان العلم الشرعي والعلم الدعوي، وكان من المبرِّ
عراق أمجد الزهاوي )جمعية األخوة اإلسالمية(، المسلمين بالموصل(، وأنشأ )جمعية األمر بالمعروف والنهي عن المنكر( فيها، كما أسس مع شيخ علماء ال

المقدسات، وأسس )جمعية إنقاذ فلسطين(، وأخذت على عاتقها جمع األموال وتجهيز المتطوعين وتقديم الشهداء في سبيل هللا للدفاع عن األرض والعرض و 
لم اإلسالمي وأئمة الدعوة والفكر والجهاد، أمثال: الطنطاوي، م؛ حيث حضره مجموعة كبيرة من علماء العا1953وقامت بالدعوة إلى مؤتمر القدس عام: 

اف بالعالم  والزهاوي، وسيد قطب، ومحمد أمين الحسيني، والسباعي، وقد انتدب المؤتمر الشيخ الصواف والشيخ أمجد الزهاوي والشيخ علي الطنطاوي للطو 
مات كبيرة في المعارك التي خاضها المجاهدون المتطوعون من البالد العربية واإلسالمية، وكانت له إسها.اإلسالمي وشرح قضية فلسطين وتوحيد الجهود لتحريرها

له   وقادتهم أمثال عبد القادر الحسيني، وعبد اللطيف أبو قورة، والدكتور مصطفى السباعي وأمثالهم وقد عمل مدرًسا بكلية الشريعة في األعظمية ببغداد، وفضِّ
وكان العراق تحت النفوذ اإلنكليزي، فكان الشيخ يقود المقاومة الشعبية، ويسيِّر المظاهرات الصاخبة، .لحة الشخصية والجاهعلى العمل في القضاء، برغم المص

م في العراق بقيادة 1958وعندما قامت ثورة: .ويلقي الخطب النارية ضد العدو وأعوانه، وقد تعرض خاللها للسجن والتشريد وقطع عن عمله لمدة تسع سنوات
بعة مجلة  لكريم قاسم(، وسيطر الشيوعيون على مقاليد األمور في بداياتها، انصبِّ غضب هؤالء على الشيخ الصواف ودعوته، وعمدوا إلى الهجوم على مط)عبدا

في  للواء ركن محمود )لواء األخوة اإلسالمية( وتحطيمها، وكذلك الهجوم على بيته ثم القبض عليه وسجنه في سجن أبو غريب مع ثلة من وجهاء العراق أمثال ا
م. فاتحة القرآن وجزء عمِّ الخاتم للقرآن، 1968-ه 1388معاني الفاتحة وقصار السور من كتاب رب العالمين، طبعته الدار السعودية للنشر، في جدة، سنة: 

.القرآن: أنواره، آثاره، أوصافه، فضائله،  ه 1407م، وطبعته دار المنارة طبعة ثانية، سنة:1985-ه 1406طبعته دار العلم، في جدة، الطبعة األولى، سنة: 
هـ.من القرآن وإلى القرآن:   1406ه، وطبعته دار العمير، في جدة طبعة ثالثة، سنة:  1394خصائصه، تفسيره، ختمه، طبعته مؤسسة الرسالة، في بيروت، سنة:  

هـ، وطبعته نداء اإلسالم 1406دار العمير في جدة طبعة ثانية، سنة:  هـ، وطبعته1401الدعوة والدعاة، طبعته مؤسسة الرسالة، في بيروت، طبعة ثانية، سنة:
 -ه 1413/ ربيع اآلخر/ 13توفي يوم الجمعة: ه. نظرات في سورة الحجرات، طبعته مؤسسة الرسالة، في بيروت.1382طبعة ثانية في عمان األردن، سنة: 

 (29)الجليل عبد هللا بن الزبير رضي هللا عنه.م، ودفن في مقابر المعالة بمكة، بجوار قبر الصحابي 1992
 اللواء الركن حممود بن شيت بن خطاب املوصلي •

م، ونشأ في أسرة إسالمية ملتزمة، وينتهي نسبه إلى الحسن بن علي بن أبي طالب، كما أنه شقيق القاضي العراقي  1919ولد في مدينة الموصل سنة:
التجارة، وقد كفلته جدته التي كان لها دور كبير في زرع مبادئ اإلسالم في نفسه منذ صغره، درس في   المعروف ضياء شيت خطاب.نشأ في أسرة تعمل في

الكلية العسكرية، سنة: حلقات الكتاتيب في المساجد؛ فتعلم تجويد القرآن والكتابة ثم التحق بالمدرسة االبتدائية، ورغب بعد تخرجه بدراسة الحقوق، ثم ألتحق ب 
  ا برتبة مالزم في سالح الفرسان.عمل في سلك التدريس في الكليات العسكرية في العراق ومصر، وتم اختياره رئيًسا للجنة توحيد المصطلحات م، وتخرج فيه1937

سية. شارك الفرن العسكرية في الجيوش العربية، فدعا لوضع معجم عسكري موحد، وصدر المعجم في أربعة أجزاء، بثالث لغات هي: اللغة العربية واإلنجليزية و 
كتاًبا،  126في عضوية كثير من المجامع العلمية واللغوية والمؤسسات اإلسالمية وتولى عدًدا من الحقائب المناصب والوزارات.بلغت مؤلفاته نحو 

 (30)م.13/12/1998 -ه 1419/ شعبان/ 23م.توفي في بغداد: 1966منها:المصطلحات العسكرية في القرآن الكريم، طبعته دار الفتح في بيروت، سنة: 
 هوامش البحث

بعد التواصل مع الدكتور )عامر صباح أحمد( الذي حقق جزًءا من تفسير إبراهيم الحيدري، تبين: أن ما عثر من تفسير فصيح البيان:   (1)
من سورة البقرة، وحقق ما عثر عليه مقسًما على أربع رسائل دكتوراه في كلية اإلمام األعظم والجامعة العراقية،  119من أول القرآن إلى آية 

، وغلب  م 2011محمد شاكر عبد هللا، سنة:  م، والدكتور: 2011ف على بعض الطلبة الدكتور: عمار عبدالكريم عبدالمجيد، سنة:  حيث أشر 
 على ظن المحققين أن المؤلف لم يكمله رحمه هللا تعالى، ولم يعثروا إال على نسخة واحدة في مكتبة األوقاف في العراق. 
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. وتاريخ علماء بغداد في  145-143عشر والخامس عشر الهجري في العالم العربي واإلسالمي انظر: موسوعة أعالم القرن الرابع (2)

 . 1/135. وفهرس المخطوطات العربية في:13-11القرن:
 . 290- 289انظر: موسوعة أعالم القرن الرابع عشر والخامس عشر الهجري في العالم العربي واإلسالمي إلبراهيم الحازمي: (3)
 .  222- 221وسوعة أعالم القرن الرابع عشر والخامس:. وم1/40تتمة األعالم للزركلي: انظر:  (4)
 . 1/72. ومعجم المؤلفين المعاصرين:205م/2002معجم األدباء من العصر الجاهلي حتى سنة انظر:  (5)
 ها الدكتور أحمد مطلوب.انظر: الدكتور أحمد مطلوب السيرة العلمية، موقع مجمع اللغة العربية العراقي، والسيرة كتب  (6)
 انظر: وكيبيديا الموسوعة الحرة. (7)
 تم ذكر بطاقات الكتب بشكل تفصيلي في ترجمة الدكتور أحمد مطلوب. (8)
 .  1/65م: 1998-  1995انظر: موسوعة أعالم العراق في القرن العشرين لحمدي المطبعي، الطبعة: األولى، وزارة الثقافة واإلعالم العراقية،   (9)
 . 37  – 15انظر ترجمته في: أولى ما قيل في آيات التنزيل للشيخ رشيد الخطيب،:   (10)
 . 1/64. وفهرس المخطوطات:235عبد الغني الدروبي، انظر: البغداديون أخبارهم ومجالسهم تأليف إبراهيم  (11)
 ومعجم  .551/ 1نثر الجواهر والدرر في علماء القرن الرابع عشر،:. و 232/ 3انظر: األعالم قاموس تراجم ألشهر الرجال والنساء م:  (12)
 :  آثار العالمة عباس العزاوي المخطوطة. ومقال على موقع المدى لإلعالم والثقافة والفنون، بعنوان: 266/ 3انظر: األعالم للزركلي: (13)
 .  3/334: األعالم للزركليانظر:  (14)
 .. 303/ 2. ومعجم المؤلفين العراقيين لكوكريس عواد:700- 699انظر: َتكمَلة ُمعجم الُمؤلفين تأليف: محمد خير بن رمضان،  (15)
 . 211/ 2المؤلفين العراقيين لكوركيس عواد:. ومعجم 335- 334انظر: تاريخ علماء بغداد للسامرائي:  (16)
 . 440-  437انظر: تاريخ علماء بغداد للسامرائي:  - (17)
 . 445 – 442:تاريخ علماء بغداد للسامرائيانظر:  - (18)
 . 43-39جوامير:انظر: تاريخ تطور ترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللغة الكوردية تأليف: محسن بن محمد بن صابر  (19)
 . 545- 544انظر: تاريخ علماء بغداد للشيخ يونس السامرائي: (20)
 .  992-991/ 1انظر: نثر الجواهر والدرر في علماء القرن الرابع عشر للدكتور يوسف المرعشلي:  (21)
 . 3/90. ومعجم المؤلفين لكوركيس:2/2017انظر: نثر الجواهر والدرر للدكتور يوسف المرعشلي: (22)
.  313- 312/ 1م:2002. ومعجم األدباء من العصر الجاهلي حتى سنة  127-3/126انظر: معجم المؤلفين العراقيين لكوركيس عواد: (23)

 ووكيبيديا الموسوعة الحرة.
 .  205انظر: البغداديون أخبارهم ومجالسهم للدروبي:   (24)
 . 2. واألمثال في القرآن الكريم للدكتور3/121العراقيين:. ومعجم المؤلفين 187-5/186تتمة األعالم للزركلي  انظر:  (25)
عائلته، حيث تواصلت مع نسيبه زوج بنته الشيخ ياسين العباسي، وهناك محاوالت لتحقيق التفسير وطبعه؛ أسأل  بحسب ما أفادتني بذلك   (26)

 صدد تنقيحه اآلن.هللا أن يكتب لذلك النجاح، مع أن أحد تالميذ الشيخ الرحالي رحمه هللا الشيخ شاكر ب
 . 185-183م: 2013-انظر: تاريخ علماء الفلوجة والشخصيات العلمية فيها  (27)
 . حيث ترجم له نجاله في بداية تفسيره.17-1/9انظر: حسن البيان في تفسير القرآن تأليف: الشيخ محمد طه الباليساني،: (28)
 . 121/ 2مصنفات القرآن الكريم . ومعجم 222-219/ 2انظر: تتمة األعالم لمحمد خير رمضان: (29)
 . 278/ 3انظر: اللواء الركن محمود شيت خطاب المجاهد : (30)


