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واالرشاد
المقدمة
الحمد هلل الذي انار لنا الطريق بالعلماء  ،الذين ورثوا علمهم من األنبياء  ،والصالة والسالم على
سيدنا محمد (  ) خاتم األنبياء وعلى اله وأصحابه وتابعيهم إلى يوم اللقاء وبعد  :فاني عندما
ٍ
اجيد بالمستوى الذي اجيده في الترجمة عن
اكتب عن شخصية غير الذي اكتب عنه فاني ال ُ
ُ
عال ٍم أفنى حياته في تربية ٍ
جيل نشر العلم في ٍ
مدن كثيرة .
وصلت إليه أالن
صلت الى الذي
لم يكن لي أباً فحسب و انما كان مربياً ومعلماً وناصحاً وما
ُ
ُ
يصل إلى قطرة
إال ثمرة من ثماره بعد توفيق هللا تعالى  ،وما كتبته وما اكتبه عنه ال يمكن أن
َ
من بحر فضله علينا كإخوة وكطلبة علم بعد فضل هللا تعالى .
فقررت ان يكون بحثي ( الشيخ عبد العليم السعدي واثره في الدعوة واإلرشاد والتدريس ) إلى
ُ
المؤتمر العلمي الذي تقيمه كلية العلوم اإلسالمية  /الرمادي في جامعة االنبار في محور
الشخصيات  ،وفاءاً له ورداً لبعض جميل صنعه الذي ال ينسى وكان قد كتب عنه الكثير اال
اني لم أجد بحثاً شامالً قد جمع سيرته الشخصية والعلمية واالجتماعية وأثاره العلمية بهذا
المستوى  ،فنسال هللا تعالى ان يكون هذا العمل خالصاً لوجهه تعالى وب اًر بوالدي وعلماً ينتفع به
وصدق ًة جارية وولداً صالحاً يدعوا له .
وقد قسمت البحث الى تسعة مباحث فكان المبحث األول :عن اسمه ونسبه ووالدته والمبحث
الثاني :عن حالته االجتماعية والمبحث الثالث :عن شيوخه وتالمذته.اما المبحث الرابع:فكان عن
شيوخه وتالمذته .اما المبحث الخامس :فقد كان عن دوره واسلونه في التدريس والدعوة والخطابة.
والمبحث السادس :كان في دوره في حل النزاعات العشائرية والمشاكل االجتماعية والمبحث
السابع :كان في مواقفه السياسية .اما المبحث الثامن :فقد كان في المناصب التي شغلها
1749
املؤمتر العلمي الثاني لكلية العلوم اإلسالمية  -الرمادي

 2012/4/12-11م
Issn:2071-6028

احملور الثالث  :الفقه وأصوله

الشيخ عبد العليم السعدي وأثره يف التدريس والدعوة
واالرشاد

ومؤلفاته .وكان المبحث التاسع :عن وفاته واستشهاده .وخاتمة فيها ماستنتجته من البحث وأخي ار
نسال هللا تعالى أن يجعل هذا العمل خالصاً لوجهه تعالى وان يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا
 ،انه نعم المولى ونعم المجيب .

املبحث األول
امسه  ،نسبه  ،والدته
اسمه ونسبه :
هو عبد العليم بن عبد الرحمن بن اسعد بن جاسم بنن محمند بنن حسنين بنن حسنن بنن علني
بن سعدي بن عاشور بن دور بن خضر بن عباس بن جمعنة بنن عبند هللا بنن علني بنن عمنر بنن
رضاء الدين بن عالء الدين بن المرتضنى بنن محمند بنن حميضنة بنن األمينر محمند بنن أبني نمني
األول نجم الدين  ،وهنا يلتقي النسب مع العائلة المالكة في األردن  ،ابنن األمينر حسنن أبني سنعد
بننن األميننر علنني األكبننر بننن األميننر قتننادة النابغننة أبنني عزيننز الينبعنني المكنني إدريننس ابننن الش نري
اإلمننام مطنناعن ابننن الش نري
الحسين بن الشري

اإلمننام عبنند الك نريم بننن الش نري

اإلمنام سنليمان أبني عبند هللا بنن الشنري

اإلمننام عيسننى بننن الش نري

اإلمننام

اإلمنام العلني بنن السنلمية بنن اإلمنام

عبد هللا األكبر أبي محمد بن اإلمام محمد األكبر الثنائر بنن اإلمنام موسنى الجنون بنن اإلمنام عبند
هللا المحننض  ،وهنننا يلتقنني نسننبه مننع العائلننة المالكننة فنني المغننر  ،بننن اإلمننام الحسننن المثنننى بننن
اإلمام الحسن بن اإلمام علي ( . ) 
 وهو من عشيرة ( البو عباس ) نسبة إلنى الجند الحنادي عشنر النذي نكنر نفنا  .وهني مننكبرى عشائر سامراء  .وهو من فخذ ( البو دور ) .
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 وقنند عرفننت عائلننة الشننيخ بننال السننعدي نسننبة إلننى جننده السننابع  ،وأكثننر مننا اشننتهروا بهننذااللقب في مدينة الرمادي و هيت و بغداد وحيث رحل
( سعدي ) وانحدر إلى مدينة هيت واستقر هناك بسبب لقمة العيش .

 والدته :ولد الشيخ عام  1942م في مدينة هيت – قضاء في محافظة االنبار – العراق
ومدينة هيت من المدن القديمة التي لها جذور وعمق في التناريخ اإلسنالمي  .وسنميت هينت ألنهنا
هننوت – فهنني أرم منحنندرة ك نهننا و ٍاد – طغننى علننى أهلهننا طننابع البسنناطة والفط نرة  ،وعننر عننن
أهلهننا االلت نزام بالشن نريعة اإلسننالمية والعننادات والتقالي نند العربيننة األصننيلة م ننن شننجاعة ونخننوة وك ننرم
وتماسننب بعضننهم مننع بعننض فنني األفنراك واألت نراك  ،كمننا عرفننت بننالجو المعتنندل أكثننر أيننام السنننة ،
ونلننب لموقعهننا الجغ ارفنني الننذي يمتنند علننى ضننفا

الفنرات  ،كمننا واشننتهرت بمدينننة هيننت فنني العنراق

خاصة وفي العالم اإلسالمي عامة من خالل ما أنجبته من علماء أفذان  ،وأدباء كبنار  ،وصنيادلة
 ،وقادة  ،وكذلب في شتى العلوم اإلنسانية والعلمية  ،فقد أنجبت الخطباء أمثال :
الشننيخ  -صننبحي إلهيتنني  ( -رحمننه هللا )  ،وعائلننة الخطيننب  ،والفالسننفة أمثننال النندكتور  -منندني
صالح  -وعلماء االجتماع والجغرافية أمثال الدكتور -سعدي محمد صالح السعدي .
فضننال عمننا أخرجتننه مننن علمنناء الش نريعة نشننروا العلننم الشننرعي فنني داخننل الع نراق وخارجننه أمثننال
الدكتور – عبد الملب السعدي والشيخ إبراهيم رحيم إلهيتي والشيخ إبراهيم فاضل الدبو – وغيرهم.
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املبحث الثاني :
احلالة االجتماعية  :نشأته – أخوته – أبناءه
نشأته :
نش الشيخ ( رحم هللا ) في أسنرة متواضنعة فقينرة  ،كنان والنده كادحنا يعمنل بنناءا مناه ار يبنني
البيوت  ،يعمل من شروق الشمس حتى غروبها  ،لم يعتمد في الوقت على ساعة في عمله وكان
والننده ورعننا نو غي نرة علننى دينننه وش نريعته األمننر الننذي جعلننه ينننذر أبننناءه السننتة للعلننم الشننرعي ،
وعندما قدم الشيخ عبد العزينز سنالم السنامرائي منن سنامراء إلنى هينت ليندرس العلنوم الشنرعية ولند
عبد العليم فسماه أبوه بهذا االسم وعندما سئل عن سبب تسميته قال :
ألنه قدم عالم جليل إلى هيت وتيمنا بالعلم الشريعي .

إخوته وإخوانه :
إخوته  ،ابناؤه :
الشيخ ( رحمه هللا ) هو الثالث في ترتيبه مع إخوته وإخواته الثمانية  ،فاألخت الكبيرة وسيلة عبند
الننرحمن  :وهنني وجننة عننالم مننن علمنناء هيننت أال وهننو الشننيخ إبنراهيم رحننيم إلهيتنني وقنند أنجبننت لننه
خمسننة أبننناء كلهننم أسنناتذة ومشننايخ يعملننون فنني العلننم تدريسننا ودعننوة كننان الننبعض مننن ابننناءه مننن
طلبة العلم امثال الشهيد قاسم والدكتور يعقو ومنهم من نذر نفسه في خدمة حجاج بيت هللا من
خالل تعهده بالحجاج والمعتمرين  .واألخرى اسمها ماريه عبد الرحمن .
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أم ن ننا الخمس ن ننة الب ن نناقون – م ن ننن إخ ن ننوة الش ن ننيخ  -فكله ن ننم علم ن نناء يحمل ن ننون الش ن ننهادات العلي ن ننا
– الماجستير والدكتوراه – وهو َيصولون ويجولون في أنحاء العالم العربي واإلسالمي  ،وقد َدرسوا
ودرسنوا العلننم الشننرعي ال سننيما أخننوهم األكبننر الشننيخ النندكتور عبنند الملننب السننعدي – تولنند 1937
َّ
الذي كان مربيا ومعلما وشيخا وأبا لهنم ولكنل أوالدهنم ولعمنوم محافظنة االنبنار وهنو أشنهر منن أن
يعر أفننى حياتنه فني طلنب العلنم وتدريسنه وأفننى شنبابه فني تربينة طنال

العلنم علمينا وروحينا ،

وقد تعدى نلب إلى غالبية المشايخ واألئمة والخطباء واألساتذة فني جمينع محافظنات العنراق حينث
أن جله ننم ق نند نهلن نوا م ننن علم ننه وتربيت ننه ،وق نند حص ننل عل ننى ش ننهادة الماجس ننتير م ننن جامع ننة بغ ننداد
وال ن نندكتوراه م ن ننن جامع ن ننة أم الق ن ننرى واإلخ ن ننوة األربع ن ننة ه ن ننم بع ن نند الش ن ننيخ عب ن نند العل ن ننيم ف ن نني الترتي ن ننب
وهم كل من :
 -1الشننيخ النندكتور عبنند الحكننيم السننعدي مننن موالينند  1943حصننل علننى شنهادتي الماجسننتير
والدكتوراه من جامعة األ هر في جمهورية مصر العربية .
 -2الشيخ الدكتور عبد الر اق السعدي من مواليد  1949وقد حصل على شهادة الماجستير
م ننن جامع ننة األ ه ننر س نننة  1979وال نندكتوراه م ننن جامع ننة أم الق ننرى ف نني المملك ننة العربي ننة
السعودية سنة . 1984
 -3الشننيخ النندكتور عبنند القننادر السننعدي مننن وقنند حصننل علننى شننهادتي الماجسننتير سنننة مننن
جامعة بغداد كلية اآلدا

والدكتوراه سنة من الجامعة ناتها .

 -4الشننيخ النندكتور عبنند هللا السننعدي مننن وقنند حصننل علننى شننهادتي الماجسننتير والنندكتوراه مننن
جامعة بغداد .
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أبناؤه :
تننزوج الشننيخ بننامرأة واحنندة وأنجبننت لننه خمننس بنننات وخمسننة أوالد وقنند ربننى أبنننا ه علننى حننب
العلم والعلمناء  ،وقند سناروا علنى نفنس المننه النذي انتهجنه منع إخوتنه وقند حصنل منا تمننى علنى
نحو التفصيل األتي حسب الترتيب التصاعدي .
 -1النندكتور أنننس عبنند العلننيم  :مننن موالينند 1965م حصننل علننى شننهادة الماجسننتير وشننهادة
النندكتوراه مننن جامعننة بغننداد – كليننة الش نريعة نننذاك  .وهننو اآلن إمننام وخطيننب فنني جننامع
محمنند عننار وأسننتان مسنناعد فنني التفسننير وعلننوم الق نران فنني كليننة اإلمننام األعظننم التابعننة
لديوان الوقف السني .
 -2الدكتور معان عبد العليم من مواليد 1968م حصل على شنهادة الماجسنتير سننة 1996م
وال نندكتوراه س نننة 2001م م ننن جامع ننة بغ ننداد – كلي ننة العل ننوم اإلس ننالمية – إم ننام وخطي ننب
الجننامع الكبيننر فنني سننوق الرمننادي القننديم مننن سنننة 2000م وال ال  .وأسننتان مسنناعد فنني
الفقه المقارن في كلية العلوم اإلسنالمية – جامعنة االنبنار – وعضنو فني المجلنس العلمني
التابع لديوان الوقف السني .
 -3الندكتور أسننعد عبند العلننيم منن موالينند 1969م حصننل علنى شننهادة الماجسنتير مننن جامعننة
بغننداد  -كليننة الش نريعة – قسننم اللغننة العربيننة وحصننل علننى شننهادة النندكتوراه مننن الجامعننة
اإلسننالمية فنني بغننداد سنننة 2002م تخصننن نحننو وصننر إمننام وخطيننب ومحاضننر فنني
مسنناجد الرمننادي وأسننتان مسنناعد لتنندريس العلننوم العربيننة و دابهننا ف ني كليننة اإلمننام األعظننم
التابعة لنديوان الوقنف السنني وهنو رئنيس قسنم اللغنة العربينة فني الكلينة ناتهنا وعضنو لجننة
الفتوى فيها .
1754
املؤمتر العلمي الثاني لكلية العلوم اإلسالمية  -الرمادي

 2012/4/12-11م
Issn:2071-6028

الشيخ عبد العليم السعدي وأثره يف التدريس والدعوة

احملور الثالث  :الفقه وأصوله

واالرشاد
 -4الشننيخ مقننداد عبنند العلننيم مننن موالينند  1970وقنند حصننل علننى شننهادة الماجسننتير فنني سنننة
2010م تخصن نحو وهو إمام وخطيب في جامع القدس في الرمادي ومندير العالقنات
الثقافية في كلية المعار الجامعة في الرمادي .
 -5الشننيخ أسننامة عبنند العلننيم تخننرج مننن كليننة المعننار الجامعننة بكننالوريوس – تخصننن لغننة
عربية  ،إمام وخطيب في جامع محمد عنار ومندير مدرسنة عبند هللا بنن المبنارك الدينينة
في الرمادي .

املبحث الثالث
مسريته العلمية
نش ن الشننيخ ( رحمننه هللا ) وترعننرع منننذ نعومننة أوفنناره بننين المسنناجد والكتاتيننب  -المننال –
لقراءة القران الكريم حيث كان مولعا بحفظه وتفسيره ومعرفة أحكامه وجودة قراءته من حيث لفظنه
وأحكننام التجوينند وحيننث كننان يمتننا بالصننوت الجينند األمننر الننذي مكنننه مننن قنراءة القنران فنني محافننل
الج َم ِع وغيرها .
المساجد في ُ
دخل المدرسة الدينية في مدينة الفلوجة فني محافظنة االنبنار سننة 1955م وتتلمنذ علنى يند شنيخها
ومدرسننها الشننيخ عبنند العزيننز السننامرائي حينمننا انتقننل األخيننر مننن هيننت إلننى الفلوجننة لينندرس أن نواع
العلننوم الشننرعية وينهننل مننن علمننه وأدبننه  ،حيننث كانننت تلننب المدرسننة كغيرهننا نننذاك تمنننح شننهادة
أالثننني عش نرية بمثابننة الثانويننة  .حيننث كننان التنندريس فيهننا علننى طريقننة المشننايخ القديمننة والتلقنني
والحلقات  .والطبقات على طريقنة الشنيخ الواحند حينث كنان يندرس هنذا الشنيخ الطبقنة األكبنر التني
هي بمثابة الصف المنتهي وهذه الطبقة تقوم بتدريس الطبقة األقل منها وهكذا .
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الشيخ عبد العليم السعدي وأثره يف التدريس والدعوة
واالرشاد

وحننين تخننرج منهننا تفننرف للعمننل فنني مجننال اإلمامننة والخطابننة واشننترك فنني عننام 1961م فنني
اختبننار المجلننس العلمنني فنني بغننداد فنني و ارة األوقننا

واثبننت األهليننة بتفننوق  .ثننم ُعننين إمامننا فنني

مسننجد المنندني فنني بغننداد وخطيبننا فنني جننامع الشننيخ معننرو

الكرخنني  ،وبعنندها نقننل إلننى الجننامع

الشنرقي فنني كبيسننة ثننم نقننل بعنندها إلننى الفلوجننة فنني عننام 1963م  ،وفنني عننام 1966م انتقننل إلننى
جامع محمد عار في الرمادي واستمر في التدريس إلى عام 1968م .
 دخل كلية اإلمام األعظم وتخرج منها سنة 1972م .منح اإلجا ة (( العالِمية )) من شقيقه الدكتور عبد الملب السعدي على طريقة إجا ة العلمناء
القدامى التي تمنح لمن يكون أهال للتدريس واإلفتاء عام 1993م وكانت بمثابة شهادة الدكتوراه .
 وفي عام  1995حصل على شهادة الماجستير في معهد التاريخ العربني والتنراا العلمنيالتابع لجامعة الدول العربية في التاريخ اإلسالمي وعلوم الحديث وكانت رسالته بعننوان ( عبند هللا
بن عمر ومروياته في الكتب الستة ) .
وفنني عننام 1998م حصننل علننى شننهادة النندكتوراه فنني المعهنند أعنناله وكانننت أُطروحتننه بعننوان
( الطبراني ومروياته في المعجم الكبير ) وقد حصل على درجة االمتيا فيها .
بقي مال ما لألمام والخطابة في جامع محمد عار فضال عن التدريس في المدرسة الدينية
فنني ج ننامع الرم ننادي الكبي ننر  ،ول ننه دروس وع ننف وارش نناد فنني مس ننجده ف نني ي ننوم الجمع ننة  .ف نني عل ننم
التفسير الحديث .
درس وحاضننر وننناقش وأشننر علننى رسننائل وأطنناريح كليننة التربيننة فنني جامعننة االنبننار وكليننة
المعار الجامعة وكلية اإلمام األعظم .
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واالرشاد
املبحث الرابع
شيوخه وتالمذته
شيوخه :
تتلمننذ الشننيخ ( رحمننه هللا ) علننى ينند كثيننر مننن العلمنناء المشننهود لهننم عننند العامننة والخاصننة
بننالعلم والننورع والتقننوى فكننانوا علمنناء م نربين  .توافننق علننومهم أعمننالهم  .فكننان يت سننى بهننم ويحفننف
عنننهم ويقلنندهم فني كثيننر مننن األمننور بمننا فيهننا مننا يتعلننق بالحركننات والسننكنات اليوميننة مننن جلننوس
واكل وشر ونظام معيشة واقتصاد إضافة إلى العلوم الشرعية من فقه ونحو وحديث .
وهننم العلمنناء الننذين اشننتهروا فنني بغننداد نننذاك  ،أمثننال الشننيخ عبنند القننادر الخطيننب  ،والشننيخ
نجنم الندين النواعف  ،والشنيخ عبند العزينز السنامرائي  ،والشنيخ فنؤاد االلوسني  ،والشنيخ كمنال النندين
الطائي  ،والشيخ عبد الكنريم المندرس  ،والشنيخ عبند الملنب السنعدي  ،والشنيخ خلينل محمند فينام
الكبيسي  ،والشيخ عبد الستار مال طه الكبيسي.
وقد تتلمذ على أيدي العلماء والمشايخ العراقيين والمصريين في كلية اإلمام األعظم من أمثال :
الشننيخ عبنند هللا الصننوفي الموصننلي  ،والنندكتور محمنند رمضننان  ،والنندكتور أحمنند ننناجي القيسنني ،
والنندكتور شننمس النندين عبنند الباسن المصننري  ،والنندكتور يوسننف عبنند الننر اق المصننري  ،والنندكتور
حس ننن الظن نواهري المص ننري  ،والش ننيخ ال نندكتور أب ننو س نننة المص ننري  ،والش ننيخ ال نندكتور أحمن ند حم نند
الحوفي المصري .
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واالرشاد
تالميذه :
لقد َد َّرس الشيخ طالبا كثر  ،ال يسع المقام لحصرها ونلب منن خنالل المندارس الدينينة التني
درس فيها حيث تتلمذ على يديه كثير من المشايخ الذين يصولون ويجولنون فني المعاهند للتندريس
ومساجد االنبار وبغداد في مجال اإلمامة والخطابة .
إضننافة إلننى الطلبننة الننذين درسننهم مننن خننالل الكليننات  ،أمثننال كليننة التربيننة  .قسننم علننوم الق نران ،
وكلية اإلمام األعظم .
أما أبر تالمينذه النذين هنم اآلن منن كبنار العلمناء المعنروفين فهنم إضنافة إلنى إخواننه النذين
دونه في العمر تتلمذ على يديه الدكتور عبد اللطيف همنيم  ،والندكتور منزاحم النداموك  ،والندكتور
خالنند شنناكر الكبيسنني  ،والنندكتور فننيض الفيضنني ( رحمننه هللا )  ،والنندكتور عبنند الجليننل الفهننداوي
( رحمننه هللا ) والنندكتور محمنند عينناي الكبيسنني والنندكتور إسننماعيل عبنند الننر اق الهيتنني  ،والنندكتور
كامل الصكر  ،والشيخ خالد عبد الر اق محمود .
إضننافة إلننى أبننناءه الخمسننة الننذين أعطنناهم الغننذاء الروحنني والعلمنني والتربننوي والغننذائي  .بعنند هللا
تعالى .
أمننا مننن صنناحبوه فنني العلننم وكننانوا مننالء لننه مننن أمثننال  :الشننيخ علنني هاشننم العيسنناوي  ،والشننيخ
النندكتور أحمنند حسننن ألطننه  ،والشننيخ عبنند الننرحمن البر نجنني  ،والشننيخ صننبحي الهيتنني  ،والنندكتور
عبد المجيد الدوري  ،والدكتور مد هللا الدوري  ،والشيخ محمد عزيز الموصلي وغيرهم .
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واالرشاد
املبحث اخلامس
دوره وأسلوبه يف التدريس والدعوة واخلطابة

 .1في التدريس:
 لقنند كننان حريصننا علننى فهننم طالننب العلننم للنندرس ومننن ثننم حفظننه .فننانكر عننندما كنننت فننيدرسنننا مننتن الرحيبننة ف ني علننم المي نراا فكننان يشننرك فنني اليننوم خمننس ابيننات
المرحلننة المتوسننطة فقنند َّ
ون ت في اليوم الثاني يستمع لنا فيها  ،ويعاقب من لم يحفف ومن ثم يشرك لنا خمسة اخرى.
وكننان حريصننا علننى د ارسننته وتنندريس هننذا العلننم عمنالً بقولننه مننن انننه نصننف العلننم وكمننا قننال
(الرحبي) :وانه اول علم يفقد  ......في االرض حتى ال يكاد يوجد
وقد كانت المحاكم تعد الشيخ المرجع األول في التقسيمات االرثية الصعبة وقد يستغرق في
مس لة واحدة فيها كثير من المناسخات من بعد العشاء إلى قبيل الفجر إلكمالها.
 لقنند كننان حريصننا فنني تدريسننه علننى النظننام القننديم (المشننايخ) نظننام الحلقننات فنني المسننجد.كانننت طريقتننه فنني التنندريس سلسننة يحنناول فننب العبننارات الصننعبة للمتننون بعبننارات واضننحة وكننان
يتح ننف الطلب ننة ب ننالطر والفكاه ننات اثن نناء ال نندرس حت ننى ال تك ن طنل النف ننوس .ك ننان قريبن ناً م ننن طالب ننه
ويعاملهم كانهم ابنائه.
 لقنند عمننل فنني التنندريس منننذ السننبعينات والننى نهايننة حياتننه إن درس كافننة الم نواد الشننرعيةكالتفسير والحديث والفقه والنحو والصر والبالغة وغيرها وكان ال يس م من تكرار الدرس لمن ال
يفهم ننه وك ننان يعاق ننب بالض ننر ال ننذي ال ي ننؤني لك ننل م ننن ل ننم يحف ننف ال نندرس المطل ننو من ننه للطلب ننة
الصغار وبالتوبيخ للكبار تخويفاً أو تشجيعاً لهم في فهم الدرس وحفظه.
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واالرشاد
 .2في الدعوة:
اما في مجال الدعوة فقد رحمه هللا يرى ان الدعوة إلنى اإلسنالم ليسنت حكن اًر علنى احند دون
غيره فهي تعني تقديم النصح واالرشاد إلى الناس نلب وفق شروط وضواب معنينة إنا تنوفرت فني
الداعية فقد اتم عمله على احسن وجه ومن الشروط الواجب توفيرها في الداعية لديه:
 -1غ ن ازرة العلننم  :بننان يفهننم اإلسننالم فهم ناً مجننرداً مننن االه نواء واالنطباعننات الشخصننية ،
نب اْل ِكتَنا َ ِت ْب َي ًاننا طِل ُك ِطنل
وفهم الدين فهمناً شنمولياً يغطني جواننب الحيناة كلهنا قنال تعنالىَ (( :وَن َّ ْزل َننا َعَل ْي َ
ِ ِِ
ٍ
ين)) ،1وان يكننون الداعيننة أمينناً فنني النقننل عننن الكتننا
َشن ْنيء َو ُهن ًندى َوَر ْح َمن ًة َوُب ْشن َنرى لْل ُم ْسننلم َ

والسنننة

وأقوال العلماء.2
 -2قوة الشخصية  :ونلب يعني الشخصية المؤثرة ،فنان الحقند ال ينتصنر وحنده منا لنم يكنن
وراءه شخصية قوية ت خذ به وتذود عنه وتعرضه على الناس كالماً من الشفاه وعمنالً صناد اًر عنن
الجوارك ووعياً نابعاً من الفكر .ومنن معنالم نلنب الثقنة بنالنفس والنوعي والسنماحة .وان يكنون بعينداً
عن التناقض في قوله وفعله تطبيقاً لقوله تعالى(( :يا أَي َّ ِ
َمُنوا لِ َم تَُقوُلو َن َما َال تَْف َعُلو َن 
ُّها الذ َ
َ َ
ين َ
َّللاِ أَن تَُقوُلوا َما َال تَْف َعُلو َن)) .3ون يكون درعاً على اإلسالم.
َكُب َر َمْقتًا ِع َند َّ
كان رحمه هللا ينه مننه الوسنطية فني دعوتنه وخطبنة فقند انحصنرت دعوتنه بنين المنواعف
واإلرشاد في المساجد  ،ومجالس العزاء  ،وخطب الجمعة  ،فقد كان من اول منن عمنل درسناً قبنل
صالة الجمعة – قيل ان ان الظهر – وقد اكمل تفسير ابن كثير وصفوة التفاسير للصابوني شرحاً
وتعليق ناً وتوضننيحاً  ،وبع نندها اخننذ بش ننرك البخنناري  ،كم ننا ويطننابق م ننا يق نرأه بش ننرحه بننالواقع ويب ننين
 1سورة النحل :االية. 89

 2وهذا ما قال به المفسرون انظر :تفسير القران العظيم البن كثير ،دار طيبة للنشر ،ط.277/2 :2
 3سورة الصف :اآلية .3-2
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واالرشاد
السننلبيات التنني كانننت تقننع فنني المجتم نع مننن خننالل دروسننه الوعظيننة ويجعننل لبعضننها حل نوالً قنندر
اإلمكان.
 ك ننان يب نندأ باآلي ننة أو الح ننديث ث ننم ي ننتكلم ع ننن الموض ننوع بص ننورة عام ننة ث ننم يب نندأ بالكلم نناتالغامضننة ليوضننحها ويبننين معانيهننا ثننم ينتهنني بالفوائنند والعبننر والحكننم مننن تلننب اآليننة ويننذكر احيانناً
اسننبا

النننزول .وغيننر نلننب مننن مسننتلزمات التفسننير امننا فنني خطبننه فكانننت تتميننز بقصننر الخطبننة

ويتميننز بمننا قننل ودل مننن الكننالم  ،مسننتهجناً االعمننال الغيننر شننرعية التنني تحصننل فنني البلنند محنناوالً
اصننالحها مبننر اً المشنناكل االجتماعيننة واجننداً الحلننول لهننا حسننب مننا يقتضننيه الزمننان والمكننان كمننا
وكانت بعض خطبة تتضمن التذكير باألحكام الشرعية التي غفل عنها المسلمون أو تشاغل عنها
أو تكاسنل عنهننا لتنبننيههم عمنا قصننروا مننن عبنادات ومعننامالت وأحنوال شخصنية وجنايننات وشننؤون
أخالقي ننة واجتماعي ننة .وك ننان يتط ننرق عل ننى م ننا يحص ننل ف نني ال نندول اإلس ننالمية م ننن اهتم ننا ٍم الم ننور
المسنلمين عامننة عمننال بقولننه ((( :)مثننل المننؤمنين فنني تنوادهم وتنراحمهم وتعنناطفهم كمثننل الجسنند
الواحد انا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر)).

4

 كن ننان يعطن نني الم ن نواعف بعننند العصن ننر فن نني شن ننهر رمض ننان كمن ننا كان ن نت العن ننادة سن ننابقاً اين ننامالسبعينات والثمانينات  ،فقد ترك هذا الندرس كثينر منن األئمنة والخطبناء امنا هنو قنائم يتركنه حينث
كان يعتقد انه يفيد الجماعة التي تجلس معه في المسجد تسمع الدرس ويفيد العوائل والنساء وهنن
في البيوت من خالل مكبرات الصوت الخارجية.

 4صحيح البخاري:رقم (،)6011صحيح مسلم :رقم ()6751
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واالرشاد
 كن ننان يخصنننن فن نني األسن ننبوع يوم ن ناً إلعطن نناء محاض ن نرات إلن ننى النسن نناء فن نني مسن ننجده يتضن ننمن :ضننب الق نران الك نريم مننن حيننث الننتالوة واالحكننام ودروس فنني الفقننه والعقائنند والحننديث الش نري

،

وبعض االحكام التي تخن المرأة .ويفسح المجال لألسئلة ويجيب عليها.
وبالتالي فقد انته رحمه هللا في دعوته منهجاً سنهالً ومبسنطاً ومنن منهجنه الشنمولية والعمنوم لكنل
ما من ش نه رفع الهمه والتحفيز لدى المسلم.
ألنننه يننرى ان الواجننب كننان الداعيننة ان يكننون محبوبناً متواضننعاً خاصننة مننن يشنناركه النندعوة والعمننل
لإلصالك .وهذا المنه سار عليه مع كل من اختل به سواء كان من عامة الناس أو فمن يعمل
معه أو ممن درس على يديه أو مع المسؤول .ولهذا نال حب كل الناس.
 ومن أدواره في نشر العلم والدعوة في مدينة الرمادي ول مواوباً في التدريس في المدرسنة عبندهللا بن مبارك الدينية  ،وكان هو سبباً في ارجاع مثنل تلنب المندارس فني المسناجد كمنا وكنان سنبباً
فنني اسننتئنا

مجلننة التربيننة اإلسننالمية المشننهورة التنني كانننت تصنندر فنني الع نراق بعنند انقطنناع دام

سنوات.
 وكان صاحب الفكرة بعد تيسير هللا تعالى بفتح مدارس دينية خاصة للنساء فانش مدرسة(فاطمننة الزه نراء اإلسننالمية) ووننل يشننر عليهننا وينندرس بعننض الم نواد التنني يصننعب ان يجنند لهننا
مدرسات من النساء ؛ ألنه كان حريصاً على ان يكون الكادر التدريسي من النساء إلى ان اكتمنل
نصابها من التدريسات نوات االختصاصات الشرعية والعلمية.
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واالرشاد
 وال يخفى على احد الدور الذي كان يقنوم بنه فني رحلتنه للحن والعمنرة فني التوعينة واالرشناد فقندكننان مرجع ناً ديني ناً وشننرعياً لكننل المرشنندين فنني القوافننل فنني الع نراق .عننندما يكننون هننناك خننال

أو

معضلة قد تحصل في هذه الرحلة فيكون كالمه الفصل في مثل هذه الخالفنات وكنان يعتمند علنى
اقوال الفقهاء التي تذلل الصعا

في الح عمالً بقول الرسول ( (( :)افعل وال حرج)).5

 واخي اًر وقبل ان يلتحق بالرفيق االعلى بدأ بفكرة فنتح دورة تطويرينة لالئمنة والخطبناء لشنعوره اناغلب طلبة العلنم منن االئمنة والخطبناء يفتقنرون النى كثينر منن المعلومنات والحاجنة النى التفقنه فني
العلننوم الشننرعية واللغويننة وبالفعننل حصننل عل نى موافقننة الجهننات المسننؤولة بفننتح دورة تطننوير األئمننة
يدرسون فيها مع نفقات الذها
والخطباء ورصد لها المبلغ الكافي للذين ط
للطال

وااليا

والطعنام والسنكن

خاصة من هم خارج مدينة الرمادي.

 واسننتكمل كننل اإلجنراءات للبنندء بالنندورة  ،وعننين األسنناتذة الننذين يدرسننون فيهننا ووضننع الجندول .وفي األسبوع األول ليبدأ الدورة انتقل إلى رحمة هللا تعالى.
 فاخننذ إخننوتي علننى عنناتقهم إكمننال هننذه النندورة سننيما أخينننا الكبيننر النندكتور انننس .والنندكتور اسننعدحي ننث اتم ننا م ننا ب نندأه م ننن إدارة وت نندريس فيه ننا وال ننى أيامن ننا ه ننذه فه نني قائم ننة كلم ننا تتخ ننرج دورة تب نندأ
أخرى ...وهلم ج اًر.

 5صحيح البخاري :رقم (، 28/1، )83صحيح مسلم  :رقم (. 948/2،) 327
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واالرشاد
املبحث السادس
دورة يف حل النزاعات العشائرية واملشاكل االجتماعية
نظن اًر للمكاننة االجتماعينة والعلمينة والقيمنة العشنائرية التني كنان يتمتنع بهنا الشنيخ رحمنه هللا،
فقد كان له الدور الكبير بين عشائر اهل االنبار خاصة وبعض العشائر فني عمنوم القطنر عامنة.
ونلننب مننن خننالل اإلصننالك بننين الننناس وحننل الن ازعننات و يا ارتننه المتكننررة إلننى العشننائر والنندواوين
ومتابعة مساجد المندن والقنرى واألرينا  .ومحاولنة التعنر علنى حتنى المشناكل الخاصنة ومحاولنة
حله ننا أو الح نند منه ننا .وق نند كس ننر نل ننب الج نندار الع ننا ل ال ننذي يمن ننع الن نناس م ننن ال ننتكلم ف نني ام ننورهم
الشخصية وكان يزور المرضى ويتفقدهم ويحاول مساعدة الفقراء منهم ومساعدتهم مادياً ومعنوياً.
 وكننان لننه النندور فنني اصننالك نات البننين بحكننم صننلته القويننة باسننر اهننل الرمننادي .فكننانوايقصنندونه فنني البيننت والجننامع فيطلبننون منننه حننل ن ازعنناتهم الشخصننية والنصننح واالرشنناد .واكثننر مننا
اي رأي للفقهناء لكني ال
كان يقصده من الناس هم من يحتاج إلى فتوى الطالق ويحاول ان ينرى ط
يضيع عائلة وال يشرد اطفالها على ان ال يتصادم مع ما اتفق عليه الفقهاء  ،فقد كان يجعل يوماً
ط
من ايام األسبوع خاصاً لفتاوى الطالق ان كان ُيوَفد اليه المطلقون ال من محافظنة االنبنار فحسنب
وانمننا ين تون مننن بنناقي المحافظننات فقنند افتننى فنني جميننع الفنناا الطننالق وانواعننه وال يخننالف نننن أو
اجماع أو قياس.
 كمننا كننان اهننل البيننع والش نراء والشننركاء انا اختلننف اثنننان أو اكثننر فنني ايننة معاملننة ماليننة،قص نندوه لك نني ي ننرى طريقن ناً عن نند الفقه نناء لحله ننا  .حي ننث ك ننان ي خ ننذ الحيط ننة الش ننديدة ف نني مس ننائل
المعننامالت الماليننة وخاصننة التنني وهننرت فنني وننل االحننتالل خشننيه اسننتغاللها مننن قبننل الننبعض.
جل من يقصندوه يخنرج ارضنياً قانعناً
اضف إلى نلب مسائل المواريث فيما يختلف الورثة فيه فكان ط
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واالرشاد

بما افتى له أو حكم به حتى انا كنان علينه الحنق ولنيس لنه ؛ النهنم يجلوننه ويحترموننه وينرون ان
مننا صنندر منننه هننو حكننم هللا تعننالى اسننتنبطه مننن كتننا

هللا أو مننن سنننة رسننوله ( )وكننذلب يلقننى

الرضا والقبول.
وفي اآلونة األخيرة انتخب من قبل المسؤولين في محافظة االنبار رئيسناً مصنلحاً فني لجننة
اإلصننالك بننين العشننائر لحننل الخالفننات والمشنناكل فنني المحافظننة .وقنند اسننتطاع ان يوقننف بعننض
الفتن الكبيرة التي كادت ان تصل إلى القتل أو إلى ما يؤدي إلى القتل.
 كن ننان ال يرضن ننى بحن ننل الن ازعن ننات فن نني مسن ننالة القتن ننل الخط ن ن أو العمن نند إال علن ننى الشن ننريعةاإلسالمية فكان يشجع القبائل على االخذ بكتنا

هللا وسننة نبينه ( )فني تطبينق الدينة الكاملنة أو

دونها انا رضي اهل المقتول ؛ نلب الن مس لة الدية هني حنق العبند ولنيس الحند ولنيس الي شنيخ
عشننيرة البننت فنني مقنندار الديننة ألنننه يرجننع القننول الفصننل فيننه إلننى اهننل المقتننول مننع م ارعننات حقننوق
اليتامى والقاصرين في هذه الدية.
 وكننان قنند وقننف ضنند مسننالة الثننارات التنني كانننت موجننودة فنني القبائننل والعشننائر .حتننى التكون هناك فوضى في تنفيذ األحكام الشرعية .وكان يشجعهم إلى ترك مثل هنذه المسنائل للقنانون
أو للح ننل العش ننائري بالتس نناهل والت ارض نني ب ننين األطن ن ار

المتخاص ننمة بم ننا ال يتن ننافى م ننع اص ننول

ناء
الشريعة اإلسالمية وال يبخس حق احد على احد عنه بطريق الحياء عمالً بقاعدة ((المن خون حي ً
ك نما م خون غصباً)).

6

 6تحغة المحتاج في شرك المنهاج . 163/4 :
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واالرشاد
املبحث السابع
مواقفه السياسية
كننان وال ي نزال القاصنني والننداني فنني عمننوم الع نراق ومحافظننة االنبننار خاصننة يعرفننون العائلننة
السننعدية باسننتقالليتها وابتعادهننا عننن العمننل الحزبنني .والشننيخ ( رحمننه هللا ) ال يختلننف منهجننه عننن
منننه عمينند األس نرة سننماحة النندكتور عبنند الملننب السننعدي .وهننذا ال يعننني حرمننه العمننل بالسياسننة
فالسياسة شيء والتحز شيء أخر وال يمكن فصل الندين عنن السياسنة  ،وانمنا غلنب علينه وعلنى
العائلة الطابع العلمي واألكاديمي والدعوي واالفتاء فانشغلوا بها عن السياسنة  ،األمنر النذي جعلنه
محبوباً ومقبوالً لدى جميع االح از واالطيا

حيث لم يفرق بين احد.

إضنافة إلنى ان الشنيخ كنان ال يرغنب التقنر إلنى المسنؤولين واألمنراء والسنالطين وهنذا ينندل
علننى ال نوا ع الننديني واالخالقنني الننذي كننان يتصننف بننه العلمنناء ،حيننث جعلهننم يبتعنندون عننن بننالط
الملوك وي نفون من الوقو

على ابو االمراء ،ونلب لنزاهتهم وورعهم وتقواهم .وعن حذيفة ()
االم نراء ،ينندخل

قننال(( :اي ناكم ومواقننف الفننتن ،قيننل ومننا مواقننف الفننتن يننا ابننا عبنند هللاء قننال :اب نوا
احدكم على االمير ،فيصدقه بالكذ  ،ويقول له ما ليس فيه)).7
ويقول بشر بن الحارا (رحمه هللا)(( :ما اقبح ان ُيطلب العالم .فيقال هو ببا

االمير)).8

وقوفه بوجه المد الشيوعي والفكر اإللحادي:
كثير هي االحداا السياسية التي عاصنرها الشنيخ ( رحمنه هللا ) والسنيما بعند عنام 1958م
حيث شهد هذا العام قيام الجمهورية العراقية ونهاية العهد الملكي الذي فنتح البنا

علنى مصنراعيه

 7شعب االيمان :البي بكر احمد بن حسين البيهقي (ت 458هن) ،تحقيق محمد السعيد سوني ،دار الكتب
العلمية ،بيروت ،ط.49/7 :1

 8كشف الخفاء للصحبوني.437/3 :
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واالرشاد
امننام احننداا كبي نرة فنني تنناريخ الع نراق وكانننت غيرتننه علننى دينننه وعلننى عقيدتننه قنند لننت بننه إلننى ان
يسجن في كنل عهند وكنل عصنر منن العصنور قند منر بنه العنراق فقند سنجن فني العهند الملكني وقند
س ننجن ف نني العه نند الش ننيوعي وس ننجن ف نني العه نند البعث نني ع ننام 1981م وس ننجن ف نني عه نند االح ننتالل
االمريكي وهذا ما كان يعتز به ؛ ألنه في سبيل دينه ووطنه .
فهننو قنند عننين فنني بغننداد سنننة 1961م فنني جننامع معننرو

الكرخنني وبعنندها نقننل إلننى مدينننة

كبيسنة علنى اثننر خطبنه المثينرة ومجالسننة الوعظينة التني كننان يقناوم فيهنا االلحنناد ،وبعندها نقنل إلننى
الفلوجة ايضا لنفس السبب.

موقفه من األحداث العالمية ضد المسلمين من :1979 – 1967
ك ننان الش ننيخ ( رحم ننه هللا ) م ننن االئم ننة الس ننباقين بال نندعاء للمستض ننعفين والمض ننطهدين ف نني
جميع انحاء العالم اإلسالمي .حينث ان الحقبنة التني عاشنها – أي منا بعند الحنر العالمينة الثانينة
– تمثننل فت نرة عصننيبة مننن تنناريخ االمننة فمننن نكبننة فلسننطين إلننى العنندوان الثالثنني علننى مصننر إلننى
نكسننة حزينران عننام 1967م والتنني خلفننت حرجناً عميقناً فنني قلننو المسننلمين ،مننرو اًر بحننر تشنرين
عام 1973م واالجتياك الروسي الفغانستان 1979م.
ونلننب مننن خننالل خطبننه وتعليقاتننه علننى االحننداا ومننن خننالل قنوتننه فنني الصننالة ودعائننه
للمسلمين المستضعفين فكانت تتلخن خطبه ومواقفه تجاه هذه القضايا في ابر المحاور اآلتية:
 .1انتقنناده لسياسننة الكيننل بمكيننالين ونلننب مننن خننالل السياسننات العربيننة اإلسننالمية المجحفننة
بحق الشعو .
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واالرشاد

 .2انتقن نناده وشن ننجبه للق ن ن اررات المتعلقن ننة بالقضن ننية الفلسن ننطينية .وخاصن ننة بعن نند عن نندوان الكين ننان
الصننهيوني فنني الخننامس مننن حزينران عننام  1967عننندما احتلننت إسنرائيل سننيناء المصنرية
والجوالن السورية واجزاء من االردن ولبنان.
 .3تجاهل االنتهاكات الجسيمة للقانون الندولي ،حينث عندها منن الطعنون االخالقينة الموجهنة
للنظم السياسية الوضعية.

موقفة من االحتالل األمريكي:
لقد عاصر الشيخ هذه المرحلة في غاية التعقيد .ففني الوقنت النذي لنت فينه االقندام وتاهنت
فيننه االفهننام نجنند الشننيخ كالجبننل ال ارسننخ امننام العواصننف العاتيننة ،واصننبح الزمننان مينزان تعننر فيننه
المعننادن والتمييننز بننين الرجننال مننن غيننرهم  ،وابننر هم مواقننف الشننيخ تجنناه شننعبه حننين وقننع بننالء
االحتالل عليهم ما ي تي:
 .1كان منن اوائنل االئمنة النذين ننددوا بناالحتالل واعتبناره عمنالً غينر شنرعي .واوجنب مقاومنة
المحت ننل مقاوم ننة جهادي ننة وحس ننب الضن نواب الش ننرعية والفقهي ننة الموج ننودة ف نني كت ننب الفق ننه
وت صيالتها من كتا

هللا تعالى وسنة نبيه واالصول الشرعية األخرى.

 .2بقا ه في العراق حيث لم يغادره في أحلب الظرو

المليئة باالخطار والمتاعب .ولم ي خنذ

بالرخصننة كمننن خننرج وانمننا اخننذ بالعزيمننة ألنننه مرجننع للننناس فنني القضننايا المستعصننية فنني
من قلت فيه العلماء في العراق لسفرهم خارج القطر -ونلب منن خنالل المشناكل الشنائكة
كمسائل الطالق والمعاملة المستجدة واصالك نات البين.
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واالرشاد
 .3وقوفه مع النا حين من الفلوجة والمهجرين من بغنداد وبناقي المحافظنات ،حينث سناهم منع
اخواننه االئمننة والخطبنناء فنني احتضننان النننا حين واينوائهم لثقلننه فنني مدينننة الرمننادي وسننماع
كلمته عند اهلها.
 .4اعتقال ننه م ننن قب ننل قن نوات االح ننتالل األمريك نني بس ننبب مواقف ننه وخطب ننة الداعي ننة إل ننى مقارع ننة
المحتل وجهاده بكل وسنائل الجهناد .فهنو ينرى ان الجهناد لنم يكنن متوقفناً علنى البندقينة أو
السالك فحسب إنما يتعدى إلى جهاد الكلمة وجهاد الصبر وجهاد المال وجهاد القلم .ومنا
ان سمع الناس باعتقاله حتى انتفضوا العتقاله فمنهم من عبر باستيائه بالفته ومنهم منن
خرج للتظاهر .وقد ع االئمة والخطباء باالستنكار على المنابر ومنهم منن لنم يكنن لدينه
سوى الندعاء لنه فصنارت قضنية كسنبت النرأي العنام األمنر النذي اسنرع فني اطنالق سنراحه
لهول ما سمعه األمريكان من تلب األساليب.

املبحث الثامن
املناصب التي شغلها و مؤلفاته
اوالً  -:المناصب التي شغلها :
ل ننم يك ننن ل نندى الش ننيخ (رحم ننه هللا ) رغب ننة ف نني اع ننتالء المناص ننب اإلداري ننة والوويفي ننة ب ننل و حت ننى
المناصب العلمية من ادارة وغيرها  ،و لكن واقنع الحنال قند يفنرم علينه منصنب منا او الضنرو
التنني مننر بهننا البلنند فنني الوقننت الننذي كننان فيننه الشننيخ هننو اولننى مننن يت نرأس كثيننر مننن االعمننال و
المؤسس ننات ب ننل وك ننان الواج ننب الش ننرعي يح ننتم علي ننه ان يتن نرأس او يتقل نند ه ننذه المناص ننب االداري ننة
والشرعية  ،وهي كما ي تي - :
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الشيخ عبد العليم السعدي وأثره يف التدريس والدعوة

احملور الثالث  :الفقه وأصوله

واالرشاد
 -1رشننح معتمننداً لجمعيننة رابطننة علمنناء االنبننار ايننام كننان النندكتور عبنند الملننب السننعدي رئيسناً
للرابطة .
 -2وبعد سفر الشيخ عبد الملب انتخب رئيساً لرابطة علماء االنبار .
 -3عين مدير للمدرسة الدينية . 2010 – 2003،
 -4انتخب رئيساً لرابطة علماء العراق – المركز العام – عام  2010م .
 -5رئيس مجلس الفتوى لمحافظة االنبار . 2010 - 2005 .
 -6رئيس المجلس العلمي التنابع لنديوان الوقنف السنني – محافظنة االنبنار – الختبنار االئمنة
و الخطباء و المدرسين . 2010 – 2004
 -7رشح مشرفاً و خبي اًر تربوياً للمدارس اإلسالمية في محافظة االنبار .
 -8رشح مفتشاً علمياً عاماً لالئمة والخطباء و الوعاا في محافظة االنبار لعدة سنوات .
ثانياً  - :مؤلفاته -:
كان هد

الشيخ (رحمه هللا ) إيصال األحكام الشرعية و االمور الفقهية الى الناس بصورة سلسنة

ومفهومننة لنندى المثقننف و العننامي  ،وعننذا الطننابع كننان يغلننب علننى مولفاتننه حيننث الننف فنني الفقننه و
العاقائنند والسننيرة و علننوم الق نران و الحننديث و النحننو و الصننر والت ن ريخ متبع ناً عنندم التعقينند فنني
عبا ارتننه  ،محنناوالً إوهننار ال نرأي الننذي يتماشننى مننع متطلبننات العصننر مننع عنندم االخننالل باالصننول
وقوة الدليل  .فكنان يندعوا فبهنا النى الفكنر الوسنطي البعيند عنن االفنراط والتفنري  .وقند بلغنت كتبنه
المطبوعنة منا يزيند علنى سنبعة عشنر مؤلفناً فضنالً عنن األبحناا التني قندمها للمنؤتمرات و الننندوات
العلمية و الثقافية في داخل العراق و خارجنه  ،فضنالً عنن مشناركاته فني المناقشنات و التعقينب و
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احملور الثالث  :الفقه وأصوله

الشيخ عبد العليم السعدي وأثره يف التدريس والدعوة
واالرشاد

اوراق االعمننال فنني تلننب المننؤتمرات  ،وكانننت سلسننلته ( ايهننا المسننلم ) المشننهورة هنني مننن ابننر مننا
ألف و أكثر فائدة يقدمها للمجتمع ......
ومن مؤلفاته حسب من ت ليفها - :
-1عقيدتب أيها المسلم .

 -2صالتب أيها المسلم  - -3 .كاتب أيها المسلم .

 -4حجب أيها المسلم .

 -5صيامب أيها المسلم  -6 .طهارتب أيها المسلم .

 -7واجب أيها المسلم .

 -8ادابب أيها المسلم .

 -9دعائب أيها المسلم .

 -10قران ربب أيها المسلم  -11سيرة نبيب أيها المسلم  -12االسالم وتنظيم المرور
 -13تسننهيل القواعنند النحويننة فنني شننرك مننتن  ، ....وهننو مقننرر للد ارسننة الثانويننة فنني الثانويننات
االسالمية في مادة النحو .
 -14تلخين وتحقيق متن بناء االفعال وهو مقرر ايضاً في المدارس الدينية .
 -15شرك المقاصد النووية االمام النووي وهو مقرر ايضاً للمدراس الدينية .
 -16عبدهللا بن عمرو ومروياته في كتب السنة ( رسالة الماجستير ) .
 -17الطبراني ومروياته التاريخية في المعجم الكبير ( رسالة دكتوراه ) .

املبحث التاسع
وفاته
يقول هللا تعالى  ( :كل نفس نائقنة المنوت وإنمنا توفنون أجنوركم ينوم القيامنة فمنن حنزك عنن الننار
وادخل الجنة فقد فا وما الحياة الندنيا إال متناع الغنرور) 9فكنل إنسنان ال بند إن يصنل إلنى المنوت
و ال يسن ننتثنى من ننن نلن ننب ال عن ننالم وال عابن نند وال حتن ننى األنبين نناء فيقن ننول هللا تعن ننالى لرسن ننوله )  ( :
 9ال عمران185/
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احملور الثالث  :الفقه وأصوله

الشيخ عبد العليم السعدي وأثره يف التدريس والدعوة
واالرشاد
(انب ميت وإنهم ميتون ) 10ولكن هللا تعالى جعل للموت أسنبا

( تعنددت األسنبا

والمنوت واحند

) ففي يوم الجمعة الموافق  2010/7/2كان الشيخ في مدينة هيت في مجلس عنزاء قرينب لننا قند
استش ننهد بس ننيارة ملغوم ننة تفج ننرت علي ننه وك ننان ي ننوعظهم باإليم ننان بالقض نناء والق نندر وجن نزاء الص ننبر
والصابرين ومنزلة الشهداء عند هللا تعالى قنائال لهنم  ( :هللا إنني ألتمننى إن أمنوت شنهيداً مثلنه )
وقبل سنوات كان يقول  :أون إن موتي يكون عن طرينق سنؤال شنرعي  .وعنند عودتنه منن مديننة
الضننالة بحجننة فتننوى شننرعية

هيننت حقننق هللا أمنيتننه و حصننل كمننا يظننن فقنند جنناءه بعننض الشننبا

واردوه قت ننيال ب س ننلحة كاتم ننة للص ننوت  ،وف نني الطري ننق إل ننى المستش ننفى ك ننان رافع ننا س ننبابته وينط ننق
بالشهادتين طوال الطريق وما إن وصل خبر إلنى أهنالي الرمنادي وعمنوم المحافظنة وعمنوم القطنر
حتننى أصننابهم الننذهول والدهشننة مننن هننذا النب ن فاخننذوا يتوافنندون إلننى المستشننفى والننى داره واغلقننت
شوارع الرمادي وشددت الرقابة األمنية .
وفنني صننباك يننوم السننبت بنندء التشننيع الننذي لننم يسننبقه تشننيع فنني الرمننادي اال تشننيع الحنناج كسننار
( الرجنل الصننالح المعننر فنني الرمننادي ) وأخننذوه محمنوالً علننى األكتننا

فنني يننوم قننائض فنني تشننيع

جنا ة وك نها مظاهرة كبرى تناقلتها جميع وسائل اإلعالم المقروءة والمرئية والسمعية .
مات الشيخ عبد العليم ولكن أعماله بقيت عمال بحنديث رسنول هللا (  ) عنن ابني هرينرة ( ) 
قننال رسننول هللا (  ( : ) إنا مننات ابننن ادم انقطننع عملننه اال مننن ثننالا  :صنندقة جاريننة او علننم
ينتفع به او ولد صالح يدعو له ) 11فقد شرعنا ببناء مسجد له يحمل اسنمه منن مالنه وقند بندئنا بنه
لعون هللا تعالى حتى تتحقق الثالثة التي لم تقطع عمله والحمد هلل ر العالمين .

 10الزمر30/

 11شرك النووي على مسلم 230/1:
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الشيخ عبد العليم السعدي وأثره يف التدريس والدعوة

احملور الثالث  :الفقه وأصوله

واالرشاد
الخاتمة
الحمد هلل والصالة والسالم على سيدنا محمد رسول هللا وعلى اله وأصحابه ومن تبعه ومن وااله
وبعد:
فان هذا البحث الذي أسميته (الشيخ عبد العليم السعدي وأثره في التدريس والدعوة واإلرشاد)قد
بينت فيه سيرته من حيث نسبه ووالدته ومسيرته العلمية واالجتماعية ومواقفه السياسية و ثاره
ومناصبه ووفاته وكان مايلي:
 .1الشيخ من مواليد 1942من عشيرة البوعباس من أكابر عشائر مدينة سامراء التابعة
لمحافظة صالك الدين انحدر احد أجداده-السابع-إلى مدينة هيت احد مدن محافظة
االنبار واجدا لقمة العيش فيها وعر لقبه بالسعدي نسبة إليه،واستقروا في هيت.
 .2نش في اسرة متواضعة كان أبوه بناءا وله خمسة أشقاء وشقيقتان وخمسة أبناء وخمس
بنات ،أما أشقا ه ف شهر من أن يعرفوا،وأما أبنا ه فكلهم يحملون الشهادات العليا وهم
يمارسون اإلمامة والخطابة في مساجد الرمادي والتدريس في الكليات نات االختصاص.
 .3درس في هيت والفلوجة وبغداد ومارس اإلمامة والخطابة فيها ومنح اإلجا ة العالمية عام
1993وحصل على شهادة الماجستير عام 1995والدكتوراه عام1998الى أن بقي
مال ما لإلمامة والخطابة والتدريس في مدرسة عبد هللا بن المبارك الدينية في الرمادي.
 .4كان له مشايخ وأساتذة من العراقيين والمصريين المشهود لهم بالعلم والورع والتقوى ،
وكان يت سى بهم أمثال الشيخ عبد العزيز سالم السامرائي والشيخ عبد القادر الخطيب
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الشيخ عبد العليم السعدي وأثره يف التدريس والدعوة

احملور الثالث  :الفقه وأصوله

واالرشاد
والشيخ نجم الدين الواعف وغيرهم ،وقد تتلمذ على يديه كثير ممن هم اليوم من األمة
والخطباء وأساتذة الجامعات.
 .5كان حريصا على العلم الشرعي تدريسا ودراسة وتطبيقا وتربية  ،وكان سهال في إيصال
المادة العلمية إلى الطلبة وكيفية التعامل مع الطال  ،األمر الذي يجعلهم يحترمونه
ويحبونه ،وكان حريصا على تدريس الميراا الشرعي وعلم الفرائض ،وكان معتمدا في
المحاكم الشرعية في حل كثير من المسائل المعضلة لدى المحكمة
 .6كان يدعو لمنه الوسطية في دعوته وخطبه وكان منهجه شموليا غير متعارم مع
االصول والثوابت التي جاء بها الشارع الحكيم.
 .7كان معتمدا في سفرات الح والعمرة في اإلرشاد والتوعية الدينية وفي أحكام الح
وغيرها ،حيث كان الصمام األمان لكثير من الخالفات التي تحصل بين المرشدين
 .8لم يكن معروفا على مجال السياسة ،حيث كان مستقال من أي حز وهيئة اوحركه ،وقد
سجن في كل عهد ،وكان يحار األفكار اإللحادية ومن ي ت بها.
 .9كان له دو ار كبي ار في إصالك نات البين وفتاوى الطالق وإحكام البيع والشراء ،وانتخب
رئيسا للجنة اإلصالك في محافظة االنبار لحل المشاكل التي تحصل بين العوائل
والقبائل.
 .10لم يكن لديه رغبة في اعتالء المناصب اإلدارية ولكنه رأى من الواجب الشرعي
وجوده في بعض المناصب الدينية والعلمية ،السيما بعد وجود االحتالل األمريكي،مثل:
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الشيخ عبد العليم السعدي وأثره يف التدريس والدعوة

احملور الثالث  :الفقه وأصوله

واالرشاد
رئاسة رابطة علماء االنبار ،ورئاسة المجلس العلمي في األوقا

،وإدارة المدرسة الدينية

في الرمادي وغيرها
 .11كتب وألف في الفقه والعقائد والتفسير والحديث والسيرة ،وابر مؤلفاته سلسلة-
ايهاالمسلم -المشهورة
 .12كانت وفاته يوم الجمعة الموافق 2010/7/2بعد المغر حيث اختاره هللا شهيدا على
يد مرة ضالة ونالب من خالل أسلحة كاتمة للصوت .فكان خبر وفاته وقعا كبي ار أنهل
الجميع سواء داخل العراق اوخارجه .نس ل هللا أن يوفقنا إلكمال المسير العلمية والدينية
بعده وان تكون أعمالنا خالصة لوجهه تعالى انه نعم المولى ونعم المجيب
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الشيخ عبد العليم السعدي وأثره يف التدريس والدعوة

احملور الثالث  :الفقه وأصوله

واالرشاد
املصادر التي اعتمدتها يف حبثي
بعد القران الكريم واضافة الى معلوماتي الخاصة بالشيخ كوني ولده اعتمدت المصادر االتية :
 -1تحفة المحتاج في شرك المنهاج :ابن الملقن سراج الدين أبو حفن عمر بن علي بن أحمد
الشافعي المصري (المتوفى804 :هن)المحقق :عبد هللا بن سعا

المكرمة،الطبعة :األولى1406 ،

اللحياني ،دار حراء  -مكة

 -2شعب االيمان :البي بكر احمد بن حسين البيهقي ت  458هن،تحقيق محمد السعيد سوني
،دار الكتب العلمية -بيروت،ط1

 -3تاريخ علماء بغداد للشيخ يونس ابراهيم السامرائي  ،مطبعة االوقا

والشؤون الدينية  /بغداد

.
 -4صحيح مسلم ابن الحجاج النيسابوري ( ت  261ه ) تحقيق  :محمد فؤاد عبد الباقي  ،دار
احياء التراا العربي – بيروت .
 -5مجلة الخطيب يصدرها مكتب الدعوة واالرشاد  /بغداد  ،العدد  24عام  1429ه
-6مجلة الرسالة االسالمية  ،العدد  / 308بغداد  2010م .
-7المستدرك على الصحيحين البي عبد هللا الحاكم النيسابوري ( ت  405ه) تحقيق :
مصطفى عبد القادر عطى  ،دار الكتب العلمية ط 1990 / 1م بيروت .
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