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This paper deals with an under-researched figure who worked in the field of imamate
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and preached across Iraq, particularly in Fallujah. He lived during the Ottoman and royal
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eras and worked as an imam and preacher in their army. Sheikh Abdul Hakim Zuein was
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a veteran, worked as an imam and preacher at the Great Mosque of Fallujah in 1928 to
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1930. He passed away in 1947 and was buried in Baghdad.
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 وعاشت في، و سيما الفلوجة،البحث تںاول شخصية مغمورة عملت في مجال ا مامة والخطابة بعموم العراق
ً العهد العثماںي والملكي وعملت فيها
، وهو يعد من المخضرمين-  أي العثماںي والملكي- إماما وخطيبا في جيشها
ﱠ
 وبما أن موضوعںا الشيخ عبد الحكيم زعين رحمه،م١٨٨٧ هذه الشخصية اسمها عبد الحكيم زعين من مواليد
ً
ً
 عمل الشيخ عبد الحكيم زعين إماما وخطيبا في جامع،والفلوجة ركزںا عن حياته الشخصية وسيرته العلمية
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اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ
بسم

والحمد

والص ة والس م على رسول

وعلى آله وصحبه ومن وا ه

أما بعد :فإن ا هتمام بتراجم ا ع م وأخبارهم عںد المسلمين هو من الخصائص الشرعية والتاريخية حيث
يتم من خ لها إبراز الجرح والتعديل والسيرة العلمية والفكرية للمترجم له.
ّ
شخصية ّ
علمية للكتابة فيها براز الجواںب المذكورة ،ومن أجل المشاركة
ومن هذا المںطلق بدأںا البحث عن
بالمؤتمر الدوري الدولي الثاںي للعلوم ا نساںية تحت عںوان " اﻟﻔﻠﻮﺟﺔ ﻲﻓ اﻟﻌﻬﺪﻳﻦ اﻟﻌﺜﻤﺎﻲﻧ واﻟﻤﻠﻜﻲ" الذي
تقيمه جامعة الفلوجة العتيدة.
وقد ّ
سميںاه )اﻟﺸﻴﺦ ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻜﻴﻢ زﻋﻴﻦ اﻻﻣﺎم واﻟﺨﻄﻴﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻟﻠﺠﺎﻣﻊ اﻟﻜﺒﻴﺮ ﻲﻓ اﻟﻔﻠﻮﺟﺔ دراﺳﺔ
ﻲﻓ ﺳﻴﺮﺗﻪ( الشخصية التي ارتبط اسمها بالجامع الكبير وبمديںة الفلوجة ،كذلك ارتبط اسمه بالحقبة الزمںية
التي امتدت من أواخر الخ فة العثماںية وبداية الحكم الملكي في العراق ،ولهذه ا سباب وغيرها كاںت الكتابة
ّ
والترجمة لهذا العالم الذي سكن المديںة لمدة ليست بالطويلة قضاها في المديںة ،فسلطںا الضوء على ترجمته علها
ً
إسهاما في "موسوعة أع م الفلوجة" والتي ںترقب صدورها عن جامعة الفلوجة وبرعاية من لدن السيد رئيس
تشكل
الجامعة.
فكان سبب ا ختيار على وفق معطيات ّ
عدة أهمها:
 .١ﱡ
يعد الشيخ عبد الحكيم من المخضرمين بالمعںى العام الخاص ،فقد عاش حقبتين زمںيتين متقاربتين
بالتوقيت مختلفتين بالںظام السياسي وا داري وغيره.
 .٢رحل إلى مديںة الفلوجة وعاش فيها مدة من الزمن وتملك فيها عقارات.
 .٣كان ا مام والخطيب الثالث للجامع الكبير عام١٩٢٨:م ،بعد الشيخ إبراهيم المدرس الجبوري )رحمه
تعالى( والشيخ عبد العزيز م وهب )رحمه

تعالى(.

ستكون دراستںا مركزة على الںحو ا تي:
اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻷول :ﺣﻴﺎﺗﻪ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ،ﺗﻀﻤﻦ:
اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول :ﻋﺼﺮه
اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻲﻧ :اﺳﻤﻪ وﻧﺴﺒﻪ و ﻛﻨﻴﺘﻪ وﻟﻘﺒﻪ ووﻻدﺗﻪ وأﺳﺮﺗﻪ
اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ :وﻇﺎﺋﻔﻪ و رﺣﻼﺗﻪ
اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺮاﺑﻊ :ﻣﺮﺿﻪ ووﻓﺎﺗﻪ
اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻲﻧ :ﺳﻴﺮﺗﻪ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ،ﺗﻀﻤﻦ:

Page 405

DOI 10.18502/kss.v4i8.7197

AICHS

اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول :دراﺳﺘﻪ وﺷﻴﻮﺧﻪ
اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻲﻧ :ﺛﻨﺎء َﻣﻦْ ﻋﺎﺻﺮه ،واﻟﺸﻌﺮ اﻟﺬي ﻗﻴﻞ ﻓﻴﻪ
اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ :ﺟﻬﻮده ﻲﻓ اﻟﺪﻋﻮة اﻰﻟ ﷲ

اعتمدںا في دراستںا على عدد من المراجع والوثائق العلمية ــ بث ث لغات ـــ والمقاب ت وا ستقراء.
ومن الصعوبات التي واجهتںا قلة المراجع والوثائق التي تتحدث عن الشيخ عبد الحكيم زعين )رحمه
وكذلك موت أغلب من عاصره )رحمهم

(،

تعالى(.

وفي الختام آن لںا أن ںتقدم بالشكر الجزيل إلى ا ستاذ الدكتور ﻗﺎﺳﻢ ﺧﻠﻒ اﻟﻌﺎﺻﻲ اﻟﺠﻤﻴﻠﻲ ،فادته
لںا بهذا الموضوع؛ وكل الشكر والعرفان وا متںان ل خ ا ستاذ المساعد الدكتور ﺻﻼح ﻣﺤﻤﺪ أﻣﻴﻦ ﻋﺒﺪ

اﻟﺤﻜﻴﻢ على زودںا بمجموعة من الوثائق ومعلومات مهمة تخص موضوع البحث؛ كما نشكر ا خ الكريم ا ستاذ
وﻣﻴﺾ ﺳﺮﺣﺎن ذﻳﺎب الذي قام بترجمة الوثائق العثماںية ،والشكر موصول الى ا ستاذ ﻃﺎرق ﻋﺒﺪ اﻟﺮزاق

اﻟﺸﻨﺪاح الذي زودںا ببعض الوثائق والروايات كذلك ،فجزاهم عںا خير الجزاء.
ً
وختاما نسأل

تعالى أن يتقبل عملںا ،وأن يغفر لںا وللمسلمين إںه غفور رحيم ،وصل اللهم على سيدںا

وعلى آله وصحبه وسلم.
اﻟﺒﺎﺣﺜﺎن

ﺗﻤﻬﻴﺪ
لم يكن جامع الفلوجة الكبير هو ا ول الذي أنشأ في مديںة الفلوجة بل أنشأ قبله مسجد الفلوجة أو جامع الوقف
شيد بعد أربعة عشر ً
عام١٨٨٤ :م على مساحة محدودة بحدود )٢١٣م  ،(2ثم َ
عاما )جامع كاظم باشا( الذي سعى
ً
ابتداء السيد مصطفى حسني بيك بن اسماعيل بيك رحمه
في فكرة بںاءه

ً
ںظرا للحاجة الملحة إليه ،وقام

بعرض الفكرة على الفريق كاظم باشا )رحمه ( الذي اقتںع من فوره وأبدى الموافقة ،ثم بعد ذلك باشروا بتحديد
الموقع الذي اختير بعںاية فائقة ً
جدا ،إذ أصبح مكاںه على الضفة الشرقية لںهر الفرات يبعد ً
كثيرا عن المسجد
القديم والجسر الخشبي ومحطة ا ستراحة)خان عويد الحمو( ) ،(١ويعرف الجامع ً
حاليا بجامع "الفلوجة الكبير"
ثم أضيفت له الـ "مدرسة العلمية الدينية" والتي عرفت فيما بعد بــ" المدرسة ا صفية" )َ (٢
وأم هذا الجامع والخطابة
ً
ابتداء بالشيخ إبراهيم المدرس الجبوري ) (٣والشيخ عبدالعزيز م
فيه ومںذ تأسيسه عدد من المشايخ الفض ء
وهب ) (٤ثم الشيخ عبد الحكيم ّ
زعين ـــ موضع بحثںا ـــ ثم الشيخ حامد م حويش ) (٥ثم الشيخ عبد العزيز
ً
ً
سالم السامرائي ) (٦ثم الشيخ إبراهيم رحيم َ
جميعا ،وغالبا
الجدي ) (٧ثم الشيخ عبد الستار حردان ) (٨رحمهم
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ما يكون ا مام والخطيب المعين على الجامع هو ںفسه الذي يكلف بإدارة المدرسة ا صفية ،ودرس وتخرج عدد
كبير من هذه المدرسة مںذ تأسيسها إلى سںة تغيير اسمها "المعهد ا س مي" ومںاهجها وإدارتها من قبل وزارة
التربية.
ُ ّ
عد هذه الدراسة الموسعة في ترجمة الشيخ ا مام عبد الحكيم زعين ا ولى في تفاصيلها ،ولم يسبقںا إليها أحد
ت ٍ
سوى تراجم مقتصرة؛ ّمروا على ذكره مرور الكرام مںها:
 .١ما كتبه الشيخ يونس الشيخ إبراهيم السامرائي ،في كتابه تاريخ علماء بغداد في القرن الرابع عشر ،واكتفى
ً
عسكريا في الجيش التركي ً
)تعين ً
بترجمة قدرها سطرين إذ قالّ :
فإماما في الجيش العراقي عںد
إماما
عين ً
تشكيله وأحيل على التقاعد عںد بلوغ السن القاںوںي ) (٩ثم ّ
ً
وخطيبا في بغداد ،وتوفي فيها )رحمه
إماما
تعالى(

)(١٠

 .٢ما كتبه ا ستاذ

شاكر حمود المحمدي ،وترجم له بخمسة أسطر فقط عںد ذكره ا ئمة الذين تعاقبوا

على ا مامة والخطابة للجامع الكبير) ).((١١
ً
 .٣ما ذكره أ.د منسي المسلط عرضا عںد الحديث عن المدارس الدينية وجامع الفلوجة الكبير ).(١٢
 .٤ما ذكره أ.د .قاسم خلف العاصي الجميلي على موقع التواصل ا جتماعي ) (١٣بعںوان "من سيرة عطرة
لثالث امام وخطيب لجامع الفلوجة الكبير المغفور له بإذن الشيخ عبد الحكيم ّ
زعين".

اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻻول :ﺣﻴﺎﺗﻪ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ
اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول
ﻋﺼﺮه
كاںت الفلوجة في الںصف الثاںي من القرن التاسع عشر مجرد قرية تابعة ً
اداريا إلى ںاحية الصق وية التي أسست
عام١٨٧١ :م زمن الوالي مدحت باشا ،وامتازت الصق وية بموقع جغرافي وںهري يربط بين المںطقة الغربية بلواء
بغداد ،وما حولها ،مكںها من استقطاب التجار وأصحاب المهن وخلق نشاط تجاري أسهم في اںعاش الحالة
ا قتصادية للمںطقة ) ،(١٤ﱠ
لكن هذا لم يدم طوي ً بسبب المخاطر التي كان التجار يتعرضون لها على الطرق ّ
البرية
من السلب والںهب ،ارتأت الحكومة العثماںية ںصب جسر خشبي في المںطقة المرتفعة في قرية الفلوجة )وهو
موقع الجسر الحديدي( ً
حاليا ،وبدأ العمل به يوم الجمعة  ٢ںيسان عام١٨٨٦ :م ،وأںجز يوم ا حد ١٧آب ١٨٨٦م
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وبإشراف مباشر من بلدية بغداد ،شجع وجود هذا الجسر ببںاء خاںات ستراحة المسافرين ومدن صغيرة عبر
الطريق مما أدى إلى التطور العمراںي وا قتصادي لمديںة الفلوجة ).(١٥
ً
ً
ً
ً
وتطورا ملحوظا بعد افتتاح قںاة السويس عام١٨٦٩) :م( )،(١٦
اقتصاديا
شهدت المںطقة العربية بأسرها اںتعاشا
أدى إلى ربطها با سواق العالمية ).(١٧
وكذلك ما قام به الوالي العثماںي مدحت باشا )١٨٧٢-١٨٦٩م( بإص حات ّقيمة صبت في مصلحة المواطن )،(١٨
أدى بدوره إلى استقرار القبائل ذات الطابع المتںقل الذي ںتج عںه استقرار الوضع ا جتماعي ).(١٩
ً
ّ
مشهودا من خ ل توافد الںاس على المدارس ،مما
وأما الوضع التعليمي المستمد من الوضع ا جتماعي ،فكان
دفع الدولة العثماںية ا هتمام بهذا الوضع والسعي لفتح مدارس كثيرة في عموم العراق ).(٢٠
ّ
وأما الوضع السياسي الذي تأثر به العراق ،فںتيجة لما حصل من اںق ب ضد الدولة العثماںية سںة١٩٠٨ :م ،
والذي قام به مجموعة من ضباط )ا تحاد والترقي( ضد السلطان عبد الحميد الثاںي )١٩٠٩-١٨٧٦م( للضغط عليه
واجباره إع ن الدستور سںة١٩٠٩ :م ).(٢١
عاش الشيخ عبد الحكيم ّ
زعين )رحمه

تعالى( هذه الحقبة الزمںية ما بين العام  ١٨٨٠إلى ١٩٤٧م ،التي

كاںت بحق سںوات عجاف متمثلة بںهاية خ فة السلطان عبد الحميد الثاںي وما رافقته من أحداث جسيمة
ً
وبداية للصراع الدولي الذي أدى إلى نشوب الحرب العالمية ا ولى سںة١٩١٤ :م ،ومںها دخول العراق تحت
وصاية ا ںتداب البريطاںي سںة١٩٢٠:م بعد ذلك بدأت مرحلة جديدة وبںظام جديد تمثل بالںظام الملكي الذي
ً
بدأ بتتويج الملك فيصل ا ول ملكا على العراق في  ٢٣آب ١٩٢١م.
وفي شهر ںيسان من عام  ١٩٣٩م قتل الملك غازي ً
غدرا ليتوج مكاںه ابںه الوحيد فيصل الثاںي ،وهو لم يتجاوز
سن الرابعة من عمره ليصبح خاله سمو ا مير عبد ا له ً
وصيا عليه وو ًليا للعهد ،إلى أن تم تتويج الملك فيصل
ﱠ
الثاںي ً
رسميا عام ١٩٥٣م ،و ںنسى ما حل بالعالم من كوارث عںدما وقعت الحرب العالمية الثاںية والتي بدأت
في ا ول من سبتمبر من عام١٩٣٩م في أوروبا واںتهت في الثاںي من سبتمبر عام  ،١٩٤٥وكاںت ںتائجها كارثية
على العالم أجمع ).(٢٢
ﱠ
ويمكن القول أن خ صة ما جرى من أحداث وتغيرات سياسية على أرض الواقع تمثلت على شكل مرحلتين
ﱠ
صعبتين ومعقدتين حتى عام ١٩٤٥م ،فں حظ أن المرحلة ا ولى من العام ١٩٢١م ولغاية ١٩٣٣م شهد العراق
ً ً
ً
فيها حراكا سياسيا فتا للںظر من حيث بںاء مؤسسات الدولة وكتابة الدستور العراقي وحرية الصحافة وتأسيس
ا حزاب السياسية والع قة المتوازںة مع سلطات ا ںتداب البريطاںي )ّ ،(٢٣أما المرحلة الثاںية والتي امتدت من
١٩٣٣م ولغاية ١٩٤٥م،فتميزت بحالة من التراجع في الممارسة الديمقراطية والصراع على السلطة بين القوى وا حزاب
السياسية ،وقيام أول اںق ب عسكري في الشرق ا وسط قام به الفريق بكر صدقي)ت١٩٣٧م( سںة١٩٣٦:م،
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وتدخل الجيش في تأسيس الحكومات واسقاطها والذي اںتهى بإع ن حركة مايس ١٩٤١م والمواجهة المسلحة مع
بريطاںيا ومن ّثم ا حت ل الثاںي للعراق ).(٢٤
تأثيرا ً
ومن المؤكد ﱠأن هذه الصراعات وتغير أںظمة الحكم والتحو ت السياسية تؤثر ً
سلبيا على الحياة العلمية
وا قتصادية وا جتماعية وبالتالي تؤثر على استقرار الفرد وطريقة عيشه ومجا ت تعلمه ومن المؤكد أںها أثرت
ﱠ
على حياة شيخںا الفاضل الشيخ عبد الحكيم زعين مںذ نشأته وحتى يوم وفاته ،والذي يبدو لںا أن هذه الظروف
الصعبة لم تثنيه ،بل قاوم قهرها وذلل صعابها وںال مراده مںها ،فكان له ما أراد وأجره على

تعالى.

اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻲﻧ
اﺳﻤﻪ وﻧﺴﺒﻪ و ﻛﻨﻴﺘﻪ وﻟﻘﺒﻪ و وﻻدﺗﻪ وأﺳﺮﺗﻪ.
ً
أو :اسمه ونسبه:عبد الحكيم بن

) (٢٥بن ّ
زعين بن خلف بن حاجم الںعيمي ).(٢٦

ﺛﺎﻧﻴﺎً:ﻛﻨﻴﺘﻪ وﻟﻘﺒﻪ:
أﻣﺎ ﻛﻨﻴﺘﻪ :فقد كاںت العرب تكںي الرجل بأحد أو ده ،وكان )رحمه

تعالى( يكںى بأبي

ا مين ،وهو ولده

ا كبر ).(٢٧
وأﻣﺎ ﻟﻘﺒﻪ :فكان يلقب با مام ) ،(٢٨وا فںدي ) ،(٢٩والشيخ ).(٣٠
ﺛﺎﻟﺜﺎً :وﻻدﺗﻪ:
ولد الشيخ عبد الحكيم ّ
زعين في قرية ّ
جبة التابعة لمديںة هيت
١٨٨٠م ،وجاء هذا في شهادة الجنسية العثماںية بںه ا كبر

)(٣١

التابعة لمحافظة ا ںبار في العراق عام:

أمين )(٣٢؛ وجاء في كںيته العسكرية أںه ولد في

عام١٨٨٧ :م ).(٣٣
ً
ّ
الرسمية المذكورة آںفا.
واﻟﺮاﺟﺢ عںدںا أںه ولد عام١٨٨٠ :م ںه مثبت في وثيقته
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راﺑﻌﺎ :أﺳﺮﺗﻪ:
ً
 -١زوﺟﺘﻪ:
عطية بنت السيد

السيد شںداح العاںي من مواليد ١٨٩٢م ) (٣٤بغداد ،وهي بنت مختار محلة المشاهدة )،(٣٥

توفيت في ٥/٥/١٩٧٥م ،ودفںت في مقبرة الشيخ معروف )رحمه

تعالى(.

 -٢أوﻻده:
للشيخ عبد الحكيم زعين ،ﺛﻼﺛﺔ أوﻻد وﺧﻤﺲ ﺑﻨﺎت وﻫﻢ مرتبون حسب ِسني و داتهم:
أ ــ :اﻷوﻻد وﻫﻢ:

أمين ا مام عبد الحكيم ّ
زعين الںجل ا كبر من مواليد ١٩٢٦م ،حاصل على شهادة اللسانس في

.١

الحقوق ،وتوفي سںة١٩٨٧ :م

)(٣٦

ً
سعيد ا بن ا وسط ولد عام١٩٣٣ :م ،كان ضابطا في الجيش العراقي الباسل برتبة عقيد ،توفي سںة:

.٢

٢٠٠١م ).(٣٧
.٣

صبحي عبد الحكيم زعين ا بن ا صغر ولد سںة١٩٣٥ :م ،كان يعمل ً
معلما لدى وزارة التربية ).(٣٨

ب ـ اﻟﺒﻨﺎت وﻫﻦّ ):(٣٩
 .١امںة ولدت عام١٩٢٤:م ،توفيت سںة١٩٧٨ :م.
 .٢فاطمة ولدت عام١٩٢٨:م ،توفيت سںة١٩٥٦ :م.
 .٣مديحة ولدت عام١٩٣٠:م ،توفيت سںة٢٠٠٤ :م.
 .٤فضيلة ولدت عام١٩٣١:م ،توفيت سںة١٩٩٥ :م.
 .٥صبيحة ولدت عام١٩٣٤:م ،توفيت سںة١٩٧٧ :م.
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اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ
وﻇﺎﺋﻔﻪ و رﺣﻼﺗﻪ
أوﻻ ً :وﻇﺎﺋﻔﻪ:
ً
 .١إﻣﺎم ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ اﻟﺠﻴﺶ اﻟﺴﺎدس اﻟﺴﻠﻄﺎﻲﻧ ) :(٤٠بد عن الشيخ علي أفںدي بموجب الفرمان
السلطاںي وهذا ںصه) :هو المعين ...الفرمان السلطاںي ...بعد وفاة علي أفںدي امام مستشفى الجيش
السادس السلطاںي مما استدعى تعيين صاحب ا هلية واللياقة عبد الحكيم أفںدي ،وذلك بعد ا ط ع
على الورقة ا متحاںية ،وعليه اجراء المعاملة الخاصة من قبل القائد ،وكتابة ا شعار"الكتاب" بأن يحل
المذكور بدل المتوفى َ
ويعين بموجب مذكرة الوزارة "الدفاع" ومحكمة التفتيش والورقة ا متحاںية الخاصة
بالموما إليه وإع م الدائرة الصحية مع الصور من كتاب الجيش السادس ً
وبںاء عليه صدر توقيع الرفيع
السلطاںي واجراءات المحكمة وإع م وزارة ا وقاف بتخصيص راتب ١٣٢٦سكة بعد يومين من صدور
ا رادة السلطاںية "ا مر السلطاںي" بتوجيه ا مامة في المستشفى المذكور "المستشفى الجيش السادس"،
وعدم ترك الخدمة أو التكاسل فيها ويںصرف إلى وظيفته ،صدر في /١٤رمضان١٣٢٦/هـ ــ ١٩٠٨ /١٠/١٠م.
 .٢إﻣﺎم ﻲﻓ اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ اﻟﻤﺮﻛﺰي ﺑﺒﻐﺪاد :بتاريخ ١٦/١١/١٣٢٨هـ الموافق السبت  ١٩ںوفمبر١٩١٠ ,م ).(٤١
 .٣إﻣﺎم ﻲﻓ وزارة اﻟﺪﻓﺎع اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ :بتاريخ  / ٢٨شباط ١٩٢١ /م بموجب الهوية التعريفية الصادرة من
مديرية تابعة لوزارة الدفاع برتبة )إمام( ).(٤٢
ُويذكر اںه كان أول إمام وخطيب في الجيش العراقي بعد تأسيسه ).(٤٣
ُ
 .١إﻣﺎم ﺟﺎﻣﻊ اﻟﻔﻠﻮﺟﺔ اﻟﻜﺒﻴﺮ :كلف الشيخ عبد الحكيم بإمامة والخطابة في جامع كاظم باشا "جامع
الفلوجة الكبير" عام١٩٢٨ :م ١٩٣٠ -م ) ،(٤٤وتمكن ً
ايضا من شراء ث ثة بيوت في الفلوجة شارع الحمام
القديم مںطقة الحصوة القديمة ).(٤٥
 .٢إﻣﺎم ﻲﻓ اﻟﻔﻮج اﻟﺮاﺑﻊ  /اﻟﻠﻮاء اﻷول :بعد جهود حثيثة حصلںا على بعض الوثائق التي تخص الشيخ
)رحمه تعالى( ومںها "الكںية العسكرية" التي عادة ما ُيدون فيها تاريخ الخدمة ي مںتسب في الجيش
ً ُ
ً
مطوعا ذ كر فيها تسںمه لهذه المںاصب.
العراقي سواء أكان مكلفا أم
بدأت رحلة الشيخ عبد الحكيم )رحمه

ً
مطوعا برتبة "إمام" وكاںت
تعالى( العسكرية في الجيش العراقي

في الفوج الرابع تدريب التابع إلى اللواء ا ول من الفرقة ا ولى بتاريخ ٢٥/٩/١٩٢٩م ،ثم ںقل بںفس وظيفته إلى
الفوج التاسع بتاريخ )٢١/٥/١٩٣١م ،والفوج الثالث .(٤٦) (٥/١٠/١٩٣٢
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ﺛﺎﻧﻴﺎً :رﺣﻼﺗﻪ.
رﺣﻠﺘﻪ ﺧﺎرج اﻟﻌﺮاق:
رحل الشيخ عبد الحكيم ّ
زعين إلى تركيا للدراسة واثبات أهليته في ا مامة والخطابة وذلك لغرض الحصول على
ا رادة السلطاںية من السلطان عبد الحميد الثاںي ،للعمل بهذه الوظيفة العالية وكان ذلك في
عام/١٤:رمضان١٣٢٦/هــ١٠/١٠/١٩٠٨م ).(٤٧
رﺣﻼﺗﻪ داﺧﻞ اﻟﻌﺮاق:
تعالى( أن يشتري ً
بيتا فيها

رحل من مسقط رأسه مديںة ﻫﻴﺖ غربي ا ںبار ً
طلبا للعلم والرزق ،وتمكن )رحمه
بمںطقة "حسنية" واخر في َ
"كمية" ،وبعدها رحل إلى ﺑﻐﺪاد للدراسة فيها والعمل في الجيش العراقي عام١٩٢١ :م
برتبة إمام ،وبعدها رحل إلى مديںة اﻟﻔﻠﻮﺟﺔ ،فكان ً
ً
وخطيبا لجامعها الكبير عام ١٩٢٨ :م الى عام١٩٣٠ :
إماما
م ،وبعدها رجع الى ﺑﻐﺪاد ليكمل مسيرته الوظيفية ،كما ويذكر اںه خدم العسكرية في اﻟﺤﻠﺔ في ١٩٤٠م )،(٤٨
ايضا من شراء ً
وبعدها رجع إلى وزارة الدفاع في ﺑﻐﺪاد حتى أحيل على التقاعد سںة١٩٤٧ :م ،وتمكن ً
بيتا في
مںطقة ا عظمية ).(٤٩

اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺮاﺑﻊ
إﺣﺎﻟﺘﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ وﻣﺮﺿﻪ و وﻓﺎﺗﻪ
أوﻻ ً:ﻣﺮﺿﻪ:
أصيب الشيخ عبد الحكيم ّ
زعين )رحمه

تعالى( بعاهة دائمية في قدمه أثںاء خدمته العسكرية ،ومن جرائها،

أحيل على إثرها على التقاعد ).(٥٠
ﺛﺎﻧﻴﺎً :اﺣﺎﻟﺘﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ:
تقريبا ثماںية عشر ً
بعد الخدمة التي قضاها في الجيش العراقي والتي تبلغ ً
عاما تم احالته على التقاعد بتاريخ
 ٢٥/٣/١٩٤٧بعد الظهر ،وذلك صابته بعاهة دائمية أثںاء الخدمة ).(٥١
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ﺛﺎﻟﺜﺎً :وﻓﺎﺗﻪ.
حصل خ ف في تاريخ سںة وفاته)رحمه

تعالى( فمںهم من قال :أںه توفي )سںة١٩٤٦:م( ) ،(٥٢ومںهم من قال:

أںه توفي )سںة١٩٤٧ :م( ) (٥٣وبعد التحقق من هذه المسألة والتدقيق تبين أںه توفي )سںة١٩٤٧ :م( في السںة التي
تقاعد فيها ).(٥٤
ُ
وش َيع )رحمه

تعالى( حم ً على ا كتاف من جامع الشيخ ّ
صںدل إلى جامع الشيخ معروف في تشييع
ﱡ
مهيب حضره العلماءُ ،ودفن في مقبرة الشيخ معروف" الشوِں ِيز ﱠية " قرب الست زبيدة ) (٥٥رحمه رحمة واسعة.

اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻲﻧ :ﺳﻴﺮﺗﻪ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ
اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول :دراﺳﺘﻪ وﺷﻴﻮﺧﻪ
كاںت بغداد تزخر بالعلماء والصلحاء والمجالس والتكايا ،من أمثال الشيخ المفتي عبد الوهاب الںائب)ت١٣٤٥:هـ
 ١٩٢٦م( والشيخ قاسم القيسي )ت١٣٧٥:هـ ١٩٥٥ -م( والشيخ أمجد الزهاوي)ت١٣٨٦:هـ ١٩٦٧ -م( والشيخںجم الدين الواعظ)ت١٣٩٦:هـ ١٩٧٦ -م( وغيرهم ،والمدارس والتكايا العلمية الدينية مثل المدرسة القادرية "باب
ا زج" والسليماںية والخالدية وا حمدية وا صفية ،ومدرسة إبراهيم الراوي في جامع السيد سلطان علي ،وقاضي
العاقولي ).(٥٦
ّ
ﱠ
ُيذكر أن الشيخ عبد الحكيم زعين َد َر َس في بغداد وتتلمذ على يد بعض مشايخها ،وأخذ العلم والمعرفة مںهم.
ّ
لكن مع ا سف لم ںتمكن من الوقوف على شيوخه وت مذته ،بل وحتى خطبة ودروسه للعلم ،ا ما ذكره لںا
ﱠ
)إن الشيخ كان يدرس على الشيخ عبد الملك أفںدي بن الشيخ طه ّ
الشواف( ) (٥٧وتجدر
ابںه ا صغر إذ قال:
ﱠ
ا شارة أن الشيخ عبد الملك هو من مواليد بغداد عام١٢٨٨ :هـ ١٨٧١ -م  ،درس على يد عمه أحمد أفںدي
ّ
الشواف وعلى السيد عبداللطيف أفںدي الراوي ،ثم على يد السيد عباس أفںدي الشهير بالقصاب أمين الفتوى
عين ً
مدرسا ً
ببغداد وغيرهم ،وبعدها ّ
ثاںيا في الحضرة القادرية ببغداد عام١٩٠٢ :م ،توفي )رحمه

تعالى( في ١٨

جمادى ا ولى سںة١٣٧٢ :هـ  ٣/شباط ١٩٥٣م ،ببغداد ودفن في مقبرة الشيخ معروف الكرخي ).(٥٨
ﱠ
ً
سردابا في بيته يضع فيه الكتب والمخطوطات وهي مكوںة من أربعة
وتجدر ا شارة أن للشيخ عبد الحكيم
دواليب ،وكان الشيخ صبحي الهيتي )ت١٤٢٧:هـ ٢٠٠٦ -م( )رحمه

تعالى( أحد الذين استفادوا من الشيخ عبد

الحكيم ومكتبته إذ كان يستعير مںها الكتب على الدوام ،وكان من عادة الشيخ صبحي الهيتي )رحمه

تعالى(

يستعير بحسب حاجته و يكثر ثم يعيدها ويستعير غيرها ).(٥٩
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اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻲﻧ
ﺛﻨﺎء َﻣﻦ ﻋﺎﺻﺮه ،واﻟﺸﻌﺮ اﻟﺬي ﻗﻴﻞ ﻓﻴﻪ
أوﻻ ً :ﺛﻨﺎء َﻣﻦْ ﻋﺎﺻﺮه:
ً
صالحا ز ً
ً
 .١اﻟﺸﻴﺦ ﻣﺸﺮف ﻣﺤﻴﻲ ) ،(٦٠قال) :كان رج
اهدا في الحياة ذا أدب جم وتقوى( ).(٦١
 .٢اﻟﺸﻴﺦ ﻳﺎﺳﻴﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻌﻴﺪ ﺑﻦ ﺣﺴﻴﻦ اﻟﻮﻟﻴﺪ اﻟﻜﺒﻴﺴﻲ ):(٦٢
قال):كںا مستأجرين من الشيخ عبد الحكيم في ا ربعيںات وكان يأتي من بغداد إلى الفلوجة ست م ا يجارات
وهو يرتدي زي العلماء "العمامة والجبة" ،وكان آںذاك أشيب عليه هيبة ووقار العلماء والصلحاء ،وكان في بعض
ا وقات يأخذ بدل ا يجار "الدهن الحر"( ).(٦٣
 .١اﻷﺳﺘﺎذ ﻃﺎرق ﻋﺒﺪ اﻟﺮزاق "اﻟﻤﻌﺮوف ب"رزوﻲﻗ" )ً (٦٤
ﻧﻘﻼ ﻋﻦ أﺑﻴﻪ وﻋﺎﺋﻠﺘﻪ اﻟﺬﻳﻦ ﻋﺎﺻﺮوه:

قال) :كان الشيخ عبد الحكيم زعين )رحمه

كريما ً
تعالى( ً
ملتزما صاحب همة عالية يحب عمله ويصل

رحمه( ،وروى لںا اںه كان يصلى في جامع " اﻟﺸﻴﺦ ﺻ ّﻨﺪل " ــ في الكرخ شارع حيفا ا ن  -الصلوات الخمس،
ويںظر عن يميںه وشماله بحثا عن غريب بين المصلين كي يأخذه الى البيت ليكرمه ويقدم واجب الضيافة أو
المساعدة ،رحمه

رحمة واسعة ).(٦٥

ﺛﺎﻧﻴﺎً :اﻟﺸﻌﺮ اﻟﺬي ﻗﻴﻞ ﻓﻴﻪ:
كان للشيخ عبد الحكيم زعين )رحمه

تعالى( بقرة حلوب يعطي مںها الحليب للفقراء والمساكين ،وفي أحد

ا يام ساقها الجوع والعطش لتهام عشب وضع فيه السم للتخلص من آفة الجراد التي أهلكت الزرع ،فماتت من
ﱠ
إثر ذلك ،وظن الم عبود الكرخي أن الشيخ عبد الحكيم تأثر لموتها دون معرفة الحقيقة ،إذ دعاه ذلك إلى ںظم
ً
هجاء غير مبررة دوافعه من قبل الشاعر اتجاه الشيخ عبد الحكيم
قصيدة شعبية متكوںة من أربعين بيتا تحمل
زعين )رحمه

تعالى( وأثرںا عدم ذكرها مكتفين بتوهم الشاعر عبود الكرخي ںه ُيخيل إليه حزن الشيخ لموتها،

وِلما تحمل هذه القصيدة من اساءة ل مام والخطيب والعالم الجليل ).(٦٦
ﱠ
ومن الجدير بالذكر أن هذا العمل كان يتسابق عليه العلماء والصلحاء إبتغاء لوجه تعالى ،فالشيخ
ً
أيضا كان لديه بقرة فيأخذ حليبها ويوزعها ً
سرا للفقراء والمساكين كرامة للفقراء ،وعلى
الفياض )رحمه تعالى(
ﱠ
ما يبدو أن هذا العمل كان ديدن الصلحاء يداومون عليه لما فيه من أجر عظيم وبركة.
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اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ
ﺟﻬﻮده ﻲﻓ اﻟﺪﻋﻮة إﻰﻟ ﷲ
ذكرںا في المبحث الثاںي المطلب ا ول من البحث اںںا مع ا سف لم ںتمكن من الوقوف على شيوخه وت مذته،
بل وحتى خطبه ودروسه العلمية ) (٦٧وكذلك جميع من ترجم للشيخ عبد الحكيم )رحمه
ً
متعمدا بل لعدم وجود مراجع ووثائق
الجاںب مشيرين إلى امامته وخطابته في جامع الفلوجة الكبير فقط ،ليس
تعالى( أهملوا هذا

تسعف الباحث لذلك ،و

المستعان.

كان الشيخ عبد الحكيم ّ
زعين من المشايخ الذين تدرجوا في ا مام والخطابة والدعوة الى

تعالى بمںاطق

متفرقة من جوامع ومساجد العراق )بغداد والفلوجة والحلة وغيرها( ومع شديد ا سف قد أهملت معظم المصادر
والمراجع هذا الجاںب التي تحدثت عن الشيخ )رحمه
أن العلماء أدركوا أهمية الدعوة الى

تعالى( ).(٦٨

تعالى ،ںها طريق ا ںبياء والرسل )عليهم أفضل الص ة والس م(

فالدعوة وجهودها هي أعظم القربات لما فيها من أمر بمعروف وںهي عن المںكر وتعليم الںاس لديںهم قال تعالى:
ُﻛ ْﻨ ُﺘ ْﻢ َ
ﺧ ْﻴ َﺮ أُ َّﻣ ٍﺔ أُ ْ
ﺟ ْ
وف َوﺗَ ْﻨﻬَ ْﻮنَ َﻋ ِﻦ ا ْﻟ ُﻤ ْﻨ َﻜﺮ ِ ).(٦٩
ﺖ ﻟِﻠ َّﻨ ِ
ﺎس ﺗَﺄْ ُﻣ ُﺮونَ ﺑِﺎ ْﻟ َﻤ ْﻌ ُﺮ ِ
ﺧﺮ ِ َ
ّ
ﱠ
ً
ويذكر أن الشيخ كان رج يحمل مهمة الدعوة الى تعالى يؤلف ويألف أيںما حل وارتحل ،حيث كان

يتںقل من فوج إلى آخر يحمل أعباء الدعوة الى
ً
مرورا بالملكية والجمهورية ).(٧٠

من زمن ںهاية الخ فة العثماںية إلى ا حت ل البريطاںي

ﱠ
لكن من البديهي أن كل إمام وخطيب يشغل هذه الوظيفة من العام١٩٠٨ :م إلى العام١٩٤٧ :م،يكون له تأثير
في المجتمع ،وهذا مما ريب فيه وإن أغفلت المراجع ذلك ،ن الدعوة مںوطة به ،وتكمن في اعداد الخطب
والتدريس وا جابة عن ا ستفسارات وا سئلة والمستجدات.
وهںاك جهود دعوية تكون في المدارس العلمية من ںاحية تدريس العلوم وترسيخها عںد الطلبة ،وكذلك في
ً
ً
معںويا
توجيها
وزارة الدفاع وغيرها من الوزارات من ںاحية نشر المواعظ وتعليم مںتسبيها العلم والدين وتوجيههم
للںهوض بهم ںحو أمة تحب ديںها ووطںها ).(٧١
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اﻟﺨﺎﺗﻤﺔ
بعد إتمام هذا البحث بعون من

وتوفيقه ،يمكن استعراض أهم الںتائج التي توصلںا إليها وهي على الںحو

ا تي:
 .١من الواجب على المؤرخين ا هتمام بتراجم ا ع م وأخبارهم حتى يتمكن القارئ الكريم من معرفة علماء
ا مة ا ماجد وابراز دورهم ،وحتى تںدثر سيرته ،وهذا من أصعب ما واجهںاه من قلة المصادر والمراجع
تعالى( ،وكذلك موت أغلب من عاصره )رحمهم

والوثائق التي تتحدث عن الشيخ عبد الحكيم )رحمه
ﱠ
تعالى( ولهذا تحتم القول بالوجوب ،وبںظرںا أن الشيخ عبد الحكيم من ا ع م الذين حظتهم العںاية
ا لهية حيث استعملںا لںيل شرف تدوين سيرته.
ﱠ
ُ
 .٢إن هذه الدراسة ت ﱡعد من الدراسات الموسعة في ترجمة الشيخ ا مام عبد الحكيم زعين ،وهي ا ولى في
تفاصليها ،سوى تراجم مقتصرة لبعض الباحثين مروا على ذكره مرور الكرام.
 .٣ﱡ
يعد الشيخ عبد الحكيم من المخضرمين بين )العهد العثماںي والملكي( فقد عاش حقبتين زمںيتين متقاربتين
بالتوقيت مختلفتين بالںظام السياسي وا داري وغيره.
 .٤اثبتت الدراسة وجود مدرسة دينية في "جامع كاظم باشا" المعروف ا ن "جامع الفلوجة الكبير" كان اسمها
)"المدرسة العلمية الدينية" وبعدها ّ
سميت "المدرسة ا صفية الدينية"(.
 .٥ﱡ
يعد الشيخ عبد الحكيم ّ
زعين ا مام والخطيب الثالث لـ "جامع كاظم باشا" جامع الفلوجة الكبير ا ن،
للعامين )١٩٢٨مــ ١٩٢٩م( و )١٩٢٩م ١٩٣٠ -م( ،بعد الشيخ إبراهيم المدرس الجبوري )رحمه
والشيخ عبد العزيز م وهب )رحمه

تعالى(

تعالى(؛ وهو أيضا كان أول إمام وخطيب في الجيش العراقي

بعد تأسيسه.
ﱠ
 .٦القول الراجح عںدںا أن الشيخ عبد الحكيم زعين ولد عام ١٨٨٠م ؛ وتوفي )رحمه

تعالى( سںة١٩٤٧ :م.

 .٧أصيب الشيخ عبد الحكيم بعاهة دائمية في قدمه ،وبسببها أحيل على التقاعد ،بتاريخ ٢٥/٣/١٩٤٧م بعد
ً
ْ
أن قضى ثماںية عشر عاما في الجيش العراقي.

اﻟﺘﻮﺻﻴﺔ:
ںوصي بأن تبادر جامعتںا الغراء بالعمل على مشروع "الموسوعة العلمية لتراجم علماء مديںة الفلوجة" المحروسة
على وفق دراسة مںهجية أكاديمية ،ومن
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ﻣﻠﺤﻖ اﻟﺼﻮر واﻟﻮﺛﺎﺋﻖ

صور شخصية للشيخ عبد الحكيم ّ
زعين )رحمه

رحمة واسعة(

صورة جماعية في الجيش العراقي والشيخ عبد الحكيم موجود فيها مرتدي زي العلماء "العمامة والجبة"
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الوثيقة رقم )(١
تقضي بتحويل اسم المدرسة العلمية الدينية الى المدرسة ا صفية الدينية /مصدرها إرشيف جامع الفلوجة الكبير

الوثيقة رقم )(٢
الكںية العسكرية للشيخ عبد الحكيم زعين  /مصدرها  /وثيقة محفوظة لدى الدكتور ص ح

امين حفيد

الشيخ
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الوثيقة رقم )(٣
شهادة دراسة ابتدائية بن الشيخ عبد الحكيم زعين ا وسط  /مصدرها  /وثيقة محفوظة لدى الدكتور ص ح
امين
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الوثيقة رقم )(٤
جنسية عثماںية ل بن ا كبر للشيخ عبد الحكيم زعين  /مصدرها  /وثيقة محفوظة لدى الدكتور ص ح

امين

حفيد الشيخ
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الوثيقة رقم )(٥
جنسية زوجة الشيخ عبد الحكيم زعين  /مصدرها  /وثيقة محفوظة لدى ا ستاذ طارق عبد الرزاق شںداح

الوثيقة رقم )(٦
عقد زواج عثماںي للشيخ عبد الحكيم زعين  /مصدرها  /وثيقة محفوظة لدى ا ستاذ طارق عبد الرزاق شںداح
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الوثيقة رقم )(٧
محضر اںتخاب عثماںي لوالد زوجة الشيخ عبد الحكيم زعين  /مصدرها  /وثيقة محفوظة لدى ا ستاذ طارق
عبد الرزاق شںداح

الوثيقة رقم )(٨
محضر اعادة اںتخاب بريطاںي لوالد زوجة الشيخ عبد الحكيم زعين  /مصدرها  /وثيقة محفوظة لدى ا ستاذ
طارق عبد الرزاق شںداح
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الوثيقة رقم )(٩
جنسية العراقية ل بن ا كبر للشيخ عبد الحكيم زعين  /مصدرها  /وثيقة محفوظة لدى الدكتور ص ح

امين

حفيد الشيخ
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الوثيقة رقم )(١٠
فرمان سلطاںي عثماںية للشيخ عبد الحكيم زعين  /مصدرها  /وثيقة محفوظة لدى الدكتور ص ح

امين حفيد

الشيخ

الوثيقة رقم )(١١
كتاب احالة على التقاعد للشيخ عبد الحكيم زعين  /مصدرها  /وثيقة محفوظة لدى الدكتور ص ح

امين

حفيد الشيخ
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الوثيقة رقم )(١٢
هوية صادرة من وزارة الدفاع للشيخ عبد الحكيم زعين  /مصدرها  /وثيقة محفوظة لدى الدكتور ص ح

امين

حفيد الشيخ

اﻟﻤﺼﺎدر واﻟﻤﺮاﺟﻊ
اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﻳﻢ
اﻟﻤﺼﺎدر:
 .١علي بن

بن علي الزين الشريف الجرجاںي اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎت ،المحقق :ضبطه وصححه جماعة من العلماء،

دار الكتب العلمية بيروت ــلبںان ،ط١/سںة١٤٠٣ :هـ ١٩٨٣-م.
.٢

بن يعقوب الفيروزآبادي )ت ٨١٧هـ( ،اﻟﻘﺎﻣﻮس اﻟﻤﺤﻴﻂ ،مؤسسة الرسالة)،د.ت بيروت(

اﻟﻤﺮاﺟﻊ:
 .١ابراهيم الدروبي ،اﻟﺒﻐﺪادﻳﻮن وأﺧﺒﺎرﻫﻢ وﻣﺠﺎﻟﺴﻬﻢ ،دار الرابطة) ،بغداد١٩٥٨ ،م(.
 .٢إبراهيم مصطفى وآخرون ،اﻟﻤﻌﺠﻢ اﻟﻮﺳﻴﻂ ،ط ،٤مكتبة الشروق الدولية) ،القاهرة٢٠٠٤ ،م(.
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 .٣الشيخ أحمد

أمين الراوي ،ﻣﺬﻛﺮات اﻟﺸﻴﺦ أﺣﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ أﻣﻴﻦ اﻟﺮاوي ،تحقيق مولود مخلص

الراوي ومعن مخلص الراوي ،ط ،١دار الحكمة )لںدن٢٠١٧،م(.
 .٤أحمد جودة ،ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻲﻓ اﻟﻌﺮاق واﺛﺮه ﻲﻓ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ،دراسة تحليلية في
تاريخ التربية والتعليم في العراق ٢٠٠٩-١٥٣٤م ،مؤسسة مصر )بغداد ٢٠١٠ ،م(.
 .٥الدكتور خالد،أحمد صالح ،اﻟﺸﻴﺦ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﺳﺎﻟﻢ اﻟﺴﺎﻣﺮاﻲﺋ) ،د .مط .بغداد٢٠٠٤ ،م(
 .٦صابان سهيل :ﻣﻌﺠﻢ اﻟﻤﺼﻄﻠﺤﺎت اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻴﺔ اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ .الرياض.
 .٧عباس العزاوي ،ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻌﺮاق ﺑﻴﻦ اﺣﺘﻼﻟﻴﻦ ،دار بغداد )بغداد١٩٥٣ ،م(.
 .٨عبد الرزاق الحسني ،اﻟﻌﺮاق ﻗﺪﻳﻤﺎ ً وﺣﺪﻳﺜﺎ ً ،مطبعة العرفان) ،صيدا١٩٥٨ ،م(.
 .٩الشيخ عبود فياض المشهداںي ،ﺗﺎرﻳﺦ ﻋﻠﻤﺎء اﻟﻔﻠﻮﺟﺔ واﻟﺸﺨﺼﻴﺎت اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻓﻴﻬﺎ ،ط ،١دار المںاهج
)سوريا٢٠١٣ ،م(.
 .١٠الم عبود الكرخي ،دﻳﻮان اﻟﻜﺮﺧﻲ ،مطبعة الكرخ ــ بغداد ،سںة١٣٥٢ :هـ ١٩٣٣ -م.
 .١١فاضل البراك ،دور اﻟﺠﻴﺶ اﻟﻌﺮاﻲﻗ ﻲﻓ ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻟﺪﻓﺎع اﻟﻮﻃﻨﻲ واﻟﺤﺮب ﻣﻊ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﻋﺎم

١٩٤١م،الدار العربية للموسوعات)بيروت١٩٨٧ ،م(.
 .١٢السيد

سعيد الراوي ،ﺗﺎرﻳﺦ اﻻﺳﺮ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻰﻓ ﺑﻐﺪاد :تحقيق :عماد عبد الس م رؤوف ،دار الشؤون

الثقافية العامة ط ١/سںة١٩٩٧ :م.
.١٣

جبار ابراهيم الجمال ،ﺑﻨﻴﺔ اﻟﻌﺮاق اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ وﺗﺄﺛﻴﺮﻫﺎ اﻟﻔﻜﺮي واﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ١٩١٤-١٨٦٩م ،دار
الحكمة) ،بغداد٢٠١٠ ،م(.

.١٤

سلمان حسن ،اﻟﺘﻄﻮر اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻲﻓ اﻟﻌﺮاق،اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ واﻟﺘﻄﻮر اﻻﻗﺘﺼﺎدي ,المكتبة
العصرية ),صيدا١٩٦٥ ،م(.

.١٥

شاكر حمود المحمدي ،ﺗﺄرﻳﺦ اﻟﻔﻠﻮﺟﺔ ،ط ،١مطبعة الرضوان )دمشق٢٠٠٧ ،م( ،وهو من اصدارات
المںتدى العلمي والثقافي في الفلوجة.

.١٦

عميم ا حسان المجددي البركتي ،اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎت اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ،دار الكتب العلمية )إعادة صف للطبعة
القديمة في باكستان ١٤٠٧هـ ١٩٨٦ -م( ط ١/سںة١٤٢٤ :هـ ٢٠٠٣ -م.

 .١٧مشعل محمود الجميلي ،ﻣﺠﺮى ﻧﻬﺮ اﻟﻜﺮﻣﺔ بحث منشور في مجلة جامعة ا ںبار للعلوم ا نساںية،مجلد
،٢العدد ،٨تموز٢٠٠٧،م.
 .١٨معن زيادة ،ﻣﻌﺎﻟﻢ ﻋﻠﻰ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺤﺪﻳﺚ اﻟﻔﻜﺮ اﻻورﻲﺑ ،المجلس الوطںي للثقافة والفںون وا داب،
الكويت.١٩٨٧ ،
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 .١٩أ,د منسي المسلط ،اﻟﻔﻠﻮﺟﺔ ﻲﻓ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻌﺮاق اﻟﻤﻌﺎﺻﺮ )١٩٦٦ -١٩٠٠م(،ط،١
)د،مط ،العراق٢٠١٩،م(.
 .٢٠ميعاد شرف الدين الكي ںي ،ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﻜﺎﻳﺎ ﺑﻐﺪاد واﻟﻤﺸﻴﺨﺔ اﻟﺼﻮﻓﻴﺔ ﻲﻓ اﻟﻌﻬﺪ اﻟﻌﺜﻤﺎﻲﻧ ،،دار
الكتب العلمية  /بيروت.
 .٢١هاشم جواد ،ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻲﻓ ﻛﻴﺎن اﻟﻌﺮاق اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،مطبعة المعارف) ،بغداد١٩٤٦ ،م(
 .٢٢الشيخ يونس إبراهيم السامرائي ،ﺗﺎرﻳﺦ ﻋﻠﻤﺎء ﺑﻐﺪاد ،مطبعة وزارة ا وقاف والشئؤون الدينية ١٩٨٢م.
اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ:
 .١أحمد فياض صالح المحمدي ،ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﻔﻠﻮﺟﺔ وﻇﺎﺋﻔﻬﺎ وﻋﻼﻗﺘﻬﺎ اﻻﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ،دراسة في جغرافية المدن،
رسالة ماجستير غير منشورة ،كلية ا داب ،جامعة بغداد١٩٩٠،م.
 .٢جاسم

حسن ،اﻟﻌﺮاق ﻲﻓ اﻟﻌﻬﺪ اﻟﺤﻤﻴﺪي ١٩٠٩-١٨٧٦م ،رسالة ماجستير ،كلية ا داب ،جامعة

بغداد١٩٧٥ ،م.
اﻟﻤﺠﻼت:
 .١جعفر عباس حميدي ،اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ ﻲﻓ اﻟﻌﺮاق ﻲﻓ اﻟﻌﻬﺪ اﻟﻤﻠﻜﻲ

١٩٥٨-١٩٢٥م ،مجلة دراسات تاريخية ،العدد ٢٠١٠ ،٢٣م.
 .٢د.

ںبهان ابراهيم،اﻟﺸﻴﺦ إﺑﺮاﻫﻴﻢ رﺣﻴﻢ ﺟﺪي -ﻋﻠﻢ ﻣﻦ أﻋﻼم اﻷﻧﺒﺎر ،بحث مشارك به في مؤتمر

العلمي الثاںي لكلية العلوم ا س مية ،جامعة ا ںبار٢٠١٢ ،م.
 .٣مجلة صوت الحكمة ،مقال ﻣﺘﻰ ﻇﻬﺮ ﻟﻘﺐ اﻓﻨﺪي ﻲﻓ اﻟﻌﺮاق ،منشور على الرابط-

http://www.

.iawvw.com/varieties/
 .٤مجلة اله ل ﺑﻌﺾ اﻷﻟﻘﺎب اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻴﺔ ،السںة  ،١١الجزء  ١٥ ،٨يںاير ١٩٠٣م.
اﻟﺠﺮاﺋﺪ:
 .١ﺟﺮﻳﺪة اﻻﺳﺘﻘﻼل ،العدد  ٣ ،٤٠٩٧ںيسان ١٩٤٨م.
 .٢ﺟﺮﻳﺪة اﻟﺰﻣﺎن ،مقالة في بعںوان "آل اﻟﺸ ّﻮاف ﻲﻓ اﻟﺒﺼﺮة ﻟﻌﻼء ﻻزم ﻋﻴﺴﻰ" بتاريخ٨/١/٢٠١٧ :م.
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 .٣ﺟﺮﻳﺪة اﻟﺰوراء اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻴﺔ،العدد  ،١٢٦٠في  ٢٧ا خرة ١٣٠٣هـ الموافق ٢ںيسان١٨٨٦م.
ﻣﻘﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺘﺮﻧﺖ:
 .١ا ستاذ الدكتور قاسم الجميلي ،ﺗﺮﺟﻤﺔ ﻣﺨﺘﺼﺮة ﻣﻨﺸﻮرة ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻗﻊ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﻔﻴﺲ

ﺑﻮك /اﻟﻔﻠﻮﺟﺔ ﻲﻓ أﻳﺎم زﻣﺎن ﻋﻠﻰ اﻟﺮاﺑﻂ؛ =،https://www.facebook.com/search/top/?q
ﺗﺮﺟﻤﺔ اﻟﺸﻴﺦ ﻋﺒﺪ اﻟﺴﺘﺎر ﺣﺮدان ؛ وكذلك مقالة اخرى بالموقع ںفسه :ﻣﻦ ﺳﻴﺮة ﻋﻄﺮة ﻟﺜﺎﻟﺚ إﻣﺎم
وﺧﻄﻴﺐ ﻟﺠﺎﻣﻊ اﻟﻔﻠﻮﺟﺔ اﻟﻜﺒﻴﺮ اﻟﻤﻐﻔﻮر ﻟﻪ ﺑﺈذن ﷲ اﻟﺸﻴﺦ ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻜﻴﻢ زﻋ ّﻴﻦ.

اﻟﻤﻘﺎﺑﻼت واﻟﻤﻜﺎﻟﻤﺎت:
 .١ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﻣﻊ اﺑﻨﻪ اﻻﺻﻐﺮ اﻷﺳﺘﺎذ ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺒﺤﻲ.
 .٢ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﻣﻊ اﻷﺳﺘﺎذ ﻃﺎرق ﻋﺒﺪ اﻟﺮزاق .
 .٣ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﻣﻊ اﻟﺸﻴﺦ ﻳﺎﺳﻴﻦ ﻣﻨﺼﻮر اﻟﺴﻌﺪي

 .٤ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﻣﻊ ﻓﻀﻴﻠﺔ اﻟﺸﻴﺦ ﻳﺎﺳﻴﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻌﻴﺪ اﻟﻮﻟﻴﺪ.

ﻫﻮاﻣﺶ اﻟﺒﺤﺚ:
) (١يںظر:

شاكر حمود المحمدي ،تأريخ الفلوجة  ،ط ،١مطبعة الرضوان )دمشق٢٠٠٧ ،م( ،وهو من اصدارات المںتدى

العلمي والثقافي في الفلوجة  ،ص ١٣٦؛ أ.د منسي المسلط ،الفلوجة في تاريخ العراق المعاصر )١٩٦٦ -١٩٠٠م(  ،ط) ،١د،مط ،العراق
٢٠١٩،م( ص ٣٨٩
) (٢يںظر :الوثيقة رقم ) ، (١كاںت تسمى المدرسة العلمية الدينية قبل صدور هذا الكتاب وزارة المعارف المرقم  ١٣٨٢٩والمؤرخ
بـ  ،١٩٤٥ / ٧ /٨وبعدها تم ا يعاز بتحويل اسمها من "الـمدرسة العلمية الدينية" الى "الـمدرسة ا صفية الدينية" بموجب كتاب
مديرية معارف لواء الدليم "ا حصاء" العدد ١٤٤٩:بتاريخ١٩٤٧ / ٣ / ١٦ :م ،وباليوم التالي مباشرة تم تغيير اسم المدرسة بموجب
الكتاب الصادر من "المدرسة ا صفية الدينية" العدد ١٥:بتاريخ١٩٤٧ / ٣ / ١٧ :م
) (٣هو الشيخ إبراهيم الجبوري المدرس،عالم جليل من سكںة محلة باب الشيخ في بغداد  /الرصافة  ،وهو أول من ﱠأم جامع
بںاء على رغبة السيد مصطفى بيك ،سكن في مديںة الفلوجة ً
)كاظم باشا( جاء من بغداد ً
أعواما عدة .يںظر :شاكر ،تأريخ الفلوجة
 ،ص ١٣٥
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) (٤هو أحد علماء بغداد يسكن محلة "السوق الجديد" في جاںب الكرخ ولد )عام١٨٨٥ :م( في مديںة عاںة ،درس على يد الشيخ
غ م رسول الهںدي ،وهو ثاںي إمام وخطيب لجامع الفلوجة الكبير  ،عام١٩١٦ :م  ،درس العلوم الشرعية واتصل بكبار علمائها) ،ت
سںة١٩٥٧ :م( .يںظر

شاكر  ،تاريخ الفلوجة  ،ص .١٣٥

) (٥هو الع مة السيد الشيخ حامد بن الشيخ أحمد بن

بن حويش آالسيد غازي يصل نسبه إلى سيدںا الحسين بن أمير

المؤمںين علي بن أبي طالب رضي عںه  ،ولد عام١٨٩٨ :م في دير الزور بسوريا وهم من أصول عراقية من مديںة عںه ،تتلمذ على
مشاهير علماء بغداد ا ع م كالشيخ رشيد آل الشيخ داود والشيخ ںجم الدين الواعظ وغيرهما )رحمهما (عمل ً
ً
وخطيبا
إماما
ً
بںاء على رغبة أهالي الفلوجة  ،ومكث فيها ستة عشر ً
ومدرسا ً
عاما ثم ںقل إلى بغداد ) ،ت سںة١٩٦٣ :م( ودفن في مقبرة الشيخ
معروف الكرخي )رحمه

( .يںظر :الشيخ يونس السامرائي ،تاريخ علماء بغداد  ،ص  ،١٤٠رقم الترجمة ) ،(٧٥ابراهيم الدروبي،

البغداديون وأخبارهم ومجالسهم  ،دار الرابطة) ،بغداد١٩٥٨ ،م( ص.٣٤١
) (٦هو الشيخ عبد العزيز بن سالم بن صںع

بن علي السامرائي ،ويرجع نسبه إلى عشيرة البو ںيسان ،وهو من السادة ا شراف

الحسيںية ،ولد في سامراء عام١٩١٧ :م ،وتلقى علومه على عدة شيوخ بارزين مںهم :الشيخ عبدالوهاب البدري ،والشيخ عبدالكريم
الدبان ،والشيخ أحمد الراوي ،وفي عام١٩٤٨ :م عيين بمديںة الفلوجة ً
ً
وخطيبا في جامع كاظم باشا )الذي يسمى ا ن الجامع
إماما
ً
ومدرسا في مدرسته العلمية الدينية  ،والتي ُ
عرفت فيما بعد بـــ )المدرسة ا صفية( واستمر بالتدريس فيها حتى عام١٩٧١ :م،.
الكبير(
توفي )رحمه

( يوم ا ثںين الموافق ٣/١٢/١٩٧٣م.يںظر :الشيخ أحمد

أمين الراوي ،مذكرات الشيخ أحمد

أمين الراوي ،

تحقيق مولود مخلص الراوي ومعن مخلص الراوي ،ط ،١دار الحكمة )لںدن٢٠١٧،م( ص٢٢٤؛ الشيخ يونس إبراهيم السامرائي  ،تاريخ
علماء بغداد  ،مطبعة وزارة ا وقاف والشؤون الدينية ١٩٨٢م ،بمںاسبة حلول القرن الخامس عشر الهجري ،ص  ،٣٨٩؛الدكتور،
خالد أحمد صالح ،الشيخ عبد العزيز سالم السامرائي ) ،د .مط .بغداد٢٠٠٤ ،م ( ص ،١٦وما بعدها
الشمري الهيتي ،ولد عام١٩٣٣ :م في مديںة هيت ،التحق بالمدرسة
) (٧هو إبراهيم بن رحيم بن َجدي بن جاسم بن حديد ٍ
العلمية الدينية ١٩٤٧م ،واصل تعليمه في المدرسة العلمية الدينية ــ أي في المدرسة ا صفية في الفلوجة ــ على يد الشيخ عبد العزيز
السامرائي حتى ںال مںه العلوم الںقلية والعقلية ،توفي يوم الجمعة الموافق .٢٧/٧/١٩٨٤يںظر :د .خالد أحمد  ،الشيخ عبد العزيز
السامرائي ص  ،٧٢د.

ںبهان ابراهيم  ،الشيخ إبراهيم رحيم جدي-علم من أع م ا ںبار  ،بحث مشارك به في مؤتمر العلمي

الثاںي لكلية العلوم ا س مية  ،جامعة ا ںبار ٢٠١٢ ،م  ،ص ١٥٨٣
) (٨الشيخ عبد الستار حردان حادي مطر ه ل العلواںي ،ولد الشيخ في الفلوجة عام١٩٤٥ :م ،عالم من علماء مديںة الفلوجةٍ عمل
ً
مدرسا للغة العربية في مدارس عدة ،وبا خص اعدادية الفلوجة للبںين ،وعمل ً
مديرا للمدرسة الدينية )المعهد ا س مي( في جامع
ومديرا لثاںوية الحضرة المحمدية ،ثم ً
ً
مديرا لثاںوية الشيخ عبد العزيز سالم السامرائي  ،توفي )رحمه ( سںة٢٠٠٨:م
الفلوجة الكبير،
ودفن في مقبرة شهداء الفلوجة وقد حضرںا مراسيم تشيعه ودفںه .يںظر :الدكتور قاسم الجميلي ،ترجمــة مختصرة منشــورة عـلى موقــع
التواصـــل ا جتماعي الفيسبوك  /الفلوجة أيام زمان على الرابط ؛ =https://www.facebook.com/search/top/?q؛
) (٩والذي وجدںاه في الوثيقة رقم ) (٢أن الشيخ عبد الحيكم زعين )رحمه

تعالى ( أحيل على التقاعد سباب صحية

لحدوث عاهة دائمية في قدمه
) (١٠الشيخ يونس السامرائي  ،تاريخ علماء بغداد ص  ، ٣٤٢ترجمة رقم )(٢٠١
) (١١يںظر :تاريخ الفلوجة ص ١٣٦
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) (١٢يںظر :الفلوجة في تاريخ العراق المعاصر ص  ،٣٨٩ص  ٤٣٧هامش رقم )(٣
) (١٣يںظر :المقالة في الفيس بوك موقع الفلوجة ايام زمان ،بتاريخ  /٧اغسطس٢٠١٧ /م
) (١٤جريدة ا ستق ل  ،العدد ٣ ،٤٠٩٧ :ںيسان ١٩٤٨م؛ أحمد فياض صالح المحمدي ،مديںة الفلوجة وظائفها وع قتها ا قليمية
 ،دراسة في جغرافية المدن ،رسالة ماجستير غير منشورة ،كلية ا داب ،جامعة بغداد١٩٩٠،م،ص١٣،١٦؛ مشعل محمود الجميلي ،
مجرى ںهر الكرمة بحث منشور في مجلة جامعة ا ںبار للعلوم ا نساںية ،مجلد  ،٢العدد  ،٨تموز٢٠٠٧،م ،ص ٤٢٤؛ د.منسي المسلط
 ،الفلوجة في تاريخ العراق المعاصر  ،ص .٢٤
) (١٥جريدة الزوراء العثماںية ،العدد ،١٢٦٠:في  ٢٧ا خرة ١٣٠٣هـ الموافق ٢ںيسان ١٨٨٦م ،عباس العزاوي  ،تاريخ العراق بين
احت لين  ،دار بغداد )بغداد ١٩٥٣ ،م(ج ،٨ص ٧٨؛ د .منسي المسلط  ،تاريخ الفلوجة ص ٢٦
) (١٦يںظر:

جبار إبراهيم الجمال  ،بنية العراق الحديثة وتأثيرها الفكري والسياسي ١٩١٤-١٨٦٩م  ،دار الحكمة ) ،بغداد ،

٢٠١٠م( ،ص٢٩
) (١٧يںظر:

سلمان حسن ،التطور ا قتصادي في العراق ،التجارة الخارجية والتطور ا قتصادي  ,المكتبة العصرية) ,صيدا،

١٩٦٥م ( ٩٤ /١ ،ــ ١٠٦
ً
ً
) (١٨يںظر :عبد الرزاق الحسني ،العراق قديما وحديثا  ،مطبعة العرفان) ،صيدا ١٩٥٨ ،م( ص ١٦٥ــ  ،١٧٥وهاشم جواد ،مقدمة
في كيان العراق ا جتماعي  ،مطبعة المعارف) ،بغداد١٩٤٦ ،م( ص٢٥-٢١
) (١٩هاشم جواد  ،مقدمة في كيان العراق ا جتماعي  ،ص٢٥-٢١
) (٢٠أحمد جودة  ،تاريخ التربية والتعليم في العراق واثره في الجاںب السياسي  ،دراسة تحليلية في تاريخ التربية والتعليم في
العراق ٢٠٠٩-١٥٣٤م ،مؤسسة مصر )بغداد  ٢٠١٠ ،م( ،ص٣٥-٢٨
) (٢١جاسم

حسن  ،العراق في العهد الحميدي ١٩٠٩-١٨٧٦م  ،رسالة ماجستير  ،كلية ا داب  ،جامعة بغداد ١٩٧٥ ،م  ،ص

٤٢
) (٢٢فاضل البراك  ،دور الجيش العراقي في حكومة الدفاع الوطںي والحرب مع بريطاںيا عام ١٩٤١م ،الدار العربية للموسوعات)
بيروت ١٩٨٧ ،م( ص ١٠و ١٥٤
) (٢٣معن زيادة  ،معالم على طريق تحديث الفكر ا وربي  ،المجلس الوطںي للثقافة والفںون وا داب  ،الكويت ،سںة١٩٨٧ :م
 ،ص٣٤
) (٢٤جعفر عباس حميدي  ،التجربة الديمقراطية البرلماںية في العراق في العهد الملكي ١٩٥٨-١٩٢٥م  ،مجلة دراسات تاريخية
 ،العدد٢٠١٠ ، ٢٣ :م  ،ص١٥٠-١٤٥
ُ
) (٢٥يںظر :وثيقة رقم ) (٣ذ كر فيها اسم الجد

! في شهادة الدراسة ا بتدائية ل بن ا وسط

سعيد عبد الحكيم

الصادرة من وزارة المعارف ذي العدد/٢٠ ،١٧٣٢٢ :تشرين١٩٤٣/م
) (٢٦مقابلة شخصية مع ابںه ا صغر ا ستاذ

ﱠ
صبحي  ،بتاريخ ٢٧/٦/٢٠١٩م ذكر لںا اسمه ،وأن أصلهم ينسب إلى عشيرة السادة

الںعيم ،وأكد ذلك الدكتور ص ح حفيد الشيخ بتاريخ ١/٩/٢٠١٩م ؛ من الجدير بالذكر ان أ.د .قاسم خلف العاصي الجميلي ذكر
اںه من القيسيين وكان ذلك في مقالته المنشورة على الفيس بوك موقع الفلوجة في أيام زمان تحت عںوان :من سيرة عطرة لثالث إمام
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وخطيب لجامع الفلوجة الكبير المغفور له بإذن

زعين ؛ ّ
الشيخ عبد الحكيم ّ
لكن ا ستاذ

صبحي ا بن ا صغر للشيخ عبد

الحكيم والدكتور ص ح حفيده ںفيا ذلك
) (٢٧سںأتي إن شاء على ترجمته عںد ذكر أو ده.
ً
) (٢٨ا مام ويقصد به لغة :من يقتدى به في أقواله وأفعاله ،من رئيس أو غيره .واصط ًحا :هو الذي له الرئاسة العامة في الدين
ً
جميعا .يںظر :إبراهيم مصطفى وآخرون ،المعجم الوسيط  ،ط ،٤/مكتبة الشروق الدولية) ،القاهرة٢٠٠٤ ،م(٢٧ /١ ،؛ علي
والدںيا
بن

بن علي الزين الشريف الجرجاںي التعريفات  ،المحقق :ضبطه وصححه جماعة من العلماء  ،دار الكتب العلمية بيروت
عميم ا حسان المجددي البركتي ،التعريفات الفقهية  ،دار الكتب العلمية )الطبعة

ــلبںان ،ط١/سںة١٤٠٣ :هـ ١٩٨٣-م ،ص ٣٥؛

القديمة ،باكستان ١٤٠٧هـ ١٩٨٦ -م( ط ١/سںة١٤٢٤ :هـ ٢٠٠٣ -م  ،ص ٣٤
) (٢٩وقد بدأ استعمالها لدى العثماںيين في العقد الثاںي من القرن الخامس عشر المي دي للد لة على ا نسان المتعلم والمثقف،
حيث حلت محل كلمة "جلبي" المماثلة لها باللغة التركية ،وأصبحت ً
لقبا تخاطب به فئة معيںة من العثماںيين هم العلماء وكبار
علماء الدين ،فصار يقال "قاضي أفںدي" و"مفتي أفںدي" وهكذا ،ثم أصبح لقب "أفںدي" اللقب الرسمي ل مراء بعد أواسط التاسع
عشر المي دي .يںظر :صابان سهيل :معجم المصطلحات العثماںية التاريخية  ،الرياض ،ص ٣٤؛ بعض ا لقاب العثماںية  ،مجلة
اله ل ،السںة  ،١١الجزء  ١٥ ،٨يںاير ١٩٠٣م ،ص ٢٤٧، ٢٤٦؛ -مجلة صوت الحكمة  ،مقال متى ظهر لقب افںدي في العراق  ،منشور
على الرابطhttp://www.iawvw.com/varieties/\ -
َ
َ ٌ
ْ
)(٣٠
ُ
َ
شاي ُخ ،والكلمة
الذي استباںت فيه السن وظهر عليه الشيب؛ وقيل :هو ش ْيخ من خمسين ِإلى آخره ...والجمع أشياخ وم ِ

مستخدمة بكثرة في قارتي أفريقيا وآسيا )غرب آسيا( .ويقصد بها التشريف في أحيان كثيرة .ففي اللغة العربية المعاصرة هو :الكبير
في السن ،أو شيخ القبيلة ،لقب ديںي ،يںظر :الفيروزآبادي،

بن يعقوب )ت ٨١٧هـ( ،القاموس المحيط  ،مؤسسة الرسالة)،د.ت

بيروت( ١/٣٢٥،
) (٣١مقابلة شخصية مع ابںه ا صغر ا ستاذ

صبحي ذكر لںا ذلك

) (٣٢يںظر الوثيقة رقم )(٤
) (٣٣يںظر الوثيقة رقم )(٢
ﱠ
) (٣٤يںظر :الوثيقة رقم ) ٥و  (٦و في الوثيقة رقم ) (٤ذكر أن ولدتها سںة ١٨٩٥م  ،والراجح ما أثبتںاه في المتن.
) (٣٥الذي عيںه وآلي بغداد عبد الوهاب باشا بعد اںتخاب اهالي مںطقة المشاهدة له  ،سںة١٣٢١ :ه ١٩٠٤ -م .يںظر :الوثيقة رقم)٧
و  (٨في  ٢٩رجب سںة١٣٣٢ :ه ــ  ١٥سبتمبر ،أيلول  ١٩٠٤م ،وكذلك اعاد المصادقة على اںتخابه مرة اخرى من قبل الحاكم
العسكري البريطاںي في بغداد ايار ١٩١٧م
) (٣٦الوثيقة رقم ) ، (٩وكان لںا لقائين موسعين مع ولده ا كبر ا ستاذ المساعد الدكتور ص ح

أمين ا مام التدريسي في

قسم تقںيات المصارف والتمويل /الكلية التقںية ا دارية  /الجامعة التقںية الوسطى ،بتاريخ  ،١٣/٦/٢٠١٩و٢٧/٦/٢٠١٩م .
) (٣٧مقابلة شخصية مع ولده ا ستاذ

صبحي وحفيده الدكتور ص ح

يوم الخميس الموافق ٢٧/٦/٢٠١٩م

) (٣٨مقابلة شخصية مع ولده ا ستاذ صبحي وبحضور حفيده الدكتور ص ح
ً
ما بين المغرب والعشاء وأجريںا معه ً
موسعا استمر حتى ص ة العشاء ،يسكن في الشقق السكںية الواقعة بمںطقة "زيوںة"
حوارا

 ،التقيںاه يوم الخميس الموافق ٢٧/٦/٢٠١٩م
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ً
ً
ومداوما بشكل يومي على التواجد في الجامع
حريصا
ضمن بغداد المحروسة بالقرب من "جامع المعتصم با " وهو مؤذن فيه ,وكان
المذكور
) (٣٩مقابلة شخصية مع ولده ا ستاذ

صبحي وحفيده الدكتور ص ح

يوم الخميس الموافق ٢٧/٦/٢٠١٩م

) (٤٠يںظر :الوثيقة رقم ) .(١٠ملحوظة :الوثيقة مختومة بختم السلطان عبد الحميد الثاںي)رحمه ( في ا على وختم وزارة ا وقاف
في ا سفل
) (٤١يںظر :الوثيقة رقم )(٢
) (٤٢يںظر الوثيقة رقم )(١٢
) (٤٣مقابلة شخصية مع ابںه ا صغر ا ستاذ

صبحي بتاريخ٢٧/٦/٢٠١٩ :م  ،ذكر لںا ذلك

) (٤٤يںظر :أ.د .منسي المسلط  ،الفلوجة في تاريخ العراق المعاصر  ،ص  ٣٨٩ــ ، ٤٣٧

شاكر حمود المحمدي ،تاريخ

الفلوجة  ،ص ١٣٦
) (٤٥مقابلة شخصية مع ابںه ا صغر ا ستاذ

صبحي بتاريخ٢٧/٦/٢٠١٩ :م وا ستاذ طارق رزوقي بتاريخ٦/٥/٢٠١٩ :م  ،ذكر

لںا ذلك
) (٤٦يںظر الوثيقة رقم )(٢
) (٤٧يںظر الوثيقة رقم )(١٠
) (٤٨مقابلة شخصية مع ابںه ا صغر ا ستاذ صبحي بتاريخ٢٧/٦/٢٠١٩ :م ذكر لںا ذلك؛ وأكد ذلك ً
ايضا الدكتور ص ح حفيد
الشيخ عبد الحكيم بمقابلة شخصية كاںت بتاريخ ٢٠١٩ /١/٩م؛ وتجدر ا شارة إلى ان بںات الشيخ عبد الحكيم ّ
زعين "مديحة"
تزوجت هںاك.
) (٤٩مقابلة شخصية مع ابںه ا صغر ا ستاذ

صبحي بتاريخ٢٧/٦/٢٠١٩ :م ذكر لںا ذلك .

) (٥٠حسب ما ورد في كتاب وزارة المالية  /مديرية التقاعد )العدد٤٤٩٤:بتاريخ ١٩٤٧ / ٨ /٩م(.
) (٥١جاءت مصادقة مديرية التقاعد التابعة لوزارة المالية على ذلك بتاريخ  ٤/٨/١٩٤٧والتي خاطبت به مديرية الخزيںة المركزية
وأوعزت بنسخة مںه إلى مديرية ا دارة التابعة لوزارة الدفاع ـــ بغداد إشارة إلى كتابهم المرقم  ٣٠٠٨٣والمؤرخ في  ،١٧/٧/١٩٤٧وكان
ً
اعتبارا من  ٢٦مارت /آذار ١٩٤٧ /وخصص
الراتب التقاعدي الممںوح آںذاك ) ١٢.٥٠٠ديںار ( مع اضافة )٤.٨٦٠ديںار ( غ ء معيشة
ً
له ً
تقاعديا ) (٩٤٥٦/٩٣٨٤يںظر :الوثيقة رقم )(١١
رقما
) (٥٢هذا ما ذكره الدكتور قاسم الجميلي في مقالته المنشورة على الفيس بوك موقع الفلوجة في أيام زمان تحت عںوان :من سيرة
عطرة لثالث إمام وخطيب لجامع الفلوجة الكبير المغفور له بإذن الشيخ عبد الحكيم ّ
زعين  ،وكذلك أكده لںا ا ستاذ طارق عبد
الرزاق مقابلة شخصية معه بتاريخ ٦/٥/٢٠١٩م
) (٥٣مقابلة شخصية مع د.ص ح

أمين عبد الحكيم  ،بتاريخ ،١٣/٦/٢٠١٩و٢٧/٦/٢٠١٩م الذي أكد لںا ذلك

) (٥٤يںظر :الوثيقة رقم ) ، (١١وأكد لںا ذلك الدكتور ص ح حفيد الشيخ بمقابلته بتاريخ ١/٩/٢٠١٩م.
) (٥٥مقابلة شخصية مع ابںه ا صغر ا ستاذ
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) (٥٦يںظر :ميعاد شرف الدين الكي ںي ،تاريخ تكايا بغداد والمشيخة الصوفية في العهد العثماںي  ، ،دار الكتب العلمية  /بيروت
 ،ص  ١٥٤وما بعداها.
) (٥٧مقابلة شخصية مع ابںه ا صغر ا ستاذ
ّ
درس ا الشيخ عبد الملك الشواف ،وذلك لصغر عمره آںذاك.

صبحي بتاريخ ٢٧/٦/٢٠١٩م ذكر لںا ذلك ،لكںه لم يذكر على من تتلمذ وأين

) (٥٨يںظر :السيد

سعيد الراوي ،تاريخ ا سر العلمية فى بغداد  :تحقيق :عماد عبد الس م رؤوف ،دار الشؤون الثقافية العامة

ط ١/سںة١٩٩٧:م ،ص٢٥٣وما بعدها؛ إبراهيم الدروبي ،البغداديون واخبارهم ومجالسهم  ،ص ٤٠؛ جريدة الزمان ،مقالة في بعںوان
" آل ّ
الشواف في البصرة لع ء زم عيسى " بتاريخ٨/١/٢٠١٧ :م
) (٥٩مقابلة شخصية مع ابںه ا صغر ا ستاذ صبحي بتاريخ ٢٧/٦/٢٠١٩م ذكر لںا ذلك
ً
) (٦٠مقابلة شخصية مع الشيخ ياسين مںصور السعدي "شافاه " بتاريخ َ ١/٩/٢٠١٩ذ كر لںا اںه كان ً
خادما ومؤذںا في الجامع
الكبير
)ً (٦١
ںق عن ا ستاذ

شاكر حمود ،تاريخ الفلوجة  ،ص ١٣٦

) (٦٢من آل وليد أحد أفخاذ عشيرة الجميلة )القيسية( ،ولد بمديںة كبيسة عام ١٩٣٩م ،اںتقلت اسرته إلى مديںة الفلوجة عام
١٩٤٣م ،بعد إكمال ا بتدائية التحق بالمدرسة ا صفية عام ١٩٥٢م١٩٥٣/م  ،ثم اںتقل إلى المدرسة القادرية عام ١٩٥٧م ليكمل دراسته
عين ً
الشرعية ،عين ً
وخطيبا في جامع المصرف ببغداد عام ١٩٥٨م ،ثم أكمل دراسته الجامعية عام ١٩٧٤م ّ ،
ً
إماما في الجيش
إماما
العراقي حتى تقاعده عام ١٩٨٩م .يںظر :الشيخ عبود فياض المشهداںي ،تاريخ علماء الفلوجة والشخصيات العلمية فيها  ،ط ،١دار
المںاهج )سوريا ٢٠١٣ ،م( ص .١٣٦
) (٦٣مقابلة شخصية مع فضيلة الشيخ ياسين سعيد الوليد في بيته ٢٠١٩ / ٧ / ١٥
ُ
) (٦٤هو ا ستاذ الفاضل طارق عبد الرزاق  -المعروف برزوقي" ابو الكبة"  -عبد الوهاب شںداح شعبان السيد علي المشهداںي
ً
من أهالي الفلوجة القدماء من مواليد ١٩٤٥م محلة ّ
السراي  ،يعمل موظفا في محكمة الفلوجة من عام  ٨/٨/١٩٦٦إلى احالته على
التقاعد سںة١٩٩٢ /١/٢ :م .جاءت الترجمة على إثر مقابلة شخصية ا ستاذ طارق عبد الرزاق بتاريخ  ٢٠١٩ /٨/ ٣٠م
) (٦٥مقابلة شخصية مع ا ستاذ طارق عبد الرزاق موثقة لديںا يوم ا ثںين الموافق٦/٥/٢٠١٩م ،وهذا ما أكده لںا الدكتور ص ح
عبد الحكيم زعين في مقابلته بتاريخ.٢٠١٩ /٦/ ٢٧
) (٦٦الم عبود الكرخي ،ديوان الكرخي ،مطبعة الكرخ ــ بغداد،سںة١٣٥٢:هـ١٩٣٣-م،ص ١٤٠وما بعدها
) (٦٧مقابلة شخصية مع ابںه ا صغر ا ستاذ

صبحي بتاريخ ٢٧/٦/٢٠١٩م لم يذكر خطب ودروس الشيخ عبد الحكيم ،وذلك

لصغر عمره آںذاك.
) (٦٨مقابلة شخصية مع ابںه ا صغر ا ستاذ

صبحي بتاريخ ٢٧/٦/٢٠١٩م ذكر لںا ذلك .

) (٦٩آل عمران  /ا ية . ١١٠
) (٧٠الوثيقة رقم ) ، (٢و مقابلة شخصية مع ابںه ا صغر ا ستاذ

صبحي بتاريخ ٢٧/٦/٢٠١٩م ذكر لںا ذلك.

) (٧١مقابلة شخصية مع الشيخ ياسين الوليد في بيته . ٢٠١٩ / ٧ / ١٥
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