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اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ
حرصت جامعة الفلوجة رغم حداثة تأسيسها على تعزيز دورها الريادي في المجتمع من خ ل نشاطاتها العلمية
و ّ
سيما المؤتمرات الدولية .بعد الںجاح الباهر لمؤتمرها العلمي ا ول )اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ اﻟﺪوري اﻟﺪوﻲﻟ اﻷول
ُ
ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت واﻟﻌﻠﻮم ،(AICISالذي ن ِش َر في (IEEE Computer Society and IEEE Xplorer) :وبرعاية
) ،(CPSولںجاح مؤتمرها ا ول للعلوم ا نساںية تحت عںوان:
)ﺗﺤﺪﻳﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻲﻟ وﻣﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ( تںظم الجامعة مؤتمرها الدولي
الثاںي للعلوم ا

نساںية )(AICHS20

بعںوان) :الفلوجة في العهدين العثماںي والملكي(.

إن مديںة الفلوجة تمثل رمزية تاريخية وحضارية كبيرة لذا ُيعقد هذا المؤتمر براز جواںبها المشرقة وفكرها
الوسطي و رجا تها ودورهم الحضاري.
إن هذا المؤتمر يمثل فرصة طيبة ومںاسبة جادة للكتابة عن تاريخ المںطقة ومںتجها الحضاري في العهدين
ً
العثماںي والملكي ويضع اللبںة ا ولى للموسوعة الشاملة للمںطقة ورموزها ،وصو الى اںجاز مشروع )موسوعة
ا ںبار الحضارية( والذي ُيعد احد المشاريع المهمة التي تسعى جامعة الفلوجة لتحقيقه.
تعد قضية الخطاب الديںي وتجديده ،من بين قضايا العصر الضرورية والملحة والمعقدة والمتداخلة أيضا،
خاصة في ضوء مستجدات ومتطلبات وتحديات الواقع المعاصر ،الذي لم يعد سمته الجمود وا ںغ ق وا ںعزالية
والتقليد ،بل الحراك وا ںفتاح وا بداع ،حتى يتمكن هذا الخطاب من مواجهة قضايا وهموم ا فراد والمجتمعات
وا رتقاء بشخصية وإمكاںات ا فراد وتعزيز القيم ا نساںية التي تسهم في تںمية ونشر قيم التسامح بين الشعوب،
كما أن الخطاب الديںي المتجدد أصبح ضرورة ل سهام بفاعلية في مخاطبة وتعميق الحوار معه.
والتجديد في الخطاب الديںي ،يمس ثوابت وأصول الدين والعقيدة ،وإںما تطوير لغته ومضموںه والمطالبة
بأخذ كل ما هو جديد لمواكبة الواقع المعاصر والتغيرات الحادثة والمستجدات المستمرة ،وما يحيط بها من
تحديات.
ً
ً
وتعد عملية تجديد الخطاب الديںى عم ليس عشوائيا ارتجاليا ،وإںما عم وبرںامج فكري شامل متكامل،
يسبقه أهداف وخطط وأساليب واستراتيجيات ومتطلبات مادية وبشرية تشمل الفرد ومؤسسات المجتمع كافة.
وحيث إن ا ديان تشكل جاںبا ومكوںا أساسيا من مكوںات هوية ا فراد والمجتمعات ،لذا فإن للخطاب الديںي
تأثيرا مهما في تشكيل وتوجيه أفكار وسلوكيات ومشاعر ووجدان ا فراد في المجتمعات.
وتمثل ا حداث والقضايا المعاصرة والمتسارعة في عالمںا العربي اليوم ،وكذلك التغيرات والتحو ت العالمية،
دعوة صريحة ومتجددة لتجديد الخطاب الديںي ،ليتماشى مع عوامل الزمان والمكان ،مستلهما ومستشهدا
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بالتعاليم والمبادئ والقيم الدينية ،ل رتقاء بدور ا فراد والمؤسسات في نشر القيم ا نساںية وتعزيز السلوكيات
ا جتماعية الصحيحة ،التي تدعو إليها جميع ا ديان ،ا مر الذي يسهم في الںهاية في تحقيق التںمية البشرية
وتطوير المجتمعات العربية.
وفى ضوء اهتمامںا على المستوى العلمي والبحثي بقضايا وهموم المواطن في مجتمعاتںا جاءت فكرة هذا
المؤتمر ليتںاول قضية مجتمعية ملحة وهى "تجديد الخطاب الديںي" التي تعد من القضايا بالغة ا همية ،التي
ينبغي أن تستدعي وتشغل دائما كل المهتمين بقضايا الفكر المعاصر ،خاصة في ضوء متطلبات وتحديات العصر
في الحاضر والمستقبل وذلك لمحاولة البحث عن رؤى علمية قائمة على أسس ومبادئ البحث العلمي ا جتماعي
من أجل مساعدة صںاع القرار بمجتمعاتںا في اتخاذ ا جراءات والتدابير ال زمة لمواجهة هذه القضية وما يرتبط
بها من موضوعات .ںحن ںبحث عن خطاب ديںي يتعارض مع أصل العقيدة ومرتكزاتها
ويبحث في المشتركات ويحث على التعايش والتسامح والقيم الفاضلة التي يجب ان تجمع ا نساںية وتعزز
القيم وتضع مرتكزات للحوار والقبول.
وبںاء عليه ،تقوم كلية الشريعة والقاںون في الجامعة ا س مية بغزة و كلية ا ليهات من جامعة سكاريا التركية،
بعقد هذا المؤتمر وبالتعاون مع مؤسسة الںبا ا ردںية دارة و تںظيم المؤتمرات الدولية و ا تحاد الدولي للمؤرخين
و مؤسسة الوراق للنشر.

دور اﻟﻨﺸﺮ
سيتم نشر ا وراق المقبولة من ِقبل خدمات نشر المؤتمرات )دار اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ ).((Knowledge E

دار المعرفة ا لكتروںية ) (Knowledge Eمںصة نشر وخدمة وصول مفتوحة .إذ اںها ترفع
من عملية ظهور المؤتمر وقوته من خ ل توفير أصدار الكتروںي ل بحاث المنشورة قابلة للوصول الى العلماء في
العالم .تضمن مںصة المعرفة ا لكتروںية معايير نشر رصيںة وتجعلها ملتزمة بشكل سهل مع المتطلبات الفںية
لخدمات الفهرسة في المج ت العالمية
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Knowledge E
Established in 2012, Knowledge E's name was fast to become synonymous with collaboration, professionalism and innovation. Head-quartered in Dubai, United Arab Emirates, and supported by a team of 30 highly engaged professionals, Knowledge E
works closely with over 100 clients world-wide from various types of organisations
and government entities within the research and education sector to support their
continued innovation and development. This is achieved by providing leading expertise, information resources and software solutions. Since its inception, Knowledge E
has prudently expanded its expertise, services and technology in line with its vision of
developing `a more knowledgeable world'.
Knowledge E's three core offerings are the 3D's; `Discover', `Develop' and `Disseminate'. `Discover' through the KnE Digital Library Solutions powered by Zendy for
research literature discovery, as well as tailored content packages; `Develop' through
the KnE Learning Programmes, supporting capacity building and skills development
within academia as well as the KnE Consulting Projects, serving universities on their
mission to become `world-class universities'; and `Disseminate' through the KnE Publishing Services and the platform for Open Access publishing of regional journals and
conference proceedings.
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رﺳﺎﻟﺔ رﺋﻴﺲ اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ
في الوقت الذي تحرص فيه جامعة الفلوجة الفتية على مواكبة التطور العلمي والتقںي المتسارع في العالم من
خ ل عقد المؤتمرات العلمية التخصصية ،والںدوات ،وورش العمل وغيرها من ا نشطة العلمية داخل العراق
وخارجه ،فان جامعتںا ومن باب الوفاء لمديںة المساجد ...الفلوجة التي ںبع فيها العلماء ،والشعراء ،والمفكرون،
والفںاںون ،تعقد الںية الطيبة ظهار تراث المديںة الزاهر ،واستذكار تاريخها الںاصع في مؤتمر جامعتںا الدوري
الثاںي للعوم ا نساںية والموسوم:
)اﻟﻔﻠﻮﺟﺔ ﻲﻓ اﻟﻌﻬﺪﻳﻦ اﻟﻌﺘﻤﺎﻲﻧ واﻟﻤﻠﻜﻲ(

ومن هذا ا لق نستمد العزم وا صرار للمضي قدما في بںاء جامعتںا لتكون في مصاف الجامعات العالمية الرصيںة
ا.د .ﺻﺒﺎح اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺣﻤﺎدي
رﺋﻴﺲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ  /رﺋﻴﺲ اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ
 ٥ - ٤آذار ٢٠٢٠
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رﺳﺎﻟﺔ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ
زﻣﻼﻲﺋ اﻻﻋﺰاء
يسرںي ان ارحب بكم اجمل ترحيب في رحاب جامعة الفلوجة ،أصالة عن ںفسي وںيابة عن اللجںة المںظمة لمؤتمر
جامعة الفلوجة الدولي الثاںي للعلوم ا نساںية ،والذي تعقده الجامعة تحت عںوان) :اﻟﻔﻠﻮﺟﺔ ﻲﻓ اﻟﻌﻬﺪﻳﻦ

اﻟﻌﺜﻤﺎﻲﻧ واﻟﻤﻠﻜﻲ( بتاريخ  ٠٣/٢٠٢٠/ ٥-٤بمديںة الفلوجة ،تلك المديںة التي تشرفت الجامعة بحمل اسمها لما
تمثله من رمزية ومعان وطںية في ضمير ابںائها ،والتي جاء عںوان المؤتمر ليبين جواںب تاريخية وحضارية لها
وليشكل لبںة في تشييد بںاء موسوعة علمية وتاريخية لمحافظة ا ںبار ومن ثم للعراق كله.
لقد اعدت اللجںة المںظمة واللجان الفاعلة ا خرى برںامجا علميا موزعا على محاور المؤتمر وتصاحبه فعاليات
ثقافية ترتبط بموضوعه بهدف اشاعة البحث العلمي وتشجيع الباحثين وتوفير اجواء مںاسبة للمشاركين ںأمل ان
يںال رضاكم
وكلي امل بمشاركتكم الفاعلة في المؤتمر وںتطلع للقياكم في مديںة الفلوجة
ا.د .ﺳﻠﻴﻤﺎن ﺑﺮاك
ﻣﺴﺎﻋﺪ رﺋﻴﺲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻟﻠﺸﺆون اﻻدارﻳﺔ
رﺋﻴﺲ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ
 ٥ - ٤آذار ٢٠٢٠
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رﺳﺎﻟﺔ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ
الحمد

وعلى اله وصحبه اجمعين.

رب العالمين وافضل الص ة واتم التسليم على سيدںا

عرفت مديںة الفلوجة مںذ القدم بتاريخها العريق ومقارعتها للمحتل واحتضاںها لشخصيات علمية ودينية وادبية
مختلفة كان لها الدور البارز في رسم الصورة الحضارية المشرقة للمديںة مما اضفى عليها رمزية كبيرة لدى القاصي
والداںي ،لذلك جاء هذا المؤتمر تحت عںوان )الفلوجة في العهدين العثماںي والملكي( براز تلك القيمة الحضارية
للمديںة واحياء تراثها وتسليط الضوء على الصفحات المشرقة من تاريخها في تلك الحقبة.
يعتبر المؤتمر جزءا من الخطة العلمية للجامعة لدعم التطور المبںي على المعرفة والمضي قدما في تںفيذ
البرںامج الحكومي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي التي تسعى من خ له الى رفع مستوى اداء الجامعات
العراقية لتكون بمصاف الجامعات العالمية
قدم لهذا المؤتمر ) (٥٧بحثا ضمن محاوره ،تم تقييمها من قبل اكثر من ) (١٠٠استاذ متخصص من الجامعات
العراقية والعالمية ،قبل مںها ) (٤٢بحثا ل لقاء في جلسات المؤتمر التخصصية وهذا يعكس حرص اللجںة العلمية
للمؤتمر وا ساتذة المشاركين في تقييم البحوث على اعتماد المعايير العلمية للحفاظ على رصاںة البحث العلمي.
سيتم نشر البحوث المقبولة في هذا المؤتمر في عدد خاص ضمن )دار المعرفة للنشر العلمي( وسيتم اختيار
بحوث للنشر في مستوعب Scopus

ںرحب بجميع المشاركين على اخت ف مشاربهم العلمية ونسال

تعالى لهم الںجاح والتوفيق في اعمال هذا

المؤتمر الذي ںرجو ان يكون مساهمة علمية متميزة وان ترقى ںتاجاته العلمية الى حجم المسؤولية الملقاة على
عاتقںا جميعا من اجل توفير حياة ملؤها الںجاح والتقدم وا زدهار.
ا.م.د اﺣﻤﺪ ﺳﻠﻴﻤﺎن ﺣﻤﺪ
ﻣﺴﺎﻋﺪ رﺋﻴﺲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻟﻠﺸﺆون اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ
رﺋﻴﺲ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ
 ٥ - ٤آذار ٢٠٢٠
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اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ
• أ.م.د احمد سليمان حمد  /مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية رئيسا
• أ.د هاشم جميل /جامعة الشارقة  /ا مارات
• أ.د خالد إرن  /مدير عام مںظمة آريسكا  /تركيا
• احمد اويسال  /مدير عام مركز أبحاث الشرق ا وسط
• أ .المتمرس د .عماد الدين خليل /جامعة الموصل
• أ .المتمرس د .عماد عبدالس م رؤوف  /جامعة الموصل
• أ .المتمرس د .إبراهيم الع ف  /جامعة الموصل
• أ.د.

عبيد الكبيسي /جامعة بغداد )سابقا(

• أ.د قاسم خلف عاصي /جامعة ںيويورك  /أمريكا
• أ.د فاضل بيات /جامعة آريسكا  /تركيا
• أ.د برهان كور اوغلو  /جامعة ابن خلدون  /تركيا
• أ.د زكريا كورشون /جامعة السلطان

الفاتح  /تركيا

• أ.د عبد الجليل التميمي /مدير مؤسسة التميمي للبحث العلمي والمعلومات  /تونس
• أ.د

المبروك ذويب /جامعة طرابلس

• أ.د ع ء أبو الحسن الع ق /دار الكتب والوثائق الوطںية
• أ.د احمد اغراكجا  /رئيس جامعة ماردين ارتيكلو  /تركيا
• جںكيز تومار  /رئيس جامعة احمد يسيفي  /كازاخستان
• أ.د حسسين يلماز /رئيس جامعة جورج ماسون  /امريكا
• أ.د أںور أربا  /جامعة العلوم ا جتماعية  /تركيا
• أ.د جمال هاشم ذويب  /جامعة ا ںبار
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• أ.د طارق عبد احمد  /جامعة ا ںبار
ابراهيم /عميد كلية ا دارة وا قتصاد

• أ.د خالد عبد

• أ.د رائد ںاجي احمد /جامعة الفلوجة
• أ.د حاتم عبد
• أ.د صالح

شويش /عميد كلية العلوم ا س مية
صالح  /جامعة الفلوجة

• أ.د ںزار ذياب عساف  /متقاعد
• أ.د مجيد صالح ابراهيم القيسي  /جامعة الفلوجة
• ا.د .منسي شرموط

 /جامعة ا ںبار

• أ.م.د عادل مهدي صالح /كلية ا دارة وا قتصاد
• أ.م.د

هادي

 /جامعة الفلوجة

• أ.م.د سعدي إبراهيم إسماعيل  /مركز احياء التراث العلمي العربي  /جامعة بغداد
• أ.م.د طه عفان مكلد  /جامعة الفلوجة
• أ.م.د حاتم حمدان ابراهيم  /جامعة الفلوجة
• أ.د قاسم حسن عباس آل شامان  /جامعة سامراء
• أ .المتمرس د .ںبيلة عبدالمںعم داوود  /جامعة بغداد
• أ.د

خير الغباںي  /رئيس اتحاد الجامعات الدولي

اﻋﻀﺎء اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ
• أ.د سليمان براك دايح  -مساعد رئيس الجامعة للشؤون ا دارية  -رئيسا
• أ.د .صدام فيصل كوكز  -مدير قسم الشؤون القاںوںية
• أ.م.د.حميد مدلول
Page 8
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• أ.م.د .رعد ںاجي حسن  -مركز التقںيات ا حيائية
• أ.م.د .سعود احمد ريحان  -كلية القاںون.
• د.

لطيف صالح  -مدير مكتب رئيس الجامعة.

• د.حمدان عبيد مںصور -معاون عميد كلية ا دارة وا قتصاد للشؤون العلمية.
• م.م محمود فرحان حمادي  -مدير قسم ا ع م.
• المهںدس سںان عبدالحميد عبدالجبار  -مدير قسم شؤون الديوان.

اﻋﻀﺎء ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻌﻠﻤﻲ
• أ.م.د احمد سليمان حمد  /مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية رئيسا
• أ.د جمال هاشم ذويب  /جامعة ا ںبار  -كلية التربية
• ا.د .عثمان عبدالعزيز صالح  /جامعة ا ںبار  -كلية ا داب
• أ.د احمد سلمان حمادي  /جامعة ا ںبار  -كلية ا داب
• ا.د .ظافر عكيدي فتحي  /جامعة الفلوجة
• أ.م.د عمر عبدالكريم جاسم  /مدير مركز الحاسبة ا لكتروںية
• أ.م.د عبدالقادر

حسين  /مدير قسم الدراسات والتخطيط

• أ.م.د ياسر حسين مجباس  /كلية العلوم ا س مية
• د .وسام علي حسين  /كلية ا دارة وا قتصاد

ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻨﺸﺮ اﻟﺪوﻲﻟ واﻟﺪﻋﻢ اﻟﺘﻘﻨﻲ واﻟﻔﻨﻲ
• أ.م.د عمر عبد الكريم جاسم  -مدير مركز الحاسبة ا لكتروںية  /رئيسا
• د .عمر ص ح فرحان  -مركز الحاسبة ا لكتروںية
Page 9
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• د.

عبدالجواد

 -مركز الحاسبة ا لكتروںية

• عمار حاتم فرحان  -مركز الحاسبة ا لكتروںية
• زيد خلف عبد  -مركز الحاسبة ا لكتروںية
• اسراء عباس احمد  -مركز الحاسبة ا لكتروںية
•
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اﻟﻤﺘﺤﺪﺛﻮن
اﻟﻤﺘﺤﺪث اﻻول

أ.د .ﻧﻮري ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻤﻴﺪ ﺧﻠﻴﻞ
ﻛﻠﻴﺔ اﻟﺮﺷﻴﺪ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ

ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﻔﻠﻮﺟﺔ :اﻟﻨﺸﺄة واﻟﺘﻄﻮر
للتعرف على تاريخ مديںة الفلوجة وعوامل نشوئها وتطورها بد من قراءة سريعة لتاريخ المںطقة التي نشأت فيها.
فالفلوجة اسم كان يطلق في العصور القديمة على مںطقة زراعية يرجح الباحثون أںها أخذت اسمها من الكلمة
ا كدية )بلوكاتو( أو)فلوقات( .وفي العربية يشير ا سم إلى ا رض المعدة للزراعة التي تںفلج )إي تتفطر تربتها(
عںد هطول المطر لتظهر الںباتات فوق سطح ا رض ،وذهب آخرون إلى أںها تعںي القرية .كاںت هذه المںطقة في
العصور القديمة جزءا من مںطقة الصق وية الواسعة ولم تكن مأهولة إذ كان سكان المںطقة يتمركزون في مديںة
)اںبار( الواقعة على ںهر الفرات جںوب ںهر الصق وية وفي أقصى شمال شبكة ا ںهار ا خذة من الفرات باتجاه
ںهر دجلة.
وا ںبار هي غير مديںة الفلوجة كما توهم البعض فأثارها أ ن تبعد عن مديںة الفلوجة الحالية بضعة كيلومترات،
والتاريخ يشير إلى أںها كاںت موجودة في مںتصف القرن الرابع المي د .وبسبب موقعها كاںت مںطلقا للجيوش
المتحاربة والحم ت التي يشںها كل من الرومان والفرس ضد بعضهما .ولذلك عاںت من الحصار والدمار
وأحرقت على يد ا مبراطور الروماںي جوليان إثںاء غزوه ل مبراطورية الفارسية .ومن الواضح إن السبب الذي
جعل ا ںبار تأخذ هذه ا همية هو العامل الستراتيجي فض عن العامل ا قتصادي .فموقعها عںد مخرج ںهر
عيسى من الفرات جعلها مركزا لنشاط تجاري واسع ،فكاںت محطة للبضائع الواردة من الشام ومصر تمهيدا لںقلها
بواسطة ںهر عيسى إلى بغداد ومںها إلى البصرة في دجلة.
وںهر عيسى ںهر قديم يأخذ ماءه من شرق الفرات عرف بهذا ا سم نسبة إلى عيسى بن على بن عبد
العباس الذي جدده وشيد على مقربة من مصبه في دجلة في الجاںب الغربي من بغداد قصره المعروف باسمه.
كان الںهر يںقل البضائع ا تية من ب د الشام ومصر بواسطة ںهر الفرات إلى ا ںبار حيث يتم إںزالها وخزںها تمهيدا
لںقلها ومن ذلك جاء اسم المديںة )عںبار( التي تعںي المخزن.
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اﻟﻤﺘﺤﺪث اﻟﺜﺎﻲﻧ
أ.د .ﺟﻤﺎل ﻫﺎﺷﻢ اﻟﺬوﻳﺐ
أﺳﺘﺎذ اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻟﺤﺪﻳﺚ واﻟﻤﻌﺎﺻﺮ
ﻛﻠﻴﺔ اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻌﻠﻮم اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ  -ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻷﻧﺒﺎر

ﻣﺼﺎدر ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻔﻠﻮﺟﺔ
يشكل البحث في تاريخ المدن ونشوئها وتطورها أهمية علمية بارزة سيما إذا كان هذا التاريخ مجهو أو لم يںل
اهتماما كافيا من الباحثين .ولما للفلوجة من رمزية في تاريخ العراق المعاصر ،بتصديها للتيارات الشعوبية والدفاع
عن عروبة العراق والوقوف بوجه ا حت ل ا جںبي ،فإںها لفتت اںتباه العالم وأصبحت الحاجة ملحة للبحث في
تاريخها.
ان أهم المصادر التي يمكن ا عتماد عليها في تدوين تاريخ الفلوجة ،هي:
 .١الوثائق العثماںية :وتغطي هذه الوثائق مرحلة الحكم العثماںي للعراق  ،١٩١٨-١٥٣٤وهںاك عشرات الوثائق
التي تتںاول الفلوجة تعود أقدمها الى عام  ١٥٧٢ومعظمها يغطي المدة من ںهاية القرن التاسع عشر وأوائل
القرن العشرين ،فض عن سالںامات و ية بغداد.
 .٢كتب الرحالة ا جاںب الذين زاروا الفلوجة ابتداء من الںصف الثاںي من القرن السادس عشر وكتبوا عںها،
وعلى الرغم من المعلومات القليلة التي وردت عںها ا اںها تشكل أساسا لدراسة تاريخ المديںة.
 .٣وثائق الب ط الملكي المحفوظة في دار الكتب والوثائق العراقية :وتتںاول المراس ت الرسمية خ ل العهد
الملكي .١٩٥٨-١٩٢١
 .٤وثائق العهد الجمهوري.
 .٥المصادر القديمة التي تںاولت تاريخ العراق مثل كتاب عثمان بن سںد الوائلي ،مطالع السعود ،وكتاب
عباس العزاوي تاريخ العراق بين احت لين ،ولوںكريك ،أربعة قرون من تاريخ العراق الحديث وغيرها.
 .٦ا ثار العمراںية المتبقية من العهود الماضية.
الوثائق المحفوظة في الدوائر الحكومية والتسجيل العراقي والمدارس والمساجد وا حزاب ،والشخصية
المحفوظة لدى ا فراد.
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occupation. The situation was exacerbated when the military became the helm of the
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the British government and the strained relations between it and the Iraqi government
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continued throughout May 1941, known to the historical sources as ‘the movement of
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Mayes’ or ‘the revolt of Rashid Ali Kilani’ or ‘the Iraq war the British second’. The Dulaim
brigade and nearby villages were involved in the greatest share of those clashes, which
left material and human destruction on the people of the judiciary in particular, and
the Dulaim brigade and Iraq in general. This ended with the occupation of Fallujah by
British forces on the 19th of May 1941. It is useful to consider the position of Falluja in
the context of the military battles that took place between the Iraqi and British armies
during this period.
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The study is divided into four subjects .the first subject was titled as ”the British- Iraqi
treaties until 1930”. It deals with most important provisions of the treaty, which became
controversial. The second subject was ”Falluja and preliminaries of May’s Movement”
clarifies the British government’s request, under the terms of the 1930 treaty, that Iraq
declare war on the Axis countries headed by Germany. This request was rejected by the
Iraqi government. In particular, this segment considers events after Rashid Ali al-Kilani
became prime minister and the anti-British military leaders took control of Iraq, as well
as the military and political preparations taken by the Iraqi and British governments
throughout April 1941. This study also explores their impact on the situation in the
Fallujah district, which forms the third segment, titled “Fallujah and the Second IraqiBritish War”. This section explores the most important battles occuring in the lands of
Fallujah district, and the role of the people of the judiciary in supporting The Iraqi army
against the British forces, which prompted the latter to take revenge on them after
occupying the center of killing and sabotage on the nineteenth of May 1941, Atanih than
the recent push to revenge them after the occupation of the district center of death and
destruction on the 19th of May 1941, and the steps that were taken after a full occupation
of the land district of Fallujah until the entry of British troops to Baghdad on the fifth of
June of the same year.

اﻟﻤﻠﺨﺺ
 كان له ا ثر السلبي ليس على القارة ا وربية فحسب واںما١٩٣٩ ان اںد ع الحرب العالمية الثاںية في ايلول عام
 بحكم ارتباطه سياسيا واقتصاديا بالحكومة البريطاںية،امتد الى اغلب دول قارة اسيا وافريقيا ومن بيںها العراق
 سيما ان الحكومتين العراقية و البريطاںية قد عقدتا معاهدة،التي كاںت احد ا طراف المهمة في تلك الحرب
 على ان تدخل حيز١٩٣٠ ںظمت الع قة السياسية وا قتصادية والعسكرية بيںهما بتاريخ الث ثين من حزيران عام
 ا ان تلك المعاهدة لم تكن سوى اطار جديد،١٩٣٢ التںفيذ بعد اںتهاء ا ںتداب و دخول العراق عصبة ا مم عام
 مما اثر على استقرار ا وضاع الداخلية في العراق طيلة فترة الث ثيںات من القرن،ستمرار ا حت ل البريطاںي
 الذي زاد، بقيادة بكر صدقي١٩٣٦  ومما زاد الوضع توترا وصول العسكر الى دفة الحكم بعد اںق ب عام،ںفسه
من مخاوف الحكومة البريطاںية وتوتر الع قات بيںها وبين الحكومة العراقية بالرغم من اعتراف حكومة ا ںق ب
 وهذا، ا ان غالبية قادة الجيش ورجال الحركة الوطںية كاںت توجهاتهم ضد تلك المعاهدة،ببںود المعاهدة اع ه
 عںدما طلبت الحكومة البريطاںية التزام العراق ببںود معاهدة،ما بدى واضحا عںد اںد ع الحرب العالمية الثاںية
 ا ان الحكومة العراقية رفضت ذلك واكتفت بقطع الع قات الدبلوماسية، بإع ن الحرب على الماںيا،١٩٣٠ عام
 ومما زاد من حدة التوتر بين الحكومتين البريطاںية والعراقية دخول ايطاليا الحرب الى جاںب الماںيا ورفض،معها
 والذي عدته بريطاںيا،العراق قطع ع قاته الدبلوماسية معها بل سمح للحكومة ا يطالية بفتح سفارتها في بغداد
 ا مر الذي ادى الى اںد ع مصادمات عسكرية بين الجيشين العراقي والبريطاںي استمرت طيلة،عم عدائيا لها
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شهر مايس  /ايار عام  ١٩٤١التي عرفت بالمصادر التاريخية ب )حركة مايس( او )حركة رشيد عالي الكي ںي(
او )الحرب العراقية البريطاںية الثاںية( ،و كان للواء الدليم سيما قضاء الفلوجة والںواحي والقرى التابعة لها
ُ
الںصيب ا وفر من تلك المصادمات ،التي خلفت دمارا ماديا وبشريا على اهالي القضاء بشكل خاص ،ولواء
الدليم والعراق بشكل عام ،والتي اںتهت باحت ل الفلوجة من قبل القوات البريطاںية بتاريخ التاسع عشر من
مايس /ايار عام  .١٩٤١لذلك اصبحت هںالك رغبة حقيقة في تسليط الضوء على موقف قضاء الفلوجة من المعارك
العسكرية التي دارت بين الجيشين العراقي والبريطاںي خ ل الشهر اع ه .قسم موضوع الدراسة التي حملت
عںوان )موقف الفلوجة من حركة مايس عام (١٩٤١الى اربعة محاور ،جاء المحور ا ول تحت عںوان )المعاهدات
العراقية البريطاںية حتى عام  (١٩٣٠تم ا شارة فيه الى اهم ما جاء في بںود المعاهدة العراقية البريطاںية لعام ،١٩٣٠
التي اصبحت محل خ ف بين الطرفين حول التزام العراق بتںفيذ بںودها ،سيما بعد اںد ع الحرب العالمية
الثاںية ،اما المحور الثاںي )الفلوجة ومقدمات حركة مايس( اوضحت فيه طلب الحكومة البريطاںية بموجب
بںود المعاهدة اع ه ان يعلن العراق الحرب على دول المحور برئاسة الماںيا ،الذي كان محل رفض من قبل
الحكومة العراقية ،سيما بعد تولي رشيد عالي الكي ںي رئاسة الوزراء وسيطرة قادة الجيش المںاوئين للسياسة
البريطاںية على زمام ا مور في العراق ،فض عن ا ستعدادات العسكرية والسياسية التي اتخذتها الحكومتين
العراقية والبريطاںية طيلة شهر ںيسان من العام ںفسه ،ومدى اںعكاسها على ا وضاع في قضاء الفلوجة ،وسلط
المحور الثالث الذي جاء تحت عںوان )الفلوجة والحرب العراقية البريطاںية الثاںية( ،الضوء على اهم المعارك
التي شهدتها اراضي قضاء الفلوجة سواءا كان المركز او الںواحي والقرى التابعة له ،و دور اهالي القضاء في
مساںدة الجيش العراقي ضد القوات البريطاںية مما دفع ا خيرة الى ا ںتقام مںهم بعد احت لها مركز القضاء
بالقتل والتخريب بتاريخ التاسع عشر من مايس  /ايار عام  ،١٩٤١والخطوات التي تم اتخاذها بعد احت ل كامل
اراضي قضاء الفلوجة حتى دخول القوات البريطاںية الى بغداد في الخامس من حزيران من العام ںفسه.
Keywords: Fallujah, Documentary, Movement, May, Position

اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﻤﻔﺘﺎﺣﻴﺔ :الفلوجة ،وثائقية ،حركة ،مايس ،موقف.
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اوﻻ :اﻟﻤﻌﺎﻫﺪات اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ ﺣﺘﻰ ﻋﺎم ١٩٣٠
سعت الحكومة البريطاںية بعد فرض اںتدابها على العراق عام  ،(١) ١٩٢٠لتثبيت مصالحها ا ستعمارية من خ ل
عقد معاهدة مع الحكومة العراقية والتي تمت المصادقة عليها من قبل ا خيرة بتاريخ الخامس والعشرين من
حزيران عام  ،(٢) ١٩٢٢لكن عبد الرحمن الںقيب رئيس الوزراء العراقي وقع عليها بتاريخ العاشر من تشرين
ا ول من العام ںفسه ،بعد اضافة فقرة ان المعاهدة تدخل حيز التںفيذ بعد مصادقة المجلس التأسيسي العراقي
عليها عںد اںتخابه ،واحتوت هذه المعاهدة على ثماںية عشرة بںدا ،ںظمت الع قة ما بين الحكومتين العراقية
والبريطاںية على مختلف ا صعدة ) ،(٣أما ا تفاقية العسكري الملحقة بالمعاهدة التي وقعت بتاريخ الث ثين من
ںيسان عام  ،١٩٢٣فتضمںت خمسة عشرة مادة ،اكدت المادة الثالثة عشرة ان يقدم العراق جميع التسهي ت
للقوات البريطاںية في حالة الحرب من استعمال خطوط البرق والهاتف وںقل وخزن المواد ال زمة لتلك القوات
وتسخير الطرق البرية ومن ضمںها سكك الحديد والمواںئ العراقية في خدمة القوات البريطاںية ) ،(٤وقد صادق
المجلس التأسيسي على المعاهدة العراقية البريطاںية وملحقاتها بتاريخ العاشر من حزيران عام  ،١٩٢٤بعد ان
اصبحت مدة المعاهدة اربعة سںوات بد من عشرين سںة ) ،(٥وبعد اصدار عصبة ا مم قرارا بأحقية العراق
بو ية الموصل ورفض مطالب الحكومة التركية بتاريخ السادس عشر من كاںون ا ول عام  ،(٦) ١٩٢٥دفع ذلك
الحكومة البريطاںية الى عقد معاهدة جديدة مع العراق بتاريخ الثالث عشر من كاںون الثاںي عام  ،١٩٢٦والتي
احتوت على ث ث بںود جاءت تكريسا لبںود معاهدة  ١٩٢٢وملحقاتها ،سيما العسكري مںها ،لكن مدة المعاهدة
اصبحت خمسة وعشرين سںة بد اربعة سںوات او الى ان يدخل العراق عصبة ).(٧
حاولت الحكومات العراقية المتعاقبة على ادخال التعدي ت للمعاهدة العراقية البريطاںية لعام  ١٩٢٢وادخال
العراق عصبة ا مم ،من خ ل فتح باب التفاوض مع الحكومة البريطاںية ،ا ان محاو تها بات بالفشل حتى
الرابع عشر من ايلول عام  ١٩٢٩عںدما أرسلت الحكومة البريطاںية برقية سرية إلى الحكومة العراقية اكدت
ً
فيها دعمها لقبول العراق في عصبة ا مم وفقا لمعاهدة العراقية البريطاںية لعام  ،(٨) ١٩٢٢وعلى اثر ذلك بدأت
المفاوضات بين الجاںبين العراقي والبريطاںي والتي اںتهت بالتوقيع على معاهدة جديدة مكوںة من احدى عشرة
مادة ،فض عن م حقها المالية والعدلية والعسكرية بتاريخ الث ثين من حزيران عام  ،١٩٣٠على ان تدخل حيز
التںفيذ بعد اںضمام العراق الى عصبة ا مم ،ولم تختلف المعاهدة الجديد كثيرا عن المعاهدات السابقة واںما
كرست السيطرة ا ستعمارية بشكل اكبر ) ،(٩اذ الزمت المادة ا ولى الجاںب العراقي بعدم اتخاذ موقف يتفق
مع المعاهدة او كل ما يخلق مصاعب للفريق ا خر ،اما المادة الرابعة جعلت مقدرات العراق في خدمة بريطاںيا
في حالة دخولها الحرب ضد دولة ثالثة كاستخدام السكك الحديدية والمواںئ والمطارات وغيرها ).(١٠
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دخلت المعاهدة العراقية البريطاںية لعام  ١٩٣٠حيز التںفيذ بعد دخول العراق عصبة ا مم بتاريخ الثالث من
تشرين ا ول عام  ،(١١) ١٩٣٢وهذا ما اكدته الحكومة البريطاںية ،كما عين السير فرنسيس همفريز كأول سفير
بريطاںي في العراق في اليوم ںفسه ) ،(١٢واستمر العمل بموجب المعاهدة اع ه حتى بعد قيام ا ںق ب العسكري
ا ول في العراق بقيادة بكر صدقي والذي عد اول تدخل عسكري في السياسة بتأريخ التاسع والعشرين من
تشرين ا ول عام .(١٣) ١٩٣٦

ﺛﺎﻧﻴﺎ :اﻟﻔﻠﻮﺟﺔ وﻣﻘﺪﻣﺎت ﺣﺮﻛﺔ ﻣﺎﻳﺲ
بعد اع ن الحكومة البريطاںية الحرب على الماںيا في الثالث من ايلول عام  ،١٩٣٩طلب مباشرة السفير البريطاںي
في العراق بازل ںيوتن  - Basel Newtonمن رئيس الوزراء العراقي ںوري السعيد ) ٦ںيسان  ١٨ -١٩٣٩شباط
 ،(١٤) (١٩٤٠اع ن الحرب على الماںيا حسب بںود معاهدة عام  ،١٩٣٠ا ان مجلس الوزراء العراقي قرر بتاريخ
الخامس من الشهر ںفسه ،قطع الع قات الدبلوماسية مع الماںيا دون اع ن الحرب عليها ،ادى ذلك الى تأزم
الع قة ما بين الحكومتين العراقية والبريطاںية ) ،(١٥وبعد تولي رشيد عالي الكي ںي رئاسة الوزراء للمدة من )٣١
اذار  ٣١ - ١٩٤٠كاںون الثاںي  ،(١٦) (١٩٤١ازدادت تلك الع قة تدهورا بعد دخول ايطاليا الحرب الى جاںب الماںيا
بتاريخ العاشر من حزيران عام ،(١٧) ١٩٤٠بسبب رفض الحكومة العراقية طلب السفير البريطاںي بازل ںيوتن قطع
ع قاتها الدبلوماسية مع ايطاليا بتاريخ السابع عشر من حزيران من العام ںفسه ) ،(١٨مما ادى الى تآمر الوصي عبد
ا له با تفاق مع الحكومة البريطاںية بالهروب الى الديواںية لتعطيل عمل الوزارة ،بهدف دفع رشيد علي الكي ںي
ںحو ا ستقالة ،سيما بعد اكتشاف وجود اتصا ت سرية بين ا خير والعقداء ا ربعة ص ح الدين الصباغ وفهمي
سعيد ومحمود سلمان وكامل شبيب من جهة والمحور متمثلة بالماںيا وايطاليا من جهة اخرى ) ،(١٩وساعد على
ذلك ا تصال مفتي فلسطين امين الحسيںي الذي جاء الى العراق في عهد تلك الوزارة ) ,(٢٠وفع قدم رشيد عالي
الكي ںي استقالته بتاريخ الحادي والث ثين من كاںون الثاںي  ،١٩٤١وكلف طه الهاشمي بتأليف الوزارة الجديدة
للفترة من ) ٣١كاںون الثاںي ١ - ١٩٤١ںيسان  ،(٢١) (١٩٤١ا مر الذي ادى الى قلة ا حتكاك بين الحكومتين العراقية
ً
والبريطاںية لكن موقف رشيد عالي الكي ںي والضباط الجيش العراقي وعلى راسهم العقداء ا ربعة بقي معاديا
لبريطاںيا ،وعلى اثر ذلك طلب رئيس البعثة العسكرية البريطاںية في العراق جي.هاوس  House. G -من رئيس
الوزراء طه الهاشمي اضعاف ںفوذ العقداء ا ربعة داخل الجيش ،وںتيجة الضغط البريطاںي والوصي عبد ا له،
صدرت اوامر بںقل كل من العقيد كامل شبيب من قيادة الفيلق ا ول في بغداد الى الديواںية ،وص ح الدين
الصباغ الى ديالى بتاريخ الثالث والعشرين من اذار من العام ںفسه ،مما اثار حفيظة العقداء ا ربعة الذين سارعوا
الى عقد اجتماع لهم في معسكر الرشيد بتاريخ ا ول من ںيسان من العام ںفسه ،بحضور رشيد عالي الكي ںي
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وقرر المجتمعون اع ن حالة الطوارئ ) ،(٢٢ا مر الذي ادى الى هروب الوصي عبدا له في المساء اليوم ںفسه الى
السفارة ا مريكية ومن ثم الى قاعدة الحباںية وںقل جوا الى البصرة ) ،(٢٣واجبر طه الهاشمي على تقديم استقالته
في اليوم ںفسه ،وفي اليوم التالي وصل السفير الى بغداد ) Cornwalles .(٢٤البريطاںي كورںواليس -
كلف رشيد عالي الكي ںي بتشكيل حكومة الدفاع الوطںي بتاريخ الثالث من ںيسان من العام ںفسه ) ،(٢٥والقى
رشيد عالي الكي ںي خطابا في اليوم ںفسه اوضح فيه سياسة عدم اںجرار العراق في اخطار الحرب العالمية الثاںية
والمحافظة على التعهدات الدولية سيما المعاهدة العراقية البريطاںية ،كما القت رئاسة اركان الجيش العراقي
خطابا مشابه بمضموںه للخطاب
ا ول ) ،(٢٦و بعث شيوخ قضاء الفلوجة ببرقيات تأييد الى حكومة الدفاع الوطںي وفي مقدمتهم شيوخ عشيرة
المحامدة مخلف الش ل وشيحان الذياب وشيوخ عشيرة البوعيسى حسںاوي الهراط وخلف الحاج رميض ورئيس
عشيرة الجميلة احمد الشرج وخلف العلي وشيخ عشيرة زوبع الكروشين فزع الشنتير وشيوخ عشيرة البوعلوان
حسن الںخي ت وخشان ا سود ،فض عن بعض وجهاء مديںة الفلوجة امثال عبد الجبار محمود والحاج عبد
الرزاق الراوي وعبود محمود الخلف ).(٢٧
اعلن رئيس حكومة الدفاع الوطںي رشيد عالي الكي ںي عن تشكيل مجلس الدفاع الوطںي برئاسته وعضوية
جميع قادة الفرق العسكرية ،فض عن قائد القوة الجوية ومدير الحركات العسكرية ويونس السبعاوي وعلي
محمود شيخ علي بتاريخ الثامن من ںيسان عام  ،(٢٨) ١٩٤١كما دعي مجلس ا مة ل جتماع بتاريخ العاشر من
ںيسان من العام ںفسه ،وصوت على عزل عبد ا له من وصاية العرش وتعيين الشريف شرف بد عںه ،كما
صدرت ارادة ملكية بقبول استقالة طه الهاشمي في اليوم ںفسه ) ،(٢٩وعلى اثر ذلك اصدرت الحكومة البريطاںية
قرارا في اليوم ںفسه ،بارسال قوات عسكرية من الهںد سرا حت ل البصرة بقيادة الجںرال دبليو .اي .فريزر -
 Fraser W.E.المكوںة من كتيبة المدفعية الهںدية العاشرة وكتيبة الميدان الثالثة ولواء المشاة الهںدي العشرون،
فض عن ارسال  ٤٠٠جںدي من الكتيبة الملكية الخاصة جوا الى الشعيبة ).(٣٠
الف رشيد عالي الكي ںي وزارته الرابعة للفترة من ) ١٢ںيسان  ٢٩ -ايار  ،(١٩٤١وفي اليوم التالي اصدرت رئاسة
الوزراء ورئاسة اركان الجيش بياںين حول ا وضاع في العراق ) ،(٣١كما قررت ا خيرة ارسال القطعات العسكرية
المتمركزة في الفلوجة بتاريخ السادس عشر من الشهر ںفسه ،والتي قدرت بحدود خمسة عشر سيارة محملة بجںود
المشاة مع كامل التجهيزات العسكرية الى الحباںية ،ولم يبقى في الفلوجة سوى مائة جںدي مع بعض السيارات
العسكرية التي يتجاوز عددها سبع سيارات فض عن تحريك البدالة المتںقلة الى اماكن اخرى من الفلوجة،
وںقل س ح الرشاش لي الى الضفة اليمںى من ںهر الفرات القريبة من جسر الفلوجة ووضع مدفع واحد ضد
الدبابات عليه ،مع تمركز بعض القطعات العسكرية في الخيام اسفل جسر الفلوجة ،وكل تلك ا جراءات كان
الغرض مںها تامين الطريق الواصل بين الفلوجة والحباںية واتخاذ اجراءآت دفاعية في حالة تعرض الفلوجة ي
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هجوم معادي ) ،(٣٢كما تم تامين الطريق الرابط بين الفلوجة و بغداد و تقوية الدفاعات العراقية داخل بغداد
والمںاطق المحيطة لها اذ وصل عدد القوات الى اربعة عشر فوج وبحدود ستين مدفع ) ،(٣٣وفي الوقت ںفسه
كان الب ط الملكي العراقي مشغو باستقبال الضيوف بمںاسبة تولي الشريف شرف الوصاية على العرش ،اذ زار
لفيف من شيوخ عشائر لواء الدليم الب ط الملكي وقابلوا الوصي الجديد وقدموا له التهاںي والتأييد في السادس
عشر من ںيسان عام .(٣٤) ١٩٤١
بدأت ںقاط الجيش العراقي اع ه تضيق الخںاق على حركة القوات العسكرية البريطاںية بين قاعدة الحباںية
والسفارة البريطاںية في بغداد مرورا بالفلوجة ،مما دفع رئيس البعثة العسكرية البريطاںية في العراق الجںرال
جي.هاوس الى تقديم احتجاج الى وكيل رئيس اركان الجيش العراقي امين زكي حول ذلك ولتخفيف حدة
التوتر اصدر ا خير اوامره بعدم التعرض للقطعات البريطاںية ا مر الذي ادى الى فسح المجال لتقوية الدفاعات
حول السفارة البريطاںية في بغداد بعد ںقل ا مدادات من قاعدة الحباںية اليها من اسلحة وذخيرة واس ك شائكة
واكياس رملية محملة على لوريات تابعة للقوات البريطاںية ).(٣٥
اخبر السفير البريطاںي كورںواليس رئاسة الوزراء العراقية بقدوم لواء مشاة بريطاںي من الهںد الى البصرة في
السادس عشر من ںيسان عام  ،١٩٤١لفتح طريق حيفا عبر الصحراء الغربية وفق بںود معاهدة عام  ،١٩٣٠وبصورة
مفاجئة ںزل لواء المشاة البريطاںي في البصرة بتاريخ السابع عشر والثامن عشر من الشهر ںفسه ،كما خول القائد
العسكري العام في العراق من قبل الحكومة البريطاںية مهمة تخريب حقول ںفط كركوك بتاريخ الثامن عشر
ايضا ،اذ ما شعر بوجود خطر سيطرة ا عداء عليه ).(٣٦
ابدت الحكومة العراقية معارضتها على ا ںزال البريطاںي في بادئ ا مر ،لكن بعد المفاوضات بين الحكومتين
البريطاںية و العراقية وافقت ا خيرة على ذلك بتاريخ الحادي والعشرين من ںيسان عام  ،١٩٤١شرط عدم ںزول
اية قطعات اخرى ا في حالة مغادرة ا ولى ا راضي العراقية ،وان يزيد عدد القطعات الموجودة على ا رض
عن لواء مختلط واحد في اية حال من ا حوال ) ,(٣٧واصدرت الحكومة العراقية قرارا بتولي اللواء ابراهيم الراوي
قائد قوات البصرة مهمة ا شراف ومتابعة ذلك ،ا ان ا جراءات العسكرية الدفاعية التي بدات تتخذها القوات
البريطاںية اثارت الحكومة العراقية وضباط الجيش العراقي والراي العام والصحافة ،مما دفع وكيل رئيس اركان
الجيش امين زكي الى ا جتماع مع رئيس البعثة العسكرية جي  -هاوس في العراق لتحديد فترة انسحاب القوات
البريطاںية من البصرة وتوجهها الى حيفا ).(٣٨
اكد ںوري السعيد للقيادة البريطاںية للشرق ا وسط في القاهرة بتاريخ الحادي والعشرين من ںيسان عام ١٩٤١
باںه تلقى معلومات من مصادر موثوقة داخل العراق بزيادة اتصال ا لمان بحكومة بغداد وقادة الجيش العراقي
وان هںاك خطة وضعت لمهاجمة الحباںية ونسف جسري الديواںية والسماوة وفي حالة فشل الخطة فسوف يتم
نسف جسر الفلوجة ) ،(٣٩وعلى اثر ذلك قررت رئاسة ا ركان العامة البريطاںية في لںدن بتاريخ الرابع والعشرين
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من الشهر ںفسه ان تكون قيادة القوات البريطاںية البرية تحت سيطرة القائد العام في الهںد ) ،(٤٠كما اصدرت
قرارا بتاريخ السابع والعشرين من الشهر ںفسه بںقل نساء واطفال الرعايا البريطاںيين من بغداد الى معسكر القوة
الجوية الملكية البريطاںية في الحباںية كأجراء امںي ).(٤١
اخبرت الحكومة البريطاںية عن طريق سفيرها كورںواليس بتاريخ الثامن والعشرين من ںيسان من العام ںفسه
الحكومة العراقية بقدوم قوات جديدة الى البصرة لكن ا خيرة رفضت ذلك وعدته مخالف لبںود المعاهدة ،مما
ادى الى تأزم الوضع بين الطرفين،ا مر الذي ادى اسراع القوات البريطاںية بںقل ا طفال والنساء من الرعايا
البريطاںيين الى الحباںية يوم التاسع والعشرين من الشهر ںفسه ،ثم ںقلت جوا الى البصرة ) ،(٤٢وفي اليوم ںفسه
تم اںزال قطعات بريطاںية جديدة في البصرة قبل انسحاب القطعات البريطاںية السابقة ) ،(٤٣وفي ليلة التاسع
والعشرين من ںيسان من العام ںفسه تحركت القوة ا لية العراقية مكوںة من سرية دبابات وسرية عج ت مدرعة
وفوجين الي ولواء مدفعية الي من معسكر الرشيد في بغداد عن طريق الفلوجة الى الحباںية ولم يعلم بجهة
الحركة ا القيادات العليا العراقية في الجيش ،وبحلول فجر يوم الث ثين من ںيسان ،توزعت معظم القطعات في
هضبة الحباںية )مرتفعات سن الذبان( المطلة على قاعدة الحباںية ،سيطرت جزء مںها على تقاطع طريق الفلوجة -
الرمادي فض عن اںدفاع بعض العج ت المدرعة وعلى مسافة اقرب من مطار الحباںية من جهة الغربية للهضبة،
وعلى اثر ذلك ارسل السفير البريطاںي اشارة الى جميع الرعايا البريطاںيين التجمع في السفارة البريطاںية والقںصلية
ا مريكية ) ،(٤٤وخ ل ںهار اليوم الث ثين من ںيسان من العام ںفسه ،تم تعزيز القطعات العسكرية العراقية في
الحباںية بأخرى من بغداد عن طريق الفلوجة محمولة على اللوريات لواء المشاة الثالث وقسم من لواء مدفعية
الميدان ا ول من الوشاش وتمركزت القوة ا لية المدفعية على الضفة الشمالية لںهر الفرات لتهديد المطار )،(٤٥
وعلى اثر ذلك اصدرت القيادة البريطاںية في الحباںية تعليمات الى قطعاتها عدم فتح الںار على القوات العراقية
ا اذا افتحت تلك القوات الںار او او في حال اقتراب اية قوة من المعسكر لم تستجب لںداء التوقف او
ً
ً
كاںت قوة مكوںة من ستة اشخاص او عج ت مدرعة تخلق تهديدا مباشرا ) ،(٤٦كما عقد اجتماع في وزارة البحرية
البريطاںية في لںدن يوم الث ثين من ںيسان تقرر فيه ارسال التعزيزات العسكرية الى مںطقة الشرق ا وسط سيما
العراق ).(٤٧
ارسل آمر القوة ا لية العقيد فهمي سعيد برقية الى الجںرال سمارت  SMART -قائد القوة الجوية الملكية
البريطاںية في اليوم ںفسه اكد فيها ان اشغال القطعات العسكرية العراقية لمرتفعات الحباںية ما هو ا لغرض
ً
التدريب ،مؤكدا عدم السماح باجراء اي تدريب للطيران البريطاںي او اخراج اي قوة او اشخاص من معسكر
الحباںية ںها سوف تقصف بواسطة القطعات العراقية ،واجاب الجںرال سمارت بان ذلك مخالف لبںود المعاهدة
البريطاںية العراقية وان الطيران البريطاںي مستمر دون توقف ،كما طالب با نسحاب الفوري للقطعات العسكرية
العراقية وا سوف تتعرض للقصف الجوي البريطاںي ) ،(٤٨كما جرت مراس ت بين الجںرال سمارت و قائد الفرقة
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الثالثة ص ح الدين الصباغ حول حصار القطعات العسكرية العراقية لقاعدة الحباںية ،اذ اكد ا خير ان هذه
القطعات لن تقوم باي عمل عدائي مالم تفعل القطعات البريطاںية ذلك ،واںه يستطيع سحب تلك القطعات
مالم تصله اوام من بغداد

)(٤٩

ﺛﺎﻟﺜﺎ :اﻟﻔﻠﻮﺟﺔ و اﻟﺤﺮب اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
اذاعة الحكومة البريطاںية على لسان سفيرها بالعراق كورںواليس بياںا للشعب العراقي بتاريخ ا ول من أيار عام
 ١٩٤١حول حصار القوات العراقية لقاعدة الحباںية وطلب قادة الجيش العراقي عدم القيام باي تدريب او طيران
بريطاںي ،وذلك لتجںب التعرض لقصف قطعاتها العسكرية ،ا ان الحكومة البريطاںية اكدت للجاںب العراقي
اںها ستواصل تدريبها وفي حالة تعرضها لعمل معادي فاںها سوف تقوم بالرد الفوري ،كما طالبت با نسحاب الفوري
للقطعات العراقية المحيطة بالحباںية الذي هو مخالف لروح المعاهدة بين الطرفين خ ل اربعة ساعات وبخ فه
سوف يبدا القصف الجوي ضد حكومة بغداد والجيش العراقي والقوة الجوية ايںما وجدت ،وختم البيان بالںص
ا تي" ﻟﻴﺲ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ ﻋﺪاء ﻣﻊ اﻟﺸﻌﺐ اﻟﻌﺮاﻲﻗ واﻧﻤﺎ ﺿﺪ ﺣﻜﻮﻣﺘﻜﻢ اﻟﺘﻲ اﺿﻠﺖ اﻟﻄﺮﻳﻖ

وﻋﺪدا ﻣﻦ اﻟﻀﺒﺎط اﻟﻤﺘﻌﺎوﻧﻴﻦ ﻣﻌﻬﺎ " ) ،(٥٠ثم وجه السفير البريطاںي كورںواليس اںذارا للحكومة العراقية في
اليوم ںفسه ،اكد فيه ان التعرض ي مواطن بريطاںي في العراق سوف يقابله اجراءات قاسية وتتحمل الحكومة
العراقية كامل المسؤولية ،كما اصدر اوامره للقطعات العسكرية بعدم قصف المںاطق المدںية والدوائر الحكومية
ںه يؤدي الى سخط الراي العام العراقي ).(٥١
احتج القائم باعمال السفارة العراقية في لںدن تحسين

Anthony Aiden

العسكري لدى وزير الخارجية

اںتوںي ايدن في ا ول من ايار عام  ،١٩٤١حول ا ںزال البريطاںي ا خير في البصرة ورفع شكوى ضد سوء تصرف
السفارة والقادة البريطاںيين في العراق ا ان وزير الخارجية البريطاںي اكد للقائم بأعمال السفارة العراقية ان
ا ںزال ا خير جرى وفق بںود معاهدة عام ،١٩٣٠وأي اجراء قامت به السفارة البريطاںية او قادة الجيش البريطاںي
كان بعلم الحكومة البريطاںية ،وان عدم سحب القوات العراقية من الحباںية سوف يؤدي الى ںتائج غير مرضية،
واںه ليس من الحكمة ان الحكومة العراقية تجعل رئاسة ا ركان العامة للجيش العراقي بيد ا لمان ) ،(٥٢كما
اصدرت الحكومة العراقية بياںا في اليوم ںفسه ،للشعب العراقي اوضحت فيه تجاوز الحكومة البريطاںية على
ںصوص معاهدة عام ،١٩٣٠وطالبت ا هالي باتخاذ الهدوء والسكيںة واںها ستقوم باتخاذ ا جراءات التي تضمن
حقوق الب د ) ،(٥٣وفي الوقت ںفسه استمرت التعزيزات العسكرية المتوجهة من بغداد عن طريق الفلوجة الى
الحباںية ) ،(٥٤وبحلول مساء ا ول من ايار كان مجموع القطعات العسكرية المتواجدة بين الفلوجة والحباںية
احدى عشرة فوجا وبحدود ستين مدفع و تسعة آ ف جںدي ) ،(٥٥من مختلف المراتب متمثلة بالقوة ا لية ولواء
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مشاة الثالث والرابع والحادي عشر وقسما من لواء مشاة ا ول ولواء مدفعية الميدان السابع والبطرية المتوسطة
من لواء المدفعية الميدان الثالث واكثر من بطرية من لواء المدفعية الميدان السادس ،وكان اخر حركة للقوات
العراقية في مساء اليوم ا ول من ايار عام  ،١٩٤١اںدفاع قطعات عسكرية مںها باتجاه ضفة ںهر الفرات شرق معسكر
الحباںية ،اما القوة الجوية العسكرية العراقية تركز وجودها في ث ث مطارات هي الرشيد وكركوك والموصل )،(٥٦
وتألفت القوات البريطاںية في قاعدة الحباںية من قوات من المشاة تزيد عن ث ثمائة وخمسين جںدي ،فض
عن قوات مدرعة مكوںة من ثماںي عشرة مدرعة وبحدود الف جںدي مختلف المراتب مسلحين ببںادق لكںهم
غير مںظمين على القيام بالحركات ،وست سرايا من الليفي اغلبهم من ا ثوريين ،وعدد من افراد القوة الملكية
البريطاںية وكاںت مهمة هذه القطعات حماية جبهة القاعدة التي البالغة بحدود سبعة اميال ) ،(٥٧وقد واجه تعزيز
تلك القوات صعوبات بسبب الفيضاںات التي شكلت صعوبة التںقل من البصرة الى بغداد بالقطار او السيارات
او الںقل الںهري ،فض عن سيطرة الجيش العراقي على الںقاط المهمة على ںهري دجلة والفرات وخط سكك
الحديد الذي عرقل وصول ا مدادات لذلك اقتصر تعزيز تلك القوات جوا ،اذ تم ارسال الكتيبة الملكية ا ولى
من البصرة الى الحباںية ) ،(٥٨وعلى الرغم من التهديدات التي اطلقها القادة العراقيين ا اںهم لم يوجهوا اي ضربة
جوية لحركة الطيران البريطاںي الذي استمر دون توقف ،كما اںهم لم يسيطروا على قاعدة الحباںية التي كان عم
ميسرا لهم بسبب ضعف الدفاعات البريطاںية وذلك ما اكدته تقارير القادة البريطاںيين ).(٥٩
ان غاية تحشد القطعات العسكرية العراقية بالحباںية اںما كان عام للضغط على الحكومة البريطاںية لسحب
قواتها من البصرة ولم تكن هںاك اي ںية للسيطرة على القاعدة.
اصدرت القيادة العسكرية العامة البريطاںية في العراق مجموعة من التعليمات الى قواتها في البصرة بتاريخ
ا ول من أيار  ١٩٤١في حالة اںد ع ا شتباكات بين القوات العراقية والبريطاںية في الحباںية الشروع فورا باحت ل
البصرة عسكريا دون التعرض ل دارة المدںية والمحافظة على حياة القںصل البريطاںي في العشار والسفيںة
البريطاںية الموجودة مقابل عبادان فض عن احت ل الفاو وتدمير السفن العراقية وتامين الںقل البحري ومںع
وصول تعزيزات للجيش العراقي عبر جسر كرمة علي ) ،(٦٠كما حددت مجموعة من الطرق اكدت وجوب السيطرة
عليها لما لها من اهمية عسكرية بالنسبة للقوات البريطاںية ومںها طريق كرب ء -فلوجة  -الحباںية وطريق الفلوجة
 المسيب )طريق اللطيفية( وطريق حباںية -هيت وطريق الحباںية  -هںدية ).(٦١باشر سرب الطيران البريطاںي السابع والث ثين عںد الساعة الخامسة فجرا من يوم الثاںي من ايار عام ١٩٤١
بقصف القطعات العراقية المتواجدة على ارض هضبة الحباںية بشدة ودون سابق اںذار ،سيما مواقع المدفعية
العراقية ،وكان فاصل بين غارة جوية واخرى خمس واربعون دقيقة طيلة الںهار ) ،(٦٢ا ان القطعات العراقية
لجات الى ا ودية والشقوق ا رضية مما قلل من حجم الخسائر المادية والبشرية ،بالمقابل قامت المدفعية
العراقية وباسںاد طيران الجيش العراقي بقصف القاعدة مما الحق خسائر كبيرة بالطائرات الجاثمة على ارض
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المطار والمستودعات والذخيرة فض عن الخسائر با رواح وعبر القائد العام للقوات البريطاںية في الشرق ا وسط
الجںرال ويفل  - Wavelعلى ضعف الموقف البريطاںي في قاعدة الحباںية بقوله " ان اﻟﻌﺪو ﻟﻮ ﻗﺎم ﺑﺼﻮﻟﺔ

ﺟﺪﻳﺔ ﻟﻜﺎن ﻣﻦ اﻟﺼﻌﺐ اﻳﻘﺎﻓﻪ " ) ،(٦٣فض عن قيام سرب الطائرات البريطاںية السبعين بقصف معسكر
الرشيد وعلى وجه الخصوص الطائرات ومخازن الذخيرة ومستودعات الوقود ) ،(٦٤كما تم قصف الطائرات البريطاںية
لعج ت ا سعاف بالقرب من الفلوجة في اليوم ںفسه ) ،(٦٥ودارت معركة جوية بين الطيران العراقي والطيران
البريطاںي فوق الفلوجة ،وبلغ الخسائر البريطاںية خ ل اليوم ا ول من المواجهات بحدود ست وعشرين طائرة
ً
من ںوع اكسفورد وهارد وكوردن سواءا قصفت وهي جاثمة على ا رض او جراء المعارك ) ،(٦٦فض عن قتل ث ث
طيارين وجرح سبع اخرين جوا ،اما الخسائر ا رضية كاںت ث ثة عشرة قتيل وتسع وعشرون جريح بضمںهم اربعة
من قوات الليفي وتسعة مدںيين ) ،(٦٧ا مر الذي ادى الى استںجاد قيادة القوة الجوية البريطاںية في الحباںية
بمقر القيادة الجوية الملكية للشرق ا وسط في القاهرة رسال المزيد من الطائرات بسبب حراجة الموقف ںتيجة
الخسائر الكبيرة بالطائرات وضغط المدفعية العراقية ) ،(٦٨كما قامت قوات عراقية والشرطة والمتطوعين التي يقدر
عددها بحدود الفين مقاتل بتاريخ الثاںي من ايار بالسيطرة على قلعة الرطبة وطرد االقوات البريطاںية التي كان
يقودها المقدم هاموںد ).(٦٩
قرر مجلس الوزراء العراقي ارسال احتجاج الى الحكومة البريطاںية الثاںي من ايار عام  ١٩٤١على قصف
الطيران البريطاںي للقوات العراقية في الحباںية ،وارسال ممثل سياسي الماںي الى العراق باسرع ما يمكن وتطوير
الع قات السياسية مع ا تحاد السوفيتي ) ،(٧٠كما قامت قوة عراقية باقتحام السفارة البريطاںية بتاريخ الثالث
من ايار ومصادرة جهاز البرق ال سلكي لمںع اي اتصال بين السفارة والقطعات العسكرية البريطاںية في العراق،
سيما في الحباںية كأجراء امںي ،ا ان السفارة البريطاںية استطاعت من ايجاد وسيلة اتصال جديدة مع القطعات
العسكرية عن طريق ا ذاعة البريطاںية التي كاںت تبث كل ساعة ،اذ خصصت الدقائق الخمس ا ولى من كل
نشرة لتداول المعلومات بيںها وبين القطعات البريطاںية فض عن القاء المعلومات بواسطة الطائرات )،(٧١كما
استطاعت القوات العراقية في الثاںي من ايار عام  ١٩٤١من السيطرة على منشاة الںفط ) ،(٧٢فض عن اصدار قيادة
الشرق ا وسط البريطاںية قرارا في اليوم ںفسه ،بتوجه السفيںة البريطاںية المحملة بالقںابل من عدن الى البصرة
بسبب حراجة الموقف العسكري البريطاںي في العراق ،سيما في الجبهة الغربية ).(٧٣
قامت الطائرات البريطاںية بقصف المںاطق المدںية في الفلوجة في الثالث من ايار بإحدى القںابل ،وبررت
الحكومة البريطاںية ذلك العمل بان المستهدف احدى الطائرات العراقية التي كاںت تريد احداث فتحة بالسدة
الواقعة غرب ںهر الفرات لكںها لم تصب الهدف وسقطت في الفلوجة ،كما تم استهداف عجلتين اسعاف كاںت
مع احدى القوات ا لية بالقرب من الفلوجة في اليوم ںفسه بحجة حملها اسلحة وعتاد للجيش ) ،(٧٤وفي اليوم
الرابع من الشهر ںفسه تم استهداف جامع في الفلوجة والمستشفى العسكري ومںازل المدںيين من قبل الطيران
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البريطاںي مما ادى احتجاج الحكومة العراقية لدى السفير البريطاںي كورںواليس اذ عدته خرقا للقاںون الدولي وان
في حالة تكرار ا مر فان الحكومة العراقية غير مسؤولة لو قامت باجراء مماثل ) ،(٧٥كما اكد البيان الذي اصدرته
رئاسة اركان الجيش الى الشعب العراقي سيما ابںاء المںاطق التي كاںت تشهد عمليات عسكرية في اليوم ںفسه
على عدم رمي الطائرات المعادية ا اذا كاںت واطئة جدا ،وعدم التجمهر في الشوارع وا زقة وا قتصاد الكلي
في العتاد عںد الرمي على طيران العدو ) ،(٧٦ووجهت الحكومة العراقية ںداء بںاء العشائر على تسليم كل اسير
بريطاںي يتم القاء القبض عليه الى اقرب ںقطة عسكرية ) ،(٧٧واعربت رئاسة اركان الجيش عن شكرها لمساںدة
ا هالي للجيش العراقي في الدفاع عن الوطن ).(٧٨
اصدرت وزارة الحرب البريطاںية اوامرها بںقل القيادة البريطاںية العسكرية العليا في العراق من القيادة العامة
في الهںد الى القيادة العامة للشرق ا وسط بتاريخ الخامس من ايار عام  ،١٩٤١وعلى اثره اصدرت اوامر بارسال
قوات بريطاںية برية على الفور الى العراق عبر طريق صحراوي البالغ طوله بحدود خمسمائة وتسع وستين ميل
من فلسطين )حيفا( الى الحباںية ،تحت قيادة الجںرال رك  Clark -قائد فرقة الخيالة ا ولى والمكوںة من لواء
الخيال الرابع وكتائب هاوس هولد و ويلز شاير و يومںري و دورويج يومںري و ايسيكس ا ول وكتيبة مدفعية
ستين من مصر هدفها اسںاد قواتها في الحباںية ومن ثم التوجه حت ل بغداد واطلق عليها اسم قوة الحباںية ،كما
رافق تلك القوة الفيلق العربي بقيادة كلوب باشا ).(٧٩
اكتشفت ا ستط عات الجوية البريطاںية ليلة الخامس من ايار ان اجزاء من هضبة الحباںية قد تم اخ ئها
من الجيش العراقي وان هںاك حركة للسيارات باتجاه الفلوجة ںتيجة القصف الجوي البريطاںي والهجمات الليلية
لقوات الليفي ا ثوري ،فض عن قلة التموين من بغداد ،ا مر الذي ادى الى ارسال رعيل من العج ت المدرعة
ودوريات مشاة بريطاںية للتأكد من ا مر فجر يوم السادس من الشهر ںفسه ) ،(٨٠وبعد التأكد من ا خ ء ارسل
على الفور تعزيزات عسكرية اخرى الى الهضبة مكوںة من مدرعات وهاوںات وقوات الليفي ا ثوري وحضيرة
رشاشات الكتيبة الملكية الخاصة وبأسںاد جوي كثيف من جهة البحيرة باتجاه اسفل طريق الحباںية  -الفلوجة،
وعںد توجه القطعات البريطاںية باتجاه قرية سن الذبان تفاجأت باختباء فوج كامل من الجيش العراقي ا مر
الذي ادى الى حدوث معركة حامية بين الطرفين تكبدت فيها القوات البريطاںية خسائر فادحة ،وذلك ما اعترفت
به التقارير البريطاںية ،ولم يستطع الطيران البريطاںي من ںجدت قواته بسبب قرب القوات المتقاتلة مع بعضها
البعض ،واستمرت معركة سن الذبان حتى الساعة الثاںية ظهرا ،اذ تمت محاصرة اغلب القوات العراقية بعد
وصول تعزيزات بريطاںية من مدفعية قوسية وهاوںات وعج ت مدرعة ) ،(٨١وفتح ںيران عليها مما سبب سقوط
عدد كبير من الشهداء مع اسر بحدود ست وعشرين ضابطا واكثر من اربعمائة جںدي وا ستي ء على ذخيرة
وعتاد وست مدافع ) ،(٨٢وبحلول الرابعة والںصف عصرا من اليوم ںفسه سيطرت القوات البريطاںية على قرية
سن الذبان ومرتفعات هضبة الحباںية بعد انسحاب ما تبقى من القطعات العراقية باتجاه الفلوجة ،وتوزعت سرية
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من كتيبة الملكية الخاصة على مرتفعات جںوب طريق الفلوجة ،فض عن ارسال سرية من الليفي ا ثوري مع
ا س ك الشائكة واكياس الرمل لمسك المرتفعات شمال طريق الفلوجة ،وفي الساعة الخامسة والںصف ارسلت
قطعات عسكرية عراقية من مشاة ومدفعية من الفلوجة لتعزيز القوات في جبهة الحباںية ،ا اںها تعرضت الى
قصف جوي بريطاںي شديد ادى الى حدوث خسائر بشرية وتدمير وحرق عدد من سياراتها ،سيما المحملة
بالعتاد مما اجبرت على التمركز على بعد ث ث اميال عن الدفاعات البريطاںية الجديدة هي والقوات العراقية
المنسحبة من الحباںية ) ،(٨٣اما الطيران العراقي فلم يستطيع من ںجدة القوات العراقية ا رضية ںه خرج عن
المعركة بسبب قصف المطارات العراقية من قبل الطيران البريطاںي الذي سبب دمارا لعدد كبير من الطائرات
كاںت جاثمة على ا رض او ںتيجة سقوطها اثںاء المعارك او اںعدام وقود الطائرات و الذخيرة لبعض مںها بسبب
سيطرة بريطاںيا على المواںئ العراقية ).(٨٤
اضطرت القوات العراقية المتبقية ا نسحاب باتجاه الفلوجة يوم السابع من ايار مستغلين ارتفاع مںاسيب ںهر
الفرات وبالتعاون مع ا هالي جرى كسر سدة الںهر والقںاطر المائية غراق الطرق المؤدية الى الفلوجة لعرقلة
تقدم القوات البريطاںية ) .(٨٥كما وجهت رئاسة اركان الجيش العراقي دعوة لمواليد ا عوام  ١٩١٦و ١٩١٧و١٩١٨
ل لتحاق بالجيش العراقي كجںود احتياط ،ومن الطبيعي ان يكون هالي الفلوجة ںصيب مںها ).(٨٦
استمرت الطلعات الجوية البريطاںية في قصف القطعات العسكرية العراقية في الفلوجة والرمادي يوم السابع
من أيار ،وںتيجة رد الدفاعات الجوية العراقية ادى الى اصابة طيارتين بريطاںيتين وںزولها اضطراريا ا ولى شرق
عقرقوف اما الثاںية بالقرب من المشاهدة مما ادى الى اسر اربعة طياريين بريطاںيين من قبل الشرطة العراقية )،(٨٧
كما سقطت احدى الطائرات البريطاںية يوم الثامن من ايار بالقرب من الفلوجة ںتيجة قصفها ا رضي ،وبلغت
خسائر الطائرات البريطاںية حتى يوم التاسع من الشهر ںفسه بحدود تسع واربعين طائرة ) ،(٨٨كما اصدر متصرف
لواء الدليم جعفر حمںدي قرارا في اليوم ںفسه بان التبرعات التي جمعت من اهالي اقضية اللواء تصرف على
المتطوعين السوريين الذين التحقوا بالجيش العراقي ).(٨٩
وصلت قوة الحباںية بقيادة الجںرال رك من حيفا الى الرطبة يوم العاشر من ايار عام  ١٩٤١وسيطرت على
قلعة الرطبة بعد ا شتباك مع قوات الجيش الشرطة العراقية والمتطوعين العرب ومن ثم توجهت تلك القوات
الى الحباںية ) ،(٩٠وبتاريخ الثالث عشر من ايار وصلت هذه القوات الى الحباںية وعلى اثر ذلك اصدر الجںرال
ويفل القائد العام لقوات الشرق ا وسط اوامره بان تكون القطعات في الحباںية والقطعات القادمة من فلسطين
تحت آمرة الجںرال رك واطلق عليها اسم رتل الطيار ،وان يتوجه عبر الفلوجة الى احت ل بغداد والسيطرة على
محطة سكك الحديدية الرئيسة والمطار المدںي وتحقيق ا لتماس مع السفارة البريطاںية ويصاحب هذا الرتل
اعوان الوصي عبد ا له من اجل ادامة ا تصال مع العںاصر المؤيدة للوصي في بغداد ) ،(٩١كما تكرر في يوم
ںفسه استهداف الطيران البريطاںي لسيارتين اسعاف اثںاء خروجها من الفلوجة مما ادى الى تقديم احتجاج من
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ً
قبل الحكومة العراقية لدى السفارة البريطاںية اذ عدته خروجا عن القاںون الدولي ،وبتاريخ الرابع عشر من الشهر
ںفسه استطاعة الدفاعات الجوية العراقية من اسقاط طائرة بريطاںية فوق اراضي عشيرة الح بسة ) ،(٩٢ومما زاد
من معںويات الجيش العراقي وصول البعثة العسكرية ا لماںية المؤلفة من اربع وث ثين ضابط ومراتب اخرى
الى سوريا في اليوم ںفسه ) ،(٩٣وباشرت الطائرات ا لماںية بفتح الںيران على القطعات العسكرية البريطاںية
فوق قاعدة و هضبة الحباںية اعتبارا من يوم السادس عشر من ايار ) ،(٩٤اليوم الذي بدأت فيه القوات البريطاںية
وبضمںها الليفي ا ثوري بالزحف باتجاه الفلوجة وباسںاد جوي مما ادى الى حدوث اصطدام مع القوات العراقية
المتواجدة على طول طريق الحباںية  -الفلوجة ) ،(٩٥وعلى اثر ذلك اصدرت الحكومة العراقية قرارا بتاريخ السابع
عشر من ايار الحكم با عدام على كل عربي او اثوري يبقى في خدمة الجيش البريطاںي ).(٩٦
تجددت ا شتباكات بين القوات البريطاںية والعراقية يوم الثامن عشر من ايار ،لكن القصف الجوي الشديد
اجبر القطعات العسكرية العراقية ا نسحاب الى الفلوجة ) ،(٩٧مع كسر سدة ںهر الفرات لغمر الطريق الرابط بين
الحباںية والفلوجة بالمياه مستغلين موسم الفيضان بهدف تأخير تقدم القوات البريطاںية عطاء مجال للقوات
العراقية عادة ترتيب قطعاتها العسكرية وا ستحكامات الدفاعية عن الفلوجة ) ،(٩٨بالمقابل اصدرت القيادة
العامة للقوات البريطاںية في الشرق ا وسط تعليمات الى القيادة الجوية في العراق بضرورة ايقاف البث ا ذاعي
المدعوم من قبل المحور وزيادة عدد نشرات اذاعة فلسطين التابعة للقوات البريطاںية بهدف خفض معںويات
الجيش العراقي ،من خ ل نشر ا ںتصارات البريطاںية وقطع ا تصال بين القوات العراقية الموجودة في مختلف
الجبهات والعاصمة بغداد ،سيما بعد عطل ا تصا ت البريدية والهاتفية ،كما عملت الحكومة البريطاںية على
اغ ق البںوك وسحب ا وراق الںقدية مما ادى الى ارتفاع ا سعار ،ا مر الذي اجبر الحكومة العراقية الى عدم
دفع الديون المستحقة وطالبت تامين المواد الغذائية بالدفع با جل با عتماد على التجار المحلين ).(٩٩
بدا قادة الجيش العراقي اعادة ترتيب القوات العراقية التي انسحبت الى الفلوجة فكلف لواء المشاة الثالث
بحماية المديںة ومفرزة من الفتوة وهم من المتطوعين العراقيين اغلبهم من الشباب ضمت مختلف اطياف الشعب
العراقي فض عن مساںدة اهالي الفلوجة اںفسهم للجيش العراقي ،كما جرى تقوية الحامية المسؤولة عن حماية
جسر الفلوجة والدفاعات القريبة من ںهر الفرات وزرع ا لغام تحت الجسر من اجل نسفه في حالة ا ضطرار
الى ذلك عاقة تقدم القوات البريطاںية )،(١٠٠اما بقية القطعات تركز وجودها في مںطقة خان ضاري وفي المدارس
واسطب ت الحيواںات على طول طريق الفلوجة على بعد اثںا عشر ميل غرب بغداد وكاںت تساںد تلك القطعات
سرية مشاة جاءت من المسيب تمركزت في ابو غريب ،اما لواء مشاة الحادي عشر ولواء مدفعية الميدان السابع
اللذان تحم الخسائر الكبيرة في معركة الحباںية تم انسحابهما الى بغداد وصدرت اوامر باستبدالهم بلواء المشاة
السادس القادم من الموصل ولواء مدفعية الميدان الخامس القادم من جلو ء ).(١٠١
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قامت القوات البريطاںية القادمة من الحباںية بشن هجوم على الجهة الغربية للفلوجة فجر يوم التاسع عشر
من أيار عام  ،(١٠٢) ١٩٤١بيںما جرى اںزال جوي لسرية من المشاة على جاںبها الشرقي وبمساںدة قصف الطيران
البريطاںي وقصف المدفعية الشديدين اںهارت الحامية العراقية المسؤولة عن حماية الجسر والدفاعات العسكرية
بعد مقاومة شديدة ،وںتيجة حدوث ا رباك بين صفوف القوات العراقية لم يتم تفجير الجسر كما كان مخطط له
مما سمح للقوات البريطاںية من دخول الفلوجة ) ،(١٠٣واںتقلت المعركة الى داخل الفلوجة بين القوات البريطاںية
والجيش العراقي واهالي الفلوجة الذين اتخذوا من سطوح مںازلهم قاعدة لضرب القوات البريطاںية ،اذ الحقوا بها
خسائر كبيرة وذلك ما اكدته التقارير البريطاںية ،واستمرت معركة الفلوجة زهاء يوم كامل ،ا ان فقدان التكافؤ
بين الطرفين والقصف الجوي البريطاںي الشديد وںزول قوات بريطاںية جوا خلف القطعات العراقية ادى الى تفرق
القطعات ا خيرة وسيطرة القوات البريطاںية على الفلوجة ) ،(١٠٤وفي اليوم العشرين من ايار عقدت رئاسة اركان
الحرب البريطاںية اجتماعا لها في لںدن وجرى مداولة ا وضاع في العراق ،سيما بعد المعارك ا خيرة وقرروا
خ ل ا جتماع ان في حالة السيطرة على كل العراق بعد القضاء على حركة رشيد عالي الكي ںي فان ا ولوية
هو السيطرة على المنشاة الںفطية مع وضع خطة تخريبها موضع التںفيذ سيما حقول ںفط كركوك في حالة عدم
تحقيق ذلك للحيلولة دون سيطرة ا لمان عليها ).(١٠٥
اصدرت القيادة العسكرية العراقية ا وامر الى لواء المشاة السادس المتمركز في خان ضاري تساںده سرية من
الدبابات بالهجوم على القوات البريطاںية التي تمركزت في الفلوجة فجر يوم الثاںي والعشرين من أيار  ،١٩٤١من
جهتها الجںوبية والشرقية ،وتمكںت القطعات العراقية من تحرير اجزاء واسعة من الفلوجة ا ان فقدان التكافؤ
بين القوات البريطاںية التي كاںت تساںدها الطائرات والقوات العراقية التي ساںدها ا هالي ادى الى سيطرة القوات
ً
البريطاںية على الفلوجة مرة ثاںية يوم الثالث والعشرين من ايار ،وانسحاب القطعات العسكرية العراقية مشيا على
ا قدام وتفرق قسما مںها باتجاه الصحراء بعد قصف اللوريات التي ںقلتهم وعودة ما تبقى مںها الى خان ضاري،
كما جرت محاولة اخرى من قبل الجيش العراقي لتفجير جسر الفلوجة من خ ل ارسال لوري عسكري محمل
بالمتفجرات لنسف الجسر ،ا اںه تعرض لقصف الطيران البريطاںي ) ،(١٠٦وعلى اثر تلك المعارك والدور الذي
لعبه المدںيين فيها اںذرت القيادة البريطاںية في الثالث والعشرين من ايار عام  ١٩٤١المدںيين الذين كاںوا يحملون
الس ح ضد القوات البريطاںية باںهم سوف يتعرضون للقصف الجوي في حالة عدم عدولهم عن ذلك ) ،(١٠٧وفي
اليوم الذي تمكںت فيه القوات البريطاںية من احت ل الفلوجة مرة ثاںية وصل الوصي عبد ا له الى الحباںية
واذاع بيان للشعب العراقي جاء فيه " ﻟﻘﺪ ﻋﺪت اﻻن اﻰﻟ اﻟﻌﺮاق ﻹ ﺗﻌﺎون ﻣﻊ اﻻﺷﺨﺎص اﻟﻤﺨﻠﺼﻴﻦ
واﻟﻤﻤﺜﻠﻴﻦ واﻟﻮﻃﻨﻴﻴﻦ اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﻴﻦ وﻷﻋﻴﺪ اﻰﻟ اﻟﺒﻼد ﺣﻴﺎﺗﻬﺎ اﻟﻬﺎدﺋﺔ اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻨﻌﻢ ﺑﻬﺎ واﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ

ﺗﺤﺴﺪ ﻋﻠﻴﻬﺎ" ) (١٠٨اليوم ںفسه ،وقرر المجتمعون ارسال قوات بريطاںية من الشعيبة الى بغداد بواسطة القطارات
على ان تتولى القيادة العامة في الهںد اعداد تلك القوة ) ،(١٠٩كما قررت القيادة العسكرية العليا البريطاںية في لںدن
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بعد احت ل الفلوجة ان تكون ادارة العمليات العسكرية في العراق مقسمة بين القيادة العامة في الهںد برئاسة
الجںرال كلود اوكںلںك  Claude O'Connellink -والتي كاںت تتواجد قطعاتها في جںوب العراق ،والقيادة العامة
للشرق ا وسط برئاسة الجںرال ويفل التي كاںت تتواجد قطعاتها غرب العراق ،طالما ان القوتان هدفهما القضاء
على وزارة رشيد عالي الكي ںي ،ا ان الجںرال ويفل ابدى رفضه مؤكدا ان وجود قيادة موحدة في العراق في
الوقت الراهن افضل من وجود قيادتين على ان يتم ا خذ بذلك بعد التقاء القوتين البريطاںية الغربية والجںوبية
في بغداد وفع تم ا خذ بم حظاته ).(١١٠
ً
عقدت القيادة البريطاںية اجتماعا لها في البصرة في العامة للشرق ا وسط برئاسة الجںرال ويفل التي كاںت
تتواجد قطعاتها غرب العراق ،طالما ان القوتان هدفهما القضاء على وزارة رشيد عالي الكي ںي ،ا ان الجںرال
ويفل ابدى رفضه مؤكدا ان وجود قيادة موحدة في العراق في الوقت الراهن افضل من وجود قيادتين على ان يتم
ا خذ بذلك بعد التقاء القوتين البريطاںية الغربية والجںوبية في بغداد وفع تم ا خذ بم حظاته ).(١١١
ً
ً
شهدت مديںة الفلوجة خرابا و دمارا كبيرين ںتيجة عمليات الكر والفر العسكرية بين القطعات البريطاںية من
جهة والقطعات العراقية من جهة اخرى ،فض عن اصدار القيادة البريطاںية العسكرية اوامرها بتدمير وںهب
وحرق المباںي واستخدام العںف ضد اهالي الفلوجة ،بسبب موقفهم الساںد للجيش العراقي وما الحقوا بالجيش
البريطاںي من خسائر كبيرة با رواح والمعدات ،وذلك ما اكدته التقارير البريطاںية ،وقدر عدد اسرى الجيش
العراقي من جراء معركة الفلوجة خمس وعشرين ضابطا وث ثمائة جںدي وعدد من الدبابات والمدرعات والمدافع،
فض عن الجرحى والقتلى والمفقودين الذين عدوا بالمئات ) ،(١١٢بالمقابل ںقلت الحكومة العراقية جميع ا سرى
البريطاںيين الذين كاںت تحتجزهم من الفلوجة الى بغداد ).(١١٣
تقدمت القوات البريطاںية بقيادة الجںرال رك من الفلوجة باتجاه بغداد مما ادى الى حدوث اشتباكات مع
القوات العراقية المنسحبة ،والحق القصف الجوي البريطاںي با خيرة خسائر مادية وبشرية ،بالمقابل استطاعت
القطعات العراقية يوم الثامن والعشرين من أيار ١٩٤١من تدمير دبابتين بريطاںيتين كاںتا تقومان بحركة استط عية،
كما تم اسقاط طائرة بريطاںية من قبل الدفاعات القوات العراقية فوق الفلوجة ) ،(١١٤وںتيجة الضغط الجوي البريطاںي
ادى الى انسحاب القطعات العراقية الى خان ضاري ،وكاںت معںويات الجيش العراقي مںهارة ،فض عن قلة
المؤن والذخيرة القادمة من بغداد مع استمرار القصف الجوي البريطاںي الذي استهدف حتى سيارات اله ل
ا حمر التي استخدمها الجيش العراقي ) ،(١١٥سهل ذلك ا مر تقدم القوات البريطاںية وا شتباك مرة اخرى
مع القطعات العراقية في خان ضاري مما اجبر ا خيرة ل نسحاب الى ابو غريب مع تقدم القوات البريطاںية
وحدوث اشتباكات اخرى بين الطرفين اجبرت القوات العراقية الى ا نسحاب الى بغداد وفي اثںاء انسحابها
كسرت السدود مما ادى الى غمر الطرق الرئيسة المتجه الى بغداد بالمياه كما غطت المياه مںخفض عقرقوف،
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ووضعت المواںع لعرقلة تقدم الدبابات البريطاںية وخربت الجسور وكان الهدف مںه عرقلة تقدم القوات البريطاںية
باتجاه بغداد ).(١١٦
اصبحت القوات البريطاںية البالغ عددها بحدود الف ومئتان جںدي من مختلف المراتب مع عدد من المدافع
وباسںاد الجوي على مشارف بغداد بتاريخ  ٢٩أيار عام  ،١٩٤١وفي ليلة اليوم ںفسه هرب رئيس الوزراء رشيد عالي
الكي ںي والوصي الشريف شرف والعقداء ا ربعة وعدد اخر من الموالين لهم الى ايران ،في الوقت الذي كاںت
هںاك قوات عراقية متواجدة في الرمادي وبغداد ).(١١٧
اعلن يونس السبعاوي ںفسه حاكما عسكريا على بغداد وقام بتهيئة كتائب الشباب للدفاع عںها ،ا ان ارشد
العمري امين بغداد شكل لجںة الدفاع الوطںي في صباح يوم الث ثين من ايار ،وكان قرارها ا ول عزل يونس
السبعاوي من مںصبه ،وحل كتائب الشباب مع تسليم اسلحتهم والعتاد الى اقرب مركز شرطة ) ،(١١٨وفي ليلة
اليوم ںفسه ،قصفت الطائرات البريطاںية القطعات العسكرية العراقية في الوشاش،وعلى اثرها وقعت لجںة الدفاع
الوطںي على شروط الهدںة في الحادي والث ثين من ايار،وتوقف اط ق الںار بين الطرفين ).(١١٩
كاںت الخسائر حسب ا حصاءآت العراقية خ ل حركة مايس /أيار تقدر بحدود ث ثة وث ثين ضابط واربعمائة
واربع وستون جںدي ما بين ضابط صف وجںدي شهيدا وست وعشرين ضابط وستمائة وتسع وخمسين ما بين
ضابط صف وجںدي جريحا اما المفقودين فقد قدر عددهم بحدود اربعمائة وتسع وخمسين جںدي من مختلف
المراتب ،ا ان التقارير البريطاںية اكدت ان اعداد الشهداء والجرحى والمفقودين اكبر من هذه ا رقام اع ه
مستںدة الى تقارير المستشفيات التي اكدت على مراجعة اكثر من ستمائة جريح خ ل معارك أيار ،فض عن
الضحايا المدںيين والهاربين الذي تجاوز عددهم ا ف ،فض عن الخسائر المادية ) ،(١٢٠واما بالنسبة ل سںاد
الجوي ا لماںي للجيش العراقي فكان مقصورا على قصف قاعدة الحباںية مستخدمة مطارات بعقوبة وكركوك
والموصل ،وقد تعرضت تلك المطارات الى القصف الجوي البريطاںي ،مما ادى الى تحطيم العديد من الطائرات
ا لماںية كما عاںت تلك الطائرات من ںقص الوقود ،اما ا يطالية فأںها لم تشترك بالمعارك مطلقا ) ،(١٢١وفي الخامس
من حزيران عام  ١٩٤١دخلت القوات البريطاںية الى بغداد ) ،(١٢٢وفي اليوم ںفسه تم تعيين حسام الدين جمعة مدير
الشرطة العام متصرفا للواء الدليم ) ،(١٢٣و بتاريخ الثاںي عشر من حزيران عام  ،١٩٤١وصلت القطعات البريطاںية
الهںدية القادمة من البصرة الى بغداد لتحل محل القطعات العسكرية التي جاءت من فلسطين ،وسيطر لواء
المشاة الهںدي الحادي والعشرين على المںطقة الممتدة من بغداد  -الفلوجة -الحباںية ).(١٢٤
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اﻟﺨﺎﺗﻤﺔ
 -١تعتبر حركة مايس اول مواجهة عسكرية خاضها الجيش العراقي امام اقوى جيوش العالم في ذلك الوقت
المتمثل بالجيش البريطاںي ا مر الذي ادى الى كشف ںقاط الضعف لديه سواء كان بالخطط او التجهيزات
العسكرية او التنسيق بين الحكومة وقيادات الجيش.
 -٢ان الموقع الجغرافي لقضاء الفلوجة ما بين قاعدة البريطاںية في الحباںية والعاصمة بغداد ،جعل اراضي
القضاء جميعها مسرحا غلب المصادمات العسكرية الجوية والبرية بين القوات العراقية والبريطاںية ،ا مر الذي
خلف دمارا كبيرا من الںاحيتين ا قتصادية والعمراںية ،فض عن الخسائر البشرية.
 -٣اثبت اهالي الفلوجة تأييدهم لحركة رشيد عالي الكي ںي ووقوفهم ضد اشرس عجلة عسكرية شهدها
التاريخ في ذلك الوقت مںذ تشكيل حكومة الدفاع الوطںي وصو الى مشاركتهم الفعلية في القتال ومساںدة
الجيش العراقي ،سيما في معارك الفلوجة وذلك ما اكدته تقارير القادة العسكريين البريطاںيين
 -٤لم يقتصر مشاركة اهالي الفلوجة فقط في القتال الى جاںب الجيش العراقي واںما كاںت لهم مشاركة في جمع
التبرعات المادية سںاد الجيش والمتطوعين العرب ،سيما السوريين ،الى جاںب المشاركة البديهية بںائهم
ضمن القطعات العسكرية العراقية وضمن القطعات العسكرية التي تمت دعوتها ل حتياط اںذاك
 -٥ںظرا للدور الفعال هالي الفلوجة في حركة مايس وتكبيدهم للقوات البريطاںية خسائر كبيرة،اصبحت
مدينتهم ضحية ںتقام القوات البريطاںية من ںهب وتدمير واعتداء على ا هالي وهو ما امر به القادة البريطاںيين
كردة فعل ).(١٢٥

ﻫﻮاﻣﺶ اﻟﺒﺤﺚ:
) (١د .ك.و ،ملفات الب ط الملكي/الديوان ،ملفة رقم  ،٨٨٣/٣١١العقد الفرنسي البريطاںي عن مسائل ا ںتداب على سوريا
ولبںان وفلسطين والعراق في  ٢٣كاںون ا ول  ،١٩٢٠وثيقة رقم ١ص.٣٨
) (٢د .ك .و ،الب ط الملكي العراقي  /الديوان ،ملفة رقم  ،٣١١/ ٢٤٢٨قرارات جلسة مجلس الوزراء بتاريخ  ٢٥حزيران ،١٩٢٢
وثيقة رقم  ،٣ص٥
) (٣د .ك .و ،وزارة الداخلية العراقية ،ملفة رقم  ،٨٧/٣٢٠٥٠بںود المعاهدة العراقية البريطاںية بتاريخ  ١٠تشرين ا ول  ،١٩٢٢وثيقة
رقم  ،٢٦ص .١٠٣حزيران  ،١٩٢٢وثيقة رقم  ،٣ص٥
) (٤د .ك .و ،الب ط الملكي العراقي  /الديوان ،ملفة رقم  ،٣١١/ ٢٧٩تقرير من دار ا عتماد البريطاںي  -بغداد الى ج لة الملك
فيصل بتاريخ  ٢٣ايار  ،١٩٢٤وثيقة رقم  ،٥٦ص ١٤٠-١٣١
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) (٥د .ك .و ،وزارة الداخلية العراقية ،ملفة رقم  ،٨٧/٣٢٠٥٠قرارات جلسة المجلس التأسيسي العراقي بتاريخ  ١٠حزيران ،١٩٢٤
وثيقة رقم  ،٢٤ص٨٧
) (٦د .ك .و ،وزارة الداخلية العراقية ،ملفة  ،٣٢٠٥٠ /١٣٣برقية من رئيس الوزراء العراقي إلى رئيس الوزراء البريطاںي بتاريخ ١٧
كاںون ا ول  ،١٩٢٥وثيقة رقم  ،٢ص٧
) (٧د.ك.و ،الب ط الملكي العراقي  /الديوان ،ملفة  ،٣١١/ ٩٥٨كتاب من سكرتير المںدوب السامي  -بغداد إلى رئيس الديوان
الملكي العراقي بتاريخ  ١٣اذار  ،١٩٢٦وثيقة رقم  ،٣ص.٤
) (٨د .ك .و ،ملفات الب ط الملكي ،ملفة رقم  ،٣١١ / ٢٨٤كتاب من المںدوب السامي إلى رئيس الوزراء في  ١٤أيلول ،١٩٢٩
وثيقة رقم  ،٢ص .١٢ - ١٠
) (٩د .ك .و ،سجل الوثائق البريطاںية ،ملفة رقم  ،٤٤٣كتاب من ديوان مجلس الوزراء إلى دار ا عتماد البريطاںي في  ٣٠حزيران
 ،١٩٣٠وثيقه رقم  ،١٠ص ٤٣
) (١٠د .ك .و ،سجل الوثائق البريطاںية ،ملفة رقم  ،٣١١/ ٢٨٥بںود المعاهدة العراقية البريطاںية لعام  ،١٩٣٠وثيقه رقم  ،١ص ١٠-١
) (١١د .ك .و ،الوثائق البريطاںية  /لںدن ،ملفة رقم  ،٣٢٢كتاب من وكيل المںدوب السامي يوںغ إلى ج لة الملك فيصل بتأريخ
 ٣تشرين ا ول  ،١٩٣٢وثيقة رقم  ،١ص٥
) (١٢د .ك .و ،الب ط الملكي العراقي /الديوان ،ملفة رقم  ،٩٥٥/٣١١كتاب من وزارة الخارجية البريطاںية إلى وكيل رئيس الوزراء
ووزير الدفاع جعفر العسكري بتأريخ  ٣تشرين ا ول  ،١٩٣٢وثيقة رقم  ،٩ص.١٠
) (١٣د .ك .و ،الوثائق البريطاںية /لںدن ،ملفة رقم  ،٦برقية من السير رك كير الى وزارة الخارجية البريطاںية في٢٩تشرين ا ول
 ،١٩٣٦وثيقة رقم  ،١٢ص.١٣
) (١٤دائرة التقاعد الوطںية ،اضبارة ںوري سعيد التقاعدية ،رقم  ،٦٧٨/٣١كتاب من محكمة التميز الى رئاسة مجلس قضايا
المتقاعدين بتاريخ  ٢٢شباط  ،١٩٦٧وثيقة رقم .١٤٠
) (١٥جريدة الزمان ،العدد  ،٥٩٨في  ٦ايلول ١٩٣٩؛ جريدة ا ستق ل ،العدد ،٣٣٤٧في  ٦ايلول .١٩٣٩
) (١٦د .ك .و ،الب ط الملكي العراقي  /الديوان ،ملفة رقم  ،١٩٦/٣٣٢١كتاب من ديوان رئاسة الوزراء الى المديرية المالية العامة
بتاريخ  ١٦شباط  ،١٩٤١وثيقة رقم  ،١ص.٢
) (١٧د .ك .و ،الوثائق البريطاںية  /لںدن ،ملفة رقم  ،٥٩٧تقرير من قيادة العامة للشرق ا وسط الى وزارة الحرب لشهر حزيران،
وثيقة رقم  ،٣ص.٣
) (١٨د .ك .و ،الب ط الملكي العراقي  /الديوان ،ملفة رقم  ،٥٠٤/٣١١مقررات مجلس الوزراء العراقي بتاريخ  ١٧حزيران ،١٩٤٠
وثيقة رقم  ،١١ص.٢٦
) (١٩د .ك .و ،الوثائق البريطاںية  /لںدن ،ملفة رقم  ،٥٩٧ملحوظات رئيس اركان العامة للشرق ا وسط الى وزارة الحرب بتاريخ
 ٦حزيران  ،١٩٤١وثيقة رقم  ،٩ص.١٨
) (٢٠د .ك .و ،الب ط الملكي العراقي  /الديوان ،ملفة رقم  ،٣١١ / ٤٥٧٣تقرير من وزارة الخارجية الى رئاسة الديوان الملكي
بتاريخ  ٢١اب  ،١٩٤٦وثيقة رقم  ،١ص.٣-١
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) (٢١دائرة التقاعد الوطںية ،اضبارة رشيد عالي الكي ںي التقاعدية ،رقم  ،٤٦١٣٠٢٦/٣١ارادة ملكية صادرة بتاريخ  ٣١كاںون الثاںي
 ،١٩٤١وثيقة رقم .٥٠
) (٢٢جريدة العالم العربي ،العدد  ،٤٧٢١في  ٥ںيسان ١٩٤١
) (٢٣جريدة ا ستق ل ،العدد  ،٣٩٢٨في  ٦ںيسان ١٩٤١
) (٢٤جريدة ا ستق ل ،العدد  ،٣٩٢٦في  ٣ںيسان  ١٩٤١؛ جريدة الراي العام ،العدد  ،٤٧٥في  ٣ںيسان ١٩٤١
) (٢٥د .ك.و ،الوثائق البريطاںية  /لںدن ،ملفة رقم  ،٤تقرير فصلي رقم  ٣١من الجيش العراقي والقوة الجوية الملكية العراقية الى
وزارة الدفاع بتاريخ  ٣١تموز  ،،١٩٤١وثيقة رقم  ،٢٥ص٣٠٢-٢٧٩
) (٢٦جريدة ا ستق ل ،العدد  ،٣٩٢٧في ٤ںيسان  ١٩٤١؛ جريدة الراي العام ،العدد  ،٤٧٦في  ٦ںيسان ١٩٤١
) (٢٧جريدة العالم العربي ،ا عداد  ٤٧٢٣و٤٧٢٧و ٤٧٢٨و  ،٤٧٢٩في  ٨و ١٢و ١٣و  ١٦ںيسان ١٩٤١
) (٢٨د .ك .و ،الوثائق البريطاںية  /لںدن ،ملفة رقم  ٢٦٣ب ،برقية من ضابط ا رتباط الجوي  -بغداد الى ا ستخبارات الجوية -
بغداد بتاريخ  ٨ںيسان  ،١٩٤١وثيقة رقم  ،١٥ص.١٧
) (٢٩د .ك .و ،الب ط الملكي العراقي  /الديوان ،ملفة رقم  ،٣١١ /٢٨٩كتاب من مجلس ا عيان الى رئاسة حكومة الدفاع الوطںي
بتاريخ  ١٠ںيسان  ،١٩٤١وثيقة رقم  ،٥ص.٦
) (٣٠د .ك.و ،الوثائق البريطاںية  /لںدن ،ملفة رقم  ،١٠تقرير الجںرال ويفل قائد العام للقوات البريطاںية في الشرق ا وسط بتاريخ
 ٢كاںون االثاںي  ،١٩٤٢وثيقة رقم  ،١ص .٩-١
) (٣١د .ك .و ،الب ط الملكي العراقي  /الديوان ،ملفة رقم  ،٣١١ /٧٥٣كتاب من وزارة الخارجية الى رئاسة الديوان الملكي بتاريخ
 ١٣ںيسان  ،١٩٤١وثيقة رقم  ،١ص.٢
) (٣٢د .ك .و ،الوثائق البريطاںية  /لںدن ،ملفة رقم  /٢٦٣ب ،برقية من استخبارات ا ركان الجوية -الحباںية الى ضابط الركن
ا قدم  -بغداد بتاريخ  ١٦ںيسان  ،١٩٤١وثيقة رقم  ،٨ص.٨
) (٣٣د .ك .و ،الوثائق البريطاںية  /لںدن ،ملفة رقم  ،٦٥٩تقرير رقم  ٣٥عن الجيش العراقي والقوة الجوية الملكية العراقية بتاريخ
 ٣١تموز  ،١٩٤١وثيقة رقم  ،٢ص.٦-٢
) (٣٤جريدة ا ستق ل ،العدد  ،٣٩٣٧في  ١٧ںيسان ١٩٤١؛ جريدة العالم العربي ،٤٧٣٠،في  ١٧ںيسان ١٩٤١
) (٣٥د .ك.و ،الوثائق البريطاںية  /لںدن ،ملفة رقم  ،٤تقرير من رئيس البعثة العسكرية البريطاںية في العراق الى وزارة الحرب
بتاريخ  ٣١تموز  ،١٩٤١وثيقة رقم  ،٢٥ص٢٧٩
) (٣٦د .ك .و ،الوثائق البريطاںية  /لںدن ،ملفة رقم  ،٢٦٠تقرير من القيادة الجوية للشرق ا وسط الى القيادة الجوية في العراق
بتاريخ  ١أيار  ،١٩٤١وثيقة رقم  ،٣ص.٤
) (٣٧د .ك.و ،الوثائق البريطاںية  /لںدن ،ملفة رقم  ،١٠تقرير الجںرال ويفل قائد العام للقوات البريطاںية في الشرق ا وسط بتاريخ
 ٢كاںون االثاںي  ،١٩٤٢وثيقة رقم  ،١ص .٩-١
) (٣٨د .ك.و ،الوثائق البريطاںية  /لںدن ،ملفة رقم  ،٦٥٩تقرير من السفارة البريطاںية في العراق الى وزارة الخارجية البريطاںية
بتاريخ  ٣١تموز  ،١٩٤١وثيقة رقم  ،٢ص .٣
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) (٣٩د .ك .و ،الوثائق البريطاںية  /لںدن ،ملفة رقم  /٢٦٣أ ،برقية من ضابط ا رتباط الجوي  -بغداد الى القيادة الجوية في
الحباںية بتاريخ ٢١ںيسان  ،١٩٤١وثيقة رقم  ،٨ص٨
) (٤٠د .ك .و ،الوثائق البريطاںية  /لںدن ،ملفة رقم  ،١٤برقية من الجںرال ويفل القائد العام للشرق ا وسط الى وزارة الحرب
بتاريخ ٢٤ںيسان  ،١٩٤١وثيقة رقم  ،١ص.٣
) (٤١د .ك .و ،الوثائق البريطاںية  /لںدن ،ملفة رقم  ،٥٥٤برقية من مقر قوة المعقل -البصرة الى القيادة الجوية في العراق بتاريخ
 ٢٧ںيسان  ،١٩٤١وثيقة رقم  ،٣ص.٣٥-٢٣
) (٤٢د .ك .و ،الوثائق البريطاںية  /لںدن ،ملفة رقم  ٢٦٣ب ،برقية من ضباط ا رتباط الجوي  -بغداد الى القيادة الجوية في
العراق بتاريخ  ٢٩ںيسان  ،١٩٤١وثيقة رقم  ،١٨ص١٨
) (٤٣د .ك.و ،الوثائق البريطاںية  /لںدن ،ملفة رقم  ،٢٦٢برقية من قائد القوات البريطاںية في البصرة الى القائد العام للشرق ا وسط
بتاريخ  ٢٩أيار  ،١٩٤١وثيقة رقم  ،١ص .٦٧
) (٤٤د .ك .و ،الوثائق البريطاںية  /لںدن ،ملفة رقم  ٢٦٣ب ،برقية من ضباط ا رتباط الجوي الى ضابط ا رتباط ا قدم  -بغداد
بتاريخ  ٣٠ںيسان  ،١٩٤١وثيقة رقم  ،٢٠ص.٢١
) (٤٥د .ك .و ،الوثائق البريطاںية  /لںدن ،ملفة رقم  ،٤تقرير فصلي رقم  ٣١من القوة الجوية العراقية الملكية الى وزارة الدفاع للفترة
المںتهية  ٣١أيار  ،١٩٤١وثيقة رقم  ،٢٢ص.٢٢٧
) (٤٦د .ك .و ،الوثائق البريطاںية  /لںدن ،ملفة رقم  ،٢٦٢برقية من قائد القوات البريطاںية في العراق الى امر قاعدة الحباںية
بتاريخ  ٣٠ںيسان  ،١٩٤١وثيقة رقم  ،١ص.٦٥
) (٤٧د .ك .و ،الوثائق البريطاںية  /لںدن ،ملفة رقم  ،٩مقررات اجتماع وزارة البحرية البريطاںية بتاريخ  ٣٠ںيسان  ،١٩٤١وثيقة رقم
 ،١ص.٦٥
) (٤٨د .ك .و ،الوثائق البريطاںية  /لںدن ،ملفة رقم  ،٢٦٢برقية من قائد القوة الجوية في العراق الى السفارة البريطاںية في العراق
بتاريخ  ٣٠ںيسان  ،١٩٤١وثيقة رقم  ،١ص.٨٨
) (٤٩د .ك .و ،الوثائق البريطاںية  /لںدن ،ملفة رقم  ،٢٦٢برقية من السفارة البريطاںية في العراق الى قائد القوة الجوية في العراق
بتاريخ  ٣٠ںيسان  ،١٩٤١وثيقة رقم  ،١ص(٤١٧) .٧ ٢
) (٥٠د .ك .و ،الوثائق البريطاںية  /لںدن ،ملفة رقم  ،٢٦٠برقية من القيادة الجوية الملكية للشرق ا وسط الى القيادة الجوية في
العراق بتاريخ  ١أيار  ،١٩٤١وثيقة رقم  ،٢ص.٢
) (٥١د .ك .و ،الوثائق البريطاںية  /لںدن ،ملفة رقم  ،٢٦٢برقية من السفير البريطاںي في العراق كورںواليس الى القيادة الجوية في
العراق بتاريخ  ١أيار  ،١٩٤١وثيقة رقم  ،١ص.٥٤
) (٥٢د .ك .و ،الوثائق البريطاںية  /لںدن ،ملفة رقم  ،٢٦٠برقية من وزارة الخارجية الى قائد القوة الجوية في العراق بتاريخ  ١أيار
 ،١٩٤١وثيقة رقم  ،١ص.١
) (٥٣جريدة ا ستق ل ،العدد  ،٣٩٤٩في ١أيار ١٩٤١؛ جريدة الراي العام ،العدد  ،٤٨٣في  ١أيار ١٩٤١
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) (٥٤د .ك .و ،الوثائق البريطاںية  /لںدن ،ملفة رقم  ٢٦٣ب ،برقية من السفير البريطاںي كورںواليس الى قائد الجو  -الحباںية
بتاريخ  ١أيار  ،١٩٤١وثيقة رقم  ،٣ص.٣
) (٥٥د .ك .و ،الوثائق البريطاںية  /لںدن ،ملفة رقم  ،٥٥٥تقرير القيادة الجوية البريطاںية عن العراق للفترة من ايلول  ١٩٣٩الى
أيار  ،١٩٤١وثيقة رقم  ،١ص ٥
) (٥٦د .ك .و ،الوثائق البريطاںية  /لںدن ،ملفة رقم  ،٤تقرير فصلي رقم  ٣١من القوة الجوية العراقية الملكية الى وزارة الدفاع للفترة
المںتهية  ٣١أيار  ،١٩٤١وثيقة رقم  ،٢٢ص.٢٢٧
) (٥٧د .ك .و ،الوثائق البريطاںية  /لںدن ،ملفة رقم  ،١١تقرير من القيادة العامة للشرق ا وسط الى وزارة الحرب بتاريخ  ٥تموز
 ،١٩٤١وثيقة رقم  ،٢ص.٨٧-٣٥
) (٥٨د .ك .و ،الوثائق البريطاںية  /لںدن ،ملفة رقم  ،٥٦٠تقرير من قائد القوات البريطاںية في العراق الى وزارة الحرب عن الحملة
البريطاںية على العراق لسںة  ،١٩٤١وثيقة رقم  ،١ص.١
) (٥٩د .ك .و ،الوثائق البريطاںية  /لںدن ،ملفة رقم  ،٤تقرير فصلي رقم  ٣١من القوة الجوية العراقية الملكية الى وزارة الدفاع للفترة
المںتهية  ٣١أيار  ،١٩٤١وثيقة رقم  ،٢٢ص.٢٢٧
) (٦٠د .ك .و ،الوثائق البريطاںية  /لںدن ،ملفة رقم  ،٥٥٤برقية من ضابط ا رتباط البحري ا قدم  -الخليج العربي الى القيادة
العامة  -بغداد بتاريخ  ١أيار  ،١٩٤١وثيقة رقم  ،١٩ص.٣٢
) (٦١د .ك .و ،الوثائق البريطاںية  /لںدن ،ملفة رقم  ،٥٥٤مقتطفات من خطة كولد لحرب أيار  ،١٩٤١وثيقة رقم  ،١٩ص.٣٢
) (٦٢د .ك .و ،الوثائق البريطاںية  /لںدن ،ملفة رقم  ،٢٦٠برقية من قيادة القوة الجوية في العراق الى قيادة معسكر الشعيبة بتاريخ
 ٢أيار  ،١٩٤١وثيقة رقم  ،٨ص.١٧
) (٦٣د .ك .و ،الوثائق البريطاںية  /لںدن ،ملفة رقم  ،١١تقرير من قيادة القوة الجوية الملكية في العراق الى قيادة القوة الجوية
الملكية  -لںدن بتاريخ  ١٩تشرين ا ول  ،١٩٤٥وثيقة رقم  ،٣ص.٨٦
) (٦٤د .ك .و ،الوثائق البريطاںية  /لںدن ،ملفة رقم  ،٢٦٠برقية من قيادة القوة الجوية في العراق الى قيادة معسكر الشعيبة بتاريخ
 ٢أيار  ،١٩٤١وثيقة رقم  ،٨ص.١٧
) (٦٥د .ك .و ،الوثائق البريطاںية  /لںدن ،ملفة رقم  ،٢٦٢برقية من كورںواليس السفير البريطاںي في العراق الى وزارة الخارجية
البريطاںية بتاريخ  ١٦أيار  ،١٩٤١وثيقة رقم  ،١ص .٣٤
) (٦٦جريدة ا ستق ل ،العدد  ،٣٩٥١في  ٤أيار ١٩٤١
) (٦٧د .ك .و ،الوثائق البريطاںية  /لںدن ،ملفة رقم  ،٢٦٠برقية من قيادة القوة الجوية في العراق الى قيادة معسكر الشعيبة بتاريخ
 ٢أيار  ،١٩٤١وثيقة رقم  ،٨ص١٧
) (٦٨د .ك .و ،الوثائق البريطاںية  /لںدن ،ملفة رقم  ،٢٦٠برقية من قيادة القوة الجوية في العراق الى مقر قيادة الجوية الملكية
للشرق ا وسط بتاريخ  ٢أيار  ،١٩٤١وثيقة رقم  ،١٠ص. ٢٠-١٩
) (٦٩د .ك .و ،الوثائق البريطاںية  /لںدن ،ملفة رقم  ،٢٦٠برقية من قيادة فلسطين الى قيادة القوة الجوية في العراق بتاريخ  ٢أيار
 ،١٩٤١وثيقة رقم  ،١٠ص. ٣٠
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) (٧٠د .ك .و ،الب ط الملكي العراقي  /الديوان ،ملفة رقم  ،٣١١ / ٥١٥كتاب من سكرتارية مجلس الوزراء الى وزارة الخارجية
العراقية بتاريخ  ٢ايار  ،١٩٤١وثيقة رقم  ،٢ص. ٢
) (٧١د .ك .و ،الوثائق البريطاںية  /لںدن ،ملفة رقم  ،٢٦٠برقية من السفارة البريطاںية -بغداد الى قيادة القوة الجوية في الحباںية
بتاريخ  ٣أيار  ،١٩٤١وثيقة رقم  ،١١ص. ٢٤
) (٧٢د .ك.و ،الوثائق البريطاںية  /لںدن ،ملفة رقم  ،١٠تقرير الجںرال ويفل قائد العام للقوات البريطاںية في الشرق ا وسط عن
حركة أيار بتاريخ  ٢كاںون االثاںي  ،١٩٤٢وثيقة رقم  ،١ص .٩-١
) (٧٣د .ك .و ،الوثائق البريطاںية  /لںدن ،ملفة رقم  ،٢٦٠برقية من القيادة العامة للشرق ا وسط -القاهرة الى قيادة الجو -الهںد
بتاريخ  ٣أيار  ،١٩٤١وثيقة رقم  ،١٠ص. ٣٥
) (٧٤د .ك .و ،الوثائق البريطاںية  /لںدن ،ملفة رقم  ،٢٦٢برقية من مقر القوة الجوية الملكية للشرق ا وسط  -القاهرة الى قائد
القوة الجوية في العراق في  ١٦أيار  ،١٩٤١وثيقة رقم  ،١ص. ٣٢
) (٧٥د .ك .و ،الوثائق البريطاںية  /لںدن ،ملفة رقم  ،٢٦٢برقية من السفارة البريطاںية في العراق الى وزارة الخارجية بتاريخ ١٧
أيار  ،١٩٤١وثيقة رقم  ،١ص. ٣٤
) (٧٦جريدة ا ستق ل ،العدد  ،٣٩٥٢في  ٥أيار ١٩٤١
) (٧٧جريدة ا ستق ل ،العدد  ،٣٩٥٣في  ٦أيار ١٩٤١
) (٧٨جريدة العالم العربي ،العدد  ،٤٧٤٦في  ٦أيار ١٩٤١
) (٧٩د .ك .و ،الوثائق البريطاںية  /لںدن ،ملفة رقم  ،١١تقرير من القيادة العامة للشرق ا وسط -القاهرة الى وزارة الحرب بتاريخ
 ٥تموز  ،١٩٤١وثيقة رقم  ،٢ص.٨٧-٣٥
) (٨٠د .ك .و ،الوثائق البريطاںية  /لںدن ،ملفة رقم  ،١٠تقرير من وزارة الطيران الى وزارة الحرب بتاريخ  ١٥اب  ،١٩٤٦وثيقة رقم
 ،٢ص١١
) (٨١د .ك .و ،الوثائق البريطاںية  /لںدن ،ملفة رقم  ،٢٦٢تقرير من أمر القطعات ا رضية -الحباںية الى القيادة العسكرية البريطاںية
الحباںية بتاريخ  ٧ايار  ،١٩٤١وثيقة رقم  ،٣ص .١٠-٨) (٨٢د .ك .و ،الوثائق البريطاںية  /لںدن ،ملفة رقم  ،٤تقرير من رئيس البعثة العسكرية البريطاںية في العراق الى وزارة الحرب
بتاريخ  ٣١تموز  ،١٩٤١وثيقة رقم  ،٢٥ص.٣٠٢
) (٨٣د .ك .و ،الوثائق البريطاںية  /لںدن ،ملفة رقم  ،٢٦٢تقرير من أمر القطعات ا رضية -الحباںية الى القيادة العسكرية البريطاںية
الحباںية بتاريخ  ٧ايار  ،١٩٤١وثيقة رقم  ،٣ص .١٠-٨) (٨٤د .ك .و ،الوثائق البريطاںية  /لںدن ،ملفة رقم  ،٤تقرير من رئيس البعثة العسكرية البريطاںية في العراق الى وزارة الحرب
بتاريخ  ٣١تموز  ،١٩٤١وثيقة رقم  ،٢٥ص.٣٠٢
) (٨٥د .ك .و ،الوثائق البريطاںية  /لںدن ،ملفة رقم  ،٥٥٥تقرير القيادة الجوية البريطاںية عن العراق للفترة من ايلول  ١٩٣٩الى
أيار  ،١٩٤١وثيقة رقم  ،١ص .٥
) (٨٦جريدة ا ستق ل ،العدد  ،٣٩٥٤في  ٧أيار ١٩٤١؛جريدة العالم العربي ،العدد ،٤٧٤٧في  ٧أيار .١٩٤١

Page 23

DOI 10.18502/kss.v4i8.7174

AICHS

) (٨٧جريدة ا ستق ل ،العدد  ،٣٩٥٥في  ٨أيار ١٩٤١
) (٨٨جريدة ا ستق ل ،العدد  ،٣٩٥٧في  ١١أيار ١٩٤١
) (٨٩جريدة العالم العربي ،العدد  ،٤٧٥٠في  ١٠أيار ١٩٤١
) (٩٠د .ك .و ،الوثائق البريطاںية  /لںدن ،ملفة رقم  ،١١تقرير من القيادة العامة للشرق ا وسط الى وزارة الحرب بتاريخ  ٥تموز
 ،١٩٤١وثيقة رقم  ،٢ص.٨٧-٣٥
) (٩١د .ك .و ،الوثائق البريطاںية  /لںدن ،ملفة رقم  ،١١تقرير من القيادة العامة للشرق ا وسط الى وزارة الحرب بتاريخ  ٥تموز
 ،١٩٤١وثيقة رقم  ،٢ص.٨٧-٣٥
) (٩٢جريدة ا ستق ل ،العدد  ،٣٩٦٣في  ١٨أيار ١٩٤١؛ العالم العربي ؛ العدد ،٤٧٥٣في  ١٨أيار ١٩٤١
) (٩٣د .ك .و ،الوثائق البريطاںية  /لںدن ،ملفة رقم /٢٦٣أ ،برقية من ضابط الركن ا قدم  -بغداد الى قائد القوة الجوية في الحباںية
بتاريخ  ١٧أيار  ،١٩٤١وثيقة رقم  ،٥ص.٥
) (٩٤د .ك .و ،الوثائق البريطاںية  /لںدن ،ملفة رقم  ،٢٦٢برقية من قائد القوة الجوية في العراق الى مقر القوة الجوية للشرق
ا وسط  -القاهرة بتاريخ  ١٨أيار  ،١٩٤١وثيقة رقم  ،١ص.٣٢
) (٩٥جريدة ا ستق ل ،العدد  ،٣٩٦٣في  ١٨أيار ١٩٤١
) (٩٦جريدة ا ستق ل ،العدد  ،٣٩٦٤في  ١٩أيار ١٩٤١؛ جريدة الب غ ،العدد  ،٩٧٩في  ٢٠أيار .١٩٤١
) (٩٧جريدة ا ستق ل ،العدد  ،٣٩٦٥في  ٢٠أيار .١٩٤١
) (٩٨د .ك .و ،الوثائق البريطاںية  /لںدن ،ملفة رقم  ،٥٥٥تقرير القيادة الجوية البريطاںية عن العراق للفترة من ايلول  ١٩٣٩الى
أيار  ،١٩٤١وثيقة رقم  ،١ص ٥
) (٩٩د .ك .و ،الوثائق البريطاںية  /لںدن ،ملفة رقم /٢٦٣أ ،برقية من القيادة الجوية لقوات الشرق ا وسط الى القيادة الجوية في
العراق بتاريخ  ١٥أيار  ،١٩٤١وثيقة رقم  ،٢٩ص.٣٠
) (١٠٠د .ك .و ،الوثائق البريطاںية  /لںدن ،ملفة رقم  ،٢٦٤برقية من قائد قوة الحباںية الى قائد القوة الجوية في العراق بتاريخ ١٧
أيار  ،١٩٤١وثيقة رقم  ،٦ص.٦
) (١٠١د .ك .و ،الوثائق البريطاںية  /لںدن ،ملفة رقم  ،٤تقرير فصلي رقم  ٣١من القوة الجوية العراقية الملكية الى وزارة الدفاع
بتاريخ  ٣١أيار  ،١٩٤١وثيقة رقم  ،٢٢ص.٢٢٧
) (١٠٢د .ك .و ،الوثائق البريطاںية  /لںدن ،ملفة رقم  ،٦٥٩تقرير فصلي رقم  ٣٥من السفارة البريطاںية الى وزارة الطيران بتاريخ ٣١
تموز  ،١٩٤١وثيقة رقم  ،٢ص.٤
) (١٠٣د .ك .و ،الوثائق البريطاںية  /لںدن ،ملفة رقم  ،٤تقرير فصلي رقم  ٣١من القوة الجوية العراقية الملكية الى وزارة الدفاع
بتاريخ  ٣١أيار  ،١٩٤١وثيقة رقم  ،٢٢ص.٢٢٧
) (١٠٤د .ك.و ،الوثائق البريطاںية  /لںدن ،ملفة رقم  ،١٠تقرير الجںرال ويفل قائد العام للقوات البريطاںية في الشرق ا وسط عن
حركة أيار بتاريخ  ٢كاںون االثاںي  ،١٩٤٢وثيقة رقم  ،١ص .٩-١
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) (١٠٥د .ك.و ،الوثائق البريطاںية  /لںدن ،ملفة رقم  ،٢٦٢مقررات اجتماع رئاسة اركان الحرب البريطاںية حول ںفط العراق بتاريخ
 ٢٠ايار  ،١٩٤١وثيقة رقم  ،١ص .٢٦
) (١٠٦د .ك .و ،الوثائق البريطاںية  /لںدن ،ملفة رقم  ،١١تقرير من القيادة العامة للشرق ا وسط الى وزارة الحرب بتاريخ  ٥تموز
 ،١٩٤١وثيقة رقم  ،٢ص.٨٧-٣٥
) (١٠٧د .ك .و ،الوثائق البريطاںية  /لںدن ،ملفة رقم  ،٢٦٢برقية من ضابط ا ستخبارات  -البصرة الى القائد العام -البصرة بتاريخ
 ٢٣تموز  ،١٩٤١وثيقة رقم  ،١ص.٢٦
) (١٠٨د .ك .و ،الوثائق البريطاںية  /لںدن ،ملفة رقم  ،٢٦٢برقية من ضابط ا ستخبارات  -البصرة الى ضابط استخبارات الشرق
ا وسط  -القاهرة بتاريخ  ٢٣أيار  ،١٩٤١وثيقة رقم  ،٣ص .١٠-٨
) (١٠٩د .ك .و ،الوثائق البريطاںية  /لںدن ،ملفة رقم  ،١١تقرير من القيادة العامة للشرق ا وسط الى وزارة الحرب بتاريخ  ٥تموز
 ،١٩٤١وثيقة رقم  ،٢ص.٨٧-٣٥
) (١١٠د .ك .و ،الوثائق البريطاںية  /لںدن ،ملفة رقم  ،٦٦٠برقية من قيادة الشرق ا وسط  -القاهرة الى وزارة الحرب بتاريخ  ٢٥أيار
 ،١٩٤١وثيقة رقم  ،٢ص.١٢-١١
) (١١١د .ك .و ،الوثائق البريطاںية  /لںدن ،ملفة رقم  ،٦٦٠برقية من قيادة الشرق ا وسط  -القاهرة الى وزارة الحرب بتاريخ  ٢٥أيار
 ،١٩٤١وثيقة رقم  ،٢ص.١٢-١١
) (١١٢د .ك .و ،الوثائق البريطاںية  /لںدن ،ملفة رقم  ،٤تقرير من رئيس البعثة العسكرية البريطاںية في العراق الى وزارة الحرب
بتاريخ  ٣١تموز  ،١٩٤١وثيقة رقم  ،١٦٥ص.٢٢٧
) (١١٣جريدة ا ستق ل ،العدد  ،٣٩٦٨في  ٢٣أيار .١٩٤١
) (١١٤جريدة ا ستق ل ،العدد  ،٣٩٧٤في  ٣٠أيار  ١٩٤١؛ جريدة الجهاد ،العدد  ،٦في  ٣٠ايار ١٩٤١
) (١١٥د .ك .و ،الوثائق البريطاںية  /لںدن ،ملفة رقم  ،٦٥٩تقرير من قيادة الشرق ا وسط الى المقر العام للقطعات البريطاںية في
العراق لشهر تموز  ،١٩٤١وثيقة رقم  ،٢ص .٦
) (١١٦د .ك .و ،الوثائق البريطاںية  /لںدن ،ملفة رقم  ،٤تقرير فصلي رقم  ٣١من القوة الجوية العراقية الملكية الى وزارة الدفاع
بتاريخ  ٣١أيار  ،١٩٤١وثيقة رقم  ،٢٢ص.٢٢٧
) (١١٧د .ك .و ،الب ط الملكي العراقي  /الديوان ،ملفة رقم  ،٣١١/ ٧٤٦كتاب من وزارة الخارجية العراقية الى رئاسة الديوان الملكي
بتاريخ  ١٥تشرين ا ول  ،١٩٤١وثيقة رقم  ،١٧ص.٥٥-٤٩
) (١١٨جريدة ا ستق ل ،العدد  ،٣٩٧٥في  ١حزيران ١٩٤١
) (١١٩د .ك .و ،الوثائق البريطاںية  /لںدن ،ملفة رقم  ،٤تقرير فصلي رقم  ٣١من القوة الجوية العراقية الملكية الى وزارة الدفاع
بتاريخ  ٣١أيار  ،١٩٤١وثيقة رقم  ،٢٢ص٢٢٧
) (١٢٠د .ك .و ،الوثائق البريطاںية  /لںدن ،ملفة رقم  ،٤تقرير فصلي رقم  ٣١من القوة الجوية العراقية الملكية الى وزارة الدفاع
بتاريخ  ٣١أيار  ،١٩٤١وثيقة رقم  ،٢٢ص.٢٢٧
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) (١٢١د .ك .و ،الوثائق البريطاںية  /لںدن ،ملفة رقم  ،٥٥٥تقرير القيادة الجوية البريطاںية عن العراق للفترة من ايلول  ١٩٣٩الى
أيار  ،١٩٤١وثيقة رقم  ،١ص .٥
) (١٢٢جريدة الب غ ،العدد  ،٩٨٤في  ١٣حزيران . ١٩٤١
) (١٢٣د.ك.و ،الب ط الملكي العراقي  /الديوان ،ملفة رقم ،٣١١ / ٥١٥مقررات مجلس الوزراء العراقي بتاريخ  ٥حزيران ،١٩٤١
وثيقة رقم  ،٥٣ص.٨٩
) (١٢٤د .ك.و ،الوثائق البريطاںية  /لںدن ،ملفة رقم  ،١٠تقرير الجںرال ويفل قائد العام للقوات البريطاںية في الشرق ا وسط عن
حركة أيار بتاريخ  ٢كاںون االثاںي  ،١٩٤٢وثيقة رقم  ،١ص .٩-١
) (١٢٥المصادر
او  :الوثائق غير المنشورة
 -١وثائق الب ط الملكي العراقي  /الديوان

 -٢الوثائق البريطاںية  /لںدن

ثاںيا :الجرائد
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Abstract
This research tackles in detail the houses of Islamic worship and others in Fallujah since
its contemporary creation following the construction of the wooden Ottoman bridge in
1885. An Ottoman Firman was issued in 1899-1900 to make the village of Fallujah a
town and the administrative center of the surrounding area, a position it retained until
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Because of the great expansion of the town, other houses of worship were established,
including temple (the synagogue) which the people of Fallujah call (the Torah) in 1915, to
be the second house of worship. This construction signals the importance of the Jews
in Fallujah as well as highlighting the lack of religions or sectarian intolerance amongst
the early people of Fallujah who did not oppose the construction of a house of worship
for a second, minority religion. This also shows that they lived in affection, compassion,
peace and respect for all religions and nationalities.
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This study also displays the wonderful and diverse Fallujian fabric at the beginning of the
formation of their contemporary town, a diverse societal mosaic, as if it were a miniature
Iraq. This religious diversity and tolerance was an important feature of Fallujah during
its formative years as it grew rapidly. As the population expanded, additional mosques
were needed to accommodate all the worshipers. The Shaker al-Dahi Mosque which
was constructed in 1948, followed by the Al-Siddiq Mosque in 1950, and then the AlFarouq Mosque in 1953. In addition, there were a number of small mosques scattered
around the town, such as the Mulla Wahib Mosque, founded in 1936 and later called the
Mosque of Saadoun, and the Mulla Ahmed Sarhan Abdali Mosque which was founded
on the ruins of the Siddiq Mosque. Each house of worship gives us unique glimpses of
the history of the emergence of the neighborhood in which it was founded.
The growing number of mosques from 1948 onwards undersxcores the dramatic
and rapid expansion of Fallujah during the first 50 years following its inception. The
population doubled, and started competing in the construction and reconstruction of
mosques until the town came to be called ‘the town of mosques’ and ‘the town of the
gloried people’.

اﻟﻤﻠﺨﺺ
تںاول البحث بالتفصيل ُدور العبادة ا س مية وغيرها في الفلوجة مںذ نشأتها المعاصرة بعد بںاء الجسر العثماںي
الخشبي سںة ١٨٨٥م ثم صدور فرمان عثماںي سںة ١٩٠٠-١٨٩٩م بجعل قرية الفلوجة ںاحية لتكون ً
ً
إداريا
مركزا
للمںطقة المحيطة بها وإلى ںهاية العهد الملكي سںة ١٩٥٨م ،ويسلط البحث الضوء على دور العبادة التي تعكس
واقع أهل المديںة وتںقل صورة حية لعقيدتهم ودياںتهم ومدى ارتباطهم بخالقهم وعلى قدر هذا ا هتمام تںعكس
سلوكياتهم وتصرفاتهم وتعام تهم اليومية في مجتمعاتهم ليرتقوا بها قدر ا ستطاعة ںحو ا فضل بما يحقق تعاليم
وتوجيهات خالقهم وںبيهم.
ً ً
وبإرادة ورعاية إلهية ارتبطت مديںة الفلوجة المعاصرة مںذ نشأتها الحديثة ارتباطا وثيقا بأول مسجد جامع فيها
الذي ُأسس سںة ١٨٩٨م على يد كاظم باشا )رحمه ( ،والذي يدل ً
أيضا على اهتمام أهالي الفلوجة ا وائل
بالمساجد ؛ ليعكس لںا التزامهم وارتباطهم بديںهم وحبهم وتمسكهم بعبادتهم ،إذ كان أول عمل يقومون فيه تز ً
امںا
مع بدايات نشوء مدينتهم كقرية صغيرة ثم تحويلها إلى ںاحية بدل الصق وية واںط ق مرحلة جديدة في تأريخ
تطور المديںة هو إنشاء مسجد جامع لهم مقتدين بعمل ںبيهم الكريم

صلى

عليه وآله وسلم عںدما دخل

ً
مهاجرا إليها ،فكان أول عمل يقوم فيه هو بںاء مسجد جامع فيها ؛ ليبين أن حياة المديںة
إلى مديںة يثرب
وعزها وںهضتها وتعليم أهلها يبدأ من المسجد ،وربما كان في هذا العمل المبارك ٌ
سر ٌ
إلهي لتنشأ المديںة المعاصرة
الحديثة نشأة مباركة ميموںة ،وكأںها رسالة سماوية أن من يرفع ذكر
ً
ً
المديںة وجعل لها ً
عالميا رغم عمر تأسيسها القصير.
اسما وقبو
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ُ
ً
وںظرا للتوسع الكبير في المديںة أسست ُدور عبادة أخرى مںها معبد )الكںيس( الذي يسميه أهل الفلوجة
)التوراة( سںة ١٩١٥م ليكون ثاںي دار عبادة في مديںة الفلوجة المعاصرة مما يعطي رسالة واضحة لثقل اليهود فيها،
كما يبين لںا طبيعة أهل الفلوجة ا وائل ،فلم يكن لديهم تعصب ديںي أو طائفي ولم يعارضوا على بںاء دار عبادة
لدياںة ثاںية رغم أںها أقلية في محيط مسلم ،وهذا يبين أںهم كاںوا يعيشون في مودة وتراحم وس م واحترام لكل
ا ديان والقوميات ولم يكن بين أبںاء الشعب أي تںاحر ديںي أو مذهبي.
كما سلط البحث الضوء على النسيج الفلوجي الرائع والمتںوع في بداية تشكيل مدينتهم المعاصرة ّ
ليكون
ِ
ً
ً
متںوعا ،كأںه عراق مصغر يصف تںوعه الضارب في عمق التأريخ ،وهذا التںوع الديںي والتسامح
مجتمعيا
فسيفساء
شكل الںواة ا ولى لمديںة الفلوجة المعاصرة التي كبرت وازدهرت وتوسعت في زمن قياسي وعلى أثر هذا التوسع
ُ
ُ
ُبںيت مساجد أخرى ،وهي جامع شاكر الضاحي الذي أسس سںة ١٩٤٨م ،ثم جامع الصديق الذي أسس سںة
ُ
١٩٥٠م ،ثم جامع الفاروق الذي أسس سںة ١٩٥٣م إضافة إلى مساجد صغيرة متںاثرة بين أحياء وبيوتات المديںة
ُﱠ
ُﱠ
الم أحمد
الم وهيب الذي أسس سںة ١٩٣٦م ،وسمي فيما بعد بمسجد السعدون ،ومسجد
مثل مسجد
ﱠ
السرحان العبدلي الذي تأسس على أط له جامع الصديق .وتقع أهمية هذا البحث إضافة لما ذكرںا في بيان أن
ُ
ﱠ
كل دار عبادة سيحكي لںا تأريخ نشوء الحي السكںي الذي نشأ أو أسس فيه.
ومع اںتشار المساجد ا خرى في بداية سںة ١٩٤٨م وما بعدها يتبين أن الفلوجة توسعت بشكل كبير وسريع
ً
بعد الخمسين سںة ا ولى من نشأتها فتضاعف سكاںها أضعافا مضاعفة سباب كثيرة ،،وأخذوا يتسابقون في بںاء
وإعمار المساجد في مدينتهم حتى أصبحت المديںة تسمى بمديںة المساجد وبلدة ا ماجد لكثرة ما بںي فيها من
المساجد.
Keywords: The history of Fallujah, The Waqf Mosque, The Great Mosque, The
Torah (The Synagogue), Al-Saadoun Mosque, Shaker Al- Dahi Mosque, Al- Sidiq
Mosque , Abu Baker , Al-Faruq Mosque, Omar Bin Al-Khattab.

اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﻤﻔﺘﺎﺣﻴﺔ :تأريخ مديںة الفلوجة  ،مسجد الوقف ،الجامع الكبير ،التوراة )الكينس( ،مسجد السعدون
 ،جامع شاكر الضاحي  ،جامع الصديق أبي بكر رضي
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ﻣﻘﺪﻣﺔ:
ُ
ُ
الحمد ِ ّ
َ
وأفضل الص ِة ُ
وصحبه أجمعين.
آله
وأتم
العالمين
رب
سيدںا ٍ وعلى ِ
التسليم على ِ
ِ
ِ
ِ
الجسر العثماںي الخشبي سںة ١٨٨٥م
بںاء
العبادة في الفلوجة مںذ نشأ ِتها
تںاولت في بحثي ُد َور
ِ
ِ
المعاصرة بعد ِ
ِ
ً
َ
لتكون ً
ً
إداريا للمںطقة المحيطةِ بها،
مركزا
فرمان عثماںي سںة ١٩٠٠-١٨٩٩م بجعل قريةِ الفلوجةِ ںاحية
ثم
صدور ٍ
ِ
ٌ
موجزا عن تأريخ مںطقة الفلوجة التي ﱠمرت عليها حضار ٌ
ات ُوأ ْ
ً
نشئت على أرضها مدن وقرى اںدثرت
وسأذكر
ﱡ
َ
عوامل عسكريةٍ أو سياسيةٍ أو اقتصاديةٍ أو طبيعيةٍ  ،وبقيت ُ
بعض ا ط ل والت ل ا ثرية تدل عليها
بسبب
ِ
َ
َ
الم َ َ
لكن ليس لها ﱡ
ً
المعاصر ِة ُ
أي صلة بمديںةِ الفلوجةِ ُ
وجود
ستحدثةِ
القرن العشرين ،ولن أبحث عن ِ
تقريبا بداية ِ
ِ
ُ
َ
صغيرة كاںت هالي مںطقة الفلوجة َ
كثيرة
سباب
عبر التأريخ ثم اںدثرت ُومحيت هي وأهلها
مساجد قديمةٍ أو
ٍ
ٍ
ٍ
ٌ
ﱠ
ُ
َ
ںادرة أتركها هل ا ختصاص ؛ ںںا إذا ﱠكںا ںجهل
بحوث تخصصيةٍ مطولةٍ وإلى
تحتاج إلى
فهذه مسألة
ٍ
مصادر ٍ
ُ
َ
والتجمعات التي أقيمت على امتداد ا رض التي تسمى بالفلوجة والتي تبدأ من الصق وية
المدن والقرى
تفاصيل
ِ
ِ
ُ
بإيجاز عن مديںة الفلوجة
سأتكلم
لكن
فيها..؟
قيمت
أ
وتنتهي إلى شمال المسيب فكيف سںعرف ُد َور العبادة التي
ٍ
ً
ومساجدها التي بقيت عامرة إلى يومںا هذا ،وارتبط نشوؤها بنشوء
المعاصرة وبالتفصيل عن ُدور العبادة فيها
ِ
المديںة المعاصرة سںة ١٨٨٥م وإلى ںهاية العهد الملكي سںة ١٩٥٨م ،خاصة ﱠأن َ
جامع أو ما يسمى
مسجد
أول
بںاء
ٍ
ِ
ٍ
ً
ٌ
ُ َ
ومهم بنشوء المديںة ،كما قد يكون مرتبطا
بالجامع الكبير واںتقال مركز ا دارة إلى الفلوجة مرتبط
بشكل مباش ٍر ٍ
ٍ
َ
ضير فربما
واحد هو المشير كاظم باشا )رحمه ( ؛ لذلك إن سبق أحدهما ا خر بسںة أو أكثر ف
بشخص ٍ
ٍ
َ
ُ
لكن العمل قد يكون جرى عليهما ً
تأخر أحد ا مرين عن ا خر و ﱠ
مور إداريةٍ َ
واحد.
وقت ٍ
معا في ٍ
ٍ
َ
تعكس َ
فبعد هذا التوضيح المهم أردت أن أبين في هذا البحث ﱠأن ُد َور العبادة في ّ
ُ
واقع أهلها
أي مديںةٍ
ِ
ِ
ِ
ً ً
ُ
ُ
ُ
ُ
تںعكس سلوكياتهم وتصرفاتهم
هتمام
بخالقهم وعلى قدر هذا ا
ودياںتهم ومدى
ِ
ِ
ارتباطهم ِ
وتںقل صورة حية لعقيد ِتهم ِ
ُ
ُ
ںحو ا فضل بما ُ
قدر ا ستطاعةِ َ
اليومية في مجتمعا ِتهم ليرتقوا بها َ
َ
خالقهم
تعاليم
يحقق
وتعام تهم
ِ
وتوجيهات ِ
ِ
ّ
وںبيهم.
ِ
ُ
ً ً
ْ
جامع فيها
مسجد
بأول
ا
وثيق
ا
ارتباط
ها
ت
نشأ
مںذ
مديںة
ارتبطت
الحديثةِ
الحاليةِ
الفلوجةِ
ادة ورعايةٍ إلهيةٍ
ٍ
وبإر ٍ
ِ
ٍ
ُ
ﱠ
ﱠ
َ
تسميته باسم )الجامع الكبير(
الذي أ ِس َس سںة ١٨٩٨م على يد المشير كاظم باشا )رحمه ( ،وال فت للںظر أن
ٌ
ٌ
ٌ
ﱠ
ً
َ
ً
مساجد أخرى َ
ً
غيره كاںت مںثورة بين بيوتات
صغيرا قبله أو
مسجدا
له د لة لغوية وواقعية على أن هںالك
ً
َ
ںاحية ثم ُه ِد َم ْت وضاعت ُ
معالمها بعد تأسيس المسجد الجامع الكبير ،أو
الفلوجة أول نشو ِئها بعدما أصبحت
كبيرا في مساحته وبںائه في ذلك العصر ،أو ً
ﱠںه ُيعد ً
الصغيرة ).(١
وبںاء بيوتا ِتهم
قياسا على مساحةِ
ِ
ِ
َ
ﱡ
َ
وحبهم
وهذا يدل على اهتمام أهالي الفلوجة ا وائل
ِ
بالمساجد ؛ ليعكس لںا ذلك التزامهم وارتباطهم بديںهم ِ
ُ
أول عمل يقومون فيه تز ً
صغيرة ثم تحويلها إلى
امںا مع
وتمسكهم بعباد ِتهم ،إذ كان
نشوء مدينتهم كقريةٍ
ٍ
ِ
ِ
بدايات ِ
ٍ
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َ
جديدة في تأريخ تطور المديںةِ هو ُ
جامع لهم مقتدين بعمل
مسجد
إنشاء
ق
واںط
وية
الصق
بدل
مرحلةٍ
ںاحيةٍ
ٍ
ٍ
ِ
ِ
ٍ
ُ
ﱠ
ﱠ
ً
عمل يقوم فيه
الكريم ٍ صلى عليه وآله وسلم عںدما دخل إلى مديںة يثرب
ںبيهم
ِ
مهاجرا إليها ،فكان أول ٍ
َ ﱠ
َ
َ
حياة المديںةِ ﱠ
هو ُ
َ
وتعليم أه ِلها يبدأ من المسجد ،وربما كان في
وںهضتها
وعزها
ليبين أن
جامع فيها ؛
بںاء
ٍ
مسجد ٍ
ٌ
ٌ
ً
ُ
ُ ً
ُ
ً ﱠ
سماوية ﱠأن َمن ْ
المبارك ٌ
سر ٌ
يرفع
إلهي لتنشأ المديںة المعاصرة الحديثة نشأة مباركة ميموںة ،وكأںها رسالة
العمل
ِ
هذا ِ
ً
ذكره ؛ لذلك َ
ً
ً ََْ
رفع ُ َ
ذكر ِ يرفع ُ َ
َ
القصير.
تأسيسها
عمر
ِ
ِ
ذكر هذه المديںةِ وجعل لها اسما وقبو عالميا رغم ِ
ِ
ُ
ْ
توسعت المديںة بسرعةٍ
أمور تںظيميةٍ وعمراںيةٍ
مركز الںاحيةِ وا ِ
دارة إليها وما رافق ذلك من ٍ
وںظرا ںتقال ِ
ُ ﱠ
العوامل ،أبرزها أںها أصبحت
الكثير من
بسبب
موقعها ا ستراتيجي والجغرافي وللحركةِ ا قتصاديةِ النشطةِ
هميةِ ِ
ِ
ِ
ِ
َ
ً
مصبه في
الجسر
القوافل لوجود
مرور
ِ
الوحيد على الفرات من ِ
مںبعه إلى ِ
مركزا دارة المںطقةِ المحيطةِ بها وںقطة ِ
ِ
ِ
َ
َ
َ
ُ
والمسيحيين
واليهود
المسلمين
موال من
وأصحاب
التجار
الكثير من
الزمن ؛ لذلك أقبل عليها
ِ
رؤوس ا ِ
ِ
ِ
ِ
ذلك ِ
والصابئةِ وغيرهم إضافة إلى الكثير من الںاس الساعين للعمل وطلب الرزق أو ا ستقرار في المدن ا مںة ً
طمعا بما
ِ
ِ
ِ
ِ
ُ
َ
وںظرا للتوسع الكبير في المديںة أس َس ْت ُد ُور عبادة أخرى مںها معبدُ
لحياة أفضلً ،
يتوافر فيها من
خدمات أساسيةٍ
ٍ
ِ
ٍ
ٍ
ُ
أهل الفلوجةِ )التور َاة( سںة ١٩١٥م ليكون َ
المعاصرة
دار
)الكںيس( الذي كان يسميه
عبادة في مديںةِ الفلوجةِ
ِ
ٍ
ثاںي ِ
َ
ً
ً
ُ
ٌ
ﱠ
تعصب ٌ
ديںي أو
وائل فلم يكن لديهم
لثقل
ِ
أهل الفلوجةِ ا ِ
اليهود فيها ،كما يبين لںا طبيعة ِ
مما يعطي رسالة واضحة ِ
ٌ
ﱠ
ْ ﱠ
ٌ
مسلم ،وهذا يبين أںهم كاںوا يعيشون
عبادة لدياںةٍ ثاںيةٍ َرغ َم أںها أقلية في
دار
ٍ
ٍ
محيط ٍ
طائفي ولم يعارضوا على بںاء ِ
ّ
والقوميات ولم يكن بين أبںاء الشعب ﱡ
مذهبي.
ديںي أو
أي
ديان
في ٍ
ِ
لكل ا ِ
مودة وتر ٍ
احم وس ٍم واحتر ٍام ِ
ٍ
ٍ
تںاحر ٍ
َ
ﱠ ﱡ
َ
وقد َور َث ا ُ
وسلوكيات
تطب َع كل الوافدين إليها فيما َب ْع ُد بأخ ِق
جداد ،وكذلك
باء وا
بںاء أصالة
ِ
ِ
وتسامح ا ِ
ِ
ُ
ُ
أهل الفلوجةِ ا وائل ﱠ
َ
بتحضرهم
يتفاخر عليهم أهل الفلوجةِ ا وائل
حتى يكوںوا مختلفين عںهم ،ولكي
ِ
ِ
ِ
َ َْ
َ
وتمد ِںهم ورقي سلوكيا ِتهم ؛ لذلك ںرى أهل الفلوجةِ قد حافظوا على هذا )الكںيس( أو التور ِاة إلى يومںا هذا رغم
لتسامحهم.
لتأريخهم و
العبادة واحتر ًاما
اليهود من المديںة احتر ًاما لدار
هجرة
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ً ً
ٌ ً
َ
حم المجتمعي وا خ ِق العظيمةِ التي
كما تحكي لںا هذه التوراة قصة ملحمية رائعة عن
التعايش السلمي والت ِ
ِ
َ
ً
ُ
ُ
ً
ُ
مما َ
وائل ﱠ
ُ
تعكس
شجع طائفة كبيرة من اليهود ليسكںوا ويستثمروا أموالهم فيها ،كما
كان يمتاز بها أهل الفلوجةِ ا
ً
ً
ُ ﱠ
ً
ً
موطںا ً
إضافة إلى الس ِم وا حتر ِام وا كر ِام ً
َ
آمںا لهم وقوة اقتصادية كبيرة
اليهود وجدوا في الفلوجة
التوراة أن
مما َ
لموقعها المتميز ﱠ
عبادة
دار
التكاثر وا
شجعهم على
ٍ
ِ
ںدماج في المجتمع الفلوجي ؛ ولكثرتهم احتاجوا إلى ِ
ِ
ِ
ِ
ً
الدياںات ا خرى التي كاںت موجودة في الفلوجة كالمسيحية والصابئة فلم تكن
أصحاب
عكس
خاصةٍ بهم على
ِ
ِ
ِ
ً
ُ
ُ
ً ً
ُ
ُ
فتأسيس دارين للعبادة
اليهود،
عبادة خاصةٍ بهم كما هو حال
ِ
دار ٍ
تشكل كثافة سكاںية كبيرة تحتاج معها إلى إنشاء ِ
فقط ولدياںتين مختلفتين في بداية نشوء المديںة المعاصرة مع بقائهما َ
عبادة وحيدين في المديںة كثر من
كداري
ٍ
ٌ
ُ
ٌ
َ
ُ
عاما إلى أن َ
خمسين ً
َ
المساجد
وبںاء
توسع ْت وك ُب َر ْت المديںة
ِ
وهاجر اليهود مںها لتبدأ مرحلة جديدة في اںتشار ِ
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َ
ٌ
ٌ
ٌ
َ
ُ
وقوية ُ
مدينتهم
تشكيل
المجتمع الفلوجي أوائل
تبين طبيعة
بعد سںة ١٩٤٨م له مدلو ٌت عظيمة ورسائل واضحة
ِ
ِ
ِ
البحث إن َ
ٌ
شاء ُ تعالى.
ںتائج
ِ
ِ
المعاصرة ،وسنشير إليها في ِ
ُ
َ
المعاصرة
مدينتهم
ائع
ر
ال
الفلوجي
النسيج
على
الضوء
سنسلط
البحث
ومن خ ل هذا
والمتںوع في بدايةِ
ِ
ِ
تشكيل ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٌ
ُ َّ
ً ﱠ
ٌ ُ
ُ
يصف َ
َ
َ
ً
ُ
التںوع
التأريخ ،وهذا
الديںي
عمق
في
الضارب
ه
تںوع
مصغر
اق
ر
ع
ه
كأں
ا،
متںوع
ا
مجتمعي
فسيفساء
ن
كو
ِ
لي ِ
ِ
ُ ﱠَ
َ
وازدهر ْ
المعاصرة التي ُكب َر ْ
وتوسع ْ
َ
َ
أثر
زمن
في
ت
ت
ت
لى
و
ا
الںواة
ل
والتسامح شك
الفلوجةِ
لمديںةِ
ِ
قياسي وعلى ِ
ٍ
ٍ
ُ
ُ
هذا التوسع ُبں ْ
ُ
ُ
الصديق الذي
جامع
جامع شاكر الضاحي الذي أ ِس َس سںة ١٩٤٨م ثم
مساجد أخرى ،وهي
يت
ِ ِ
ِ
ُ
ُ
ً
َ
ُ
َ
َ
وبيوتات
أحياء
بين
متںاثرة
صغيرة
مساجد
إلى
إضافة
١٩٥٣م
سںة
س
س
أ
الذي
الفاروق
جامع
ثم
١٩٥٠م
سںة
س
س
أ
ِ
ٍ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
ُ
ُﱠ
ُﱠ
ُ
الم وهيب الذي أ ِس َس سںة ١٩٣٦م وسمي فيما َب ْعد بمسجد السعدون ومسجد الم أحمد
مسجد
مثل
ِ
المديںةِ ِ
ُ
السرحان العبدلي الذي أ ِس َس على أط له جامع الصديق.
ُ
ُ
ﱡ
ويںقل لںا َ
عبادة َيحكي َ
المجتمع الفلوجي الذي ُي ِحيط به.
تأريخ
نشوء الحي الذي نشأ فيه
دار
ٍ
وكل ِ
ِ
ً
ً
جيال الحاليةِ والقادمةِ في الفلوجة استطعںا أن نستلهمها من
البحث سںعطي رسالة مهمة ل
ومن خ ل هذا
ِ
ِ
ُ
والقوميات والسعي للعيش بس ٍم
ديان
جميع
ومفادها )احتر ُام
المعاصرة
ا جيال ا ولى للمديںة
ِ
ِ
المذاهب وا ِ
ِ
ِ
ْ
ُ
ُ
أجدادںا ا وائلِ ،فس ﱡر عمر ِان مديں ِتںا
والعواصف التي
المحن
وصمودها َرغ َم
وازدهارها
ومحبةٍ مع الجميع كما فعل
ِ
ِ
ِ
ِ
مرت عليها هو ا صل الذي نشأت عليه من ُ
الںظر عن ديںه ومذهبه وقوميته
لق
الخ
والتسامح ِ
خر ِ
ِ
بغض ِ
وقبول ا ِ
ِ
ْ
َ
َ
ْ
هذه
على
فلںحافظ
والتعايش بس ٍم مع الجميع،
الروح المتأصلةِ في مديںتںا ولںعلم أو دںا عليها لںعيش بمحبةٍ
ِ
ِ
ُ
أجدادںا(.
وازدهار كما عاش
وس ٍم
ٍ
ﱠ ﱠ
كںيس سيحكي لںا
مسجد
من
عبادة
دار
كل
وتقع أهمية هذا البحث إضافة لما ذكرںا في بيان أن
ٍ
ٍ
ِ
جامع أو ٍ
ٍ
َ
َ
المعاصرة َ
اتخاذها ً
ً
إداريا للمںطقة ً
وائل حوله أو
وتجمع
عموما
مركزا
بعد
نشوء المديںةِ
ِ
ِ
ِ
تأريخ ِ
بيوتات أه ِلها ا ِ
ِ
ُ
ُ
ُ
ً
سيحكي لںا َ
خصوصا.
الجامع فيه
المسجد
نشوء الحي السكںي الذي نشأ أو أ ِس َس
ّ
ُ
ً
ُ
ُ
ً
المساجد هو
العبادة أو
فتأريخ ُد ِور
حي ولرجا ِته وأه ِله
تأريخا
الجامع
المسجد
لقد أصبح
ِ
ِ
مختصرا ِ
لكل ٍ
ُ
َ
ٌ
ٌ
حضري في ّ
ٌ
ٌ
مكان من ب د المسلمين
تجمع
حقيقي للمجتمعات التي تحيط بها ،ف ُيعقل أن يكون
تأريخ
أي ٍ
ِ
َ
ُ
ٌ
المفروضة عليهم ،كما يعقل أن ُيبںى ُ
دار
مسجد يؤدون فيه صلوا ِتهم
و يكون فيه
غير مأهولةٍ
ٍ
عبادة في ٍ
أرض ِ
ﱠ
ﱠ
َ
بتبرعات أهل ّ
البر
العهد الملكي هي
جميع ُد ِور
البحث أن
ںتائج
العبادة التي ُبںيت إلى ںهايةِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ ِ
خاصة أںںا أثبتںا في ِ
ُ
ُ
حسان لحاجة الںاس إليها ،و يوجد ُ
الزمن.
دار
وا
عبادة ٍ
ٍ
ِ
واحد أنشأته الحكومات المتعاقبة في ذلك ِ
َ
المعاصرة لم ْ
َ
خمسين ً
يكن في الفلوجة ِّكلها ُ
نشأة
من
لى
و
ا
ا
عام
ل
فخ
واحد وتور ٍاة
مسجد
غير
المديںةِ
ِ
ِ
جامع ٍ
ٍ
ٍ
َ
َ
ﱠ
ً
محصورة بحي السراي القديم وحي الحصوة ولم ْ
واحدة ﱠ
يكن
المدة كاںت
مما يدل على أن الفلوجة خ ل هذه
ِ
ٍ
ُ
عبادة أخرى كتفائهم بهما.
الںاس بحاجةٍ إلى ُد ِور
ٍ
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َ
ﱠ
توسع ْ
الفلوجة َ
كبير
بشكل
ت
المساجد ا خرى في بداية سںة ١٩٤٨م وما بعدها يتبين بوضوح أن
اںتشار
ومع
ِ
ِ
ٍ
ٍ
ً
ً
ً
ُ
َ
َ
َ
َ
وهاجر إليها
المعاصرة فتضاعف سكاںها أضعافا مضاعفة
عمر المديںةِ
ِ
وسريع بعد الخمسين سںة ا ولى من ِ
ٍ
ﱠ
توسعتْ
والمستمرة َ
ُ
الكبيرة
الهجرة
كثيرة ،وبسبب هذه
المدن والقرى المحيطةِ بها
اس من
ِ
ِ
ِ
سباب ٍ
ِ
ٍ
الكثير من الں ِ
ُ
ُ
وملحوظ ﱠ
ْ
ُ
ُ
الجديدة َ
ات من
حياء
أصبحت ا
حتى
كبير
ا
حياء السكںية في المديںةِ
ٍ
ات المر ِ
أكبر بعشر ِ
ٍ
بشكل ٍ
ُ
ْ
ُ
المساجد وأصبح في
ات
وأصبحت هذه ا
الفلوجةِ القديمةِ بحييها الوحيدين القديمين
ِ
حياء الجديدة تحوي عشر ِ
ُ
ْ
المساجد بسبب طبيعةِ أهل المديںةِ الذين تربوا على ّ
حي َ
ِّكل ّ
المساجد ورضعوا
حب
وتكاثرت
مسجد.
أكثر من
ِ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ُ
ﱠ
ﱠ
مدينتهم حتى أصبحت المديںة
وإعمار
بںاء
هذا الحب من
ِ
ِ
المساجد في ِ
وائل ،فأخذوا يتسابقون في ِ
ِ
أجدادهم ا ِ
ّ
المساجد ؛ ولكرم وطيبةِ وأخ ِق أه ِلها.
لكثرة ما ُب ِں َي فيها من
ماجد
وبلدة ا
المساجد
تسمى بمديںةِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
ً
ً
ً
ّ
ً
ْ
ُ
ً
يسكن هذه المديںة وينتمي إليها
عںق ِكل َم ْن
فسلمںا ا ولون تأريخا طيبا وسمعة كريمة أصبحت أماںة في ِ
ُ
ُ
الجليل ُ
ُ
المبارك  -رضي عںه
ابن
التابعي
بالعمل ،وكما يقول
بالسكن أو
جداد أو بالمحبةِ أو
بالجذور أو با
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ُ
ُ
َ
)(٢
)َ :م ْن َأربع َ
بلدة َ
سںين ن ِس َب إليها( فما بالك بمن ُوِلد فيها وتربى وعاش َ
عمره في أحضاںها ،أو قضى
أقام في ٍ
َ ﱠ
َ
ُ
ات ،ويتںفس َ
َ
هواءها ورحيقها
خيرها
عمره أو قضى
ويشرب من ما ِئها الفر ِ
أكثر من ِ
عمره كله فيها ،يأكل من ِ
ںصف ِ
َ
وعبقها.
ً
ً
ُ ُ ُ
ُ ﱡ ْ
ببصمته الطيبةِ  ،وبما ُ
مهمة ﱠأن َ
عرف ُوي ُ
يقدم
شار له
ابن المديںةِ يتميز وي
أوض َح مسألة
وفي الختام أ
حب أن ِ
ِ
ُ ُ
ُ
َ
سكن هو وآباؤه وليس بأص ِله
وسلوكه
وبخل ِقه
لمدينته وأه ِلها،
ِ
ِ
وتحضره وعلمه وثقافته ،وليس بما يملك من سںين ٍ
و بما ِله.
ّ
ُ
وأںاصر َم ْن ُ
ُ
الهمم المخلصين ﱠ
ُ
ممن ُي ِوث ُق ما مضى
مجردة من
يوثق
لذلك أبارك
ويكتب بشجاعةٍ
ٍ
أصحاب ِ
ِ
ّ
ٌ ٌ
ً
َ
َ
ً
ليكون ً
ُ
َ
يكتب قضية ںبيلة
جيال القادمةِ  ،ويكون له فيما
تأريخا موثقا صادقا ل
الحاضر
ويوث ُق
بمصداقيةٍ وعلميةٍ ِ
ِ
ٌ
ً
ّ
ً
مںصف ٌ
سواء أكان موافقا لرأيي أو مخالفا له.
علمي
وهدف ٍ
ٍ
سام ليرتقي بالمديںةِ وأه ِلها ...مع احترامي ِ
لكل ر ٍ
أي ٍ

ﺗﺄرﻳﺦ ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﻔﻠﻮﺟﺔ:
ﱠ
إن ا رض التي نشأت عليها فلوجتںا الحالية سںة ١٨٨٥م ،كاںت مںذ القدم تسمى أرض الف ليج أو أرض الفلوجة
ُ َ
المصلحة ﱠللزرع ) ،(٣وذكر الفيروز آبادي في قاموسه
أي :ا رض التي تتشقق لخصوبتها إذا ُسقيت ،أو ا رض
المحيط أںها القرية المشهورة ﱠ
بالسواد ،أي بالزرع ،وموضعها في العراق ) ،(٤فهي أرض زراعية قديمة.
وقد نشأت على أرض الفلوجة العديد من القرى والمستوطںات التي اںدرست وتعود للحضارات القديمة كا كدية
وا شورية والفارسية والروماںية.
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ويذهب بعض الباحثين إلى أن اسمها مأخوذ من اسم موضع قديم في المںطقة ںفسها ،فقد ورد في المصادر
المسمارية باسم )بلوكتو( ،وورد في المصادر ا رامية باسم )بلوكثا( ،وكاںت تسمى )بلوكات( على زمن ا سكںدر
وتبدل اسمها إلى )الفلوجة( ،كما ﱠ
المقدوںي )٣٣١ق.م ٣٢٣-ق.م( ،ﱠ
تبدل اسم ا ںبار من )فيروزشاه( إلى )بيريسا
ﱠ
يوراس( ثم )فوميديثة( ثم ا ںبار ) ،(٥فهم يرون أن اسم الفلوجة ُم ﱠعرب عن هذه ا سماء القديمة ).(٦
علي مصطفى بك ،الذي يسمى لخبرته ا ثارية بشيخ ا ثاريين

وقد ذكر الباحث والخبير ا ثاري المهںدس
ﱠ
في العراق )وهو من أبںاء الفلوجة( أن اليوںاںيين عںدما قدموا حت ل العراق عبروا ںهر الفرات عںد موضع الفلوجة
ْ
ً
ً
معسكرا في تلك المںطقة وهو عںد مدخل الفلوجة الشرقي بداية الحي الصںاعي )إذ ُع ِث َر على
حاليا ،وأنشؤوا
ﱠ
مجموعة من ا ثار بيںها عدد من تماثيل آل ںاهيت كان يحملها الجںود اليوںاںيون ،إذ يعتقدون أںها آلهتهم( ،وقد
ﱠ
ّ
سموا المعسكر )بالوكات( ،كما وردت هذه التسمية على لسان المؤرخ اليوںاںي الشهير )زيںفون( ،إذ ذكر أںه عبر
ﱠ
ںهر الفرات من موضع يقال له )بالوكات( ،وأن هذه التسمية ربما جاءت من تحوير كلمة )بلوتو( التي وردت في
المصادر المسمارية ).(٧
ولقد بقيت بعض التلول ا ثرية التي تدل عليها ،اذ يتوزع على أرض الفلوجة وبين جںباتها وربوعها الكثير من
الت ل والمواقع ا ثرية ،وتتراوح أزماںها بين العصر الكيشي  ١٦٠٠ق.م ،والعصر ا شوري  ٩١١ق.م ،والعصر البابلي
الحديث  ٦٢٥ق.م ــ  ٥٣٩ق.م ) ،(٨وفترات ا حت ل الفارسي والروماںي من  ٥٣٩ق.م ،مثل تل جوخة)مقبرة
البوعلوان( ،وتل )طعس ںعومي( ،وتل )البںاية( ،وتل أبو عبا ،وتل )ا حمر( ،وتل )أبو توثه( ،وتل )أبو ص بيخ(،
ُ
ﱠ
وتل الںمل ،وغيرها ،وقد أزيلت ،وحل مكاںها ُدور السكن ،وأن أهالي الفلوجة القدماء يعرفون مواقعها ).(٩
وشهد العصر ا س مي في كل مراحله )الراشدي وا موي والعباسي والعثماںي( الكثير من الحوادث على أرض
أو مںطقة الفلوجة ،كما نشأت على أرضها الكثير من القرى والتجمعات السكںية ،و ﱠ
لكںها ً
أيضا اںدثرت وت شت
بسبب عوامل كثيرة أهمها الفيضاںات ،ومن أشهر هذه القرى :العمدِ ،د َم ﱠما ،ںقيا ،بںي جعدة ،الزابوقة ).(١٠
وهںاك من كان ُينسب بـ )الفلوجي( في التأريخ نسبة إلى تلك ا رض والقرى التي كاںت تظهر عليها ثم تخفيها
الفيضاںات ،ومن الذين ينسبون إلى تلك المںطقة عشيرة تسمى )الفلوجيين( ،وليس لهم أي ارتباط بمديںة الفلوجة
المعاصرة ).(١١
ﱠإن هذه المدن والقرى التي نشأت على أرض الفلوجة قد عفت واںدثرت ــ ب شك -ولم َ
يبق مںها إ ا تربة
ٍ
وا ط ل مع ا ںهار المںدرسة ) ،(١٢و ع قة لبدء نشوء فلوجتںا الحالية بها.
ُ
وهي كما ذ كرت في كل المصادر اللغوية تعںي ا رض الزراعية الخصبة التي تتفلج عںد مرور جداول الماء
ً
عليها ،وتعرف مںذ القدم بأرض الف ليج أو أرض الفلوجة ،لذلك أرجح أن يكون اسمها ً
خالصا يدل على
عربيا
ا رض الخصبة الصالحة للزراعة التي تتفلج ،أي :تتشقق إذا سقيت بالماء ،كما ذهب إلى ذلك أهل اللغة ).(١٣
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وأرض الفلوجة تمتد من جںوب مديںة ا ںبار القديمة إلى شمال مديںة المسيب ،وتقسم على قسمين :الفلوجة
العليا أو )الفلوجة الكبرى( ،والفلوجة السفلى أو )الفلوجة الصغرى( ).(١٤
وقد قامت على تلك ا رض الزراعية الواسعة العديد من المدن والقرى والبيوت والبساتين وقصور الںزهة
ﱡ
وغيرها ،وكلها تسمى الفلوجة أو أرض الفلوجة ،والتي اںقرضت واںدثرت وعفا عليها الزمن بسبب عوامل كثيرة
أبرزها الحروب وصراعات القوى المختلفة عبر التأريخ ،وكثرة فيضاںات الفرات التي قد تصل حتى إلى بغداد ).(١٥
يقول شيخ ا ثاريين علي مصطفى بك ،ما ںصه) :لم يكن في موقع مديںة الفلوجة وداخل حدودها البلدية
الحالية استيطان سكاںي كبير ً
قديما ،وكل ما وجد فيها هي تلول أثرية قليلة وصغيرة و يزيد ارتفاعها عن مستوى
ا رض المحيطة بها إ قلي ً وذات مساحات صغيرة ً
جدا ،وأن السبب في ذلك كثرة الفيضاںات التي كاںت
تحدث في ںهر الفرات في تلك ا زمںة التي تغرق دورها وتدفع سكاںها إلى الهجرة عںها إلى مںاطق أكثر ً
أمںا،
ُْ ُ
ﱠ
ثم إن ارتفاعها عن مديںة بغداد بارتفاع مںارة جامع سوق الغزل ؛ ولهذا السبب تںحدر مياه الفرات بسرعة وتغ ِرق
َ
صوب الكرخ( ).(١٦
لذا لم تقم مديںة في الفلوجة واستمرت بالبقاء على الرغم من موقعها المتميز بسبب كثرة الفيضاںات التي
كاںت تدمر ما ينشأ من بيوت وتجمعات سكںية ،ولم يتخلص الںاس في أرض الفلوجة من الرعب والخوف من
الفيضاںات إ في العصور ال حقة عںدما فتحت الحكومات الخزاںات الطبيعية الضخمة ستيعاب المياه الزائدة
في خزاںات الحباںية والثرثار والرزازة وحديثة.
ﱠ
ﱠ
وأرى -حسب اط عي -أںه يوجد دليل علمي واحد ُيثبت أن الفلوجة المعاصرة كمديںة حضرية نشأت قبل
ً
امتدادا لمديںة قديمة نشأت قبل قرون في المكان ںفسه ،فلم يكن فيها قبل سںة ١٨٨٥م
سںة ١٨٨٥م ،أو كاںت
ً
أي تجمع سكاںي ملحوظ ،كما ﱠأںه ليس فيها ﱡ
ﱡ
أي مقومات القرية فض على أن تكون فيها مقومات المديںة.
ٌ
ٌ
أما مںطقة الفلوجة كأرض ممتدة من الصق وية شما ً إلى المسيب ً
باحث ٌ
علمي مںصف يستطيع
جںوبا ف يوجد
أن يںكر نشوء تجمعات سكںية فيها عبارة عن قرى صغيرة أو كبيرة أو مدن لها مكاںتها التأريخية عبر العصور
جزءا من الحضارات القديمة التي بسطت ںفوذها على أرض وادي الرافدين ً
الموغلة بالقدم تمثل ً
عموما وأرض
ﱠ
ً
خصوصا كاليوںاںية والفارسية والعربية وا س مية وحتى اليهودية لكںها كلها اںدثرت وت شت وأصبحت
الفلوجة
ً
شك أن جميعها صلة
خر ًابا وأط مهجورة تدل عليها الت ل ا ثرية الكثيرة المتںاثرة على امتداد أرضها ،وب
ٍ
لها و

هلها من قريب و من بعيد بمديںة الفلوجة المعاصرة و بأهلها.

هذه قںاعتي الشخصية على حسب ما قرأت وبحثت ،فمديںة الفلوجة المعاصرة نشأت مع نشوء أول جسر
ً
ً
خشبي )الوحيد على ںهر الفرات في الزمن العثماںي من مںبع الںهر إلى مصبه( وبدأت بالںمو شيئا فشيئا بعد
اكتمال ںصب جسر الفلوجة العثماںي الخشبي على الفرات سںة١٨٨٥م وبںاء خان عويد الحمو على صدر الجسر
ا يسر ،كمكان استراحة للمسافرين من بغداد إلى غرب الفرات ،ومن غرب الفرات إلى بغداد ،؛ لذلك أصبحت
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َ
تلك البقعة ً
َ
وبعض الدكاكين ،وكذلك بںى الوافدون
مركزا لجذب الںاس وتوافدوا إليها وبںوا بيوتا ِتهم القليلة
ً
ً
ً
ً
ً
صغيرا ُسمي بـ )مسجد الوقف( بعد
مسجدا
مجاورا للخان بںى على أط له فيما بعد كاظم باشا
صغيرا
مسجدا
أن أوقف أرضه وما يحيطها لمںافع المسلمين ،وأصبح ذلك التجمع يسمى )قرية الفلوجة( ) ،(١٧وأصبحت تابعة
ً
لںاحية الصق وية ،وكان ذلك ںواة لنشوء الفلوجة المعاصرة المتماسكة التي تجمعت بيوتاتها أو في محلة صغيرة
سميت بـ)السراي( ) ،(١٨نسبة إلى السراي ،أي :مركز الجںدرمة ) (١٩الذي بںاه كاظم باشا سںة ١٨٩٠م لحماية بيته
ومصالحه والجسر َومن يستريح بالخان من المسافرين ،ثم بعد توسع الفلوجة وتزايد الوافدين إليها بںى كاظم باشا
سںة ١٨٩٨م المسجد الكبير الذي سمي في بداية تأسيسه باسمه فأصبحت الفلوجة ُبليدة تقوم حول الجامع ).(٢٠
وجدير بالذكر أںه توجد مديںة أو قرية بين المدن والقرى المقامة على هذه ا رض ً
قديما تسمى مديںة الفلوجة
ً
امتدادا لها ،وإںما ُوجدت مدن وقرى متںاثرة واںدثرت بأسماء مختلفة ومتںوعة في
حتى تكون مديںتںا المعاصرة
أرض أو مںطقة ماتسمى بالفلوجة ).(٢١
وكاںت ا رض الفلوجية الزراعية تضم أراضي ا زركية والنساف والحصي والجبيل والںعيمية والخراب ،وكاںت
هںاك بيوتات بسيطة متںاثرة هںا وهںاك لمزارعين لتلك ا راضي التي تملكها الدولة العثماںية أو َمن أكرمتهم بها
من رجا تها أو رعاياها .وكذلك كاںوا يبيعون مںتجاتهم الزراعية للمارين بهم والعابرين لںهر الفرات )بالشخاتير
والعبارات( ) (٢٢من غرب الفرات إلى شرقه باتجاه بغداد ،وبالعكس ؛ لذلك كان بعض كبار السن في الفلوجة
يروون أن أباءهم وأجدادهم كاںوا يقولون لهم ﱠإںه توجد ﱡ
أي تجمعات سكںية في الفلوجة قبل بںاء الجسر الخشبي
ﱠ
)العبرة( ؛ ن بعض الںاس تعبر من هذا الموضع
العثماںي ،وكان موضع بںاء الجسر أو الفلوجة القديمة يسمى ِ
إلى الضفة ا خرى بواسطة الشخاتير ،وكان بعض الںاس يسكںون في بيوتات بسيطة أو أكواخ متںاثرة يسترزقون
على من يعبر الفرات من هذا الموضع ).(٢٣
سعيد أفںدي

وهذا يوافق ما ذكره المؤرخ شاكر حمود المحمدي في كتابه )تأريخ الفلوجة( :أن السيد
الراوي ﱠمر بتلك المںطقة الزراعية )أرض الفلوجة( سںة ١٨٨٠م ً
قادما من الرمادي إلى بغداد فلم يشاهد فيها إ
ً ً
ّ
عددا قلي من ا كواخ تتجاوز أصابع اليد ،تتںاثر على ضفتي الںهر ،وهم من عشيرة البو حمدان )يمتهںون
البيع للقوافل التي تعبر الفرات( ).(٢٤
لذلك كان أول ظهور لفلوجتںا الحالية عںد تأسيس الجسر الخشبي على ںهر الفرات في ١٨٨٥م بالقرب من
مںطقة الجامع الكبير ً
حاليا ،ومںذ ذلك التأريخ بدأ نشوء المديںة المعاصرة ).(٢٥
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ﻣﺴﺠﺪ اﻟﻮﻗﻒ )١٨٩٨-١٨٨٥م(
نشأت الفلوجة الحالية كما بينت في سںة ١٨٨٥م عںد الصدر ا يسر للجسر الخشبي العثماںي الذي أقيم كأول
جسر على شط الفرات ليربط تلك ا رض بغرب الفرات ،ولم يكن قبل هذا التأريخ من قرية أو مديںة بهذا
ا سم في تلك البقعة من ا رض التي تسمى )الفلوجة( ،بل كاںت ً
أرضا زراعية أو جرداء خالية من أي عمران
)العبرة( أو المارين
أو سكن باستثںاء بعض ا كواخ المتںاثرة التي تتجاوز عدد أصابع اليد يسترزق أهلها على ِ
للعبور من هذا الموضع بين ضفتي الفرات بواسطة شخاتير أو زوارق بدائية.
وتز ً
امںا مع إنشاء الجسر ،قام العمال المشتغلون في إنشاء الجسر وكذلك العاملون في خان عويد الحمو
الجريصي ،والںاس الذين بدؤوا يفدون إلى تلك البقعة من ا رض ببںاء مسجد صغير بمساحة غرفة صغيرة على
مقربة من الجسر ليؤدوا فيه الصلوات الخمس.
ﱠ
وقبل أن ںبين تفاصيل أول مسجد في الفلوجة بد من بيان موجز هم شخصية في ذلك الوقت ،والذي تملك
اض شاسعة في الفلوجة لتتوضح لديںا صورة نشوء الفلوجة المعاصرة والمسجد
أرض هذا المسجد وغيره من أر ٍ
الكبير ،ففي سںة ١٨٨٥م تم ترفيع الضابط العثماںي كاظم بك في إسطںبول إلى رتبة مشير ) (٢٦ومںح لقب باشا ،وتم
تعييںه ً
قائدا لقوات الجںدرمة في العراق ،وكان معه ابن عمه الضابط في الجيش العثماںي )اليوزباشي( مصطفى
حسني بك بن إسماعيل بك )والد الوجيه الفلوجي المرحوم حسن بك( الذي كان له ا ثر الكبير في اقںاعه من
أجل بںاء الجامع الكبير فيما بعد.
ذكر الحقوقي مؤيد بن حسن بك في كتابه )موجز تأريخي عن مديںة الفلوجة ً
قديما في العهدين العثماںي
والملكي( بأن السلطان العثماںي عبدالحميد الثاںي مںح أراضي أميرية غير مستغلة في مقاطعة ا زركيةً ،
وقسما
من أراضي مقاطعة الخراب إلى كاظم باشا ،وأراضي في مقاطعة الخراب من الفلوجة إلى ابن عمه اليوزباشي
مصطفى حسني بك ،وأن أراضي مقاطعة الخراب متروكة وتںبت فيها ا دغال وأشجار الطرفة والصفصاف
)زور( ).(٢٧
ً
وبركة ً
وعںدما قدم كاظم باشا في سںة ١٨٩٠م إلى أرض الفلوجة كان َم ْق َد ُمه ً
وفتحا ِل َما ُس ِّمي بعد ذلك
خيرا
ﱠ
بمديںة الفلوجة المعاصرة ،إذ قام باستئجار قلعة الم ك ا رمںي )قومجيان( ) (٢٨ــ كان موقعها مكان دار الوجيه
المرحوم عبد الكريم الضامن الحالي ،مقابل الجامع الكبيرــ لغرض التںزه ومتابعة شؤون مزارعه في الفلوجة ).(٢٩
ولما رأى مزارعه وموقع الجسر الخشبي ا ستراتيجي وأںه أصبح الطريق الوحيد الذي يربط بين بغداد والمںاطق
الواقعة غرب الفرات ومںه إلى الشام وجد ضرورة أن يوفر حماية للجسر ولهذه المںطقة المهمة وللقوافل التي
تستريح عںد رأس الجسر والخان وكذلك لحماية بيته وأراضيه ؛ لذا قرر ـــ رحمه
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ںفسها التي سكن فيها الفلوجة بںاء مركز لقوة الجںدرمة ،بمشاركة ابن عمه اليوزباشي مصطفى بك الذي باشر
دار له في السںة ںفسها ،وأكمل بںاء الدار وملحقاتها في ںهاية سںة ١٨٩٢م ).(٣٠
ببںاء ٍ
وساعدت هذه الحامية كثيرا في ازدياد عدد الںاس المقبلين على السكن أو العمل كباعة للںاس المارين على
الجسر أو الذين يستريحون في خان عويد وغيره من خاںات بدأت بالتكاثر ،ولما كاںت ا رض الممتدة من رأس
ً
الجسر الخشبي شما إلى بداية ا رض الزراعية المسماة فيما بعد بـ )الب وي( مسجلة باسم قائد الجںدرمة في
العراق المشير كاظم باشا ،فقد تمت موافقته على وقف جزء من أرضه لبںاء مسجد صغير )بمساحة مقدارها
٢١٣م (٢بدل المسجد الصغير الذي أنشأه العمال وأهل الفلوجة بداية تجمعهم عںد رأس الجسر قرب خان عويد،
ً ُ
جامعا تؤدى فيه الصلوات الخمس إضافة إلى ص ة الجمعة والعيدين.
ثم أصبح
ُ
وس ِّمي هذا المسجد بـ )مسجد الوقف( ربما بسبب أںه ُبںي على أرض أوقفها كاظم باشا لبںاء مسجد وما
يحتاج إليه من أبنية وملحقات له ،واستمرت الصلوات الخمس فيه إضافة إلى ص ة الجمعة والعيدين إلى أن
اكتمل بںاء جامع كاظم باشا الكبير سںة ١٨٩٨م )الذي ُس ِّمي بعد الحقبة العثماںية بجامع الفلوجة الكبير( ) ،(٣١وتم
هدم المسجد الصغير )مسجد الوقف( ںتفاء الحاجة إليه )حيث إںه قريب ً
جدا من جامع كاظم باشا الكبير(،
وأصبحت أرضه وا رض القريبة مںه موقوفة للجامع بأمر مںه )رحمه ( ،وبںيت على تلك ا رض مع الحواںيت
التي ُأنشأت بقربها عدة حواںيت أخرى مع مقهى أصبحت موقوفة ً
أيضا للجامع.
لقد بقي المسجد الصغير الذي ُهدم وأصبح مكاںه )مسجد الوقف( يؤدي مهمته )من سںة ١٨٨٥م إلى ١٨٩٨م(
أي مدة )ً (١٣
عاما ،إذ كان الںاس يؤدون فيه الصلوات الخمس وص ة الجمعة والعيدين ،وكان المسجد يكفي
الںاس في ذلك الوقت ؛ ن بيوتات الفلوجة تتجاوز الخمسين بيتا في ذلك الوقت ) ،(٣٢ںه بعد تزايد عدد
ً
سكان المديںة إلى سںة ١٩٠٦م أصبح فيها مائة دار وجامع واحد ومدرسة ابتدائية واحدة وعشرون دكاںا ،وأربعة
مقاه ،وتلغراف واحد ،كما ذكرت ذلك سالںامة بغداد ).(٣٣
خاںات ،وث ثة ٍ

اﻟﺠﺎﻣﻊ اﻟﻜﺒﻴﺮ )١٨٩٨م(
ُ
ُ ﱠ
ً
المصلى الصغير الذي بںاه العمال وأهل الخان ومن سكن بقربهم
بينت سابقا أن أول مسجد أسس في الفلوجة هو
ً
ً
صغيرا ُس ِّمي )مسجد الوقف( سںة
مسجدا
سںة ١٨٨٥م ،ولما وفد كاظم باشا على الفلوجة وسكن فيها هدمه وبںى
ﱠ
١٨٩٠م ،بإمكاںات بسيطة من الطين والل ِبن لحاجة الںاس قامة صلواتهم بعد أن بدأت تتجمع البيوت عںد رأس
الجسر وخان عويد واستمر قائما إلى سںة ١٨٩٨م ،حيث ُهدم بعد اكتمال جامع كاظم باشا الكبير ،وأخذ الںاس
ً
يشيرون إليه بالجامع الصغير ،وأصبحت أرضه وقفا للجامع الكبير.
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وفي سںة ١٨٩٨م بمشورة من الضابط العثماںي اليوزباشي مصطفى حسني بك بن إسماعيل بك ــ والد الوجيه
الفلوجي حسن بك ــ وافق كاظم باشا على بںاء جامع كبير من ںفقته الخاصة ليسع ا عداد المتزايدة الوافدة إلى
قرية الفلوجة آںذاك وسمي بمسجد كاظم باشا ،والذي ُسمي بعد اںتهاء الحكم العثماںي بالجامع الكبير)وهو على
موقع الجامع الكبير الحالي ںفسه( ،وقد بںاه أمام قلعة قومجيان التي كان يسكںها والتي اشتراها بعد بضعة عقود
من الزمن عبدالكريم الضامن ،وهدمها وبںى مكاںها بيته الذي ما زال قائما إلى ا ن أمام الباب الرئيس للجامع
الكبير مباشرة ).(٣٤
ً
عمقا و  ٣٠م ً
عرضا ،أي :بمساحة )٦٠٠متر( ،وعلى طراز الجوامع
ُوب ِںي حرم الجامع بشكل مستطيل ٢٠م
القديمة في العهد العباسي مثل المدرسة المستںصرية الذي يكون فيها حرم الجامع يحتوي على عدد من ا عمدة
المشيدة با جر والجص والمربوطة من ا على بأقواس مبنية با جر والجص ،وفوق كل أربعة أعمدة سقف على
شكل قبة )عكادة( ںصف كروية مشكلة أروقة ث ثة مت صقة ،والمحراب يقع في وسط الضلع الجںوبي من حرم
الجامع ،وكاںت له مئذںة إسطواںية الشكل ارتفاعها ً ٣٠
مترا مشيدة با جر والجص إلى قمتها ،وفي داخلها درج
حلزوںي يبدأ بابه من سطح الجامع حتى يصل إلى الشرفة الدائرية )حوض المںارة( المزيںة أسفلها بمقرںصات،
ويضم جزؤها ا سطواںي ںوافذ صغيرة ل ںارة والتهوية ،ومن الشرفة يستمر الجزء ا سطواںي من المںارة با رتفاع
سوار عريضة ترتكز
إلى القمة التي ثبت فوقها ه ل وںجمة مصںوعان من مادة الںحاس .وكان سقفه يرتكز على ٍ
عليها ا قواس لتحمل القباب ).(٣٥
ولما تم بںاء الجامع الكبير على الںفقة الخاصة للمشير كاظم باشا وبإشراف ابن عمه مصطفى بك ،سافر مصطفى
بك إلى بغداد واستقدم المرحوم الشيخ إبراهيم المدرس الجبوري ،وهو من علماء بغداد ليكون أول إمام وخطيب
لجامع كاظم باشا في الفلوجة ) ،(٣٦وسكن في الفلوجة وبقي ً
وخطيبا في الجامع ً
ً
تقريبا  ١٨سںة إلى حدود سںة
إماما
ُﱠ
الم وهب )وهو من أهل عاںه وهاجر إلى بغداد/الكرخ(،
١٩١٦م ) .(٣٧حيث أصبح مكاںه الشيخ عبد العزيز
ﱠ
ُ
وجاء من الكرخ ليكون ً
ً
وخطيبا في الفلوجة ،إذ ںقل إلى بغداد سںة ١٩٢٨م .وبعده تولى ا مامة الشيخ عبد
إماما
الحكيم زعين من أئمة الجيش في العهد العثماںي )وهو من بغداد ً
أيضا( ،وفي ٢٨/١/١٩٣٠م أصبح الشيخ حامد
الم ﱠ حويش )جاء من بغداد( ً
ً
بن أحمد ُ
وخطيبا للجامع ،وهو الذي أسس في الجامع المدرسة الدينية
إماما
ا صفية في سںة ١٩٤٤م ) ،(٣٨وسماها با صفية نسبة إلى مدرسة دينية في بغداد اسمها)المدرسة ا صفية( وسبب
ُ
تسمية مدرسة بغداد بهذا ا سم نسبة إلى باںيها )آصف أفںدي( ) ،(٣٩وبقي إلى سںة ١٩٤٦م حيث ںقل إلى بغداد
ً
في ٢٥/٧/١٩٤٦م إذ عمل ً
ً
ومدرسا في جامع )الںعماںي( ،ثم ںقل إلى جامع
وخطيبا في جامع )خضر بك(،
إماما
وخطيبا إلى ٣٠/٢/١٩٦٢م ،إذ أصبح ً
الشيخ )عبدالقادر الكي ںي( في ٤/١/١٩٥٩م ،وعمل هںاك ً
ً
مدرسا في
إماما
مدرسة )ںائلة خاتون( حتى توفاه في ١٢/١/١٩٦٣م ) ،(٤٠وبعده كان ً
ً
وخطيبا في الجامع الكبير الشيخ عبد
إماما
ُ
العزيز إبراهيم العاںي حتى توفاه في ٩/٩/١٩٤٩م ُودفن في مقبرة الفلوجة القديمة ) ،(٤١وأسںدت إدارة المدرسة
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ا صفية إلى القاضي أمين الخطيب الكبيسي )من علماء بغداد والمهاجر إليها من كبيسة( سںة ١٩٤٦م ،إلى
أن توفاه في ٢٣/٤/١٩٤٨م ودفن في مقبرة الفلوجة القديمة ،وكان الشيخ عبد العزيز سالم السامرائي ً
مدرسا في
ُ
المدرسة الدينية في هيت وبعد وفاة القاضي أمين الخطيب ںقل إلى المدرسة ا صفية في شهر مايس سںة
١٩٤٨م ليكون مديرها ،ثم بعد وفاة الشيخ عبدالعزيز العاںي أصبح با ضافة إلى إدارته للمدرسة ا صفية ً
إماما
ُ
وخطيبا للجامع الكبير إلى أن ّ
ً
اشتد عليه المرض وںقل إلى المدرسة الدينية في سامراء عںد أهله سںة١٩٧١م ثم
توفي )رحمه ( يوم ا ثںين ٣/١١/١٩٧٣م ).(٤٢
ﱠ
وجدير با شارة أںه في عهد الشيخ حامد ُم حويش وفي زمن وجود قائمقام قضاء الفلوجة السيد شاكر فهمي
سںة ١٩٣٦م تم توسيع الجامع الكبير لعدم استيعابه أعداد المصلين المتزايدة خاصة أںه يوجد مسجد جامع في
المديںة غيره ،فقام عدد من وجهاء الفلوجة بالتبرع وا شراف على العمل.
ُ ﱠ
المصلى مع بںاء طارمة بعرض أربعة أمتار على طول واجهة الجامع ،وبںوا
وشمل ا عمار توسيع مساحة
ً
السقوف با جر والحديد )الشيلمان( المعروف ً
محليا بـ )العكادة( بد من ا خشاب ).(٤٣
وكان للمسجد الكبير ولمدرسته الفضل والتأثير الكبير على الفلوجة وغيرها فقد تخرج في هذه المدرسة المباركة
عيون المشايخ والدعاة المسلمين الصالحين المصلحين ومںهم:
الشيخ إبراهيم الجدي ،الشيخ الدكتور إبراهيم صايل الفهداوي ،الدكتور أحمد عبيد الكبيسي ،الشيخ أيوب
فياض الكبيسي ،الشيخ جمال شاكر ںزال التكريتي،الشيخ الدكتور حارث سليمان ضاري الزوبعي ،الدكتور
حمد عبيد عبد

الكبيسي ،الشيخ خليل

الفياض ،الشيخ طه حمدون السامرائي ،الشيخ الدكتور طه جابر

فياض العلواںي ،الشيخ الدكتور عبدالحكيم السعدي ،الشيخ الدكتور عبدالرزاق السعدي ،الشيخ عبدالرزاق
محمود حبيب ،الشيخ عبدالستار الكبيسي ،الشيخ عبدالعليم السعدي ،الشيخ الدكتور عبدالقادر رحيم الهيتي،
الشيخ الدكتور عبدالملك السعدي ،الشيخ الدكتور فرج توفيق الوليد ،الشيخ مصطفى بابير الںيجيري ،الشيخ
الدكتور مشعان سعود العيساوي ،الشيخ الدكتور هاشم جميل القيسي ،الشيخ الدكتور ياسين ںاصر الخطيب،
الشيخ الشهيد حمزة عباس العيساوي..وغيرهم كثير ).(٤٤

اﻟﺘﻮراة )اﻟﻜﻴﻨﺲ( )١٩١٥م(
ّ
من أهم أهداف بحثي بيان تأريخ وتأسيس دور العبادة في الفلوجة وتسليط الضوء من خ ل ِكل دار عبادة على
المجتمع الفلوجي القديم الذي يرتبط بتلك الدار ؛ لتكون لديںا صورة واضحة عن دار العبادة والںاس الذين أنشؤوه
وعمروه وارتبطوا به وهذا يعكس مدى ارتباطهم بديںهم وتأثير دار العبادة فيهم وفي سلوكياتهم وحياتهم وتعايشهم
مع ا خرين.
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و همية موضوع تعايش اليهود وتكاثرهم في المجتمع الفلوجي مںذ نشوء المديںة المعاصرة وحتى ںهاية العهد
خصوصا والعراق ً
ً
عموما وجدت لز ًاما ﱠ
علي أن
الملكي ،ولقلة المعلومات عںهم خاصة بعد رحيلهم عن المديںة
ً
اتوسع قلي في تأريخهم في المديںة وطريقة تعايشهم وتعايش أهل المديںة معهم إضافة إلى تفصيل القول في دار
عبادتهم.
قبل نشوء قرية الفلوجة المعاصرة سںة ١٨٨٥م ،كاںت ںاحية الصق وية )التي أصبحت ںاحية في سںة ١٨٧٠م ــ
زمن الوالي العثماںي مدحت باشا ــ( هي مركز الجذب التجاري النشط بين بغداد والمںاطق الغربية من العراق
وسوريا )ومن عںدها كذلك تعبر القوافل التجارية ںهر الفرات بواسطة الشخاتير والزوارق( ؛ لذلك سكںتها عوائل
من الجبور والجميلة والحديثيين والعاںيين والتكارتة والمشاهدة ...وغيرهم لغرض ا ستثمار فيها ،كما سكن فيها
بعض اليهود ،وفتحوا مح ت تجارية فيها ،ومارسوا العمل التجاري ،واشترى عدد مںهم ا راضي والبساتين ،ومںهم
ً
)رابيل الياهو( الذي كان يمتلك بستاںا في الصق وية ).(٤٥
وبعد نشوء الفلوجة وتحويلها إلى ںاحية والصق وية إلى قرية تابعة للفلوجة ً
رسميا في سںة ١٩٠٠م ،تحول مركز
الثقل التجاري إليها فهاجر الكثير من ساكںي الصق وية إلى الفلوجة ِم ﱠمن سكن الصق وية ً
طلبا للرزق والتجارة
بما توفره الںاحية بمركز إدارتها وحاميتها العسكرية من أمان للقوافل العابرة عن طريقها ) ،(٤٦وهو ما يعطيںا صورة
ُ
واضحة لما كاںت عليه الفلوجة بداية نشأتها ،فلو أسس الجسر الخشبي في الصق وية وبقيت فيها إدارة الںاحية
وما يرافقها من حامية عسكرية ،صبحت الصق وية مديںة عامرة وما حدث من تطور وعمران في الفلوجة لحدث
ً
في الصق وية ،وقد تنشأ مديںة الفلوجة المعاصرة أص أو ربما نشأت فيها قرية بسيطة ،كما نشأت على امتداد
ضفتي الںهر من القرى.
وكذلك تتوضح لںا الصورة عن العوائل ا ولى التي سكںت مديںة الفلوجة المعاصرة والتي سكںت في البدء في
الصق وية ،وهجرتها عںد تحول مركز ا دارة وطريق القوافل عںها ،فلم يكن تمسكهم بالمديںة وأرضها وجغرافيتها،
و اںتماء لديهم للںاحية أو لبيوتاتهم ومح تهم بل يسعون خلف مصالحهم وأرزاقهم ،حالهم كحال أغلب الںاس،
ً
وهذا المعيار الذي قد تنشأ وتزدهر به المدن وقد تضمحل بسببه وتموت وتكون أط ؛ لذلك هجروها واںتقلوا
إلى الفلوجة التي تدل كل المعطيات أںها ستكون مديںة تجارية وستزدهر تجارتهم فيها بسبب الجسر الذي جعلها
طريق القوافل الوحيد بين ضفتي الںهر في المںطقة ،على العكس من أهالي الصق وية ِم ﱠمن أصولهم وعشائرهم
اض ومزارع فيها فبقوا في أرضهم ومزارعهم ومع عشائرهم.
من الصق وية وأريافها ولديهم أر ٍ
ومع هجرة أكثر أهل الصق وية ِم ﱠمن كان يسكن مركز الںاحية إلى الفلوجة ارتحل معهم أغلب اليهود ،والقسم
ا كبر من اليهود الذين سكںوا الفلوجة ارتحلوا إليها من بغداد ،واشتروا أراضي قريبة من الجسر الخشبي العثماںي،
وكاںت ضمن سوق الفلوجة القديم ؛ لغرض بںاء حواںيت تجارية فيها ،واختاروا بيوتهم بالقرب من دكاكيںهم في
السوق القديم في حي السراي ،وفي شارع الجسر الخشبي ،وشارع السراي ،وقرب الجامع الكبير ).(٤٧
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وازداد عدد اليهود في الفلوجة بعد ا حت ل البريطاںي للمديںة سںة ١٩١٧م ،وأصبح عدد اليهود في الفلوجة
سںة ١٩٢٨م بحدود الخمسين ً
بيتا ً
تقريبا ) (١٥٠نسمة )حسب تقرير قائمقامية قضاء الفلوجة( ) ،(٤٨وهذا عدد كبير
في ذلك الوقت ،خاصة إذا علمںا أن جميع بيوت الفلوجة في سںة ١٩١٩م من مسلمين ويهود ومسيحيين وصابئة
كاںت )ً (١٥٠
بيتا فقط ).(٤٩
ً
وںظرا لعدد اليهود الكبير في ذلك الوقت واںدماجهم في المجتمع الفلوجي احتاجوا إلى معبد خاص بهم قامة
صلواتهم وشعائرهم الخاصة بهم فبںوا ً
معبدا )كںيس( يسميه أهل الفلوجة )التوراة( شيدوه ً
تقريبا سںة ١٩١٥م وسط
سوق الفلوجة القديم )بقرب مطعم حجي حسين القديم ً
مكاںيا( ).(٥١)(٥٠
وكاںوا يمارسون طقوسهم الدينية فيه بكل حرية ،وكان يحضر للمعبد يوم عطلتهم )السبت( بعض اليهود الذين
بقوا في الصق وية ،وكذلك بعض اليهود العاملين في الجيش البريطاںي في معسكر الحباںية ،وكان اليهود يعلمون
أبںائهم في ذلك المعبد ).(٥٢
واستمر اليهود في إقامة صلواتهم وعباداتهم في التوراة ،ولم يقوموا بتوسعة التوراة أو بتجديدها ،والظاهر أںها
كاںت تكفيهم رغم تزايد اعدادهم في الفلوجة فبعد سںة ١٩٢٣م )عںدما فتحت شركة ــ ںيرن ــ طريقها بين بغداد
وب د الشام عبر الصحراء( ،دفع ذلك المزيد من اليهود للقدوم من بغداد إلى الفلوجة ستثمار أموالهم فيها.
وبعد افتتاح جسر الفلوجة الحديدي سںة ١٩٣٣م وازدياد أهمية الفلوجة التجارية وا ستثمارية ،ازداد عدد
ً
اليهود فيها حتى بلغت أعدادهم حسب إحصاء ١٩٤٧م ) (٤٤٦نسمة وبواقع )ً (٢٤١
ذكورا  ,و) (٢٠٥إںاثا )(٥٣مما
يدلل على ارتياحهم الشديد في المديںة وتعايشهم السلمي مع ا خرين ،فكاںت ع قة أهل الفلوجة باليهود ع قة
طبيعية جدا مبنية على ا حترام وا خوة وحسن الجيرة والمواطںة والتآلف المدںي ،وكاںت لقسم مںهم مصالح
مشتركة وشراكات عمل وصداقات ،وكاںوا يتبادلون الزيارات في المںاسبات ،ولشدة التقارب والتمازج بين العوائل
ربما تأثروا ببعض العادات أو الموروثات اليهودية ومںها برأيي )زكريا( ) (٥٤التي مازالت بعض العوائل الفلوجية
القديمة متمسكة بها وتصر على إحيائها كل سںة .وعںدما حدثت محںة مايس١٩٤١م )الهجة( وترك أهل الفلوجة
مںازلهم ،اصطحبوا اليهود معهم ).(٥٥
وعاش اليهود في الفلوجة بشكل طبيعي كجزء أصيل من نسيج المديںة المتںوع الذي كان يمثل العراق بتںوعه
وتعايش أبںائه حتى كان لهم دور بارز في اقتصاد المديںة وتجارتها ،وتولى بعضهم مںاصب فيها ،ففي سںة ١٩٣١م
كان المجلس البلدي لمديںة الفلوجة والمكون من ستة من وجهائها ،أحدهم هو الوجيه )حوكي غبابه( كممثل عن
اليهود في المديںة.
وكان اليهودي حوكي غبابه هو الملتزم لرسوم العبور على جسر الفلوجة الخشبي سںة ١٩٢٤م.
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وكان اليهودي روبيل آغا بابا قد حصل على إمتياز ںقل الںفط ا سود بالخزاںات الحوضية الںهرية ُ
)الد َوب(
من مستودع الںفط في الفلوجة إلى كل المكائن الزراعية المںتشرة بين المسيب وهيت ).(٥٦
وعںدما تأسست أول مدرسة ابتدائية في الفلوجة للبںات سںة ١٩٣٢م كاںت تديرها معلمات يهوديات ،وأول
مديرات هذه المدرسة اليهودية الست راحيل مفلس ثم استلمت ا دارة في سںة ١٩٣٥م الست أليزة منشي
مكحل ) ،(٥٧حتى عرفت المدرسة باسمها بين الںاس ).(٥٨
وكان اليهود في الفلوجة مشهورين بتجارة المواد الغذائية والحبوب والدهن والقماش ،وكان قسم مںهم كذلك
ّ
يبدلون ما لديهم مع الںاس بالحبوب والصوف والبيض والدجاج ،ويجمعون
عطارين متجولين في القرى وا رياف ِ
الحاصل لبيعه في أسواق بغداد على ا غلب ،ومںهم اليهودي يوسف سنبل ،ومںهم من يربي ا بقار لغرض بيع
الحليب وا لبان ،ومںهم من عمل في الصياغة ،ومںهم في الںجارة...وغيرها من المهن.
وكان لليهود قصاب خاص بهم )يقع دكاںه في سوق القصابين عںد ںهاية دربوںة بيت حلبوس والتقائها بسوق
الع وي القديم(.
ولما كان عدد اليهود في الفلوجة ً
كبيرا فقد وجدت لهم مقبرتان ،إحداهما اشترى أرضها )اسرائيل أغا بابا(
ومساحتها ً
تقريبا ً ١,٥
دوںما ،ومكاںها كما يقول ا ستاذ الدكتور منسي المسلط في كتابه )الفلوجة في تأريخ العراق
المعاصر( في مكان ُدور كل من المختار جميل العاںي ،وعلي عيسى ،ومںاچد صالح الكبيسي وآخرين.
ومقبرة أخرى مكاںها شرق ثاںوية الفلوجة للبںات ً
حاليا وتںحصر بين بيت القصاب حسين العسلة وبيت ضابط
الشرطة السابق )حسن أفںدي الراوي( أو يسمى حسن الشايب .وقد ُجرفت هذه المقابر وعفيت بعد هجرتهم من
المديںة ).(٥٩
ُ
وكاںت للمعاملة الحسںة من أهل الفلوجة تجاه اليهود ،أن الكثير مںهم كاںوا يرفضون ترك الفلوجة والعراق
والهجرة إلى فلسطين ،ولكن المںظمات الصهيوںية كاںت تستعمل وسائل متعددة جبار اليهود على المغادرة،
مثل تأجيج مشاعر المسلمين ل عتداء على اليهود بقصد دفعهم للهجرة وترك العراق ،وتعرضت بعض بيوتهم إلى
تفجيرات لتثير فيهم الرعب دون قتلهم ،وغيرها من الوسائل.
وقد روى لي عمي الحاج وليد حرحوش الكريفعاوي أن ً
يهوديا اسمه صالح من شدة حبه لمديںة الفلوجة ورفضه
ً
)يارب موسى ﱠ
ﱠ
ورب خاتم ا ںبياء إذا كان بد من مغادرة الفلوجة فأمتںي فيها(،
مغادرتها مع أهله دعا قائ :
وكان أهله قد جهزوا أمتعتهم وحقائبهم للسفر ،فقدر

أن يتمشى قرب الجسر الحديد )القديم( فدهسته سيارة

مسرعة ومات في مكاںه ودفن في الفلوجة ).(٦٠
ولتأثر اليهود بأهل الفلوجة تصاهروا فيما بيںهم فأسلم بعضهم وتزوج من بںات الفلوجة وبقوا فيها ،واںصهروا في
المجتمع الفلوجي ف أحد يستطيع تمييزهم أو معرفتهم إ القليل الںادر من كبار السن من أهل الفلوجة ا وائل،
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و يحبون أن يذكروا أسماءهم حتى ُيساء إليهم بأي كلمة ولكي ُيميزوا عن سائر أهل المديںة ) ،(٦١وهذا من
ُ
الخلق العظيم هل المديںة ،كما تزوج بعض المسلمين من اليهوديات وأسلمن وأںجبن ).(٦٢
وبقي هذا الوئام وا حترام بيںهم ولم تسجل أي حالة تجاوز أو اعتداء عليهم بسبب ديںهم أو عبادتهم ،ولم
يمںعهم أحد من إقامة صلواتهم في معبدهم التوراة أو يتجاوز على معبدهم حتى رحلوا من الفلوجة بعد ١٩٥٠م
إلى فلسطين ،وكما ذكرت قبل قليل فبسبب المعاملة الحسںة وحبهم للفلوجة وأهلها ِلما لمسوه من محبة واحترام
ً
قسرا من مںظماتهم الصهيوںية ،بل تمںى بعضهم مثل يعقوب ساسون
وتقدير رفض الكثير مںهم ترك الفلوجة إ
الموت على تركه المديںة ،ورغم التهجير الصهيوںي القسري لهم بشتى الوسائل بقي قسم مںهم في الفلوجة إلى
الستيںات وربما بعدها على حد رواية السيد

سلمان حماشي ).(٦٣

وبقيت بيوتهم تحكي تأريخهم وحياتهم ا جتماعية ،وبقي معبدهم على حاله إلى يومںا هذا لم يجرؤ أحد على
تهديمه أو التجاوز عليه ؛ ن أهل الفلوجة يحترمون دياںات ا خرين وخاصة من ساكںهم وجاورهم ويرون أن
َ
التوراة أحد بيوت المخصصة للعبادة ف يجوز التجاوز عليها ي سبب كان فهي مما شمله بقولهَ { :ول ْو
ﱠ َ
ْ َ
اس َب ْع َض ُه ْم ب َب ْعض َل ُه ّد َم ْت َص َوام ُع َوب َي ٌع َو َص َل َو ٌ
َد ْف ُع ا ﱠ ِ ﱠ
الں َ
ات َو َم َس ِاج ُد ُيذك ُر ِف َيها ْاس ُم ا ِ ك ِث ًيرا } ]الحج[٤٠:
ِ ٍ ِ
ِ ِ
فجمهور المفسرين أن )صلوات( هي كںائس اليهود سميت بها ؛ ںها يصلى فيها وقيل أصلها صلوتا بالعبراںية
فعربت ) ،(٦٤وستبقى هذه الصلوات أو التوراة كما يسميها أهل الفلوجة ً
شاهدا ً
حيا يحكي لںا عن تأريخ المديںة
وأهلها واحترامهم للدياںات ا خرى و عن أصالة أهلها الذين يأخذون طائفة مسالمة متعايشة معهم بجريرة بںي
جلدتهم أو دياںتهم ويحاسبوںهم عن جرائم ملتهم مع المسلمين والعرب في فلسطين.
وأرى من الضروري أن تتبںى جامعة الفلوجة إنشاء متحف للمديںة ،وتفاتح الجهات ذات الع قة ؛ ليكون
موقعه على أرض التوراة قبل أن يتجاوز أهل المح ت أو غيرهم عليها بعد أن تهدمت ،وأصبحت ً
أرضا خالية
من أي بںاء ،ليحكي هذا المتحف ل جيال الںاشئة والقادمة تأريخ مدينتهم الذي أعطى أعظم الدروس العملية
في التعايش السلمي واحترام الدياںات والقوميات ا خرى.

ﻣﺴﺠﺪ اﻟﺴﻌﺪون )١٩٣٦م(
ںظرا لتوسع المديںة العمراںي وامتداد السكن إلى ما قبل )طعس ںعومي( احتاج الںاس من أصحاب البيوت في
ﱠ
أطراف السكن الذين يبعد عںهم المسجد الوحيد )الجامع الكبير( إلى مسجد أو ُمصلى قامة الصلوات الخمس
دون الجمعة فيه ،فهي تقام إ في الجامع الكبير ،فكان من الصعب على الںاس في أطراف المديںة الذهاب
وا ياب إلى الجامع الكبير لحضور الصلوات الخمس.
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ُﱠ
الم عبدالوهاب أحمد ا لوسي المشهداںي سںة ١٩٣٦م الساكن في ںهاية شارع ا طباء بالقرب من
لذا قام
ً
ً
صغيرا يعلم فيه الصبية القرآن الكريم ،ولكي تقام
مسجدا
مدرسة ا ںبار ا بتدائية باقتطاع جزء من داره ليجعله
ﱠ
فيه الصلوات الخمس ،فسمي المسجد في البداية باسمه )مسجد ُم وهيب( ،وبعد وفاته خلفه في تعليم القرآن
ً ُﱠ
الم مشحن.
والص ة بالںاس إماما
ثم بمرور الزمن وتوسع المديںة أخذ المشرفون عليه يحاولون توسعته مر ًارا حتى ولو ببضعة أمتار حتى أصبح
ُ
ً
مسجدا ً
عامرا بمساحة جيدة ،وألحق بالمسجد قاعة للمںاسبات الدينية ولمجالس العزاء ،ولم ںصل إلى
ا ن
السبب الحقيقي بتسميته بمسجد السعدون ،إ ما يذكره د .منسي المسلط في كتابه الفلوجة في تأريخ العراق
ﱠ ُ
ُ
ﱠ
المعاصر ) (٦٥أںه أشيع بين الںاس أن التسمية ترجع إلى أصل صاحب الدار الذي ش ِّيد عليه المسجد قبل أن
ُﱠ
للم وهيب كوںه من عائلة السعدون المعروفة في البصرة.
يكون البيت

ﺟﺎﻣﻊ ﺷﺎﻛﺮ اﻟﻀﺎﺣﻲ )١٩٤٨م(
ً ﱠ
وضحت سابقا أن أول مسجد بںي في قرية الفلوجة القديمة والتي نشأت سںة ١٨٨٥م ،هو مسجد الوقف الذي
ُهدم بعد أن بںى المرحوم كاظم باشا المسجد الجامع العثماںي الكبير في الفلوجة سںة ١٨٩٨م.
وبعد مرور ٥٠سںة ،أي في سںة ١٩٤٨م تم اںجاز بںاء المسجد الجامع الثاںي في الفلوجة )جامع الحاج شاكر
الضاحي(.
جاءت فكرة بںاء هذا المسجد بعد تزايد عدد سكان الفلوجة وتوسع عمراںها ،فقد وصل البںاء إلى مںطقة جامع
شاكر الضاحي بامتداد الشارع العام القديم إلى ساحة ميسلون ً
حاليا وكاںت ا رض الممتدة من مكان الجامع
إلى الجسر الحديدي غير مشغولة ببںاء في ذلك الوقت.
ثان قامة الصلوات وص ة الجمعة بعد أن أصبح الجامع الكبير
ولحاجة الںاس إلى مسجد ٍ

يسع أعداد

المصلين المتزايدة ،كما يصعب عليهم الذهاب وا ياب لحضور الصلوات الخمس فيه قام المرحوم الحاج عبد
الجبار بن أحمد الفياض الكبيسي )ابن عم الشيخ

الفياض ــ رحمه

ــ( بشراء ا رض التي كاںت عليها

)مقهى العںبص( بمبلغ ) (٣٠٠ديںار ؛ قامة مسجد في مكاںها ،فقام بدفن جزء من أرض الںزيزة المغمورة بالمياه
ً
أيضا ؛ ولعدم تمكںه من تحمل ا عباء المادية نشائه وحده فقد توجه إلى بغداد والتقى بمجموعة من أصدقائه
في بغداد )في مقهى التجار( وطرح فكرة بںاء الجامع عليهم ،فبرز مںهم التاجر المرحوم الحاج شاكر الضاحي
)وهو في ا صل من مديںة هيت ومقيم في بغداد غراض التجارة( وتكفل بصرف كل التكاليف ال زمة لبںاء
الجامع على حسابه الخاص فسمي المسجد باسمه )رحمه
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وتم المباشرة بالعمل سںة ١٩٤٧م ،وكان البںاء بالطابوق والشيلمان ،وعمل في البںاء بعض )أسطوات( الفلوجة
ومںهم :رحيم الداموك وخليل ابراهيم المحمدي وياسين المشهداںي )ياسين الصچـمه( وحسين الزگـروط.
ُ
وأںجز بںاء الجامع سںة ١٩٤٨م )وكاںت كلفته في ذلك الوقت  ٨٠٠٠ديںار( ،وعين له الشيخ خالد القيسي
)١٨٨٥م ١٩٦٤ -م( من بغداد )وأصله من الرمادي( كأول إمام وخطيب للجامع.
وحضر افتتاح الجامع با ضافة للشيخ

خالد القيسي ،كل من الشيخ المرحوم أمجد الزهاوي ،والشيخ

المرحوم ںجم الدين الواعظ ،والشيخ المرحوم
ُﱠ
الم حويش وكثير من المدعوين والںاس.
حامد

محمود الصواف إضافة إلى إمام الجامع الكبير الشيخ المرحوم

ﱠُ
وأصبح الجامع بعد مدة وجيزة أول مسجد في الفلوجة ُيؤذن فيه بمكبرات الصوت التي جلبها له المرحوم
عبد الحميد ابراهيم الكاظم ) ،(٦٦وجدير بالذكر أن ںوضح أن ا ذان في الفلوجة إلى ںهاية ا ربعينيات حتى بںاء
جامع شاكر الضاحي يتم من مئذںة ــ مںارة ــ الجامع الكبير العثماںية فقط ،ںها الوحيدة الموجودة في ذلك
الزمن ،حيث يصعد المؤذن إلى حوضها ويؤذن بأعلى صوته من دون مكبرات الصوت ،فيسمعه أهالي الفلوجة
ً
جميعا لصغر المديںة ،وكان مسجد السعدون يعتمد في ا ذان على أذان جامع الكبير لعدم وجود مںارة فيه إلى
أن دخلت مكبرات الصوت ول مرة في جامع شاكر الضاحي ،كما بينت.
وكاںت تهوية الجامع تتم عن طريق تجاويف في الجدار مفتوحة على الحرم ،وفتحات في ا على مفتوحة على
السطح ،وهذه الطريقة تسمى وقتذاك بـ )البادگـير(.
استمر المرحوم الشيخ

خالد القيسي في ا مامة والخطابة في الجامع من ١٩٤٨م إلى ١٩٥٩م.

وكان يتواجد في الجامع الرجل التقي الورع المرحوم الحاج الحافظ ںجيب

العاشور العاںي ،ذو الصوت

الشجي ،الذي كان يؤم المصلين لسںين طويلة كرديف مام الجامع.
ُﱠ
الم حميد السامرائي )رحمه ( ،وكاںت الص ة في الصيف على سطح المسجد لص ة
وكان قارئ المسجد
المغرب والعشاء ).(٦٧

ﺟﺎﻣﻊ اﻟﺼﺪﻳﻖ أﻲﺑ ﺑﻜﺮ رﺿﻲ ﷲ ﻋﻨﻪ )١٩٥٠م(
ُﱠ
ُﱠ
ً
ً
الم ئي للقرآن الكريم ،كما
صغيرا للتعليم
الم محمود السرحان العبدلي مكاںا
في ا ربعينيات اتخذ المرحوم
ﱠ
ُﱠ
ً
الم وهيب في مسجد السعدون دون إقامة الصلوات فيه ،حيث أنشأ على أرض صغيرة جدراںا من )الل ِبن(
فعل
ُﱠ
الم أحمد
وأعمدة خشبية وعليها سقف من )باريات( القصب ،وساعده في تعليم القرآن الكريم أخوه المرحوم
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ُﱠ
الم أحمد السرحان العبدلي العںزي
السرحان العبدلي )أبو الطيب( ،وهو حافظ للقرآن ،لذا كان يسمى بمسجد
( ).(٦٨

)رحمه
ُ
ثم تزايدت أعداد سكان الفلوجة وتوسعت ُدورها السكںية أفقيا ،حيث وصل البںاء إلى المںطقة المقابلة
والمحيطة لجامع الصديق ً
حاليا ،أي :إلى ا طراف الشرقية للحديقة العامة ؛ وبسبب تزايد نسبة السكان في هذه
المںطقة ﱠ
شيدت وزارة المعارف مدرسة الخنساء ا بتدائية للبںات سںة ١٩٥١م من الجهة الغربية المجاورة للمسجد
حاليا ،كما ﱠ
سوق )الںزيزة( ً
شيد مجلس ا عمار الملكي في تلك المںطقة مدرسة فيصل الثاںي )الوثبة( ا بتدائية
ُ
على تخصيصات السںة المالية ١٩٥٣-١٩٥٢م وأںجزت في سںة ١٩٥٤م قبالة جامع الصديق )أي :شماله( ،ومازالت
قائمة إلى ا ن ).(٦٩
ً
وںظرا لحاجة الںاس في أطراف الفلوجة الشرقية في ذلك الزمن إلى مسجد ثالث قامة الصلوات الخمس
فيه بعد أن أصبح الجامع الكبير وجامع شاكر الضاحي بعيدين عںهم ،ويصعب عليهم الذهاب وا ياب لحضور
الصلوات الخمس فيهما.
قام الحاج عبد الفياض الكبيسي والحاج مولود عبدالهادي العاںي وبالتعاون مع أهل الخير وا حسان من
ُﱠ
الم أحمد السرحان العبدلي
أهالي المديںة بإنشاء مسجد صغير سںة ١٩٥٠م بإمكاںات بسيطة في مكان مسجد
ً
جامعا تقام فيه ص ة الجمعة ،وسمي
قامة الصلوات الخمس دون الجمعة ) ،(٧٠إلى سںة ١٩٥٢م حيث أصبح
بجامع )أبو بكر الصديق رضي عںه(  ،وأصبح السيد حامد سرحان العبدلي ً
إماما فيه إلى سںة ١٩٦٣م،
ُﱠ
الم مولود الفرحان العاںي )حافظ القرآن( الذي
وكان قد التحق معهم في تعليم القرآن ورعاية المسجد المرحوم
ً
ً
ُعين رسميا مقرئا ومؤذںا في الجامع في مںتصف الستينيات وإلى تقاعده في سںة ١٩٨٨م.
واستمر الحاج

عبد الفياض بمتابعة توسيع المسجد وبںائه بالحجر الذي جلبه من هيت ،وجلب ںحاتين

من الموصل لںحت الحجر ،حتى سںة ١٩٦٣م ،وتم بںاء مئذںة للجامع ،قام ببںائها المرحوم خليل ابراهيم المحمدي.
وفي سںة ١٩٦٦م قام المرحوم الشيخ عبد العزيز السالم السامرائي إمام وخطيب الجامع الكبير بتبںي توسيع
الجامع ،وأخذ يجمع التبرعات ،ويساعده في ذلك الشيخ علي هاشم بطي العيساوي الذي ذهب إلى الموصل
لجمع التبرعات ،وتمت التوسعة سںة ١٩٦٨م ).(٧١
ومن أئمة وخطباء جامع الصديق :الشيخ حامد سرحان العبدلي )من  ١٩٥٢إلى  ،(١٩٦٣ثم الشيخ علي
هاشم بطي العيساوي إلى ١٩٧٥م ،ثم أصبح الشيخ عبد حسين الكبيسي ً
ً
وخطيبا للجامع من ١٩٧٥م وإلى
إماما
ا ن ).(٧٢
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ﺟﺎﻣﻊ اﻟﻔﺎروق ﻋﻤﺮ ﺑﻦ اﻟﺨﻄﺎب رﺿﻲ ﷲ ﻋﻨﻪ )١٩٥٣م(
تولى بںاء هذا الجامع المرحوم الحاج بںدر شبيب العجراوي سںة ١٩٥٣م وبمعاوںة أهل الخير ،والجامع في الركن
الشمالي الغربي لمقبرة )أبو حلبوس( ،وذلك للحاجة إلى مكان ستقبال جںائز الموتى والص ة عليها قبل الدفن،
لذلك سمي في بداية تأسيسه بـ)جامع المقبرة(.
وقام ببںاء مئذںة الجامع أحد رجال آل عريم من الرمادي )جزاه
ثم ُسمي بـجامع )الفاروق عمر بن الخطاب رضي

خيرا(.

عںه( عںدما توسع جامع )أبو بكر الصديق رضي

عںه( ،واشتهرت تسميته.
ُﱠ
الم عبد صالح ،والمكںى )عبد المالح( وسعود محمود عزيز )،(٧٣
ومن أشهر ّقراء الجامع المرحوم
ُﱠ
ً
الم مولود العاںي مقرئا للقرآن في الجامع في سںة ١٩٦٣م ولمدة قليلة.
وكان قد ُعين
وأول من تولى الخطبة في جامع الفاروق المرحوم الشيخ الشهيد عبد العليم عبد الرحمن السعدي ،ثم الشيخ
جمال شاكر الںزال ،ثم الشيخ علي حسين العيساوي ً
ً
وخطيبا )من سںة ١٩٦٥م إلى سںة ١٩٧٣م(.
إماما
وفي سںة ١٩٧٣م تم توسعة الجامع بتبرعات المحسںين ومںهم المرحوم صبري دريب حمد الحلبوسي ،والمرحوم
الحاج عبد الستار سلمان أبو الشعر ،والمرحوم عبد الكريم أبو الشعر ).(٧٤

اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ واﻟﺘﻮﺻﻴﺎت:
ً
أوﻻ :اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ:
ُ
ﱠ
َ ﱠ
السںين ،وإںما يكون با ںتماء
بكثرة
جداد أو
باء وا
• إن ا ںتساب ِّي مديںةٍ يكون بالو دة أو
ِ
ِ
بسكن ا ِ
ِ
والمحبة والخدمة ،والسكن فيها بما يقل عن أربع سںوات كما قال ُ
المبارك ــ رضي عںه -ولںا
ابن
ِ
ِ
في سںةِ ﱠ
الںبي ــ صلى عليه وسلم -الفعليةِ وما تبعه عليه ُ
أكابر الصحابةِ المهاجرين ــ رضي عںهم
خير دليل ومںهج نسير عليه وںقتدي به عںدما سكںوا المديںة المںورة َ
بضع سںين وأصبحوا من
أجمعينٍ ُ -
ٍ
ّ
ﱠ
خيار أهلها ب خ ف ويںتسبون إليها بكل فخر ومحبة ،وال فت للںظر أن المديںة تشرفت وارتقت واشتهرت
بهم وأصبحت من أهم مدن المسلمين إلى يومںا هذا مع أںهم ليسوا مںها و آباؤهم مںها ولم يسكںوها إ
ﱠ
ﱠ
مدة قليلة من الزمن ،كما أن هذا دليل قاطع على أن المدن ترتقي برجا تها وليس بعمرها الزمںي.
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َ
ُ
مںطقة أو َ
ُ
التفريق َ
• ُ
بين ما ُي ﱠ
شمال
جںوب الصق ويةِ إلى
أرض الفلوجةِ  ،وهي الممتدة من
سمى
يجب
ِ
ِ
ْ
المسيب َ
أس
وبين مديںةِ الفلوجةِ
ِ
المعاصرة التي نشأت في مںطقةٍ أو على ٍ
جزء من ِ
أرض الفلوجةِ عںد ر ِ
ِ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
الخ ْصبة التي ُ
تتشقق
تتفلج ،أي:
الجسر الخشبي العثماںي سںة ١٨٨٥م ،فأرض الفلوجةِ هي ا رض الزراعية ِ
ِ
ُ
َْ
ٌ
ٌ
ٌ
ٌ
يت بالماء وقد أ ْ
لخصوبتها إذا ُسق ْ
قيمت مدن ً
أرضها وحدثت فيها معارك وأحداث تأريخية على
وقرى على ِ
ِ
َ
ً
آثارها َ
ْ
تحت ا رض شاهدة عليها ،و ﱠ
وبقيت ُ
وحكومات َ
لكن
اںدثر ْت وت ش ْت
ودول
ٍ
مدار العصور لحضار ٍ
ات ٍ
ِ
ُ ْ
َ
ضفاف
أرض الفلوجةِ الواسعةِ على
جميع المدن والقرى
ِ
ِ
والتجمعات السكںيةِ المتںوعةِ التي أقيمت على ِ
َ
المعاصرة الحاليةِ و بأهلها ،والذي َ
أوقع
بعيد و من
قريب بمديںةِ الفلوجةِ
ِ
ات ع قة لها من ٍ
الفر ِ
ٍ
بعضهم في هذا ا شكال هو ُ
ُ
تشابه التسميةِ  ،أو ُ
الـتاريخ وبين
التفريق بين مںطقةِ الفلوجةِ الموغلةِ في
عدم
ِ
ِ
ِ
َ
ُ
ُ
مديںةِ الفلوجةِ الحاليةِ  ،ولو ُس ْ
حدث هذا ُ
الوهم وا شكال،
المعاصرة بتسميةٍ أخرى لما
ميت مديںة الفلوجةِ
ِ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُْ ُ
فعںدما ُت ُ
شمال
ر
الم
في
الفلوجة
ذكر
اجع القديمةِ يق َصد بها المںطقة أو ا رض الممتدة من الصق وية إلى ِ
ِ
َ
َ
َ
ﱠ
ْ
ﱡ
وجود
المسيب و يقصدون المديںة المعاصرة أو أهلها ؛ ںه ببساطةٍ لم يكن لهذه المديںةِ و ه ِلها أي ٍ
ِ
َ
قبل سںةِ ١٨٨٥م.
ً
ﱠ
ﱠ
ُ
تأثير ُ
ائض الدينيةِ ولها ٌ
كبير في
أماكن
العبادة إضافة إلى أںها
• إن ُد َور
للعبادات وإقامةِ
ِ
ِ
ِ
الواجبات والفر ِ
َ
وحياتهم ،أصبحت ً
مهما ،ولها ٌ
اجتماعيا ً
ً
يوميا ً
وإرشاد الںاس بما ُ
ً
دور
ملتقى
أيضا
يںظم سلوكيا ِتهم
توجيه
ِ
ُ ً
َ
ٌ
خمس
مسجد الحي
فالںاس مث يلتقون في
قات ا جتماعيةِ بين أهالي الحي،
توطين
كبير في
ِ
أواصر الع ِ
ِ
ِ
َ
َ
ﱠ
ً
أقل ً
الحديث بما
بعضهم ويتجاذبون أحياںا أطراف
يوميا ،فيتبادلون التحايا وا سئلة عن
ات أو
ِ
مر ٍ
أحوال ِ
ِ
َ
َ
َ
َ
َ
ُ
معالجتها ،كما
بعضهم في سبيل
ويستمعون
والعملية
جتماعية
ا
هم
ومشاكل
اليومية
هم
حيات
يخص
ِ
لںصائح ِ
ِ
ﱠ
ُ
ً
َ
ّ
مريضا زاروه وإذا كان في ضائقةٍ أو
سبب تفقدوه وسألوا عںه ،فإذا كان
أںه إذا غاب عںهم أحدهم ِي ٍ
ُ
َ
ّ
المساجد ا ن عام ً ً
مهما في
العون بما يستطيعون ؛ لذلك أصبحت
مشكلةٍ معيںةٍ ساعدوه ومدوا له يد ِ
ً
َ
ُ
الںاس بأعما ِلهم
المعاصرة بعد أن انشغل
ظروف حيا ِتںا
بعضهم خاصة في
الںاس
ِ
ِ
وتقاربهم من ِ
ِ
تواصل ِ
ِ
ُ
أماكن اجتماعا ِتهم ً
َ
مقاهي للكبار في ا
تقريبا ف
المتباعدة ،واںعدمت
ووظائفهم
حياء ،كما كاںت في بدايةِ
ِ
ِ
ِ
ٌ
ﱠ
ُ
ٌ
ً
اجتماعية هل الحي ،وأصبح ُ
ںادرا
أكثر الںاس يلتقون إ
وںواد
تأسيس المديںةِ و يوجد متںزهات ٍ
ِ
المتںفس الوحيدَ
ُ
َ
عياد ،فكان المسجد
اس وا
المںاسبات
وعابر في
ِ
ِ
كمجالس العز ِاء وا عر ِ
ِ
ٍ
سريع ٍ
وبشكل ٍ
ُ
ً
وتقاربهم فيما بيںهم ﱠ
المودة والمحبةِ والقربى بما يرتقي بالحي
مما يزيد في
أهل الحي وتواص ِلهم
ِ
تقريبا ِ
ِ
للقاء ِ
والمجتمع والمديںةِ .
ِ
ُ
َ
ُ
ُ
المعاصرة
الجامع
جامع في الفلوجة وهو
• َيحكي لںا أول
نشوء المديںةِ
ِ
ٍ
الكبير سںة ١٨٩٨م تأريخ ِ
مسجد ٍ
ٌ
ٌ
ْ
َ
الذي تز َ
ﱡ
تجمع
نشوء مديںةِ الفلوجةِ
ِ
امن نشوؤه مع ِ
المعاصرة ،ف يمكن أن توجد مديںة إس مية أو أي ٍ
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ﱠ َ َ
ُ
ٌ
ُ
مسجد قامة صلوا ِتهم المفروضةِ عليهم ،لذلك أقول إںه قبل
ويوجد لهم
الںاس إ
سكاںي يتجاوز عشر ِ
ات ِ
ٍ
ً
َ
ُ
ْ
ﱡ
ﱡ
بيوتات يمكن أن تشكل قرية
تجمعات سكںيةٍ أو أي
أرض الفلوجةِ الحاليةِ أي
الجامع
ٍ
ٍ
الكبير لم تكن على ِ
ِ
ِ
َ
ٌ
ُ
ٌ
َ
ٌ
ﱠ
ﱠ
َ
ً
صغيرا ،وربما توجد بيوتات صغيرة لمزارعين بسطاء أو ِم ﱠمن
أو تستحق أن يكون لها مسجد حتى لو كان
ٌ
َ
)الع َبر ِة( ﱠ
متفرقة ُ
بسبب
وغير
لكن بيوتا ِتهم البسيطة
ٍ
يرتزقون على ِ
مستقرة بسبب عدم امت ِكهم ل ِ
رض أو ِ
المكان ،أو ِّي
الحياة في ذلك
مقومات
وجود
المتكررة في هذا
خوفهم من الفيضاںات
الموقع ،أو ِ
عدم ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ُ
ٌ
ُﱠ
ُ
ںفوذ في الدولة ّ
رض ِم ﱠ
لهم
ن
م
ا
ك
سماح م
بںاء على أرضهم ،فمںطقة الفلوجةِ
ِ
بأي ٍ
ٍ
ِ
ِ
أسباب أخرى ،مںها عدم ِ
ً
ُ
الدواںم وتهبها لمن ُ
تقتطع مںها آ ف
تشاء من رجا ِت الدولةِ
بامتداداتها الواسعةِ كاںت ُملكا للدولةِ العثماںيةِ
ِ
َ
عمه اليوزباشي مصطفى بك.
غيرهم ،كما فعل ْت مع ِآل قومجيان
وابن ِ
ِ
أو ِ
والمشير كاظم باشا ِ
ُ
مدينتهم َر ْغ َ
•
تںوع قوميا ِتهم وأصوِلهم بديںهم ا س مي
م
نشوء
في
وائل
ا
أهالي
تمسك
بدايةِ
الفلوجةِ
غالبيةِ
ِ
ِ
ِ
ِ
مسجد
سكاںي لهم من خ ل إنشاء
تجمع
أول
ٍ
الذي يجمعهم ،فسعوا إلى إبراز ِ
هويتهم ا س ميةِ في ِ
ٍ
ٍ
ُ
فروضهم وعبادا ِتهم ،كما تمسك أهالي الفلوجةِ ا وائل من الدياںة اليهودية بديںهم وسعوا في
جامع قامة ِ
ٍ
َ ُ
أهل الفلوجةِ المسلمون عليه اسمَ
عبادة لهم أسموه )الكںيس( وأطلق
دار
ٍ
ِ
نشوء المديںةِ إلى ِ
بدايات ِ
بںاء ِ
ً
ﱠ ﱡ
لدياںات
مدينتهم
اليهود
كتاب
ِ
ِ
نشوء ِ
أهل الفلوجةِ في بداية ِ
)التوراة( نسبة إلى ِ
ِ
المقدس ،مما يدل على احتر ِام ِ
بعضهم.
ِ
ومعتقدات ِ
ً
ﱠ َ
َ
ً َ
الجديدة هو ُ
مسجد
بںاء
إنشاء مد ِںهم
ٍ
ِ
عمل يقومون به عںد ِ
• أصبحت سںة متوارثة عںد المسلمين أن أول ٍ
َ َ
ً
يوم
جامع هل المديںة
أول ٍ
اقتداء بفعل الںبي صلى عليه وآله وسلم عںدما ق ِدم إلى مديںةِ يثرب وفي ِ
ٍ
َ
َ
أسس المسجدَ
الںبوي ليكون ً
َ
مركزا للعبادة والعلم في مدينته الجديدة ،وهذا ما َح َرصَ
المديںة َ
دخل فيه
ُ
المعاصرة.
مدينتهم
ِ
إنشاء ِ
على فعله أهل الفلوجةِ في بداية ِ
ُ
َ
َ
ً
أعداد
تطوره الذي يبين
مختصرا فيما يحكيه لںا أول
المعاصرة
نشوء الفلوجةِ
ٍ
ِ
• ںجد تأريخ ِ
احل ِ
مسجد بمر ِ
ً
ً
ً
َ
أعدادهم ً
تباعا ليشكلوا قرية ثم ںاحية ثم مديںة ،ففي
ايد
أس
ِ
الجسر الخشبي وتز ِ
الوافدين للسكن عںد ر ِ
ِ
ُ
ُ
البيوتات
بداية بںاء المسجد الصغير قرب خان عويد حمو سںة ١٨٨٥م الذي أنشئ للصلوات فقط كاںت
ُ
أعداد
أصابع اليد ثم تزايدت
عدد
وابن عمه مصطفى بك والحاميةِ
على ِ
ِ
سكن كاظم باشا ِ
البيوتات مع ِ
ِ
َ
الصغير وبںى مسجد الوقف ،ثم تزايد ُ
العسكرية بجںودها سںة ١٨٩٠م ؛ لذلك َه َ
َ
عدد
المسجد
دم كاظم باشا
ُ
ُ
ُ
الصغيرة ﱠ
مما دعا كاظم باشا سںة ١٨٩٨م إلى بںاء جامع كبير ُسمي في العهد
تتوسع القرية
السكان وبدأت
العثماںي باسمه ثم في بداية العهد الملكي ُسمي بالجامع الكبير ،وهو يبين لںا مراحل ا ںط قة الحقيقية
لتوسع المديںة.
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ً
ً
ً
َ
بيوتات
صغيرة بين
مساجد
صغير أو
مسجد
وجود
على
وتأريخية
لغوية
لة
• لفظة الجامع الكبير تعطي د
ِ
ٍ
ِ
ٍ
ٍ
المديںةِ الںاشئةِ واںدثرت ولم ُتذكر ولم يصل إليںا مںها إ ما كان ﱠ
بمسجد
الصغير ومن ثم
بالمسجد
يسمى
ِ
ِ
ِ
المسجد الكبير بقربه ،وربما لوجودهما ً
معا في بداية بںاء المسجد الكبير
تأسيس
الوقف الذي ُهدم بعد
ِ
ِ
ِ
ِ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
الكبير أو
المسجد
المجاور له
مسجد كاظم باشا
الصغير وعلى
المسجد
كان ُيطلق على مسجد الوقف
ِ
ِ
ً
ُ
الكبير ﱠ
ْ
ُ
التسمية وتداولها ُ
ً
ورحيل
العهد العثماںي
حتى اشتهرت هذه
الجامع
اںتهاء ِ
الںاس َوبقيت ثابتة له بعد ِ
ِ
ﱠ
َ
جميع المصلين الساكںين في
كاظم باشا عن الفلوجة إلى تركيا ،أو ُس ِّمي بالجامع الكبير ںه كان يكفي
كبيرا قياسا على أعدادهم القليلة ،أو ً
الفلوجة في ذلك الزمن ،ويروںه ً
وبںاء بيوتا ِتهم
قياسا على مساحةِ
ِ
الصغيرة.
ِ
َ
الكبير ً
ُ
َ
فتوارث ُ
أبںاء المديںةِ ﱠ
ً
ُ
المساجد وأصبح
واهتمامهم في
حبهم
رمزا
الجامع
• أصبح
لنشوء المديںةِ
ِ
ومعلما ِ
ُ
ً
جديد ُ
مسجد جامع أو َ
أكثر في ِّكل ّ
ببںاء
يبدؤوا
أن
عںدهم
عادة
توسع المديںةِ ُ ،فبںيت
بعد
ستحدث
ي
حي
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
ِ
َ
ات بل ُ
فيها عشر ٌ
ّ
المساجد.
المساجد حتى ُس ِميت مديںة
مئات
ِ
ِ
ً
َ
َ
ُ
ُ
وتعلم
الوحيد
المركز
بعدها
سںة
نشوء المديںةِ ولث ثين
الجامع
• ُيعد
العلم والمعرفةِ
الكبير مںذ بدايةِ ِ
ِ
لنشر ِ
ِ
ٌ
ٌ
ّ
ﱠ
ُ
أبںاء المديںةِ وكأںه مدرسة جامعة في
الكريم ،فكان له ا ُثر
القرآن
وحفظ
اءة والكتابةِ
الكبير في ِ
ِ
القر ِ
تعل ِم ِ
ِ
ِ
َ
أول مدرسةٍ ابتدائيةٍ في الفلوجة سںة ١٩٢٠-١٩١٩م ).(٧٥
نشوء
الزمن قبل ِ
المدارس التي بدأت بالظهور في ِ
ِ
ذلك ِ
َ
َ
وتعليمهم َ
احتاج أهالي
وكتاب ِّربهم
ديںهم
وإرشادهم
الںاس
أجل إقامةِ ص ِة الجمعةِ وإمامةِ
ِ
أمور ِ
ِ
ِ
• من ِ
عالم ٌ
وواعظ ومعلم فلم ْ
المںاطق المحيطةِ بها ٌ
واحد
يكن في الفلوجة و
وخطيب
دين
ٍ
ٍ
الفلوجةِ إلى ِ
ِ
ٍ
عالم ٍ
َ
وغيرها
استدعاء
الملكي ،فاضطروا إلى
يقوم بذلك مںذ بداية نشأ ِتها وإلى ںهايةِ العهد
ِ
ِ
دين من بغداد ِ
علماء ٍ
ِ
ُ
ُ َ
ُ
ً
الحال َ
سںوات
أكثر من خمسين سںة إلى أن أ ِس َس ْت المدرسة ا صفية سںة ١٩٤٤م ثم بعد
وبقوا على هذا
ٍ
ِ
تتكاثر َ
ومساجدها التي ْ
َ
ُ
ُ
ُ
بعد سںةِ ١٩٥٠م.
بدأت
الںاس والمديںةِ
ِ
بدأ يتخرج مںها علماء يسدون احتياج ِ
الكبير في تعليم الںاس َ
ُ
أمور
للعلماء الوافدين على المديںة في الخمسين سںة ا ولى من نشوئها ا ُثر
• كان
ِ
ِ
وتںظيمها ،كما ﱠأن َ
الںاس الوافدين
وضبط سلوكيا ِته
ديںهم بما يںعكس بصورة إيجابية على أخ قيات المجتمع
ِ
ِ
ِ
ٌ
ٌ
ُ
تجمع َ
أغلبهم قرابة أو ص ٌت عشائرية ولم
والتوجهات الدينيةِ والفكريةِ و
الحرف
على الفلوجة متںوعو
ِ
ِ
ً
ﱠ
ُ
ُ
ُ
مدن وقرى مختلفةٍ ؛ لذا كاںت ثقافاتهم وسلوكياتهم وعاداتهم مختلفة
يںحدروا من مںطقةٍ
ٍ
واحدة وإںما من ٍ
ٌ
ٌ
ً
ً
ً
ُ
الدين له سلطة معںوية
بعض ،ولذلك وجدوا في
ِ
عن ٍ
علماء الدين م ذا ومرجعا لهم جميعا فأصبح عالم ِ
ُ
ٌ
كبيرة عںدهم يتعلمون مںه ويحتكمون إليه فيما َ
جميع المسلمين في ذلك
التقاء
شجر بيںهم ،فهو ںقطة
ِ
ِ
َ
َ
والتعظيم لعلما ِئهم.
والتقدير
الزمن ،وتوارث أهالي الفلوجةِ هذا ا حتر َام
ِ
Page 52

DOI 10.18502/kss.v4i8.7177

AICHS

َ
تعاقب على
الجامع
تأسيس
• في الخمسين سںة ا ولى بعد
الجامع في ا مامةِ والخطابةِ
الوحيد في الفلوجةِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
َ
ُ
أثر ٌ
بغداد كان لهم ٌ
بغداد إلى
وسلوكيات ولهجةِ أهالي
قيات
ںقل أخ
علماء من
رشاد
والوعظ وا
ِ
ِ
ِ
ِ
كبير في ِ
ﱠ
َ
َ
لهجته
بتحضره
الفلوجي
المجتمع
المجتمع الفلوجي الںاشئ وزرعها فيه ؛ لذا ںجد أن
ومدںيته وتعام ِله و ِ
ِ
ِ
قريب ً
ٌ
جدا من المجتمع البغدادي ا صيل.
ً
ُ
ً ﱠ
ً
• ُ
مسجدا وإںما كان
العبادة الثاںي في الفلوجة سںة ١٩١٥م لم يكن
دار
)كںيسا( يهودية يسميها أهل الفلوجةِ
ِ
َ
َ
َ
ُ
المعبد ُ
السكاںية لليهود الوافدين على الفلوجة ﱠ
ﱠ
عبادة
دار
مما
يبين الكثافة
التوراة ،وهذا
ٍ
اضطرهم إلى ِ
بںاء ِ
ﱡ
ً
مسجد ٌ
ٌ
واحد ً
يدل ُ
و)كںيس(
واحد
مسجد
وجود
كما
ا،
أيض
يكفيهم
كان
الذين
بالمسلمين
إسوة
لهم
جامع ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
ً
المعاصرة على أمرين مهمين:
نشوء الفلوجةِ
ِ
ٍ
عمر ِ
واحدة للخمسين سںة ا ولى من ِ
َ
َ
ﱠ
َ
ُ
َ
فت للںظر.
ديان
• ا ول :أن التعايش
بشكل ٍ
ِ
السلمي واحتر َام ا ِ
والثقافات والتںوع كان يسود المديںة ٍ
ٌ
ٌ
ٌ ﱠ
ﱠ
اںي بدأ َ
َ
َ
التوسع العمر َ
َ
بعد سںةِ ١٩٤٨م،
الفلوجي لم تكن فيه كثافة سكاںية كبيرة ،وأن
المجتمع
• والثاںي :أن
ُ
ُ
مساجد أخرى.
أساس ذلك بدأت تبںى
وعلى
ِ
ً
ً
ﱡ
ﱠ َ
َ
• ُ
القدماء والمعاصرين
بقاء أط ِل )الكںيس( أو )التوراة( إلى يومںا هذا يدل د لة قاطعة على أن أهل المديںةِ
ُ
َ
المديںة ومازالت ُأ ً
َ
ںموذجا في التعايش
وأماكن عباد ِتهم ،فكاںت
يحترمون ا ديان ا خرى وخصوصيا ِتها
ّ
بكل أعر ِاقه ودياںا ِته ).(٧٦
السلمي وا
ںدماج المجتمعي ِ
ِ
ُ
ُ
الجامع
اثںان من ُدور العبادة،
المعاصرة سںة ١٨٨٥م وإلى سںة ١٩٤٨م لم يكن فيها إ
نشأة الفلوجةِ
ِ
• مںذ ِ
ِ
ﱠ ﱡ
َ
ُ
َ
ُ
مما يدل على
وعدم إقامةِ ص ِة الجمعة والعيدين فيه،
مسجد
الكبير والتوراة ،ونستثںي
السعدون ِلصغ ِره ِ
ِ
َ
واحد.
ِصغ ِر المديںةِ وقلةِ أه ِلها واكتفا ِئهم
بجامع ٍ
ٍ
ُ
َ
ُ
ُ
وجامع
شاكر الضاحي
جامع
مساجد جامعةٍ أخرى ،وهي
• من سںة ١٩٤٨م وإلى سںة ١٩٥٨م ُبںيت ث ث
ِ
ً
ﱠ ﱡ
ُ
توسع
السعدون
مسجد
الفاروق إضافة إلى
وجامع
الصديق
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
الصغير ،مما يدل على البدايةِ الحقيقيةِ ںط ِق ِ
والمدن ا خرى،
رياف والںواحي
وملحوظ ،فازداد الوافدون إليها من القرى وا
كبير
مديںةِ الفلوجةِ
ٍ
ِ
ِ
ٍ
بشكل ٍ
ً
َ
ُ
ً
الخمسين
ات عن
التوسع
وما زال
ات المر ِ
مستمرا حتى تضاعفت في الخمسين سںة بعد العهد الملكي بعشر ِ
ً
عمر نشو ِئها.
من
لى
و
ا
سںة
ِ
َ
َ
َ ّ
ثقافة َ
ورقي
العبادة
حي نشأت فيه ،كما تعكس ُد ُور
كل
ونشوء
قصة
العبادة تحكي
• كاںت ومازالت ُد ُور
ِ
ِ
ِ
ٍ
ً
اهتماما ً
َ
وخدمتها
بالمساجد
كبيرا من أهالي الحي بالعںاية
أهل الحي الذي نشأت فيه ،فںجد
ِ
ِ
وتحضر ِ
ً
ﱡ
ُ
ُ
أهل الحي
يعكس أخ
مسجد
تحتاج إليه ،وخاصة في ا حياء الراقية ،فكل
وتجهيزها بما
وںظافتها
ِ
ٍ
ِ
قيات ِ
ِ
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َ
َ
ٌ
بديںهم ،ﱠ
ُ
المسجد أن َ
أهل الحي الذي
نستطيع من خ ِل
وربما
الذي فيه ،كما
ِ
يعكس تمسكهم ِ
ںفهم طبيعة ِ
فيه.
ً
َ َ
المعاصرة وأول مسجد فيها لم َ
مرور َ
العبادة
يبق من ُد ِور
على
سںة
أكثر من ١٢٠
تأسيس الفلوجةِ
ِ
ٍ
ِ ِ
• اليوم بعد ِ
ِ
َ
ﱠ ﱡ
ﱠ
ُ
ً
اليهود
هجرة
بسبب
للمسلمين
ا
كر
ح
معاصر
كواقع
أصبحت
المديںة
أن
على
يدل
المساجد فقط ،مما
إ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ٍ
ً
الطوعيةِ والقسريةِ من الب د ً
ديان ا خرى
هجرة
خصوصا ،وكذلك بسبب
عموما ومن الفلوجةِ
ِ
أصحاب ا ِ
ِ
َ
َ
َ
الںادر ﱠ
مما
بعد سںةِ ٢٠٠٣م ،إ القليل
وأحداث
الحروب
بسبب
العںف والطائفيةِ
كالمسيحيةِ والصابئةِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ُ
يتجاوز ُ
َ
اليد.
عددهم
أصابع ِ
ُ
ﱡ
المعاصرة وإلى سقوط المملكةِ العراقيةِ سںة ١٩٥٨م هي
• كل ُد ِور
نشأة الفلوجةِ
ِ
العبادة التي ُبںيت مںذ ِ
ِ
ُ
الحكومتان العثماںية أو
تبن
حسان من أهالي الفلوجةِ أو
أهل ِالب ّ ِر وا
ٍ
ِ
ِ
ِ
بجهود شخصيةٍ من ِ
معارفهم ،ولم ِ
ُ
ُ
ُ ﱠ
حتى اںتهاء عهديهما ،ﱠ
أي دار عبادة في الفلوجة ﱠ
ُ
الملكية ﱠ
ُ
تبںه الدولة العثماںية وإںما
الجامع
وحتى
ٍ
الكبير لم ِ
ِ
ِ
ُ
الخاص.
حسابه
المحسن كاظم باشا )رحمه ( من
بںاه
ِ
ِ
َ
َ
ُ
وتطور المديںةِ  ،كما نستطيع من خ ِلها أن ںعرف
نشوء
• تمثل ُد ُور
العبادة إلى ںهايةِ
ِ
ِ
العهد الملكي مراحل ِ
ِ
ُ
َ
َ
لبيوتات أهالي الفلوجةِ في حي السراي والحصوة وبدايةِ )طعس ںعومي( ،وتبدأ من
الحدود الجغرافية
ِ
ً
شرقا ُ
سوق الحميديةِ ثم ً
شاكر الضاحي
اںتهاء
وتمتد إلى التور ِاة
الںهر
الجامع
ِ
باتجاه ِ
بجامع ِ
الكبير على ضفةِ ِ
ِ
ِ
ِ
ً
الفاروق والصديق ً
ً
مسجد
غربا ،ومن الجامع الكبير إلى
جںوبا ،وامتدادا مںه ومن الجامع الكبير إلى جامع
ِ
ِ
ِ
ً
السعدون شما .
ِ
ُ
ُ
• ﱡ
يجيز لںا َ
َ
مدن
تقديسها
الكثيرة
وبمساجدها
حب مديںةِ الفلوجةِ والو ُء لها وا عتزاز بها
ِ
ِ
وتعظيمها على ِ
ٌ ُ
ٌ
ُ
ُ
المدن
مدن العر ِاق
العر ِاق
المعاصرة أو ُر ﱠبما تكون ا ن بأهميةِ
ِ
ِ
ِ
العزيزة ،فالفلوجة مديںة معاصرة حالها حال ِ
لكن ُ
بمواقفها العظيمةِ في مقارعةِ المحتلْ ،
الكبيرة والقديمةِ  ،أكرمها ُ
َ
التقديس
ادعاء
ںرفض
العراقيةِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
ﱠ
ْ َُﱠَ
َ
َ
مبالغ فيه
وتعظيمها
وتقديسها
مدن العر ِاق العظيمةِ  ،كما أن تهويلها
لها و ِ
سائر ِ
ٍ
رضها وأن تميز عن ِ
بشكل ٍ
ُ
َ
َ
َ
َ
ﱡ
عداء
أضواء ا
سيضرها ويسلط
أوصاف بعد ا حت ِل
وقلعتهم بما اشتهرت به من
أهل السںةِ
ٍ
ِ
وجعلها قبلة ِ
ُ
َ
ُ
َ
ً ً
الجريح ،كما
أهل السںةِ في العراق أو إثارة فتںةٍ ما في بلد ِںا
عليها ،فيجعلها هدفا دائما لمن يريد ضرب ِ
ِ
ُ
ً
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
الذںب أو
جميعاُ ،ور ﱠبما هذا
يسيء إليها وإلى أه ِلها
يصدر عن أفر ِادها بما
الذںب أو الخطأ الذي
سي َض َخ ُم
ً
َ
ْ
ُ ُ
ںكون مںصفين وعق ںيين في ّ
وطبيعيا في ّ
ً
حب مديں ِتںا وفي
أن
فعليںا
أخرى،
أي
مقبو
يكون
الخطأ
مديںةٍ
ِ
ِ
وصفها.
ِ
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ﺛﺎﻧ ًﻴﺎ :اﻟﺘﻮﺻﻴﺎت:
ُ
ْ
ﱠ
أساتيذها في
للعلم في المديںة( من خ ل توجيه
ِ
مركز ِ
• أوصي بأن تتبںي جامعة الفلوجةِ )بكوںها أهم ٍ
ّ
وںبذ ومحاربةِ ِكل
نشر ثقافةِ ا
جميع أه ِلها ِ
ِ
مؤتمرا ِتهم وںدوا ِتهم ومحاضرا ِتهم إلى ِ
ںتماء إلى المديںة واحتر ِام ِ
َ
أشكال التعصب والعںصريةِ المدںيةِ التي ُ
المجتمعي وتذكي َ
َ
فئات
الحقد
تزرع
روح التعالي الطبقي بين ِ
ِ
ِ
َ
َ
َ
العهد الملكي ،ف فرق بين
وأهل الفلوجةِ بعد ِ
بأهل الفلوجةِ قبل ِ
العهد الملكي ِ
المجتمع وخاصة ما يسمى ِ
ِ
َ ً
ُ ُ ُ
ُ
َ
َ
ً
والتحضر
ا ثںين ،و ميزة لمن سكن أو على من سكن متأخرا فالتفاضل يكون بالخل ِق
والعلم والثقافةِ
ِ
ِ
الق َد ِم في السكن.
ںتماء والخدمةِ على
وا
أساس ِ
ِ
ِ
َ
ُ
ْ
ْ
ْ
ات
مشروع
رعاية
جامعة
تتبںى
أن
• أوصي
الفلوجةِ
تأسيس َمت َح ِف الفلوجةِ التأريخي ،وأن تفا ِت َح الوزار ِ
ِ
ِ
َ
َ
َ
ُ ْ
ُ
أرض
والمؤسسات الحكومية المعںية ستحصال
ِ
ِ
الموافقات الرسميةِ نشا ِئه ،وأقترح أن يكون مكاںه على ِ
ً
ً ْ
َ ْ
َ
وأصبح ْت ً
َ
المشيدات وخشية أن يتجاوز عليها
أرضا خالية من
بعد أن ُه ِد َم ْت
التور ِاة اليهوديةِ خاصة
ِ
َ
ُ
ليكون ً
أصحاب المح ِت أو ُ
معلما َيحكي للعالم
وإرث المديںةِ ؛ و
أجل
ِ
تأريخ ِ
غيرهم ومن ِ
الحفاظ على ِ
ً
َ
َ
ّ
ديان وخاصة اليهود.
المجتمع الفلوجي الذي عاش بمحبةٍ وس ٍم مع ِكل
حقيقة
ول جيال
ِ
القوميات وا ِ
ِ
وإمام ٌ
جامع ٌ
ٌ
ٌ
واحد ،وكان لهما ٌ
تأثير
واحد
• في الخمسين سںة ا ولى من نشأة الفلوجة لم يكن فيها إ
قيات المجتمع الفلوجي ،لكن في الخمسين سںة ا خرى وما بعدها َ
ٌ
اںتشر ْت
سلوكيات وأخ
ضبط
ِ
ِ
كبير في ِ
ِ
ُ
والعلماء وأصبح في الفلوجة ُ
ُ
بكثرة ،ﱠ
المساجد
مئات
وتخر َج من المدرسة ا صفية
المساجد
الكثير من ا ئمةِ
ِ
ٍ
ِ
َ ُ
)كث ْ
وعشر ُ
العلماء لكن َض ُع َف ُ
رت
بعبارة أوضح
المجتمع الفلوجي ،أو
قيات
وأخ
سلوكيات
على
هم
تأثير
ات
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
ُ
ً
ُ ﱠ
ُ
ُ
ُ
العلوم
اسات متخصصةٍ وخاصة من كلية
والعلماء وقل ْت ا خ ق( ،وهذه الظاهرة
المساجد
ِ
تحتاج إلى در ٍ
الحلول الںاجعةِ لها.
ووضع
ا س ميةِ
ِ
ِ
ُ ﱠ ُ
ُ
ْ
َ
وبالتعاون
حدث باستمر ٍار
المعاصر وي
تأريخ المديںةِ إلى يومںا
مشروع
جامعة
تتبںى
أن
• أوصي
كتابةِ
الفلوجةِ
ِ
ِ
ِ
ُ
ّ
ُ َْ
المسجد وعلما ِئه
تأريخ
توثيق
على
تعمل
مسجد
كل
إدارة
مع
ت
بتشكيل لجںةٍ مش
مع
ركةٍ
أوقاف الفلوجةِ
ِ
ِ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
ُ
المسجد ويوثقون بيوتا ِته ً
عموما وأع َم الحي
تأريخ الحي الذي فيه
وترميمه ،كما يوثقون
توسعه
احل ِ
ِ
ومر ِ
ٌ
ٌ
ٌ
َ
َ
قبل ْأن َ
ً
ُ
ُ
ويںدثر،
الكثير مںها
يضيع
خصوصا ،لتكون لديںا موسوعة تأريخية مفصلة لتأريخ المديںة
وشخصيا ِته
كما َ
ُ
المعاصرة.
الكثير من
ضاع عليںا
نشوء مديںةِ الفلوجةِ
ِ
تفاصيل ِ
ِ
ُ
ُ
العبادة القديمةِ فيها،
ودور
• إهمال المسؤولين في إدارة المديںة مںذ نشوئها وإلى ا ن
لمعالم المديںةِ
ِ
ِ
ِ
ُ
وانشاء مكا ِںها َ
مباںي
والحفاظ عليها والسعي إلى هدم المباںي القديمة
عتںاء بها
وصياںتها وا
ترميمها
ِ
ِ
ِ
ِ
وعدم ِ
َ
َ
َ
َ
ً َ
ںكهة َ
التأريخ
وأصالة
وروح
وأفقدها
المباںي
من
خالية
المديںة
جعل
ومشيدات جديدة
القديمةِ
التأريخيةِ
ٍ
ِ
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َ
َ
ُ
ُ
َ
ُ
َ
ليتمتع بمشاهدتها ا جيال المعاصرة والقادمة ؛ لذلك أدعو جامعة الفلوجة ومن خ ِل
آثاره
وجمال ِ
مبان
أجل
أساتذة
ومشيدات عامةٍ قديمةٍ
ِ
ٍ
ِ
الحفاظ على ما تبقى من ٍ
التأريخ والمهتمين فيها إلى السعي من ِ
ِ
َ
إرث
وغيرها ومفاتحةِ
وغيرها إلى احتر ِام ِ
الدوائر ِ
كمساجد ومںار ٍ
ذات الع قةِ كمديرية الوقف السني ِ
ِ
ات ِ
والبںاء العمراںي العصري.
الترميم
الته بحجج
المديںةِ
وصياںته ِ
وعدم ِ
هدمه وإز ِ
ِ
ِ
ِ

ﻓﻬﺮﺳﺖ اﻟﻤﺼﺎدر:
القرآن الكريم
• إبراهيم تركة جعاطة ،الفلوجة دراسة جغرافية إقليمية )رسالة ماجستير( مقدمة إلى قسم الجغرافية في كلية
ا داب /جامعة بغداد١٩٧٦ ،م.
• أبو الحسن أحمد بن فارس بن زكريا )ت٣٩٥هـ( ،معجم المقاييس في اللغة ،تحقيق شهاب الدين أبو
عمرو ،دار الفكر ،بيروت ــ لبںان.
• أبو الحسن علي بن إسماعيل الںحوي اللغوي ا ںدلسي المعروف بابن سيده المخصص ،تحقيق :خليل
إبراهم جفال ،دار إحياء التراث العربي  -بيروت ،الطبعة :ا ولى١٤١٧ ،هـ ١٩٩٦م.
• أبو عبد

بن أحمد بن أبي بكر بن فرح ا ںصاري الخزرجي شمس الدين القرطبي ،الجامع حكام

القرآن )المتوفى ٦٧١ :هـ(،تحقيق:هشام سمير البخاري ،دار عالم الكتب ،الرياض ،المملكة العربية
السعودية ١٤٢٣،هـ ٢٠٠٣ /م.
• أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي ) ٧٧٤- ٧٠٠هـ( ،تفسير القرآن العظيم ،تحقيق:
سامي بن

س مة ،دار طيبة للنشر والتوزيع ،الطبعة :الثاںية ١٤٢٠هـ  ١٩٩٩ -م.

ّ
ّ
الملقب بمرتضى ﱠ
الز بيدي ،تاج العروس من جواهر
• أبو الفيض ّ بن ّ بن عبد الرزاق الحسيںي،
القاموس ،تحقيق مجموعة من المحققين ،دار الهداية.
• أحمد فياض المحمدي ،الفلوجة وظائفها وع قاتها ا قليمية )رسالة ماجستير( مقدمة إلى قسم الجغرافية
في كلية ا داب /جامعة بغداد١٩٩٠ ،م.
• أ.د .منسي المسلط ،الفلوجة في التأريخ المعاصر ،دراسة وثائقية علمية متخصصة ١٩٦٦-١٩٠٠م ،بغداد،
٢٠١٩م.
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• ج ل الدين

بن أحمد المحلي ،وج ل الدين عبدالرحمن بن أبي بكر السيوطي ،تفسير الج لين ،دار

الحديث ــ القاهرة ،الطبعة ا ولى.
ﱠ
ُﱠ
الم حويش ،حامد ُم حويش وآثاره ،مطبعة ا مة ،بغداد١٣٦٣ ،هـ١٩٧٣ ،م.
• حمد
• خلدون ںاجي معروف ،ا قلية اليهودية في العراق ١٩٥٢-١٩٢١م ،ط ،١مطبعة ا عظمية ،بغداد١٩٧٥،م.
• د.خالد أحمد الصالح ،الشيخ عبدالعزيز سالم السامرائي ،حياته وجهوده العلمية في الفقه والفتوى ،بغداد،
١٤٢٤هـ ٢٠٠٤-م.
• الشيخ صبحي الهيتي ،مقال بعںوان )رجل فقدںاه( ،مجلة التربية ا س مية ،العدد الخامس،السںة السادسة
عشرة١٣٩٣،هـ ١٩٧٣-م.
• صالح أحمد العلي ،معالم العراق العمراںية ،دار الشؤون الثقافية العامة ،بغداد١٩٨٩ ،م.
• طه باقر ،وفؤاد سفر ،المرشد إلى مواطن ا ثار والحضارة ،المرحلة ا ولى ،وزارة ا رشاد ــ بغداد١٩٦٢ ،م.
• عباس العزاوي ،تأريخ العراق بين احت لين ،شركة التجارة والطباعة ،بغداد١٩٤٨ ،م.
• مؤيد حسن مصطفى بك ،شيخ ا ثاريين المهںدس

علي مصطفى وموجز تأريخي عن مديںة الفلوجة

قديما والعهدين العثماںي والملكي ،الفلوجة .١/٥/٢٠٠٤
بن يعقوب الفيروز آبادي ،القاموس المحيط ،تحقيق :مكتب تحقيق التراث في مؤسسة

• مجد الدين
الرسالة ،إشراف
•

ںعيم العرقسوسي ،مؤسسة الرسالة ،بيروت -لبںان ،الطبعة الثالثة١٤٣٠ ،هـ٢٠٠٩-م.

بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب ا ملي ،أبو جعفر الطبري ،جامع البيان في تأويل القرآن )- ٢٢٤
 ٣١٠هـ( ،تحقيق :أحمد

شاكر ،مؤسسة الرسالة ،الطبعة :ا ولى ١٤٢٠ ،هـ  ٢٠٠٠ -م.

•

رشيد سعدي ،قرة العين في تأريخ الجزيرة والعراق والںهرين ،بومبي١٣٢٥،هـ.

•

شاكر المحمدي ،تأريخ الفلوجة من الجذور إلى مںتصف القرن العشرين ،إصدارات المجمع الثقافي
وا دبي في الفلوجة ــ مجلة روافد ،الطبعة الثاںية١٤٣٠ ،هـ٢٠٠٩-م.

• محيي الدين بن شرف الںووي ٦٧٦-٦٣١هـ ،التقريب والتيسير لمعرفة سنن البشير الںذير ،تقديم وتحقيق
وتعليق

عثمان الخشت ،دار الكتاب العربي ــ بيروت ،ط١٤٠٥ ،١هـ ١٩٨٥-م.

• يونس السامرائي ،تأريخ علماء بغداد في القرن الرابع العشر الهجري ،مطبعة وزارة ا وقاف ،بغداد١٤٠٢ ،هــ.
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اﻟﻤﻘﺎﺑﻼت اﻟﺨﺎﺻﺔ
 مقابلة خاصة مع السيد فواز مصلح سعود شبيب العجراوي بتأريخ .٢٠١٩-٦-٣٠ مقابلة خاصة مع السيد وليد حرحوش خضير الكريفعاوي بتأريخ  ،٢٠١٩-٧-٢٨و.٢٠١٩-٨-٢ مقابلة خاصة مع السيد عباس أحمد فرحان عبد حسن العيساوي أحد موظفي كلية العلوم ا س مية جامعةالفلوجة في ٥/٩/٢٠١٩م.

ﻫﻮاﻣﺶ اﻟﺒﺤﺚ:
) (١سںفصل القول فيها  -إن شاء

 -في الحديث عن أول دار عبادة في الفلوجة

) (٢الںووي ،التقريب والتيسير لمعرفة سنن البشير الںذير ل مام محيي الدين بن شرف ٦٧٦-٦٣١هـ ،تقديم وتحقيق وتعليق
عثمان الخشت ،دار الكتاب العربي ــ بيروت ،ط١٤٠٥ ،١هـ ١٩٨٥-م .ص١٢٣:
)ُ (٣يںظر :ابن سيده ،المخصص ،أبو الحسن علي بن إسماعيل الںحوي اللغوي ا ںدلسي ،تحقيق :خليل إبراهم جفال ،دار
إحياء التراث العربي  -بيروت ،الطبعة :ا ولى١٤١٧ ،هـ ١٩٩٦م) .باب الطين(  ،٣/٩٤وابن فارس ،معجم المقاييس في اللغة
بي الحسن أحمد بن فارس بن زكريا )ت٣٩٥هـ( ،تحقيق شهاب الدين أبو عمرو ،دار الفكر ،بيروت ــ لبںان:ص ،٨٢٦مادة
)فلج(،والفيروز آبادي ،القاموس المحيط ،مجدالدين

بن يعقوب ،تحقيق :مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة ،إشراف

ںعيم العرقسوسي ،مؤسسة الرسالة ،بيروت -لبںان ،الطبعة الثالثة١٤٣٠ ،هـ٢٠٠٩-م:ص  ،٢٠٢مادة )فلج(
)ُ (٤يںظر :الفيروز آبادي ،القاموس المحيط:ص ،٢٠٢مادة )فلج(
)ُ (٥يںظر :طه باقر ،وفؤاد سفر ،المرشد إلى مواطن ا ثار والحضارة ،المرحلة ا ولى ،وزارة ا رشاد ــ بغداد١٩٦٢ ،م:ص٥
)ُ (٦يںظر :الحقوقي مؤيد حسن مصطفى بك ،شيخ ا ثاريين المهںدس
قديما والعهدين العثماںي والملكي ،الفلوجة :١/٥/٢٠٠٤ص ،٦

علي مصطفى وموجز تأريخي عن مديںة الفلوجة

شاكر المحمدي ،تأريخ الفلوجة من الجذور إلى مںتصف القرن

العشرين ،إصدارات المجمع الثقافي وا دبي في الفلوجة ــ مجلة روافد ،الطبعة الثاںية١٤٣٠ ،هـ٢٠٠٩-م:ص٢٣
)ُ (٧يںظر:

شاكر المحمدي ،تأريخ الفلوجة:ص٢٦-٢٥

)ُ (٨يںظر:

شاكر المحمدي ،تأريخ الفلوجة:ص٢٥

)ُ (٩يںظر :الحقوقي مؤيد حسن مصطفى بك ،شيخ ا ثاريين:ص،١٠
)ُ (١٠يںظر:

شاكر المحمدي ،تأريخ الفلوجة:ص٢٥

شاكر المحمدي ،تأريخ الفلوجة:ص٣٠-٢٩

) (١١توجد عشائر تسمى بالفلوجيين ،ربما نسبة إلى جزء من ا رض الزراعية التي تمتد من الصق وية إلى المسيب والتي أقيمت
ُ
عليها حضارات متںوعة قديمة فسكںوا فيها مدة من الزمن ونسبوا إليها ،أو لسبب آخر لم أصل إليه ،كما يوجد عشيرة السادة الفلوجيين
ُ
الموجودين في بابل أو غيرها ،لكن ً
عموما كل هذه العشائر التي تنسب إلى الفلوجيين ليس لهم أي ارتباط أو صلة بمديںة الفلوجة
الحالية المعاصرة
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)ُ (١٢يںظر :صالح أحمد العلي ،معالم العراق العمراںية ،صالح أحمد العلي ،دار الشؤون الثقافية العامة ،بغداد١٩٨٩ ،م:ص٤٨
)ُ (١٣يںظر :ابن سيده ،المخصص) :باب الطين(  ،٣/٩٤وابن فارس ،معجم مقاييس اللغة:ص ،٨٢٦مادة )فلج( ،والفيروز آبادي،
القاموس المحيط:ص  ،٢٠٢مادة )فلج(
ّ
)ُ (١٤يںظر :مرتضى ﱠ
الز بيدي ،تاج العروس من جواهر القاموس ،أبو الفيض ّ بن ّ بن عبد الرزاق الحسيںي ،تحقيق مجموعة
من المحققين ،دار الهداية) :مادة ستن(٣٥/١٦٧ :
)ُ (١٥يںظر :الحقوقي مؤيد حسن مصطفى بك ،شيخ ا ثاريين:ص،٧

شاكر المحمدي ،تأريخ الفلوجة٣٠ :

) (١٦الحقوقي مؤيد حسن مصطفى بك ،شيخ ا ثاريين:ص٧
) (١٧بعد أن كاںت ً
أرضا ريفية أو مںطقة واسعة تسمى الفلوجة تمتد على ضفتي ںهر الفرات من جںوب الصق وية إلى شمال
ً
المسيب ،لكن هذا التجمع السكںي الذي أخذ بالںمو والتوسع وقع على مںطقة الفلوجة فاستمد اسمه من هذه ا رض وأصبح عںواںا
ً
ً
ملموسا لها خاصة أںها أول مديںة معاصرة نشأت على هذه ا رض وتوسعت وازدهرت وبقيت عامرة بأهلها إلى يومںا هذا
ومكاںا
؛ لذلك اختصت بهذا ا سم ،ومع مرور الزمن وتوسع المديںة والقرى القريبة عليها فقد ا سم معںاه القديم الذي كان يطلق على
ً
حصرا على المديںة المعاصرة المعروفة على ںهر الفرات ،كما كسبت القرى والمںاطق المحيطة بها أو
المںطقة كلها وأصبح يطلق
قديما أسماء جديدة ومسميات معاصرة ً
ً
امتدادا رض الفلوجة ً
بعيدا عن اسم الفلوجة
كاںت
)ُ (١٨يںظر :المحامي عباس العزاوي ،تأريخ العراق بين احت لين ،شركة التجارة والطباعة ،بغداد١٩٤٨ ،م ،٨/٧٨:وشيخ ا ثاريين
للحقوقي مؤيد حسن مصطفى بك :ص ،١٠وأحمد فياض المحمدي ،الفلوجة وظائفها وع قاتها ا قليمية )رسالة ماجستير( مقدمة إلى
قسم الجغرافية في كلية ا داب  -جامعة بغداد١٩٩٠ ،م:ص ،٤١،١٦وأ.د.منسي المسلط ،الفلوجة في التأريخ المعاصر ،دراسة وثائقية
علمية متخصصة ١٩٦٦-١٩٠٠م ،بغداد٢٠١٩ ،م:ص ،٢٨ومقابلة خاصة مع السيد فواز مصلح سعود شبيب العجراوي في بيته بتاريخ
ً
 ،٢٠١٩-٦-٣٠ںق عن أبيه وجده
)ُ (١٩يقصد بالسراي هو مركز الحكومة على مختلف هيئاته وأحجامه ،وليس فقط مركز الجںدرمة ،لكن في ذلك الوقت قبل أن
تنتقل ا دارة من الصق وية إلى الفلوجة سںة ١٩٠٠م لم يكن في السراي غير الجںدرمة لحماية المںطقة كما بينت ،يںظر :أ.د.منسي
المسلط ،الفلوجة في التأريخ المعاصر :ص٥١
)ُ (٢٠يںظر:

رشيد سعدي ،قرة العين في تأريخ الجزيرة والعراق والںهرين ،بومبي١٣٢٥،هـ:ص٢٩

) (٢١هذا ما توصلت إليه من خ ل البحث والتقصي ،وربما يثبت زم ئي ا خرون عكس ذلك بأدلة واضحة وقطعية في مؤتمر
الفلوجة أو غيره فيںفعوںںا ويغيرون قںاعتي وأكون ً
شاكرا جهدهم وفضلهم
) (٢٢الشخاتير :جمع شختور في اللهجة العراقية الدارجة ،والشختور :هو ںوع من أںواع الزوارق ُيصںع بطريقة بدائية لعبور الںهر
ً
ويكون ً
دائريا مجوفا يشبه القدر الكبير ،و تقل أبعاد فوهته عن مترين في مترين
ً
) (٢٣مقابلة خاصة مع السيد وليد حرحوش خضير الكريفعاوي بتاريخ  ،٢٠١٩-٨-١٥ںق عن أبيه وجده
)ُ (٢٤يںظر:

شاكر المحمدي ،تأريخ الفلوجة٣٣ :

)ُ (٢٥يںظر :المحامي عباس العزاوي ،تاريخ العراق بين احت لين ،٨/٧٨:و

شاكر المحمدي ،تأريخ الفلوجة :ص،٣٣

وأ.د.منسي المسلط ،الفلوجة في التاريخ المعاصر :ص٢٦
) (٢٦وهي رتبة عسكرية عثماںية تعادل رتبة الفريق في الجيش العراقي
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ً
تقريبا من الجسر الحديدي القديم إلى الجسر
) (٢٧الحقوقي مؤيد حسن مصطفى بك ،شيخ ا ثاريين:ص ،١٠٣وهي تمتد
الجديد)الوحدة( إلى حي الرسالة وجبيل جںوب المديںة
ً
تعويضا
) (٢٨من أعيان ا رمن الذين أبعدتهم السلطات العثماںية عن ديارهم إلى بغداد ،وأعطتهم أراضي زراعية واسعة في الفلوجة
ً
لهم عن أراضيهم التي سيطرت عليها الدولة العثماںية في مںطقة ديار بكر في تركيا ،وبںوا هذه القلعة للںزهة فيها صيفا والتمتع بالخضرة
أو ا صطياد ولسكن حمايتهم فيها ،كما سكںوا على طرف المديںة الغربي عبر ںهر الفرات المقابل للقلعة في موقع متميز على شكل
قصرا ً
شبه جزيرة وهو موقع مستشفى الفلوجة القديم وبںوا ً
فخما أطلق عليه أهل الفلوجة القدماء فيما بعد بقصر الںصارى أو بيت
الںصراںي ،وأعطتهم الدولة العثماںية أراضي شاسعة في الجهة اليمںى من ںهر الفرات في المںطقة الممتدة بين الفلوجة والعامرية
تقريبا من الجسر الجديد ً
وتسمى )الحصي( كما مںحتهم أراضي في الجهة اليسرى من ںهر الفرات تمتد ً
حاليا )جسر الوحدة( في
ً
ً
جںوبا حتى بستان آل عريم شما  ،وبعد هجرتهم خارج العراق استولت العشائر على أراضيهم خارج المديںة وما كان
الفلوجة
داخلها باعوه مباشرة أو من خ ل وكيل لهمُ .يںظر :الحقوقي مؤيد حسن مصطفى بك ،شيخ ا ثاريين:ص ،٤٥وأ.د.منسي المسلط،
الفلوجة في التاريخ المعاصر :ص٢٢٩
)ُ (٢٩يںظر :شاكر المحمدي ،تأريخ الفلوجة :ص ،٣٤ومقابلة خاصة مع السيد فواز مصلح سعود شبيب العجراوي في بيته
ً
بتاريخ  ،٢٠١٩-٦-٣٠ںق عن أبيه وجده ،وبذلك أخالف أستاذںا الكبير المؤرخ د .منسي المسلط الذي أثبت في كتابه أن المشير
كاظم باشا هو من بںى هذه القلعة بعد أن استأجر أرضها من آل قومجيان وسكںها سںة )ُ ١٨٨٥يںظر :الفلوجة في التاريخ المعاصر:
 ،(٢٨كما بين أن آل قومجيان سكںوا على طرف المديںة الغربي في أراضيهم عبر ںهر الفرات في موقع متميز على شكل شبه جزيرة
ً
قصرا ً
تقريبا )موقع مستشفى الفلوجة القديم( وبںوا هںاك فقط ً
فخما أطلق عليه أهل الفلوجة )قصر الںصارى()ُ .يںظر :الفلوجة في
ُ
التاريخ المعاصر ،(٢٢٩ :لكن الصحيح في رأيي ما أثبته ؛ ںه يعقل أن ُي َرف َع الضابط العثماںي كاظم باشا في إسطںبول إلى رتبة
مشير سںة ١٨٨٥م ثم يمںح ا راضي ا ميرية في الفلوجة في السںة ںفسها ثم يبںي القلعة ويسكںها في السںة ںفسها ً
أيضا ،ثم لماذا
يبںي قلعة تكلف ثروة مالية في ذلك الوقت على أرض ليست له مستأجرة من آل قومجيان ،وأرضه مجاورة لها تبدأ كما بينت من
ً
الجامع الكبير إلى مايسمى أرض )الب وي( شما أي :ما قبل بستان آل عريم ،ثم يعطيها ل قومجيان عںدما يعود إلى تركيا بعد
عشر سںوات ً
تقريبا..؟ لماذا يبںي بأرضه ،كما بںى الجامع الكبير بأرضه..؟ ولماذا يشتري ا رض من آل قومجيان كما فعلت
سائر العوائل التي بدأت تسكن الفلوجة من عرب ويهود..؟ ،و أظن أن آل قومجيان سيبخلون عليه بقطعة أرض بسيطة ؛ ليبںي
عليها ً
سكںا له ويجاورهم ،وهو في ذلك الزمن أمير لواء الدليم وقائد الجںدرمة في العراق إضافة إلى أںه صهر السلطان عبدالحميد
الثاںي سلطان الدولة العثماںية في ذلك الزمن)يںظر:

ﱠ
شاكر المحمدي ،تأريخ الفلوجة (٣٦ :؛ لهذا كله أرى أن القلعة كاںت مبنية

وعائدة ل قومجيان واستأجرها مںهم لسكںه ولم يضطر لبںاء دار له ،كما فعل ابن عمه مصطفى بك الذي بںى داره خلف القلعة
على أرض اشتراها من أصحابها )إن كاںوا آل قومجيان أو غيرهم( واستمر البںاء لسنتين ،ولو صح أن كاظم باشا هو من بںى القلعة
يبن ابن عمه مصطفى بك معه في السںة ںفسها..؟
فلماذا لم ِ
) (٣٠الحقوقي مؤيد حسن مصطفى بك ،شيخ ا ثاريين:ص.١٢
) (٣١من الطبيعي أن ُيغير اسم الجامع الذي كان باسم أحد كبار رجال الدولة العثماںية بعد اںتهاء حكمهم في العراق وخاصة
بعد أن استلم الحكم أعداؤهم ،كما حدث في العراق بعد ا حت ل ا مريكي سںة ٢٠٠٣م ،إذ ُسمي جامع صدام في الرمادي بجامع
الدولة الكبير ،ومثله كثير.
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ً
) (٣٢مقابلة خاصة مع السيد فواز مصلح سعود شبيب العجراوي بتاريخ  ،٢٠١٩-٦-٣٠ںق عن أبيه وجده ،والسيد وليد حرحوش
ً
خضير بتاريخ  ،٢٠١٩-٧-٢٨ںق عن أبيه وجده
) (٣٣يںظر :سالںامة بغداد لعام ١٣٢٥هـ١٩٠٧ -م ،٢٩٦:وسالںامة بغداد :هي الكتاب السںوي للدولة العثماںية ،وفيه ّ
تدون فيه الدولة
ﱠ
العثماںية كل قضاياها الرسمية سواء التقويم ،أو أسماء ا شخاص الذين يعملون في الدولة ،أو ا عياد الرسمية ،أو أهم الوقائع
المشهورة ،أو أسماء الس طين .يںظر:
) (٣٤يںظر:

شاكر المحمدي ،تأريخ الفلوجة٣٨ :

شاكر المحمدي ،تأريخ الفلوجة :ص ،٣٧وأ.د.منسي المسلط ،الفلوجة في التاريخ المعاصر :ص٢٨

)ُ (٣٥يںظر :الحقوقي مؤيد حسن مصطفى بك ،شيخ ا ثاريين:ص ،١٦-١٥وأ.د.منسي المسلط ،الفلوجة في التاريخ المعاصر:
ص٤٣٧
) (٣٦يںظر :الحقوقي مؤيد حسن مصطفى بك ،شيخ ا ثاريين :ص١٠٦
)ُ (٣٧يںظر :أ.د.منسي المسلط ،الفلوجة في التاريخ المعاصر :ص٤٣٧
ﱠ
ُﱠ
الم حويش ،حامد ُم حويش وآثاره ،مطبعة ا مة ،بغداد١٣٦٣ ،هــ١٩٧٣ ،م :ص١٩-١٨
)ُ (٣٨يںظر :حمد
)ُ (٣٩يںظر:

شاكر المحمدي ،تأريخ الفلوجة :ص١٤٣

)ُ (٤٠يںظر :يونس السامرائي ،تأريخ علماء بغداد في القرن الرابع العشر الهجري ،مطبعة وزارة ا وقاف ،بغداد١٤٠٢ ،هــ :ص،١٤٠
ﱠ
ُﱠ
ً
موجزا عن مسيرته العلمية حتى وفاته لدوره العلمي الكبير في
الم حويش ،حامد ُم حويش وآثاره:ص ،١٩-١٨وقد ذكرت
حمد
الفلوجة ،وخاصة جهده المبارك والمتميز في تأسيس المدرسة ا صفية
)ُ (٤١يںظر:

شاكر المحمدي ،تأريخ الفلوجة:ص ،١٤٤وأ.د.منسي المسلط ،والفلوجة في التاريخ المعاصر :ص٤٣٧

)ُ (٤٢يںظر :الشيخ صبحي الهيتي ،مقال بعںوان )رجل فقدںاه( ،مجلة التربية ا س مية ،العدد الخامس،السںة السادسة
عشرة١٣٩٣،هـ ١٩٧٣-م:ص ،٤٤ود.خالد أحمد صالح ،الشيخ عبدالعزيز سالم السامرائي ،حياته وجهوده العلمية في الفقه والفتوى،
بغداد١٤٢٤ ،هـ ٢٠٠٤-م:ص ،٤٧و

شاكر المحمدي ،تأريخ الفلوجة :ص١٤٤

)ُ (٤٣يںظر :أ.د.منسي المسلط ،الفلوجة في التاريخ المعاصر :ص٤٣٩-٤٣٨
)ُ (٤٤يںظر لمزيد من التفصيل فيمن تخرج في المدرسة ا صفية :د.خالد أحمد صالح ،الشيخ عبدالعزيز سالم السامرائي:
ص١١٣-٦٩
)ُ (٤٥يںظر :أ.د.منسي المسلط ،الفلوجة في التاريخ المعاصر٢١٧ :
)ُ (٤٦يںظر :الحقوقي مؤيد حسن مصطفى بك ،شيخ ا ثاريين:ص،١٢

شاكر المحمدي ،تأريخ الفلوجة :ص ،٣٨وأ.د.منسي

المسلط ،الفلوجة في التاريخ المعاصر:ص٢٩
)ُ (٤٧يںظر :أ.د.منسي المسلط ،الفلوجة في التاريخ المعاصر:ص٢١٧
)ُ (٤٨يںظر :أ.د.منسي المسلط ،الفلوجة في التاريخ المعاصر:ص٢١٨
)ُ (٤٩يںظر :إبراهيم تركة جعاطة ،الفلوجة دراسة جغرافية إقليمية )رسالة ماجستير( مقدمة إلى قسم الجغرافية في كلية ا داب -
جامعة بغداد١٩٧٦ ،م :ص ،٢٢٩و
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) (٥٠حاولت زيارة التوراة ا ن لكںي لم استطع لتجاوز بعض مح ت الحدادة و)الس ت( والمح ت على بيوت اليهود القديمة
المهجورة والواجهة ا مامية والمحيطة بالتوراة وأصبحت أرض التوراة محصورة بين هذه المح ت و طريق يںفذ إليها ،وذكر لي
السيد عباس أحمد فرحان عبد حسن العيساوي أحد موظفي كلية العلوم ا س مية جامعة الفلوجة في مقابلة خاصة معه في
)كثيرا ما سمعت الںاس يتحدثون عن اليهود ومساكںهم في الفلوجة القديمة وأن ً
٥/٩/٢٠١٩م ما ںصهً :
بعضا من بيوتهم ما تزال قائمة،
فدفعںي الفضول سںة ١٩٩٦م للذهاب إليها ورؤيتها لمعرفة طريقة بںائهم لدورهم وكيف كاںوا يعيشون فيها .وحين دخلت البيوت
اليهودية القديمة خلف مطعم حجي حسين القديم في ںهاية سوق الفلوجة الكبير أو ما نسميه بسوق الحميدية وجدت أغلب البيوت
مهدمة وسقوفها متساقطة ؛ ںها مبنية من طين ) ِلبن( وحيطان هذه البيوت عريضة ً
تقريبا ںصف متر ليعطيها متاںة ولكي يتمكںوا
ً
من بںاء رفوف داخل الحيطان لوضع حاجاتهم فيها بد من تعليقها .ووجدت غرف البيوت صغيرة فهي بطول ث ثة أمتار وعرض
ث ثة أمتار ً
تقريبا ،وسقوفها غير عالية ومستںدة على أعمدة خشبية ليست متراصة ولكںها قريبة إلى بعضها وفوقها حصير ثم طين،
كما أن الشبابيك صغيرة ومصںوعة من الخشب .أما الطرق بين البيوت فهي ضيقة ً
جدا وبعضها يمكن لث ثة أشخاص أن يمشوا
ً
إلى جںب بعضهم فيها لضيقها ،وأحياںا يكون الطريق أعلى من أرضية البيوت .وبين هذه البيوت توجد التوراة ،وهو بںاء من طين
) ِلبن( حيطاںه ںصف متر ً
تقريبا وداخله واسع وسقفه مهدم بسبب تكسر أعمدة الخشب التي كاںت ترفعه بسبب ا رضة أو ا مطار
والقدم وا همال ،كما أن السقف غير مرتفع ً
كثيرا ،ومںحوت فوق بابه الخشب الذي لم يبق مںه إ إطاره ںجمة داود بشكل بارز
تقريبا وبعرض خمسة أمتار أو ستة ً
وكبير ،ويبلغ طول مساحة التوراة سبعة أمتار ً
تقريبا ،وتحيط بالتوراة أرض مفتوحة صغيرة ثم
جدران ظهر البيوت اليهودية المحيطة به ،وتوجد أمامه غرف صغيرة متراصة ،كأںها لخدمة المعبد أو لمبيت الزوار اليهود من خارج
الفلوجة ،وأبوابها مفتوحة باتجاهه ،وفي حيطان المعبد رفوف مستطيلة ،وفوق كل رف ﱠكوتين أو ث ثة شبه دائرية للتهوية(
) (٥١في لقاء خاص ومطول مع أحد أساتذة جامعة الفلوجة في بںاية كلية العلوم ا س مية  /الحي العسكري بتأريخ  ٨/١٠/٢٠١٩من
المهتمين بتأريخ المديںة )لم يرغب بذكر اسمه( أخبرںي أںه أخبره بعض الثقات من أهالي الفلوجة الذين بقوا في المديںة أيام هجرة
ﱠ
أهالي المديںة بعد أحداث داعش في سںة  ٢٠١٤أن أفر ًادا من داعش دخلوا إلى مكان التوراة وهدموا ما تبقى من آثارها بالمعاول
ﱠ
والفؤوس وسووها با رض بعد أن توسل بهم أصحاب المح ت المجاورة للتوراة أ يستخدموا مواد التفجير في هدمها حتى تهدم
مح تهم معها
ً

)ُ (٥٢يںظر :مقابلة خاصة مع السيد فواز مصلح سعود شبيب العجراوي في بيته بتاريخ  ،٢٠١٩-٦-٣٠ںق عن أبيه وجده
)ُ (٥٣يںظر :خلدون ںاجي معروف ،ا قلية اليهودية في العراق ١٩٥٢-١٩٢١م ،ط ،١مطبعة ا عظمية ،بغداد١٩٧٥،م٢/١٧٥ :
) (٥٤عادة موروثة عںد عوائل الفلوجة القديمة يعملوںها في ا حد ا ول من شهر شعبان من السںة الهجرية ،وتكون بوضع َر بات
البيوت شمعة عن كل طفل من أفراد العائلة في صينية مع أواںي الحلوى وخبز العروك والخضراوات مع أواںي فخارية )بستوكة( باسم
كل طفل تحتوي ماء البئر مع وضع أغصان الياس فيها ،ويخشون تركها خشية أن يصيب مكروه أحد أطفالهم أو أحد أفراد العائلة،
وإحدى العوائل من أقاربںا مصرة على عملها كل سںة حتى في سںوات الهجة ،وكم حاولت أن أقںعهم بتركها ولم استطع ،وقد أضطر
لحضور طقوسها وقت العصر والمغرب بعد أن يجمعوا ا طفال ويشعلوا الشموع ،ويفرحون بفرح ا طفال واجتماعهم ولعبهم .و
يرى أستاذںا الكبير د.منسي المسلط أںها من العادات اليهودية وإںما من موروثات المديںة ً
تأثرا بزوجة زكريا عليه الس م من أجل
طلبا للو ُ
أن يرزقها بابںها يحيى فتبعتها النساء ً
لد.يںظر :أ.د.منسي المسلط ،الفلوجة في التاريخ المعاصر :ص٤٢٤
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ً
)ُ (٥٥يںظر :مقابلة خاصة مع السيد فواز مصلح سعود شبيب العجراوي في بيته بتاريخ  ،٢٠١٩-٦-٣٠ںق عن أبيه ،والسيد وليد
ً
حرحوش خضير بتاريخ  ،٢٠١٩-٧-٢٨ںق عن أبيه
)ُ (٥٦يںظر :أ.د.منسي المسلط ،الفلوجة في التاريخ المعاصر :ص٢١٩
ً
)ُ (٥٧يںظر :مقابلة خاصة مع السيد فواز مصلح سعود شبيب العجراوي في بيته بتاريخ  ،٢٠١٩-٦-٣٠ںق عن أبيه
)ُ (٥٨يںظر :أ.د.منسي المسلط ،الفلوجة في التاريخ المعاصر :ص٣٦١-٣٦٠
)ُ (٥٩يںظر :أ.د.منسي المسلط ،الفلوجة في التاريخ المعاصر :ص ،٢٢٣وذكر لي السيد وليد حرحوش الكريفعاوي في مقابلة
ً
خاصة معه بتأريخ  ٢٠١٩-٨-١٥ںق عن أبيه أن لليهود مقبرة ثالثة خاصة صغيرة تقع في الفںاء الجںوبي للتوراة ومازالت قبورهم فيها.
ً
) (٦٠مقابلة خاصة مع السيد وليد حرحوش خضير الكريفعاوي بتاريخ  ٢٠١٩-٨-٢ںق عن أبيه
ً
) (٦١مقابلة خاصة مع السيد وليد حرحوش خضير الكريفعاوي بتاريخ  ٢٠١٩-٨-٢ںق عن أبيه وجده
ً
)ُ (٦٢يںظر :مقابلة خاصة مع السيد سلمان حماشي بتاريخ  ،٢٠٠٨-٨-٢٢ںق عن أ.د.منسي المسلط في كتابه الفلوجة في
التاريخ المعاصر :ص٢٢٤-٢٢٣
)ُ (٦٣يںظر :أ.د.منسي المسلط ،الفلوجة في التاريخ المعاصر :ص٢١٧
)ُ (٦٤يںظر :الطبري ،جامع البيان في تأويل القرآن،
 ٣١٠هـ( ،تحقيق :أحمد
أبو عبد

بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب ا ملي ،أبو جعفر الطبري- ٢٢٤) ،

شاكر ،مؤسسة الرسالة ،الطبعة :ا ولى ١٤٢٠ ،هـ  ٢٠٠٠ -م ،١٨/٦٥٠ :والقرطبي ،الجامع حكام القرآن،

بن أحمد بن أبي بكر بن فرح ا ںصاري الخزرجي شمس الدين القرطبي )المتوفى ٦٧١ :هـ( ،تحقيق:هشام سمير

البخاري ،دار عالم الكتب ،الرياض ،المملكة العربية السعودية ١٤٢٣،هـ ٢٠٠٣ /م ،١٢/٧١ :وابن كثير ،تفسير القرآن العظيم ،أبو الفداء
إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي ) ٧٧٤- ٧٠٠هـ( ،تحقيق :سامي بن

س مة ،دار طيبة للنشر والتوزيع ،الطبعة :الثاںية

١٤٢٠هـ  ١٩٩٩ -م ،٥/٤٣٥ :و المحلي والسيوطي ،تفسير الج لين ،ج ل الدين

بن أحمد المحلي ،وج ل الدين عبدالرحمن بن

أبي بكر السيوطي ،دار الحديث ــ القاهرة ،الطبعة ا ولى١/٤٣٩ :
)ُ (٦٥يںظر :الفلوجة في التاريخ المعاصر،أ.د.منسي المسلط :ص٤٤٠
)ُ (٦٦يںظر :أ.د.منسي المسلط ،الفلوجة في التاريخ المعاصر :ص٤٤٢-٤٤١
ً
)ُ (٦٧يںظر :مقابلة خاصة مع السيد فواز مصلح سعود شبيب العجراوي في بيته بتاريخ  ،٢٠١٩-٦-٣٠ںق عن أبيه
ً
)ُ (٦٨يںظر :مقابلة خاصة مع السيد فواز مصلح سعود شبيب العجراوي في بيته بتاريخ  ،٢٠١٩-٦-٣٠ںق عن أبيه
)ُ (٦٩يںظر :شاكر المحمدي ،تأريخ الفلوجة:ص ،٣٠أ.د.منسي المسلط ،الفلوجة في التاريخ المعاصر :ص٣٦٨
ُ
علما أںي وجدت ً
)ُ (٧٠يںظر :أ.د.منسي المسلط ،الفلوجة في التاريخ المعاصر :صً ،٤٤٢
مثبتا على واجهة الجامع أںه أسس من
أهل البر وا حسان سںة ١٩٥١م ،وجدد بںاؤه على ںفقة المحسںين سںة ١٩٦٨م ،لكںںي أعتمدت ما أثبته مؤرخو الفلوجة
)ُ (٧١يںظر :أ.د.منسي المسلط ،الفلوجة في التاريخ المعاصر٤٤٣-٤٤٢ :
ً
)ُ (٧٢يںظر :مقابلة خاصة مع السيد فواز مصلح سعود شبيب العجراوي في بيته بتاريخ  ،٢٠١٩-٦-٣٠ںق عن أبيه
)ُ (٧٣يںظر :أ.د.منسي المسلط ،الفلوجة في التاريخ المعاصر :ص٤٤٤
)ُ (٧٤يںظر :مقابلة خاصة مع السيد فواز مصلح سعود شبيب العجراوي في بيته بتاريخ ٢٠١٩-٦-٣٠
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)ُ (٧٥يںظر :أ.د.منسي المسلط ،الفلوجة في التاريخ المعاصر :ص٣٥٣
) (٧٦لقد بقيت التور ُاة على حالها مںذ بںائها سںة ١٩١٥م وإلى ما بعد هجرة اليهود من المديںة ولم تمتد إليها ﱡ
بسوء ،ولكن
أي ٍيد ٍ
ﱠ
َ
َ
ُ
وأبوابها وشبابيكها تساقطت
والتقادم
همال
بسبب ا
ِ
مطار والرطوبةِ  ،إضافة إلى أن أعمدة ِ
ِ
سقفها ِ
والعوامل الطبيعيةِ كا ِ
تهدم معظمها ِ
ِ
ٌ
ُ
ﱠ
مصںوعة من الخشب ،ثم َ
بسبب َ
أحداث داعش في سںة ٢٠١٤م قام
هجرة أهالي المديںةِ بعد
أيام
آخر وهو دودة ا ْر َضةِ ؛ ںها
ِ
ِ
ٍ
َ َ
ﱠ َ
أفر ٌاد من داعش بهدم ماتبقى من آثارها بالمعاول والفؤوس وسووها با رض  -كما بينت  -وهؤ ء يمثلون المديںة وأهلها ؛ ن أهل
َ
ﱠ
هدمها
دور
العبادة التي أوصى ُ بعدم ِ
ِ
المديںةِ توارثوا المحافظة عليها وعلى أط لها إلى يوم ںزوحهم من المديںة ؛ عتقادهم أںها من ِ
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This study focuses on the historical development of urban settlements in the third
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millennium BCE, using archaeological evidence and sources of the Cuneiform Torah,
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and considers the importance of these centers to modern-day Fallujah. The history
of Fallujah cannot be separated from the history of Mesopotamia. The area in which
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Fallujah is situated has seen a number of important settlements at different points in
history, since man first came to the region, owing to its prime position at the juncture
of internal and external transport routes in Mesopotamia and its involvement in the

Publishing services provided by
Knowledge E

distribution of water through irrigation channels. The role of these early settlements
was been inherited by later cities, many of which have had a substantial political

Prof. Zeyad Owaid Swaidan
Al-Mohammadi. This article is

and economic impact on the history of Mesopotamia. This study was based on two

distributed under the terms of

hypotheses. The first concerns the emergence of the location of the settlements along

the Creative Commons

transport routes, and the second concerns their establishment on the basis of irrigation

Attribution License, which

canals and irrigation technology.

permits unrestricted use and
redistribution provided that the
original author and source are
credited.
Selection and Peer-review under
the responsibility of the AICHS
Conference Committee.

اﻟﻤﻠﺨﺺ
تقتصر هذه الدراسة على مراحل التطور التاريخي لظهور المستوطںات الحضرية في ا لف الثالث قبل المي د
 ان تاريخ مديںة.وفق الد ئل ا ثارية والمصادر الكتابية المسمارية وتوارث هذه المراكز لموقع الفلوجة اليوم
ً ً
الفلوجة يمكن فصله عن تاريخ ب د الںهرين ںها كاںت تشكل جزءا هاما من تلك المںطقة في العصور التاريخية
 أذ تمكن ا نسان من تأسيس المستوطںات ا ولى في المںطقة وكاںت هذه المستوطںات حلقة الوصل, المختلفة
بين طرق الںقل الداخلية والخارجية في ب د الںهرين ومركز السيطرة على توزيع كميات المياه عبر القںوات
ً
ً
ً
 وقد توارث دور هذه المستوطںات مدن اخرى عبر التاريخ كان لها شاںا سياسيا واقتصاديا.ا روائية الزراعية
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ً
كبيرا في تاريخ ب د الںهرين .جاءت هذه الدراسة على اساس فرضيتين .ا ولى ــ نشأة موقع المستوطںات على
طرق الںقل  ,والثاںية -نشأتها على اساس القںوات ا روائية وتقںية الري.
Keywords: Archaeological, Fallujah, Joha, Cuneiform, Settlements

اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﻤﻔﺘﺎﺣﻴﺔ :اثارية  -جوخة  -فلوجة  -مسمارية ــ مستوطںة.

اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ:
تقتصر هذه الدراسة على مراحل التطور التاريخي لظهور المستوطںات الحضرية في ا لف الثالث قبل المي د
وفق الد ئل ا ثارية والمصادر الكتابية المسمارية وتوارث هذه المراكز لموقع الفلوجة اليوم .وجاءت هذه الدراسة
على اساس فرضيتين .ا ولى ــ نشأة موقع المستوطںات على طرق الںقل  ,والثاںية -نشأتها على اساس القںوات
ا روائية وتقںية الري.
أعطى الموقع الجغرافي لب د الرافدين أهمية سياسية واقتصادية كبيرة  ,اذ مكںه من التحكم بممرات الطرق
التجارية المارة في المںطقة بين عي م وا ںاضول من جهة وسواحل البحر المتوسط والجزيرة العربية من جهة
أخرى .واستغل سكان ب د الرافدين هذه ا همية بمختلف العصور ،واںعكس ذلك على القوة ا قتصادية لخدمة
قوتهم العسكرية وتوسعت بذلك رقعة الدولة وبالتالي برزت عدة كياںات سياسية على المسرح السياسي لب د
الرافدين أبان المراحل التاريخية المختلفة .لذا شهدت مںاطق غرب العراق أهمية خاصة ںها كاںت مفتوحة
أمام هجرة ا قوام المختلفة مںذ العصور المبكرة لذلك خضعت هذه المںطقة لتأثيرات حضارية كاںت وراء ںمو
وتطور المستوطںات والمدن عبر المراحل التاريخية ،وظهور شبكة مںها )تل جوخه و رابيقوم ،وتل اسود)هيت(،
وتل شيشين  ,والسواري وعںه( ] [١واختلفت في أهميتها من مرحلة تاريخية إلى أخرى وفق التطورات السياسية.
كما ساهم ںهر الفرات بتوزيع المستوطںات وفق ںمط خطي ا مر الذي اںعكس على اتجاهات طرق الںقل وجعل
المںطقة حلقة وصل بين جںوب ب د الرافدين وسورية.
تضم هذه المںطقة إقليمين متبايںين هما إقليم البادية )الهضبة الغربية( وإقليم الجزيرة ] ،[٢أما ا ول يمثل
ںصف مساحة العراق إذ يمتد من مجرى ںهر الفرات من الغرب إلى قلب الجزيرة العربية وبادية الشام ] .[٣لذا
شكلت هذه المںطقة مصدر خطر يهدد سكان السهل الرسوبي )مزارعهم ،ومدںهم( ولكن في الوقت ںفسه كاںت
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مصدر لهجرة ا قوام الجزرية إلى ب د الرافدين مںذ العصور المبكرة  .لذلك اكسبها موقعها في مبدأ ا ںقطاع
والتواصل في الحركة والتںقل بين ا قاليم اهمية تجارية وسياسية .والثاںية مںطقة الجزيرة ــ فتمتد إلى الشمال
من الخط المار ما بين "ا ںبار" الفلوجة أو هيت على الفرات إلى سامراء -تكريت" على دجلة ] .[٤ففي هذه
المںاطق اںتشرت عدة مستوطںات كاںت حدودها الجںوبية سبار )أبو حبه( ومن الشمال أشور )قلعة الشرقاط(
ومن الغرب مںطقة حںذاںو )تل الجابرية على الضفة الغربية لںهر الفرات( ومن الجںوب مںاطق الوديان السفلى
والعليا والهضبة الغربية .لذا استقر ا نسان وللمرة ا ولى ضمن هذا ا طار الجغرافي و سيما بالقرب من الرطبة
في العصر الحجري القديم والوسيط ] [٥ولكن عںدما بدأت التغيرات المںاخية تعكس ظ لها على المںطقة
في ںهاية العصر الجليدي الرابع وا خير وصل الجفاف الى المںطقة واخذ ا نسان يتجه ںحو ا ںهار والواحات
والبحيرات.
اثںاء المسح ا ثاري لمںاطق غرب العراق و سيما بين عام )١٩٥٠-١٩٢٥م( من قبل الباحث )هںري فلںدر( ][٦
عثر في مںاطق مختلفة من الصحراء الغربية  ,مںها بالقرب من الرطبة )ںقطة ضخ الںفط ج (٣-ووادي حوران
وجبل عںزه على ادوات من الصوان الكلسي من بيںها فؤوس يدوية وسكاكين تعود الى العصر الحجري القديم
ومصںفة من الںوع المستيري والمسمى )ليںالوانس( ويحدد تاريخها بحدود ) ٥٠الف( خمسين الف سںة او اكثر
وهذه ا دوات مشابه ل دوات المكتشفة في كهف شاںيدار )الطبقة  .[٧] (Dكما عثر على مجموعة اخرى من
ا دوات في ںفس المواقع ولكںها تصںف الى ںوع ا ورغںيشي والتي تقدر بحدود ) ٢٥-٣٠الف سںة( وهي تتشابه
مع ا دوات المكتشفة في كهف شاںيدار )طبقة  .[٨] (Cكما عثر مديرية ا ثار العراقية وقوات الطيران البريطاںي
بالقرب من الحباںية والرطبة والفحيمي على مجموعة من ا دوات الصواںية التي تعود الى العصر الحجري القديم
ا دںى والوسيط وتم عرض قسم مںها في المتحف العراقي والقسم ا خر في المتحف الطبيعي في شكاغو)الو يات
المتحدة ا مريكية( ] .[٩كما عثرت البعثة البولوںية في حوض سد القادسية و سيما في مںطقة الفحيمي وجزيرة
بيجان على مخلفات العصر الحجري القديم والوسيط ومتمثلة بحجارة قطع من الںوع الغرم وفؤوس حجرية
كمثرية الشكل وشظايا ومكاشيط وسكاكين تعود الى العصري ا شولي والموستيري بحدود ) ٣٠الف سںه( ].[١٠
لم تذكر مںاطق غرب العراق في العصور المتتابعة حتى ںهاية ا لف الخامس وبداية ا لف الرابع قبل المي د ,اذا
جاءت عدد من المستوطںات التي تعود الى هذا العصر مںها )تل اسود وتل جوخة( وكاںت المستوطںة ا خيرة
ربما اساس لموقع الفلوجة اليوم.
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اﻟﻤﻮاد وﻃﺮق اﻟﻌﻤﻞ:
اعتمدت الطريقة التحليلية للمخلفات ا ثارية والںصوص الكتابية المسمارية التي تم العثور عليها في موقع
المستوطںات القديمة وفق ںظريتي الحقول الد لية والتحليل التكويںي.

اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ واﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ
اوﻻ ً -اﻟﺘﺮﻛﻴﺒﺔ اﻟﺴﻜﺎﻧﻴﺔ.
سكںت المںطقة اقوام مختلفة عبر العصور المبكرة مںهم من ترك ا دوات التي استخدمها في حياته اليومية
كشاهد على استقراره في المںطقة ومںهم من تمكںوا من تأسيس مستوطںات تجارية او حصون عسكرية دفاعية
على طول خطوط طرق الںقل الممتدة في المںطقة و سيما على ضفتي الںهر والتي اصبحت مركز للسيطرة على
قںوات ا روائية واصبح اساس لتوارث مواقع المدن الحديثة وهذا ما كشفته التںقيبات ا ثارية  ,أذ كاںت في
طليعتهم هذه ا قوام السومري الذين اسسوا مستوطںات في مںاطق غرب العراق مںها )جوخة وتل اسود والسواري
وماري )تل الحريري(( ] .[١١أذ ںجد ان مواقع هذه المستوطںات او المدن يقع على ضفتي ںهر الفرات والذي
يعتبر المسلك او الطريق الرئيسي لحركة الںقل الںهري والبري  ,وقد خضعت هذه المراكز الحضارية للسلطة
السياسية السومرية في جںوب ب

د الرافدين  ,وهذا ما نستشفه من ںص الملك السومري )لوجال-اںيمودو LGAL-

 (ANIMU.DUملك مديںة ادب ويؤرخ هذا الںصوص الى سںة ) ٢٦٠٠ق.م( اذ يذكر اںه فرض سيطرته على المںطقة
وبما فيها مںطقة )مارتو  [١٢] (MART-Uأي مںاطق غرب ب د الرافدين .وبسبب الصراعات العسكرية بين دوي ت
المدن السومرية نشاهد التقلبات السياسية على المسرح السياسي اذ تقع المںطقة تحت حكم الممالك السومرية
في جںوب ب د الرافدين مره وتحت حكم مملكة ماري في اعالي الفرات مره اخرى وان التںافس في السيطرة
على المںطقة جاء بسبب موقع المراكز الحضارية كمحطات تجارية من جهة وكحصون دفاعية ومراكز السيطرة
على القںوات ا روائية من جهة اخرى  ,ثم تعرضت المںطقة الى موجه من هجرت ا قوام الجزيرية )ا كديون
ً
وا موريون( وسكن جاںبا الى جںب السومريين  ,اذ بعد هجرتهم المستمرة من الجزيرة العربية وصلوا الى مںاطق
اعالي الفرات ومںها الى مںاطق الفرات ا وسط واستقروا فيها بعد ا حتكاك بالمراكز الحضارية السومرية المںتشرة
على طول الںهر  ,اذ سكںوا طريق الںهر لضمان ال ء والماء لهم ولحيواںاتهم .وكان ا كديون اولهم ثم اعقبهم
ا موريون وا شوريون وا راميون والكلديون وتمكںوا هؤ ء من تأسيس عدد كبير من المراكز الحضارية في غرب
ب د الرافدين مںها )رابيقوم واتو )هيت( وششين )تل شيشين( والسواري وعںة وخںداںو)تل الكرابلة( وماري( ][١٣
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وجميع هذه المراكز كاںت محطات تجارية وحصون عسكرية دفاعية ومراكز لتںظيم القںوات ا روائية والتي
اںضوت تحت السلطة السياسية في ب د الرافدين بل ساهم سكاںها في قيام س ت حاكمة في ب د بابل.
اشارت المصادر الكتابية المسمارية الى القبائل ا مورية وا رامية التي استقرت بالمںطقة وع قاتها بالسلطة
السياسية وقد كاںت التسمية في كثير من ا حيان ترتبط بواقع المںطقة السياسي او الحضاري و سيما ںمط العيش
الذي مارسه سكان المںطقة  ,اذا اشارت المصادر الكتابية العائد لس ت اور الثالثة الى تسمية ) ب دسوخو/
سوخي  [١٤] (mat SUHU / SUHIوالتي تعںي مںطقة التمرد او ا ضطرابات او عدم ا ستقرار والسبب التمرد
̆

̆

الذي كان يسود المںطقة ضد السلطات السياسية وتعرض القوافل التجارية المارة بالمںطقة الى الںهب والسلب
ثم جاءت تسمية الخاںو ) [١٥] (Hanuالتي اختلفت آراء الباحثين حول هذا مصطلح .ربما جاء المصطلح
ليطلق على مںطقة جغرافية معيںة في أعالي الفرات أو ربما اشتقاق لغوي يعںي )بدوي( ,ن سكان هذه المںطقة
ً
مارسوا أسلوب الحياة الرعوية والتںقل بين المںاطق طلبا لل والماء لهم ولقطعاںهم .يذكر )كوبر  (Kupperفي
كتابة البدو في ماري ) [١٦] (Nomadism In Maryإن مصطلح )خاںو او خاںا  (Hanaيشير إلى وحدة أقوام
عشائرية تمارس ںمط العيش الرعوي ثم تطور هذا المصطلح ليشير إلى )بدو او بدوي( أي إن المصطلح تطور من
مصطلح عام إلى مصطلح خاص ليعںي البدو.
لقد أشارت قوائم الملوك ا شوريين إلى مصطلح خاںو ) (Ha-nu-uوالذي كان يعںي إن ملوك ا شوريين
َ
ا وائل كاںوا يسكںون الخيام في حين أشارت قوائم الملوك البابلية المتأخرة إلى مصطلح ِخاںا  ((Hi-a-naوالذي
يعںي إن ملوك البابليين ا وائل كاںوا قد مارسوا حياة البداوة ] .[١٧رغم اخت ف المعںى للمصطلح خاںا ),(H-ana
ولكن في حقيقة ا مر يشير إلى مجموعة من ا قوام ا مورية مارست ںمط العيش الرعوي  ,إذ أطلقت عليها
الںصوص الكتابية من ماري اسم البدو وقد استقر بعضهم في ا راضي الزراعية واخذوا يجمعون ما بين ںمط
الحياة الرعوية وا ستقرار وقد أطلقت عليهم مصطلح أشباه البدو ] .[١٨وقد مارسوا هؤ ء حياة البداوة في التںقل
والترحال مع قطعاںهم في مںطقة أعالي الفرات .كما مارسوا حياة الںهب والسلب للمراكز الحضارية المںتشرة في
المںطقة وليس لهم أي رغبة في ا ستقرار على عكس أشباه البدو الذين تحولوا من ممارسة ںمط الرعوي إلى
ا ستقرار حول ا راضي الزراعية وفي المقابل كان هںاك مجاميع من ا قوام المستقرة قد هاجرت من المراكز
الحضارية ,تحت ظروف اقتصادية ,إلى مںاطق الزراعية وتحول هؤ ء ا قوام إلى أشباه البدو .ففي العادة ما يقوم
به الملوك أو القادة السياسيون إلى تصير هؤ ء ا قوام إلى فرق مرتزقة و ستفادة مںهم في فرق الجيش لتمتعهم
بمهارة قتالية عالية ومعرفتهم بالمںطقة ] .[١٩وقد تمكن إعداد مںهم من تطوير إمكاںياتهم الوظيفية وا رتقاء إلى
مںاصب الحكام والملوك .وفق ںصوص ماري العائدة إلى بداية ا لف الثاںي قبل المي د التي أطلقت على هؤ ء
ا موريين اسم الخاںيين والذين يںقسمون على قسمين هم خاںيون )بںو يمين( وخاںيون )بںو سمأل( وهذا ما يؤكده
الںص ا تي" :هںاك الخاںيون الشماليون موجودون إمام سيدي وهںاك الخاںيون اليمينيون مجتمعون" ][٢٠
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وقد اںتظموا هؤ ء البدو تحت قيادة شخص ٌيدعى )سوجاجم  [٢١] (Sugagumأي )الشيخ(  ,والذي كان
المسؤول عن قيادة جماعة وتںظيمهم أي القائد في الحرب والقاضي في السلم  ,تحت لواء العشيرة او القبيلة التي
َ
عرفة في اللغة ا كدية بالمصطلح )ك ُيم  , [٢٢] (gâyûmوالتي تعںي الجماعة وا قرب الى اللغة العربية في كلمة
قوم .ويطابق المعںى على المصطلح الذي ذكر بالمصادر الكتابية ا شوري  ,والذي اطلق على ا راميين في اول
ظهور لهم في المںطقة بالقرن الرابع عشرة قبل المي د باسم ) ,السوتو  su-tuوا خ مو  , (ah-la-muوالتي تعںي
ُ َ
البدو .كما ورد في اللغة ا كدية مصطلح )كشترو  [٢٣] (kuštâruوالذي يشير الى الخيام او الى الجماعات
⋅

التي تعيش فيها ,أو بمعںى المضارب التي سكںتها الجماعات البدوية .كما جاءت في المصادر الكتابية تسمية
)امںاںم  [٢٤] (Amnanumوالتي تعںي البدو.
اعتادت السلطة المركزية في ماري إلى أقامت تعداد للخاںيين من )بںي يمين( ,إذ كان التعداد يجري حسب
مںاطق سكںاهم  ,ولكن في بعض ا حيان كان الخاںيون يرفضوا أقامت تعداد لهم  ,إذ يذكر )ياقيم -عدو(
حاكم مديںة ساجراتيم أںه كتب إلى رؤساء الخاںيين من )أمںاںوم وساخرو( خمس مرات من اجل أقامت
التعداد لكںهم لم يحضروا ] .[٢٥إذ كاںت السلطة المركزية ,وبمساعدة حكام المدن ,بتقديم عروض غراء هؤ ء
الخاںيون بتخصيص حصص سںوية من المواد الغذائية لهم ولمواشيهم او مںحهم أراضي زراعية لغرض التجمع
وأقامت التعداد ولكن في حالة عدم اهتمام هؤ ء الخاںيين با رض الممںوحة يتم أخذها وإعطائها إلى مجموعة
ً
أخرى لذلك كان الخاںيون يںصبون خيامهم مؤقتا قرب حقولهم عںد موسم زراعتها وموسم حصادها فقط .أما في
حالة عدم حاجة الخاںيين إلى الحصص الممںوحة من السلطة المركزية فكان من الصعب إقںاعهم في التجمع
لغرض التعداد  ,إذ تشير احد الںصوص العائدة إلى حاكم مديںة ساجراتيم )ياقيم ــ عدو( إلى طبيعة التعداد
والسياسة المتبعة من قبل الحكام
ً
")كتب لي سيدي عن إجراء تعداد لـ)بںو يمين( ,قائ أںهم لن يوافقوا على التعداد .عليك أن تجري التعداد
بحزم و فان إخواںهم الرابئيين على الجاںب ا خر من الںهر في يمخد سيسمعون  ,فكن أكثر صرامة(" ].[٢٦
كما يشير ںص كتابي يعود إلى بخدي  -ليم )موظف القصر( إلى التعداد وطبيعة التعامل مع الخاںيين )بںو
يمين( بعد إن رفضوا التجمع وأقامت التعداد في عهد الملك زيمري ــ ليم:
ً
")أذا وافق مو ي ںقتل مجرما من السجن وںقطع رأسه وںعرضه على المديںة بين خوںوم وابان  ,إرهابا للرجال
لكي يسرعوا بالتجمع(" ].[٢٧
وتشير الںصوص الكتابية العائدة إلى الملك يسمح ــ ادد اںه تمكن من إجراء تعداد سكاںي لمديںة ںاكار )تل
براك( أثںاء حكمه في ماري  ,إذ أمر احد موظفيه المدعو )اشار -ليم( قامت هذا التعداد .وهذا ما يبيںه التقرير
الذي قدمه اشار -ليم إلى الملك يسمح ــ ادد.
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")كتبت أںت إلى الملك .الخاںيين الساكںيين في مںطقة ايداماراز العليا .واںي قد كتبت اللوح عن هؤ ء
الرجال واسمائهم  ,اعںي الخاںيين الذين يسكںون في مقاطعات ںاهور وتل خايوم وقيداهات واشتاكوم .المںطقة
التي أجريت فيها التعداد ــ وأرسله إلى مو ي(" ].[٢٨
يوضح الںص الخاص بالتعداد السكاںي اںتشار الخاںيين في مںاطق الخابور العليا والمدن المںتشرة هںاك.
يبدو إن الهدف من أقامت التعداد السكاںي لمںطقة أعالي الفرات و سيما للخاںيين هو السيطرة عليهم ومعرفة
حركات تںقلهم و ستفادة مںهم لتجںيدهم في الجيش لما يتمتعون به من قوة ومعرفتهم بالمںطقة وإخضاعهم للسلطة
المركزية من اجل الحفاظ على ا من وا ستقرار في المںطقة .وهذا ما يؤكده الںص الكتابي الذي بعث به الملك
شمشي -ادد إلى ابںة يسمح  -ادد حاكم ماري والذي يںاقش معه مسألة تموين الخاںيين:
" خذ من بين الخاںيين )البدو( الذين ستجري التعداد لهم  ٤٠٠رجل ليخدموا عںد باب قصري وليكن ٢٠٠
رجل مںهم مجموعه واحدة  ,من أبںاء الرجال الممتازين  ٢٠٠ ,رجل آخرين مجموعه أخرى  ,وسامون الرجال
الكبار بسخاء القصر  ,وسوف يكون ا ںفاق على أبںاء الرجال الممتازين من اسر إبائهم .اجر تعداد للخاںيين
ً
ّ
كاف لهم في كاشم او سوبم لكي يتجمعوا هںاك .ولتتجمع
فورا  ,واعرف من
)يارم-عدو( فيما إذ كان يوجد ماء ٍ
القطعان من ضفاف الفرات في ساجراتيم " ].[٢٩
يںقسم )بںو يمين( إلى عدة قبائل مںهم )اوبرابي و أمںاںي ورابو)رابابو( وياريخي وياخرورا( وقد اںتشرت هذه
القبائل على ضفاف ںهر الفرات .إذ اںتشر أوبرابي وا مںاںي ما بين ماري وترقا وفي الخابور ا على وا راضي
العليا من إقليم زلماقوم )حران( بل امتدت مراعيهم في المںاطق الصحراوية في غرب الفرات والمجاورة لمديںة
ترقا )تل العشارة( وإقليم توتول )تل البيعة( ] . [٣٠إما رابو )رابابو( اںتشروا على الضفة اليمںى لںهر الفرات في
إقليم حلب غرب الفرات وهذا ما نستشفه من ںص)وثيقة التأسيس( ] [٣١الخاصة بالملك )ياخدون -ليم( ملك
ماري  ,عںدما ذكر فيها أن ملك يمخد المدعو)سومو -يبوخ( قدم المساعدة العسكرية لهم ضده .كما يوضح ںص
كتابي ,يعود إلى عهد الملك ا شوري شمشي  -ادد ا ول ,حركة هؤ ء البدو ما بين مںاطق سكںاهم ,
" )قل لـ))يسمح -ادد ما يأتي :هكذا يقول شمشي ــ ادد أبوك.
لقد كتب لي الربائيون المقيمون في ب د يمخد ما يلي:
إںںا نستعد للعبور  ,لكن القوارب غير متوفره للعبور .هذا ما كتبوه إلي.
إن الںاس قد غادروا ,واستعدوا لعبورهم إلى هںا  ,كما طلبوا بدل المرة مرتين  ,لكن قوارب عبورهم لم تتوفر.
أكتب أ ن إلى يشوب -أيل  Esup-eilليعد القوارب في ايكا تم  , Yakaltumاو إي مكان أخر من ضفاف
الفرات وكما عبروا في الماضي حين جاؤوا إلي  ,سيعبرون أ ن  ,ولن يحجزوا(" ].[٣٢
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يبين الںص حركة الربائيين ما بين مںاطق سكںاهم في غرب الفرات أي على الجهة اليمںى ضمن إقليم مقاطعة
ً
)يمخد( وما بين ضفة اليسرى إي الجهة الشرقية من الںهر ربما طلبا لل والماء المتوافر لقطعاںهم  ,وان التزام
ابںه حاكم
الملك شمشي -ادد بهم يؤكد على إن هذه القبائل كاںت تدين الو ء للسلطة السياسية مما طلب من ِ
مديںة ماري توفير القوارب لهم من اجل تسهيل عبورهم من جهة مديںة اكا تيم )تل مںباقا( والتي كاںت من
المںاطق الم ئمة لعبور الںهر وربما إن إعدادهم الكبيرة كاںت وراء استيعاب القوارب إليهم .كما اںتشروا في
مديںة )أباتوم  (Abattumأعلى توتول )تل البيعة( سالكين الطريق عبر ضفاف الفرات .وقد مارسوا ںمط الرعي
والزراعة ولكںهم لم يستقروا إلى جاںب مزروعاتهم إ في أوقات البذر والحصاد أي اعتمدوا بالدرجة ا ولى
في حياتهم على تربية )قطعان الخراف( التي كاںوا يتجولون فيها ما بين مںاطق سكںاهم ] .[٣٣كما جاء في
احدى الںصوص  ,العائد إلى حاكم مديںة ساجراتيم )ياقيم ــ عدو( الخاصة بالتعداد السكاںي  ,إلى مںاطق اںتشار
الخاںيين و سيما الربئيين:
ً
" كتب لي سيدي عن إجراء تعداد لـ)بںو يمين( ,قائ أںهم لن يوافقوا على التعداد .عليك أن تجري التعداد
بحزم وأ فان إخواںهم الرابئيين على الجاںب ا خر من الںهر في يمخد سيسمعون  ,فكن أكثر صرامة " ].[٣٤
كما ذكرت الںصوص الكتابية  ,و سيما الںصوص ا قتصادية من مديںة ماري والتي تعود إلى عهد الملك زيمري
ــ ليم ,إن قبائل الياريخ  yarihuقد استقرت في مںطقة ںكار )تل براك(  Nagarومںاطق )قا  (Qaواسقا

Isqa

بعد الحملة العسكرية ا شںوںية على المںطقة.ثم أنسحب هؤ ء البدو إلى مںطقة قطوںان وخضعوا إلى سلطة بںي
سمأل بقيادة أشماد  Asmadوهذا ما يوضحه الںص التالي:
ً
ً
ً
" في  ٣٠من شهر ) Xii-bis (١٢تواجد  ٢٠٠٠بدوي  ,تجمعوا مسبقا في قطوںان  ,كان هذا التجمع مںتظما ومستمرا
ً
وفض عن ذلك  ,فقد وصلںي بأںه يجب على مجموعة مؤلفة من  ٥٠٠من الںومخيين  Numheensوالياموتبعليين
ً
 yamutbaleenالتوجه معا إلى سيدي  ,فعلية إن يبعث رسول إلى )اشماد( لكي يبقي على حوالي مئة من
ً
البدو في قطوںان كي يحرسوا المديںة إلى إن أںتهي من جمع حصاد قطوںان  ,أريد جمع الںاس القادمين رجا
ونساء حتى المتزوجين مںهن  ,فقد واجهت راخاتوم  Rahaatumمن قبل الكثير من الصعوبات المتعلقة بالحقول
المأجورة وا راضي المسورة التابعة للقصر  ,فالسكان الذين يمكن تطويعهم ) (Lu-mes-pi-ih-rumمشغولون
في ديارهم بجمع حصادهم  ,فقمت في قطوںان بجمع مزارعي الملك والںاس الصغار )الذين

يملكون أراضيا

ليزرعوها " ].[٣٥
يبدو من ثںايا الںص إن موظف الملك استخدم هؤ ء البدو في إعمال الحصاد ل راضي التابعة للقصر في حين
أبقى على إعداد مںهم لغرض حماية المديںة.
إما بںو سمأل فقد ذكرت الںصوص الكتابية من ماري أسماء قبائلهم و سيما القبائل الموجودة في ماري وصبروم
وهي )ياباسو  , Yabasuياكاليت  , Yakallitأمورو  , Amurruقاصو  , K\Qasuںاخان  , Nahanںيخاد , Nihad
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يوما-خلو  , Yumma-hammuابيال-أخو  , Ibal-Ahuيارو  , Yaruأبي ںاكار  , Abi-Nakarمان-ںابسو Man-

 , Napsuكيبخيبور-ب  .[٣٦] (Kihibru-ilaيبدو إن هذه القبائل كاںت مقسمه على مجموعتين .وهذا ما يؤكده
ٌ
أقريت شولوم  Sulumعلى رأس بدو يباسا وبخيروم  Behirumعلى رأس بدو أشاروجايوم.
الںص ا تي ":لقد
في خدمة شولوم وبخيروم  ,إليك ما قل :باخدي-أدد  Bahdi-Addaسيذهب في العربة ا ولى أںة القائد أما
هذان الرج ن فهما مساعدي القائد شابير صابيم .[٣٧] " Sapir Sabim
يوضح هذا الںص توزيع قبائل بںو سمأل ضمن مجموعة عسكرية واحدة قد أرسلت من مںطقة أعالي الفرات.
وقد ذكرت الںصوص الكتابية بںو سمأل بشكل واضح في عهد الملك زيمري ــليم وهم يقطںون إقليم أيدامارز
 Ida-marsوهذا ما يؤكده الںص التالي:
" ںحن لن ںذهب الى ضفاف الفرات وإںما نسكن في أيدامارز

احد يريد الذهاب إلى ضفاف الفرات "

].[٣٨
أما طبيعة الع قات لـ)بںو سمأل( مع المراكز الحضارية المںتشرة في إقليم أيدامارز فقد كاںت ع قات ودية
وهذا ما يبيںه الںص ا تي:
ً
ً
ً
ً
" لقد كان أهل أيدامارز والبدو يش ن يدا واحدة ,لم يكوںوا إ قلبا واحدا ,و ن لماذا تقوم بفصل ما كان يدا
واحدة " ].[٣٩
لقد أكدت الںصوص الكتابية المكتشفة في موقع )تل بديري  (Tell Bderiإلى اںتشار بںي سمأل في هذه
ً
المںطقة التي كاںت تمثل حلقة ا تصال ما بين شمال سںجار وجںوبه ومن هںاك اںتشروا في مںاطق الخابور شرقا
حتى مملكة اںدريق  Andarigوكوردا  Kurdaوںومخا  [٤٠] Numhaربما كاںت هںاك ع قة قرابة ما بين بںي
⋅

سمأل وملك أںدريق المدعو )قارںيــ ليم( وهذا ما يعكسه الںص التالي ":أن أںدريق وبںي سمأل بعد الخروج ,
أصبحوا أخوه وخرجت مںهم فروع البدو" ].[٤١
ً
وقد اںتشر بںي سمأل في مملكة كوردا وشكلوا حلفا مع ماري في عهد ملكها شمشي-أدد عںدما ضم كوردا إلى
سلطته السياسية حيث التجأ أهالي كوردا الى ماري كما ربطتهم ع قات وثيقة مع ماري في عهد ملكها زيمري-
ليم وهذا ما يوضحه الںص ا تي " :ان ںومخا  Numhaںفسه قام بالرد :ان ع قتي جيده مع البابليين .على الرغم
ً
من ع قتي ا خوية مع بںي ىسمال  ,لكن مع بںي سمأل  ,إںںا ںتقاسم وسوف ںتقاسم دوما العيش معهم " ].[٤٢
جاء هذا الںص عںدما حاول حمورابي ملك كوردا أقامت ع قات جيده مع البابليين في عهد الملك حمورابي
ولكن أهالي كوردا ردوا عليه محتجين ويذكروںه بالع قة الودية مع بںي سمأل الذين كاںوا أعداء للملك البابلي
حمورابي .كما اںتشر بںي سمال في مںاطق الخابور ضمن مملكة كاراںا  Karanaومںاطق سںجار ضمن مملكة
رزاما ومملكة مخاںوم  Mahanumفي جںوب سںجار وهذا ما يبيںه الںص التالي " :بعد أن غادر ا شںوںيون ,
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وجهت دعوة إلى اجتماع للبدو في مخاںوم في الخامس عشرة من ذلك الشهر  ,لقد قمت بتوحيد الںاس و جتماع
ً
معهم  ,لكن البدو متحمسون جدا لفكرة القتال وقالوا) :سںغادر ںخاںوم  ,ںحن ذاهبون إلى القتال( " ].[٤٣
جاء هذا الںص بعد محاولة مملكة اشںوںا السيطرة على مںاطق الخابور في عهد الملك زيمري -ليم ولكںه
اضطر إلى ا نسحاب بعد إن تمكںت قوات ماري وحلفائها من إلحاق الهزيمة بهم .كما واںتشروا في قطوںان
 Qattunaضطروا الى ا نسحاب من المںطقة في عهد الملك زيمري ــليم
على الخابور ثم اںتشروا على ضفاف الفرا ت اليسرى في عهد الملك زيمري ــ ليم وتمكںوا من الحفاظ على
الع قات الودية مع السلطة في ماري بل أعتمد عليهم الملك زيمري -ليم في حروبه بالمںطقة إذ شكلوا فرقة
الحرس الملكي الخاصة التي كاںت تحت إمرتي القائدين خالي -خادون  Hali-Hadunوكا لوم  Kaalaluوربما
فيما بعد اخذوا بںي سمأل يشكلون أغلبية السكان في ترقا وساجرتيم ومن هںاك أخذوا يںتشرون في إقليم سوخو
جںوب ماري .أذ يؤكد الںص رسالة  ,طلب بها الملك زيمري -ليم من موظفيه كل من أصقودم  Asgudumواشماد
 Asmadمهمة تغير ديموغرافية إقليم سوخو  " ,إذا استبدلت السكان هںاك  ,وأںت تعرف أںهم حوالي ١٠,٠٠٠
ً
رج وأمراه كما يوجد حوالي  ٣أ ف آخرين في يابليا  Yabliaوحربي  Harbeوايابو  Ayabuهذا ما قاله ميبتوم
ً
 Meptumفقلںا له :أذا قمںا باستبدال  ١٠,٠٠٠ألف مواطن فسوف يشكلون عبئا على القصر من الںاحية ا قتصادية
" ].[٤٤
أشار الںص إلى اعدد كبير ربما ںجد المبالغة فيها إذا ما قارںا بأعداد السكان في المںطقة ولكںه يعكس
طبيعة التجمعات السكاںية في مدن إقليم سوخو وبالفعل تم ںقل جزء من سكان ا قليم إلى مںاطق أخرى في
أعالي الفرات وهذا ما يبيںه ںص الرسالة التي بعثها أصقودوم إلى الملك زيمري ــ ليم  ,يذكر فيها ںقل سكان
مديںة رابيقوم  Rapiqumإلى وسط المملكة في حين يوضح ںص آخر طبيعة الع قات ا جتماعية ما بين قبائل
بںي سمأل في إقليم سوخو ٥ " ,أشخاص من قبيلة بيخ ںو  , Bihilanuو ٣٢شخص من قبيلة يوم -ماخاممو
 Yum-ma-hammuتںازعوا مع ث ثة أشخاص من قبيلة يابسوم  .[٤٥] " Yabusumكما ظهرت أقوام أمورية
بدوية أطلقت عليها الںصوص الكتابية من ماري اسم البدو السوتو وقد اںتشروا في إقليم سوخو  Suhuأي جںوب
مديںة ماري والتي تمثل المںطقة الواقعة ما بين مدينتي رابيقوم وماري ومںاطق السهوب والحافات الصحراوية
في غرب الفرات .وقد اعتمدوا على أسلوب السلب والںهب لكسب العيش مسببين ا ضطرابات السياسية في
المںطقة التي ألقت في ظ لها على ا وضاع ا قتصادية في المںطقة .وهذا ما نستشفه من ںص الرسالة التي بعث
بها احد الموظفين التابعين للحاكم يسمح -ادد المدعو )تاريم -شاكيم  , (Tarim-Sakimأذ يصف تحركاتهم:
" الى سيدي يسمح -ادد :هكذا يقول خادمك تاريم -شاكيم:
لقد تجمع كل من جزي ــ زاںوم  , Gazi-Zanumوابي-ساري  , Abi-Sareوخمي-تالو  Hammi-Taluمع
ً
ألفين من السوتيين  ,الذين سيغيرون على قطعان مراعي قطںة  Qatnaوقد سبق أن قام ستون سوتيا بتشكيل
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عصابة لغزو تدمر  Tadmurونشا

Nasala

لكںهم عادوا خائبين  ,وقد تمكن التدمريين من قتل رجل من

السوتيين  ,هذا الںبأ المتعلق بالسوتيين قد وصل هںا ,واںأ أرسله إلى مو ي " ].[٤٦
يوضح الںص إن السوتيين قد اںتشروا في المںطقة وغزو كل المدن الواقعة في المںاطق الصحراوية ابتدأ من
ً
تدمر ثم نشا )القرتيين حاليا( شمال غرب تدمر حتى مراعي قطںة وقد شكلت هذه المدن مراكز او محطات
تجارية تربط ما بين شمال سورية ومںاطق أعالي الفرات وب د الرافدين.
لم يكن الخاںيين هم فقط من يشكلون التركيبة السكاںية في مدن ماري وب د سوخو فقد كان ا كديون أيضا
وهذا ما يبيںه ںص كتابي يعود إلى بخدي -ليم )مدير قصر ماري( في عهد زيمري ــ ليم  ,إذ يذكر " اںت ملك
ً
الخاںيين ,وأںت ثاںيا ملك ا كديين " ].[٤٧
كما سعى الملك ا شوري )شمشي -ادد ا ول( إلى كسب و ء القبائل الخاںية المںتشرة في ا راضي العليا من
الخابور ومںاطق جںوب ماري )اقليم سوخو( بعد إن بعث ابںة )يسمح ــ ادد( إلى توزيع الهبات والهداية المرسلة
إليهم بالمقابل ا عتراف بسلطة الملك شمشي ــ ادد ا ول في المںطقة وهذا ما يوضحه ںص الرسالة التي بعث
بها الملك شمشي ــ ادد إلى ابںه يسمح -ادد يذكر فيها:
" إلى بںي سمأل والى )بںي( يمين من اجل إن يعطوك تأييدهم .وعن موضوع مؤںهم ومؤن القوات التي ستوجد
)كاف( .وحتى تظهر ا قاليم الرضي )؟( عںد
لديك )والمرسلة من ملك أشور( ,فأن ما لديك من الثياب والطعام ِ
ً
وصولي )أليها( ,يعطى ںصف الطعام وںصف الثياب للںاس شهريا " ].[٤٨
نستشف من ںص الرسالة سياسة الملك شمشي ــ ادد تجاه القبائل الخاںية )بںو يمين وبںو سمأل( الذي سعى
إلى كسب تأييدهم عن طريق مںحهم الهداية وتزويدهم بالطعام والمؤن بدل خوض الحروب ومںازعات معهم على
عكس سياسة الملك يخدون ــ ليم .إذ يتبين إن الملك شمشي ــ ادد كان حريص على عدم خوض الحروب
ضدهم ,ںهم كاںوا يںتشرون في مساحات واسعة من مںطقة أعالي الفرات ,لذلك يصعب علية إحراز الںصر
الحاسم ضدهم .كما وسعى إلى تجںيد هؤ ء الخاںيين في جيشه .ولكن رغم ذلك لم تتردد بعض القبائل الخاںية
على إع ن التمرد والخروج عن السلطة المركزية وهذا ما يبيںه الںص الخطابي الذي أرسل به الملك شمشي -ادد
ا ول إلى ابںة يسمح ــ ادد .يذكر فيه:
ً
" لقد كتب لي عن إن اليمينيين قتلوا ث ثمائة شخص ...وعن إرسال قوات فورا)..وتساءلت( لماذا لم أوفد
القوات حتى أ ن .والحال كذالك  ,فأن الشروح الكاملة )و( ا خبار عن وصولي  ,سيںقلها لك)أوصر -بي -شاريم
 ((Usur - Pi-Sharrimفهيئ ا ںتباه لشروحه " ].[٤٩
أما السوتو فقد تباين موقفهم من السلطة في ماري في عهد الملك شمشي ــ ادد ا ول .إذ حاول هؤ ء ںهب
وسلب المراكز الحضارية  ,التابعة لسلطة ماري  ,على طول ںهر الفرات جںوب ماري وهذا ما يؤكده الںص التالي:
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" لقد كتب لي عن .ا لف سوتي يستعدون للهجوم على يابيليا  Yabiliyaالجںود الذين تحت إمرة خماںم
 .[.… ] Hammanumأما بخصوص مبعوثي .اششخي ــ ادد الذين جاؤوا اليك .استفسر مںهم ستماع ألي
مالديهم من معلومات " ].[٥٠
ً
إن هجوم السوتو على مديںة يابيليا كان متوافقا مع زواج يسمح ــ ادد من ابںة ملك قطںة المدعو أشخي ــ ادد
لذلك يسأل الملك شمشي ــادد على مبعوثين ملك قطںة .وفي رسالة أخرى موجه إلى الملك يسمح ــ ادد من
احد موظفيه المدعو تريم ــ شاكيم  .Tarim - Sakimحيث يذكر فيها:
" الى سيدي يسمح ــ ادد :هكذا يقول خادمك تريم ــ شاكيم .لقد تجمع كل من جازي زاںوم Gazi-Zanum

 ,وابي ساري  , Abi - Saraوخامي -تالو  Hammi - Tatuمع ألفيين من السوتيين ,الذين سيغيرون على قطعان
ً
مراعي قطںة  Qatnaوقد سبق إن قام ستون سوتيا بشكل عصابة لغزو تدمر  Tadmerونشا  Nasalaلكںهم
عادوا خائبين  ,وقد تمكن التدمريون من قتل رجل من السوتيين  ,هذا الںبأ المتعلق بالسوتيين وصل هںا  ,واںأ
أرسله إلى مو ي " ].[٥١
يوضح الںص إن ث ثة من زعماء السوتو بدؤوا بجمع السوتو من اجل ا غارة على المراكز الحضارية في كل
ً
ً
من تدمر ونشا وقطںة .إذ تمثل هذه المںاطق مركزا للطريق التجاري المار ما بين ماري وتدمر ونشا وصو إلى
قطںة لذلك حاول السوتيون قطع الطريق التجاري المار عبر هذه المںاطق وںهب وسلب المراعي التابعة لها .إما
عن موقفهم ا خر وهو استخدامهم هؤ ء السوتو بالهجوم على مبعوثي الدول ا خرى وهذا ما حصل لمبعوثي بابل
الذين كاںوا متوجهين إلى يمخد وكركميش.إذ يؤكد الںص الرسالة التي بعث بها الملك شمشي ــادد إلى يسمح ــ
ادد:
"]...قل[ ليسمح -ادد :هكذا يقول شمشي -ادد ]والدك[.
كاتب وث ث مستخدمين ] ,مبعوثين[ من ملك بابل )] ,ينتمون( إلى بعثه ]]ذاهبة[ إلى ]يمخد[ والى
[كركميش[ ,قد هربوا إلي .هؤ ء المبعوثين يقدمون التقرير الكامل )للخ ص(.
حسب هؤ ء المبعوثين  ,جيداںوم  Gaidanوإلي-ابوخ  , Ili- epuhهما من كاںا قد أخذا الرأس وقدما لهم
العبور.
ً
حاليا ,من اجل الربيع  ,هؤ ء المبعوثون سيتجهون ويعبرون [باتجاه ] بابل.
قم بسماع رسالتي الحالية من خ ل ؤوم  La,umمن اجل .إن ]يكون هذا[ من ومسؤولية ؤوم .أںت,
يمكںك الذهاب إلى توتول او إلى إي مكان أخر .من اجل إم ء )رسالة( على السوتيين ومن اجل تںظيم البعثة
 ,الخطأ )سيقع على عاتق( ؤوم .أرسل خامي -تولو

Hammi-tulu

السوتي واثںين من مبعوثيك أه للثقة

,يهدف.إن يذهبوا إلى جيداںوم والى ابوخ ,السوتي وما يقولوںه هو) :هكذا يقول( الملك:
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]أںة الربيع ! مبعوثو ملك بابل الذين ]ذهبوا إلى يمخد[ والى كركميش ]سيعودون[ من ]يمخد[ ومن كركميش.
وفي هذا الشأن بإمكاںكم إن تقدموا إلى ]حماية[ .أعيدوها لي واري دان أعيد لكم بشكل قاطع )ںخالوم
] (Nahalumأرثكم[ )ںخ توم  .(Nihlatumإن يعدوا بخمسة أ ف خروف بي ــ ابوخ وان يعدوا ]بخمسة
ا لف خروف ] لجيداںوم] .وان يقولوا لهم هذا))[:أقبضوا على ]جميع[ مبعوثيهم وسلموںي إياهم :واسطوا على
ً
]ممتلكاتهم[ ! ]لكن[ هديتهم الملكية )تمارتوم  ,(Tamartumالتي يحملوںها من البلد العالي ,ان كاںت قردا او
ً
ً
))طيرا صياحا(( أرسلوها لي كأںها هدية من اجلي .اںتم] ,أعلموںي[ بكل ما يحملون  ,إںا سأقدم لكم خمسة أ ف
)خروف إضافية( إلى الخراف.((.
إن يقولوا لهم هذا و ....إن يفعلوا ]ما هو ضروري[ من اجل اخذ هؤ ء الںاس .اثںان من مبعوثي جيداںوم
وابي -أبوه يأتيان ]إلي[  ,من اجل ا ںاهلي عليهم ]التعليمات الكاملة.[٥٢] "[..
يشير ںص الرسالة إلى البعثة التي أرسلها ملك بابل إلى يمخد وكركميش تحت حماية قائدين من السوتو
و سباب لم يذكرها ,اذ هرب أربعة من المبعوثين إلى شمشي ــ ادد وكشفوا أهداف هذه البعثة  ,لذلك توجب
على الملك شمشي ــ ادد تسليم هؤ ء الفارين إلى ملك بابل على أساس ا تفاقية المبرمة بين الطرفين لكن الملك
ً
شمشي ــ ادد رفض تسليمهم  ,ربما يكشف هذا العمل على تواطأ هؤ ء المبعوثين مسبقا مع الملك شمشي ــ
ادد .إذ سعى الملك معرفة ما يرمي إليه الملك حمورابي ملك بابل مع عدوه ملك يمخد.
إما السوتو فقد قاموا بالںهب والسلب المراكز الحضارية  ,في عهد الملك زيمري -ليم  ,المںتشرة على طول
ںهر الفرات جںوب ماري  ,وقد ذكر ںص رسالة متبادلة ما بين موظفين تابعين للملك زيمري ــ ليم والمدعوين
وبخد -ليم :Bahdi -- lim
)مينبخوم ِ (Menihum
" قل ليخدي ــ ليم :هكذا يقول ميںخوم .ابںك.
ً
ً
هذا ما كتبة لي)) :لماذا تتخذ قرارا حاسما بشان السوتيين  ,ولما لم تكتب لي ؟((
ر ٌ
اسلت كل من زابيلوم  Zabilumوماشوم  Masumفكان جوابهما :السوتيين يستعدون للغزو لذلك أرسل
ً
ً
القطعان ںحو الحدود  ,كيف لم تتخذ قرارا }… , {.قال :لقد قتلںا خراف ث ثين سوتيا  ,سيںظمون عصبة للقيام
بغارة  ,وهم ا ن يحتشدون {… {..كتب } … {.جمعوا خرافهم وأبقارهم وساروا باتجاه مواقعهم المحصںة.
السوتيون لم يرجعوا واںأ لم اتخذ قراري الںهائي بعد " ].[٥٣
يؤكد الںص إلى استعداد السوتو بالهجوم على المراكز الحضارية التابعة لمملكة ماري وفي الوقت ںفسه تعكس
الرسالة إلى ا سلوب أ ستخباراتي الذي اتبعه الملك زيمري ــ ليم في رصد تحركات هذه القبائل البدوية في
المںطقة .وفي عهد الملكيين البابليين )ابي -إيشويخ ١٦٨٤-١٧١١ Abi- Išuhق.م( والملك )امي صادوقا
⋅

Ami-

 , (١٦٢٦-١٦٤٦ Saduqaطلب سكان مدن غرب ب د الرافدين )بںو يمين( مراعاتهم في دفع الضرائب وسوء معاملة
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الموظف المختص في جمع الضرائب التابع للقصر .كما يرغبون دفع ضرائب عينية من الخراف المخصص للقصر
وبسبب ا زمة ا قتصادية وا ضطرابات ا مںية في المںطقة اصدر الملك امي صدوقيا مرسوم ملكي اعفاهم من
الضرائب المخصص لتلك السںة ].[٥٤
ً
ثاںيا -مستوطںة جوخة )تل جوخة( في ضوء المخلفات ا ثارية.
تقع هذه المستوطںة في غرب مديںة الفلوجة بحدود )٩كم( وعلى الضفة اليمںى لںهر الفرات وبحدود ) ١.٥كم(
ً
عن مجر الںهر الحالي )مقبرة البو علوان حاليا( ] , [٥٥اما التسمية فقد اطلقها عليها السكان المحليون ومن
المفارقة ان كثير من المواقع القديمة في العراق حملت ںفس ا سم )جوخه( ] ,[٥٦من اهم الم حظات ان الموقع
لم يتم العثور فيه على رقم كتابية مسمارية والتي كاںت الدليل ا ول لمعرفة اسم المستوطںة القديم .كما لم ترد
اشارة في كتابات البلداںيين الى هذا الموقع لذلك ںجهل التسمية القديمة له  ,في حين جاءت التسمية )جوخة( في
اللغة العربية بمعںى )سيل الوادي  ,اںهارت  ,قلع اجزاءه( ] [٥٧وربما جاءت هذه التسمية لوقوع المںطقة ضمن
ت ل مرتفعة على ضفة الںهر وكاںت معرضه الى ا ںجراف بسبب السيول القادمة من مںاطق المرتفعة المجاورة
لها .وبعد المسح ا ثاري للمںطقة تم المباشرة في التںقيب بموقع جوخة سںة )١٩٨٠شباط  -كاںون ا ول ١٩٨١م(
] , [٥٨وعثر اثںان التںقيبات على مجموعة من ا بنية المختلفة يعتقد البعض مںها كاںت مراكز عبادة والبعض
ا خر مںاطق سكںية ومراكز تابعة للسلطة السياسية في المستوطںة والتي تقسم على ث ث طبقات .وعثر على
مجموعة من المخلفات ا ثارية الفخارية من اواںي وجرار مختلفة ا حجام واختام اسطواںية ومواد متںوعة اخرى
يعود بعضها الى عصر فجر الس ت ا ول ) ٢٩٠٠ق.م( وبعضها يعود الى عصر فجر الس ت الثالث )-٢٥٠٠
٢٣٧١ق.م( ] , [٥٩يبدو ان موقع المستوطںة كاںت مركز لحركة الںقل بين جںوب ب د الرافدين وغربها و سيما ان
المںطقة كاںت طريق رئيسي لجميع ا قوام التي هاجرة من شبة الجزيرة العربية ,بسب الظروف المںاخية  ,الى
مںاطق اعالي الفرات سالك الطريق الواقع على ضفتي الںهر وصو الى جںوب ووسط وشمال ب د الرافدين.
اثبت التںقيبات ا ثارية في مستوطںة جوخة على التواصل الحضاري ما بيںها وبين المستوطںات ا لف الثالث
قبل المي د سواء في جںوب ب د الرافدين )ںفر وكيش( أو في اعالي الفرات مںها )تل اسود وماري( .ان المرافق
ا بنية التي تحيط بالمباںي الرئيسي في مستوطںة جوخة تؤكد على ان هذه المستوطںة كاںت محطة تجارية للقوافل
القادمة من جںوب ب د الرافدين الى الغرب وبالعكس و سيما ان هذه المستوطںة تقع في مںتصف الطريق بين
سبار وتل اسود ] .[٦٠كما ويعزز موقعها وقوعها على ںهر الفرات الذي يمثل اساس الطريق الںهري والبري وبالتالي
اصبحت محطة ںهرية وبرية للقوافل .كما كشف التںقيبات ا ثارية على ضخامة المباںي في مستوطںة جوخة
الى اںه كاںت المحطة التجارية ا ولى من جهة الغرب على ںهر الفرات وقد تعرضت ابںيتها الى التدمير والحرق
و سيما في الطبقة الثالثة  ,لذا يؤكد ا ستاذ )اںدري بارو  (Andera Paruان الحريق الذي التهم معبد عشتار
في ماري يعود الى ںفس الفترة التي تعرضت لها ابنية جوخة الى الحريق وتعود هذه المرحلة الى حكم الملك
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السومري اياںاتم حاكم لكش الذي ذكر في حولياته اںه قاده حملة على غرب ب د الرافدين خضاع المںطقة
لسلطة السياسية ] .[٦١لذلك اصبح من الصعب التعرف على تفاصيل هذه المستوطںة او المركز التجاري  ,كما
ان استمرار الصراع السياسي والعسكري بين دوي ت المدن السومرية بسبب ا ستحواذ على المراكز التجارية
والمدن المسيطرة على قںوات الري جعل المںطقة في حالة عدم ا ستقرار الدائم.
الفخار المكتشف في مستوطںة جوخة اغلبه يعود الى عصر الس ت الثالثة عدا بعضها يعود الى عصر
الس ن ا ول  ,وهو يشابه الفخار المںتشر في المواقع ا خرى من ب د الرافدين ] , [٦٢وهذا ما يعزز فرضيتںا بان
المستوطںة نشأت على خط طرق المواص ت الرابط بين جںوب ب د الرافدين واعالي الفرات.
كما تطابقت ا ختام ا سطواںية المكتشفة في المستوطںة جوخة  ,وكان عددها ) (٩تسعة اختام وطبعة ختم
واحد  ,مع ا ختام المكتشفة في مںاطق جںوب وغرب ب د الرافدين ] , [٦٣اذا ان معظمها يحمل ںفس الطبعة
وهذا دليل اخر على ان المستوطںة كاںت محطة تجارية تقع على طرق المواص ت .اضافة الى المشاهد الفںية
المںحوتة على ا واںي الںذرية المكتشفة فبعظها يحمل مشاهد لمجلس ادارة المديںة وا خر يوضح اںواع الحيواںات
المستخدمة في الںقل و سيما )ا خدير( وا خر يحمل مشهد الںقل الںهري وعبر القںوات وهذه المشاهد تؤكد
على الدور التجاري الذي كان يمارسه سكان المںطقة ].[٦٤
يبدو ان مستوطںة جوخة مارست دورها التجاري بشكل مںتظم من خ ل موقعها على طرق التجارة البرية
والںهرية ولكن تعكس اثار المستوطںة تعرضها الى الدمار والحرق و سيما في الطبقة الثالثة وان هذا الدمار يعود
الى عهد الملك السومري اياںاتم ملك لكش ,لذلك لم نسمع عںها اي اخبار في المصادر الكتابة المسمارية اذا
ربما تم استحداث مديںة اخرى قريبة مںها لغرض تأدية دورها وكاںت هذه المديںة رابيقوم  ,وهكذا امر حدث
عںدما قام الملك )خا -مو ــ را ــبي  ١٧٥٠-١٧٩٢ - HA-MU-RA-BIق.م( ملك بابل بحرق مديںة ماري سںة
) ١٧٥٧ق.م( واستحدث ابںه المدعو )سمسو -ايلوںا ) (Samsu- Ilunaمديںة خرادا ) [٦٥] (Hradaلتأدي
دورها التجاري على ںهر الفرات.
ً
ثالثا -مديںة رابيقوم ) (Rapiqumفي ضوء المصادر الكتابية.
كثير من المدن القديمة التي جاء ذكرها بالمصادر الكتابية المسمارية وكان لها دور سياسي وحضاري في
تاريخ الشعوب القديمة لم يتمكن الباحثين من تحديد مواقعها و سباب كثير مںها البںاء التراكمي في ںفس الموقع
او تعرضها الى ا ںجراف ,و سيما على المدن الواقعة على ضفتي الںهر  ,او تعرضها للحرق والںهب والسبب ومن
اهم هذه المدن مديںة اكد عاصمة الدولة ا كدية ) ٢٠٠٦ -٢٣٧١ق.م( وسط ب د الرافدين اضافه الى مدن اخرى
ومںها مديںة رابيقوم التي اشتهرت في بداية ا لف الثاںي قبل المي د وساهمت من خ ل موقها ا ستراتيجي  ,بين
دائرة عرض ) ٤٣.١٨درجة( وخطوط الطول ) ٣٣.٢٦درجة(  ,في ادارة الطرق التجارية )البرية والںهرية(  ,كمحطة
تجارية من جهة غرب ب د الرافدين مع الطريق الرابط بين سورية وب د ا ںاضول وصو الى البحر المتوسط
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)بحر امورو( ] [٦٦وكمركز مديںة يسيطر على القںوات ا روائية وهذا ما نستشفه في تقرير المبعوثين الذين
بعثهم ملك مملكة ايسن المدعو)ريم ــ سين  (Rim-Sinالى مملكة اشںوںا ) (Ashnunaيدعو فيا الملك بإعطاء
حقي ا راضي الزراعية التابعة لمملكة اسن كمية من المياه الكافية رواء مزروعاتهم ويںاشده باله )اد-كال( وهو
أله مديںة رابيقوم  ,اذ يذكر الںص " ....مرتين )جهز( لديهم )المبعوثين( ذهبوا وعادوا  ,أذ )فقط( سيدںا ںاشد
بـ)مكتوب( الى ا له )أد-كال  (ID-GALفي رابيقوم  ,هم ما كاںوا ليحجبوا الماء عںا  ,لقد احتجزںا طوال الوقت
 ,ولم يمںحںا حقوقںا المائية  ,لكن سيدںا كتب لںا ان ںغادر  ,اعطوںا تعليماتكم ..اںںا قد ںغادر[٦٧] "...
اختلف الباحثون في تحديد موقع المديںة فمںهم من يطابقها مع موقع الفلوجة الحالية ومںهم من يجدها تقع
بين الفلوجة ومديںة الحباںية والبعض بين الفلوجة والرمادي متمثلة بخربة الرحاية ] [٦٨رغم اخت ف ا راء فأںںا
ںجد ان مديںة رابيقوم هي توارث لموقع مستوطںة تل جوخة الذي برز مںذ عصر فجر الس ت وتعرضه الى
التدمير والحرق على يد الملك السومري اياںاتم ملك لكش  ,اذ سعت الموجه الثاںية من ا قوام المهاجرة من
ا موريين ببںاء المديںة وا ستقرار فيها ,أذ استقرت القبائل ا موريه )السوتو( بنسبة كبيرة في هذه المديںة وما
حولها وهذا ما يؤكده الںص الكتابي العائد الى حكم ملك ماري زيمري ــ ليم من احد موظفيه يذكر..." :العديد
من المجںدين اجلبهم من مديںة رابيقوم  ,ولم يلتحقوا  ,وسأجلب لسيدي الوثائق التي سجلت فيها اعتقالهم واسماء
شيوخهم  ,واحصر )معدات قتالهم( امام شيوخهم , [٦٩] "..كما ويؤكد ںص اخر من مدن اعالي الفرات )تل
براك( ,ان السوتو قد استقروا في مديںة رابيقوم  ,فيذكر اسماء مجموعه من المسافرين ومن بيںهم " ...أمرأه سوتية
من مديںة رابيقوم " ] .[٧٠ولمركزها ا ستراتيجية اخذت تمارس دورها السياسي والحضاري وهذا ما يتبين من
المصادر الكتابية المسمارية  ,اذ يشير احد الںصوص الكتابية ا شورية العائد الى الملك ا شوري )شمشي ادد
 (šamši-adad Iاشار الى "الشحںة المحملة على المراكب وتم حجزها في مديںة رابيقوم وتأخرها مںذ السںة
الماضي" ][٧١
يبدو من الںص ان مديںة رابيقوم مارست دورها كمحطة تجارية تقع على ںهر الفرات و سباب غير معروفة
حجزت المراكب التابعة للملك ا شوري والقادمة من مديںة ماري )تل الحريري( .ودخلت مديںة رابيقوم في
دائرة الصراع السياسي والعسكري على المںطقة وهذا ما يتبين من الںصوص الكتابية العائدة لممالك ا لف الثاںي
قبل المي د )بابل وماري واشور واشںوںا(  ,أذ يشير احد الںصوص الكتابية المسمارية العائد الى مملكة اشنںوںا
ومن احد حكام المدن التابعة لها والمدعو )سين -ابوشو  (Sin-abušuحكم مديںة )زارالولو  , Zaraluluتل
الضباعي الحالي(  ,اںه ارسل ابنته زوجة لحاكم مديںة رابيقوم بحدود سںة ) ١٨٦٠ق.م( ,وارخ ذلك الحدث بسني
َ
حكمة  ,اذا جاء بالصيغة ا تية " السںة التي اعطى بها الحاكم سين ــ أبوشو ابنتة زوجة لملك رابيقوم " ].[٧٢
نستقرأ من الںص حرص ملوك اشںوںا على توطيد الع قات السياسية وا جتماعية مع مديںة رابيقوم والمحاولة من
كسب ودها وهذا ما يعكس مكاںة المديںة السياسية في المںطقة ولكن الصراع العسكري والسياسي للسيطرة على
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هذا المديںة برز بين مملكتي اشور واشنںوںا  ,اذ ںجد ان مملكة اشنںوںا حرصت بعدد طرق سياسيه و وعسكرية
من كسب و ء حكام رابيقوم وهذا ما نستشفه من الںص الكتابي العائد للملك )ابق-ادد الثاںي

Ipiq-adad II

 ١٨١٣-١٨٥٠ق .م(  ",السںة التي استولى فيها ابق -ادد الثاںي على رابيقوم " ][٧٣
يوضح الںص بان ملك اشنںوںا اخضاع المديںة تحت سلطته العسكرية المباشرة والهدف ا ساسي للسيطرة
على الطرق التجارية بين وسط وجںوب ب د الرافدين وب د سورية وا ںاضول وصو الى البحر المتوسط.
يبدو من ا حداث السياسية ان ملك رابيقوم تلقى دعم عسكري من ملك اشور وبالتالي تمكن من التخلص
من سيطرت الملك )ابق ــادد الثاںي( وما يؤكد ذلك ما قام ملك اشنںوںا المدعو )ںرام -سين

Naram-sin

 ١٨٠٣-١٨١٢ق.م( الذي خلف الملك ابق ــ أدد الثاںي بتجريد حملة عسكرية على مديںة رابيقوم واخضعها الى
Dannum-tahaz
سلطته العسكرية المباشر وهذا حسب ادعائه ] .[٧٤ولكن ںجد ان اخية المدعو )داںوم -تخاز
⋅

 ١٧٧٩- ١٨٠٢ق.م( الذي تولى الحكم من بعده هو ا خر جرد حملة عسكرية على مديںة رابيقوم لغرض اخضاعها
لسلطته العسكرية المباشرة ولكںه فشل في ذلك ] [٧٥ويعزي فشلة بسبب الدعم العسكري الذي قدمته مملكة
اشور الى مديںة رابيقوم ولكن لم يقف ا مر على هذه ا حداث  ,اذا تشير المصادر الكتابية المسمارية الى
ان الملك )دادوشا  ١٧٨٦ -١٧٧٩ Dadušaق.م( الذي تولى الحكم في مملكة اشنںوںا تمكن من اخضع مديںة
رابيقوم الى سلطته العسكرية بقوة الس ح وسعى الى تقوية الع قات بين المملكتين بتزويج ابنته من ملك رابيقوم
وقد ارخ سني حكمة بهذا الحدث  ,اذ يذكر" :السںة التي زوج فيها ملك اشنںوںا دادوشا ابنتة لحاكم رابيقوم "
] .[٧٦وعلى الرغم من محاولة ملك اشںوںا توطيد الع قات مع مملكة رابيقوم ولكن خرجت ا خيرة عن السلطة
السياسية والعسكرية لمديںة اشںوںا واعلن استق له وذلك بمساعدة مملكة اشور ولكن هذه المرة تعكس لںا
ا حداث السياسية طبيعة ا ںتقام التي مارسها ملك اشںوںا والمدعو )ابال.بيل الثاںي  (Ibal.pi.el IIالذي تولى
السلطة بعد ابيه  ,اذ جرد حملة عسكرية على مديںة رابيقوم واخضعها بقوة السيف ودمرها وحرقها واستباحها
وارخ احد سني حكمة بهذا الحدث  ,اذ يذكر " السںة التي دمرت فيها مديںة رابيقوم " ] .[٧٧وكان هذا العمل
ا ںتقامي بسبب الصراع السياسي والعسكري بين مملكة اشںوںا ومملكة اشور واصبحت مملكة رابيقوم الساحة
العسكري لهذا الصراع بسبب موقعها ا ستراتيجي ومحاولة الطرفيين السيطرة عليها لضمن اهدافهم ا قتصادية.
رغم الصراع السياسي بين مملكة اشںوںا ومملكة اشور ولكن في الںهاية تمكن ملك بابل المدعو )خا .مو .رابي
 ١٧٥٠-١٧٩٢ HA.MU.RA.BIق.م( من اخضاع المںطقة تحت سلطته السياسية والعسكرية واصبح مديںة رابيقوم
̆
ً
من المدن التابعة للمملكة بابل وقد حرص الملك البابلي خامورابي من اعادة تںظيمها هميته التجارية او
وسيطرتها على القںوات ا روائية ثاںية وارخ سني حكمة الحادي عشرة بهذا الحدث " السںة التي استولى فيها
خامورابي على رابيقوم" ].[٧٨
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يبدو من ا حداث السياسية والعسكرية اهمية مديںة رابيقوم في ا لف الثاںي قبل المي د اذ اںعكس موقعها
ا ستراتيجي على ضفة الںهر اليمںى والذي يبدو اںها توارثه موقع مستوطںة جوخة في ا لف الثالث قبل المي د
الذي تعرض هو ا خر الى الحرق والدمار بسبب الصراع السياسي والعسكري بين بين الدوي ت السومرية  ,ان
موقع المديںة التجاري وسيطرته على طرق التجارة من جهة وعلى القںوات ا روائية من جهة اخرى أعطتها اهمية
أكبر ,أذ استمر ذكر مديںة رابيقرم في الںصوص الكتابية المسمارية ا شورية  ,أذ يذكر الملك ا شوري )أدد-
ںيراري ا ول  ١٢٧٥- ١٣٠٧ Add-Nirari Iق.م( في حولياته ان حدود مملكتة تبدأ من " ..مديںة لبدي

Lbdi

ومديںة رابقيو  Rbiquالى أيلوخارد  .[٧٩] " Iluhardاي مديںة رابيقوم ابان هذه المرحلة كاںت تحت السيطرة
⋅

ا شورية وهي ابعد ںقط من جںوب اعالي الفرات واول محطة تجارية على ںهر الفرات اي شكلت عقدت
المواص ت بين جںوب وغرب ب د الرافدين .ثم يذكر الملك ا شوري )توكولتي ںںورتا ا

ول Tukulati-Nnurta

 ١٢٠٨-١٢٤٤ Iق.م( ان سبب ازدهار الب د تمكںه من تأمين الطرق والمحطات التجارية على طول ںهر الفرات  ,اذ
بدأ بحملته العسكري على طول ںهر الفرات وابتدأ من مديںة رابيقوم حتى توتول )هيت الحالية( وعںه  ,وادعى
اںه سيطر على ) (٣٠مديںة كاںت قد سيطرت عليها ا خ مو )ا راميون( ,ثم يذكر الملك ا شوري )تج تبليزر
ا ول  ١٠٧٧ - ١١١٥ Tiqlat-pileseer Iق.م( في حولياته الملكية  .." ,حاربت اقوام ا خ مو )ا راميين( ثماںية
وعشرون مرة  ,عبرت ںهر الفرات مرتين في السںة الواحدة ودحرتهم من بالميرا )تدمر( الى أںات في اقليم سوخو
حتى مديںة رابيقو التي تقع عںد حدود ب د كاردںياش )ب د بابل( وجلب ممتلكاتهم الى ب د اشور" ] [٨٠استمر
الملوك ا شوريين في الضغط على المںطقة والسبب في ذلك الںجاحات التي قام بها ا راميين في تغير ديموغرافية
المںطقة الى صالحهم على حساب سكان المںطقة ا صليين واخذوا يعلںون التمرد ضد السلطة ا شورية في
المںطقة وبالتالي اضطر الملوك ا شوريين بتوجيه حم ت عسكرية مباشرة في المںطقة وذهبوا الى تسيير حم ت
عسكرية استعراضية في حالة ا ستقرار والهدف هو تأمين الطريق التجاري والمدن والمحطات المںتشرة على
طول الطريق وهذا ما نستشفه في حملة الملك ا شوري )توكولتي ںںورتا الثاںي ٨٨٤ -٨٩٠ Tukulti-Nniurta II
ق.م( ] .[٨١في حملته العسكرية ا ستعراضية التي بدأ بها من مديںة اشور وںزل الى مديںة سببار )ابو حبة(
ومںها اںطلق الى مںاطق اعالي الفرات  ,اذ عسكر في مديںة رابيقوم ومںها الى داياشتي )تل اسود( واستمر بحملته
على طول ںهر الفرات وبعد هذه الحملة اصبحت الحوليات الملكية تذكر المںطقة باسم اقليم

باسم المدن

اذا تكرر ذكر اقليم سوخي وحكامها المحليين الذين كاںوا يديںون الو ء للسلطة ا شورية تارة ويعلںون التمرد تارة
اخرى حتى ںهاية الدولة ا شورية سںة ) ٦١٢ق.م( ثم ذكرها الملك البابلي)ںابو -اب  -اوصر( عںدما اعلن التمرد
علية من قبل مدن اقليم سوخي ومر بها مع جيشة خماد التمرد في مركز اقليم سوخي أںات )عںة الحالية( وبعد
عام ) ٦٢٦ق.م( اصبح اقليم سوخو وجميع مدںه تابع للسلطة السياسية في بابل ].[٨٢
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يبدو على ما تقدم ان المستوطںات والمدن التي نشأت على طول الطريق التجاري )البري والںهري( مارست
دورها السياسي والحضاري في المںطقة وكان لمركزها ا ستراتيجي دور كبير في دخولها ساحة الصراع السياسي
وتعرضها الى الحرق والتدمير وربما كان سبب بعدم تحديد مراكزها بالضبط الى يومںا هذا كما ان اقوام المںطقة
ام السلطة السياسية سعت الى اقامت مدن اخرى تتوارث موقع المدن القديمة وبالتالي ظهرت مدن في المںطقة
بعد تدمير ا خرى مںها مديںة خرادا التي ممارسة الدور التجاري الذي كاںت مديںة ماري تمارسه ولعقود زمںية
طويلة وهذا ما يںطبق على مستوطںة جوخة التي تعرضت الى الحرق على يد الملك السومري اياںاتم في ںهاية
ا لف الثالث وبرزت مديںة اخرى في الںصوص الكتابية في بداية ا لف الثاںي وهي مديںة رابيقوم التي ادت
ںفس الدور التجارية وا قتصادي )الزراعية( في السيطرة على قںوات الري في المںطقة التي بدأت بها مستوطںة
جوخة والى ںهاية السلطة البابلية سںة ) ٥٣٩ق.م(  ,اذ لم ترد اي اشارة على ںهاية المديںة ولكن برزت مديںة في
العصر البابلي الحديث ) ٥٣٩-٦٢٧ق.م( ولكن هذه المرة على الضفة اليسرى لںهر الفرات عرفت باسم مسكن
ام مشكن ) .[٨٣] (Maskan / Maškanولم تسعفںا المصادر الكتابية المسمارية و المخلفات ا ثارية على
نشاط المديںة والسبب البںاء التراكمي فوق الموقع الذي يمثل موقع اثار مديںة ا ںبار )العباسية(  ,ولكن عںد
الوقوف على ا سم البابلي للمديںة ںجد يعںي )موقع البيدر)ارض الحصاد( و المسكن و مستوطںة زراعية وموقع
ا غ ل( اذ يبدو من التسمية ان المديںة كاںت مديںة زراعية وفي الوقت ںفسة مركز لتجميع الغ ل الزراعية
و نستبعد ذلك  ,اذا ان موقعها ا ستراتيجي على ںهر الفرات من جهة وتوسطها القرى الزراعية وسيطرتها على
القںوات ا روائية من جهة اخرى اعطى لها هذه ا همية ا قتصادية.

اﻟﺨﺎﺗﻤﺔ.
ً
فض عن ما تقدم من عرض الشواهد ا ثارية والمصادر الكتابية المسمارية لمراحل تطور المستوطںات والمدن
وتوارث كل واحده مںها للدور التي مارسته  ,ںجد ان المںطقة كاںت مںذ العصور المبكرة مركز ستقطاب ا نسان
و سما في مںاطق وادي حوران التي تعود الى العصور الحجرية القديمة .كما اںها ضمت بداية المستوطںات
السومرية العائدة ل لف الرابع قبل المي د و سيما عصر فجر الس ت ومتمثلة بمستوطںة )تل جوخة( ,ثم برزت
اهمية المںطقة بمركز مديںة رابيقوم في ا لف الثاںي قبل المي د والتي توارثت موقع مستوطںة تل جوخة واعطى
مركزها ا ستراتيجي بالسيطرة على الطرق التجارية )البرية والںهرية( في غرب ب د الرافدين اهمية تجارية كما
اكسبها موقعها الجغرافية من السيطرة على القںوات ا روائية اهمية زراعية وبالتالي كان لموقها ا ستراتيجي اثر
سلبي من الںاحية السياسية والعسكرية في المںطقة اذا اصبحت المںطقة مسرح الصراع السياسي والعسكري
خ ل المراحل الزمںية المختلفة .كما شهدت المںطقة تغيرات ديموغرافية خ ل المراحل الزمںية المختلفة مںها
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كاںت مراكز للمستوطںات السومرية ثم بسبب هجرة ا قوام الجزيرية اصبحت مركز للمدن ا كدية ثم بعد ذلك
مركز ل قوام ا مورية ثم شهدت ںهاية ا لف الثاںي هجرت ا قوام ا رامية واصبحت المںطقة تعج بهم واصبحت
تذكر في المصادر الكتابية باسمهم بل اخذوا يشكلون النسبة ا كبر بين السكان  ,ان هذا ا خت ف الحضاري
والتبدل الديموغرافي اںتج عںه مراكز حضارية كان لها دور كبير في حضارة ب د الرافدين وفي الںهاية كاںت هذه
المستوطںات والمدن ارث لمدن حديثة و سما موقع الفلوجة الحالي الذي يبقى غامض بسبب البںاء التراكمي
في المديںة الذي لم تمسه معاول المںقبين بل كاںت هںاك محاو ت بسيطة وخجولة في مركز المديںة ) ,مقبرة
المعاضيد و مںطقة الجغيفي( .اثبتت التحريات والمسح ا ثاري ان المںطقة كاںت مراكز حضارية قديمة و
يستطيع التںقيب فيها بسبب التوسع العمراںي فيها  ,علما هںاك الكثير من المواقع الحضارية حول المديںة تم
مسحها من قبل دائرة ا ثار العراقية وتم تثبيت مكاںها وتسجيلها في السج ت الرسمية ولكن معظمها تعرض اليوم
الى ا زالة بسبب التوسع العمراںي او التجاوز الزراعي او انشاء المعامل الصںاعية وبالتالي كاںت هذه ا عمال
الغير مدروسة سبب ضياع تاريخ المديںة القديم.

ﺧﺎرﻃﺔ رﻗﻢ )(١

http://www.ijrssh.com/sumitpaper.php
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] [١٩زودن .فون ,ترجمة :فاروق اسماعيل٢٠٠٣.م .مدخل الى حضارات الشرق القديم .دار المدى للثقافة والنشر  ,دمشق .ص .٨٧
] [٢٠زودن  ,مدخل الى حضارات الشر القديم  ,ص .٨٨
[21] Durand.J.M,Charpin., Fils de sim'al ,RA 80 , 1986 , PP145-146.
[22] The Assyrian Dictionary of the Oriental Institue of the University of Chicago.(CAD) , Vol 15,S,P343
[23] CAD,G,(1956) PP10-11.
[24] CAD,K,(1971)P 601
[25] CAD, A2(1968) , P77
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] [٢٦دالي  ,ستيفاںي  ,تر :كاظم سعد الدين٢٠٠٨ .م.ماري وكاراںا )مدينتان بابليتان قديمتان( بيت الحكمة  ,بغداد ص.٢٢٠
] [٢٧المحمدي  ,من رسائل ماري البدو واشاه البدو  ,ص .٢٤٨
] [٢٨دالي  ,ماري وكاراںا ,ص .٢٢١
] [٢٩المحمدي  ,من رسائل ماري البدو واشاه البدو  ,ص .٢٤٨
] [٣٠دالي ,ماري وكاراںا  ,ص .٢٢٦
[31] Kupper., Les nomades ……p 58.

] [٣٢وثيقة التأسيس والتي تعود الى ملك ماري المدعو )ياخدون ــ ليم  ١٧٩٤-١٨١٠ Yakhdun-limق.م( المزيد من التفاصيل يںظر:
زياد عويد سويدان المحمدي  ,التطورات السياسية وا قتصادية في اعالي الفرات  ٦١٢ -٢٠٠٠ق.م )عمان  ,دار دجلة للنشر
والتوزيع ٢٠١٥ ,م( ص ص .١٣٦-١٣٥
[33] Archivies Royales de MARI, IV,6.
[34] Kupper., Les nomades ……p 58.
[35] Durand. 2004, Peuplement et societies a L'epougue amorrite.Les clans. ben Sim'alites , Amurru 3 ,Paris,
, pp149-150.
[36] Durand(ed).1992. Florilegium marianum. Recueil d'etudes en I'honneur de Michel Eleury , Memoinice
de NABU1,Paris ,pp138-143.

] [٣٧المحمدي ,من رسائل ماري  ,ص .٢٥٠
[38] Durand., Peuplement ….p 148.

] [٣٩المحمدي ,من رسائل ماري  ,ص.٢٥٠
[40] Durand., Peuplement …pp 130-131.
[41] Durand., Unite et diversites , CRRI38 , Paris , 1992 , pp115-116.

] [٤٢المحمدي ,من رسائل ماري  ,ص.٢٥٠
[43] Dueand.,Peuplements..p 136.
[44] Durand., Peuplements …p 140.
[45] Durand., Peuplements....p 156..

] [٤٦المحمدي ,من رسائل ماري  ,ص.٢٥١
[47] Durand. J.M.1998 , Les documents epistolaires du palais de Mari , Tomell , LAPO , 17 , Paris ,p507
[48] Kupper., Les nomads ….p 30.
[49] Dossin.G.1950. Archivis Royales de MARI , VOL 1 (correspondence de Shamshi - Addu,Paris ,p43.
[50] Dossin.,ARM,11,No67,p 117-119
[51] 506... Durand., Les documents

] [٥٢المحمدي  ,من رسائل ماري  ,ص .٢٥٣
[53] Durand., Les documents epistolaires… P507 53- Durand., Les documents epistolaires… P 508

] [٥٤الجبوري.ص ح سلمان رميض١٩٨٨ .م ,ںتائج تںقيبات تل جوخه  ,دراسة مقارںة مع مواقع اخرى من ا لف الثالث قبل المي د
 ,رسالة ماجستير غير منشورة  ,كلية ا داب  ,قسم ا ثار  ,بغداد ,ص  .٩اذا ورد خطأ عن ص ح رميض في تحديد الموقع ,
يذكر ان الموقع يقع على الجهة اليسرى لںهر الفرات في حين ان الموقع يقع على الجهة اليمںى لںهر الفرات.
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] [٥٥الجبوري .ص ح سلمان رميض ١٩٨٠م  ,الںتائج ا ولية لتںقيبات تل جوخة في الفلوجة شباط-كاںون ا ول ١٩٨٠م .سومر ,
العراق .مج  ,٤٠ص.١١٢
] [٥٦ابن مںظور ١٩٥٥ ,م .لسان العرب  ,مج .٣بيروت  .,ص , .١٣ترد كلمة جوك او جوخ  çȕkفي اللغة التركية وتعںي الكثير.
] [٥٧الجبوري  ,ںتائج التںقيبات  ,ص .٢١
] [٥٨يتألف فريق العمل من )السيد ص ح سلمان رميض والسيد رياض عبد الرحمن وعبد الحميد عكار واسماعيل ابراهيم وصباح
مهدي واخرون(  ,الجبوري  ,الںتائج ا ولية لتںقيبات في الفلوجة  ,ص ص .١١٣-١١٢
] [٥٩تل اسود  ,يقع الى الشمال الغربي من مديںة الرمادي بمسافة )٢٥كم( يقع على الضفة الشرقية لںهر الفرات  ,اثبتت التحريات
ا ثارية لعام ١٩٥٠م اںه بقايا اثارية لمستوطںة سومرية تعود الى عصر فجر الس ت )مںتصف عصر فجر الس ت الثالث(
ويمثل التل اليوم بقايا معبد  ,يںظر باقر ,سفر  ,المرشد ....ص .٢٩
] [٦٠الجبوري ,ںتائج التںقيبات  ,ص.٢١
[61] Moon,J., The Distribution of Upright handled jars and (stemmed Dishes in Early Dynastic period
(Iraq,Vol.44,1982) P66.

] [٦٢البصمجي ,فرج  ,الفخار ١٩٤٨ ,م .سومر .مجلد  .٤العراق  ,ص ص.٢٧-٢٦
] [٦٣البصمجي ,فرج١٩٤٨ .م .ا ختام ا سطواںية سومر مجلد  .٤العراق ,ص ١٥٩
] [٦٤مورتكات .اںطوان  ,ترجمة :عيسى سليمان وسليم طه .١٩٧٥.الفن في العراق القديم  ,ص

Frankfort. H., The Art and ،٨٨

Architecture of a ancient Orient (1954) p 33.

] [٦٥خربة الدينية ,ومزيد من التفاصيل عن هذه المديںة :يںظر كبنسيكي .كريستين  ,لي كوںت .اوليفية , ,تر :مؤيد عباس عبد
الحسن١٩٨٦ .م .قلعة على ضفاف ںهر الفرات في المںطقة المتاخمة لحدود بابل واشور .سومر ,العراق .ص ص ٢٩٨-٢٩١
] [٦٦الجبوري ,ص ح سلمان رميض٢٠٠٤-٢٠٠٣ .م  ,رابيقوم مديںة بابلية في ا لف الثاںي ق .م  ,اهميتها ــ موقعها  ,سومر  ,مجلد .٥٢
العراق .ج-١ج , ٢ص ص .٤٥٦-٤٥٣وعن موقعها يںظر خارطة رقم ).(١
[67] Rowten. M.B.1967.,Watercourses and water rights in official correspond- ence from Lars and Isin , JSC
,Vol21, p 269.
[68] Ramaigdh.S.S.2004., A Babylonian city of the second Millennium B.C, In Baghdad Mitteilungen (BaM),
35, (Berlin,) pp19-25.
[69] CAD.R.pp229-230
[70] Gadd.C.J.1940. Tablets from chagar Bazar and Tall Brak (1937-1938) , (Iraq,) p.43.
[71] CAD, K,P 100 ; CAD.N1.P 49
[72] CAD.N1. P 49
[73] Sigrist.M & Peter.D., Mesopotamian Year Names (Brlin,2001).p49
[74] Simnons,S., Early old Babylon tablets from Harmal and Elsewhere, JCS(1959)PP11-12.
[75] Simnons,S., JCS (1959)PP11-12.
[76] sigrist.M &peter.D., Mesopotamian Year Names, p53
[77] Sigrit.M &Peter.D., Mesopotamian Year Names, P 55.
[78] Pritchard, J.B.1969. Ancient Near Eastern texts Relating to the old Tistament, 3𝑟𝑑 .,ed., New
Jersy.EANET), P270
[79] Smith. S.1923 , Early History of a Syria to 1000 B.C. London. p272.
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[80] Russell., The historical Geography of Euphrates and Habur according to the middle and New Assyrian
sours. pp 71-72

] [٨١زياد عويد  ,ا مكںة والبقاع في الحم ت العسكرية ا شورية للمںاطق الفراتية في غرب العراق  ,مجلة جامعة ا ںبار للعلوم
ا نساںية  ,مج,٤ع٢٠٠٩)٢م(ص ص .٢٦٧-٢٥٥
] [٨٢مزيد من التفاصيل يںظر بي فيسكي.ف.أ , ..ترجمة :رؤوف موسى جعفر الكاظمي٢٠٠٨ .م .دار المأمون  ,بغداد
] [٨٣الجبوري  ,علي ياسين الجبوري ٢٠٠٩,م  ,قاموس اللغة ا
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واشهد

وعلى آله وصحبه اجمعين واشهد ان اله ا

رب العالمين والص ة والس م على سيدںا

الحمد

, فان اصدق ال م كتاب وخير الهدي هدي سيدںا صلى عليه وسلم وبعد,ان رسول وبعد
ً
فان دراسة بعض المسائل ا صولية للدكتور هاشم جميل في كتابه مسائل من الفقه المقارن يعتبر عم ظهار
ً َعلم من َأع م العلم والعلماء
سواء في الفلوجة او خارجها حيث وصلت صيته الى خارج العراق وهو غںي عن
التعريف سيما وهو من ط ب المدرسة الدينية)ا صفية( التي كان يدرس فيها الشيخ عبد العزيز السامرائي
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َ
في الفلوجة الجامع الكبير ذات الصيت والسمعة العريقة التي خ ﱠرجت الكثير من العلماء ,فارت ان اتكلم عن
بعض ماقدمه الدكتور هاشم جميل خ ل مسيرته العلمية حيث كان مںذ ںعومة اضافره يحب العلم والعلماء.
Keywords: Consensus, Measurement, Al- Asfiya School, Absolute, Restricted

اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﻤﻔﺘﺎﺣﻴﺔ :ا جماع ,القياس ,المدرسة ا صفية ,المطلق ,المقيد.

اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ:
الحمد

رب العالمين والص ة والس م على سيدںا

وعلى آله وصحبه اجمعين واشهد ان اله ا

واشهد

ان رسول وبعد ,فان اصدق ال م كتاب وخير الهدي هدي سيدںا صلى عليه وسلم وبعد,
ً
فان دراسة بعض المسائل ا صولية للدكتور هاشم جميل في كتابه مسائل من الفقه المقارن يعد عم ظهار
َعلم من َأع م العلم والعلماء ً
سواء في الفلوجة او خارجها حيث وصلت صيته الى خارج العراق وهو غںي عن
التعريف سيما وهو من ط ب المدرسة الدينية)ا صفية( ) (١التي كان يدرس فيها الشيخ عبد العزيز السامرائي
َ
في الفلوجة الجامع الكبير ذات الصيت والسمعة العريقة التي خ ﱠرجت الكثير من العلماء ,فارت ان اتكلم عن
بعض ماقدمه الدكتور هاشم جميل خ ل مسيرته العلمية حيث كان مںذ ںعومة اضافره يحب العلم والعلماء,

أﻫﻤﻴﺔ اﻟﻤﻮﺿﻮع:
إن علم ا صول من علوم الوسيلة وا لة

ً
غںى للفقيه والمجتهد عںه،وجعل الفقهاء تعلمه شرطا من شروط

ا جتهاد ،ومعلوم إن ا جتهاد واجب تحققه في كل عصر ،وأصول الفقه من أبرز وسائله وما يتم الواجب إ به
فهو واجب  ,وهو العلم الوحيد الذي يحدد المںهاج العلمي الشمولي الذي على أساسه تفسر الںصوص الشرعية ــ
قرآںية ُ
وسنيةــ وعلى أساسه ــ أيضا ــ تتم عملية ا ستںباط واستخراج ا حكام الشرعية من مصادرها.
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ﻣﻨﻬﺠﻲ ﻲﻓ اﻟﺒﺤﺚ:
هو ان اقوم بعرض المسالة واضعها بين قوسين لتمييزها كقول
للدكتور هاشم جميل وحسب ما جاء في كتاب مسائل من الفقه المقارن واعرفها لغة واصط حا ثم اذكر اراء
العلماء فيها ثم اقوم بعرض ا دلة فاذكر أدلة اصحاب القول وادلة اصحاب القول الثاںي ثم الراي الراجح.

ﺧﻄﺔ اﻟﺒﺤﺚ:
يتكون البحث من اربع مباحث تكلمت بالمبحث ا ول عن حياة ونشأة
ومسيرة الشيخ العلمية وكيف اكمل دراسته العليا في مصر وعن شيوخه وت ميذه ومؤلفاته.

اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻲﻧ
تكلمت عن اسباب اخت ف العلماء
في المصادر المتفق عليها من الكتاب والسںة ) ,(٢في اخت فهم في حمل المطلق على المقيد وقسمته الى
ً
ً
مطلبين ففي المطلب ا ول عرفت المطلق والمقيد لغة واصط حا وفي المطلب الثاںي تكلمت إذا أجتمع مطلق
ً
ومقيد ،فهل يحمل المطلق على المقيد ؟ وذكرت فيه أو ــ حكم المطلق والمقيد إذا اتفقا في الحكم والسبب ؟
ً
ً
وثاںيا  -حكم المطلق والمقيد إذا اختلفا في الحكم والسبب ؟ وثالثا -حكم المطلق والمقيد إذا اختلفا في الحكم
ً
واتفقا في السبب ورابعا -حكم المطلق والمقيد إذا اتفقا في الحكم واختلفا في السبب.

اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻟﺚ
ً
ً
تكلمت عن ا جماع وقسمته الى ث ثة مطالب ففي المطلب ا ول عرفت ا جماع لغة واصط حا وفي المطلب
الثاںي تكلمت اذا اختلف فقهاء عصر من العصور في حكم مسالة الى قولين او اكثر فهل تعتبر اقوالهم مستںفذة
للخ ف بحيث يجوز لمن جاء بعدهم من المجتهدين احداث قول جديد او يعتبر اخت فهم ايذان بان المسائلة
اجتهادية ويجوز لمن جاء بعدهم احداث قول جديد وفي المطلب الثالث تكلمت لو اختلف الصحابة على قولين
ثم جاء التابعون فاتفقوا على قول واحد مںهما هل يكون اتفاقهم هذا اجماعا تجوز مخالفته ام .
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اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺮاﺑﻊ:
ً
ً
:تكلمت على القياس ففي المطلب ا ول عرفت القياس لغة واصط حا وفي المطلب الثاںي هل يثبت بالقياس
جميع ا حكام الشرعية  ,حيث بينت في كل مبحث اقوال العلماء في المسألة مع ذكر الدليل لكل قول والقول
الراجح في المسألة.
ً
وقد اعتمدت في بحثي هذا على أمهات الكتب ا صولية وعلى كتب الحديث والفقه وكتب التراجم .وختاما
أسأل

تعالى أن يجعل عملي هذا في ميزان حسںاتي يوم القيامة .وما كان فيه من صواب فمن

فيه من خطأ فمن ںفسي والشيطان وأستغفر

 ،وما كان

.

اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻻول:
حياة ونشأة ومسيرة الشيخ العلمية وكيف اكمل دراسته العليا في مصر وعن شيوخه وت ميذه ومؤلفاته.

اﺳﻤﻪ ،ﻧﺴﺒﻪ:
هو الشيخ الع مة ا ستاذ الدكتور هاشم جميل عبد

يوسف القيسي العيساوي ،لقب بالقيسي نسبة إلى فخذ

البو صالح المتفرع من عشيرة البو عيسى ،ولقب بالعيساوي نسبة إلى أصل ذلك
غرب الرمادي بـ  ١٠٠كم )(٣ـ
الفرع ،ولقب كذلك بالجباوي نسبة إلى قرية جبة ـ ِ

وﻻدﺗﻪ:
ولد في مديںة الفلوجة سںة  ١٩٤١ودرس القران الكريم على يد الم سالم ثم الم صالح ثم الم مولود العاںي الذي
اكمل دراسته على يديه على طريقة الكتاتيب ودخل مدرسة ابن خلدون ا بتدائية عام ١٩٤٩م وكاںت تسمى في
ذلك الوقت )المدرسة الثاںية( ،وفي سںة ١٩٥١م دخل المدرسة الدينية ودرس سنتين على يد الشيخ عبد العزيز
بن سالم السامرائي )رحمه

( وكان ذلك في الثاںية عشرة والثالثة عشرة من عمره وفي عام ١٩٦٣م سافر الشيخ

هاشم جميل إلى مصر والتحق بالجامع ا زهر وحصل مںه على شهادة البكالوريوس في الشريعة والقاںون ،وكان
ذلك عام ١٩٦٧م ،ثم حصل على شهادة الماجستير عام ١٩٦٩م ،ثم عاد بعدها إلى بغداد ،ثم رحل مرة أخرى
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إلى مصر عام ١٩٧١م للحصول على شهادة الدكتوراه وحصل عليها عام ١٩٧٣م بمرتبة الشرف ا ولى عن أطروحته
الموسومة )فقه سعيد بن المسيب( ).(٤

ﺷﻴﻮﺧﻪ:
من شيوخه الشيخ عبد العزيز سالم السامرائي ,أحمد

أمين الراوي ,الشيخ الزهاوي ,عبد القادر الفضلي,

الشيخ عبد الكريم المدرس ,الشيخ فؤاد ا لوسي ,الشيخ كمال الدين الطائي ,الشيخ أيوب الخطيب ,ومن
ً
مصر الشيخ عبد الحليم محمود "شيخ ا زهر سابقا",.والشيخ عبد الغںي عبد الخالق "وهو المشرف على رسالة
الدكتوراه )" (٥

ﺗﻼﻣﻴﺬه:
تتلمذ على يد الشيخ هاشم جميل العديد من الطلبة من العراقيين وغيرهم وذلك من خ ل مسيرته العلمية
والعملية في مجال التدريس في الدراسات ا ولية والعليا ،واشرف على عدد كبير من رسائل الماجستير وأطاريح
الدكتوراه ،فقد اشرف على عشر رسائل ماجستير ستة مںها في دولة ا مارات العربية ث ث

)(٦

ﻣﺆﻟﻔﺎﺗﻪ:
سعيد بن المسيب  /رسالة دكتوراه ــ أربعة أجزاء ,مسائل في الفقه المقارن  /جزءان ,احكام ﱠ
السلم  /مجلة كلية
ا مام ا عظم ,.أحكام بيع الزروع والثمار  /مجلة البحوث ا قتصادية وا دارية,مبدأ تمييز ا حكام القضائية في
الشريعة ا س مية  /مجلة كلية ا مام ا عظم ,الملكية في ا س م  /الموسم الثقافي ا ول لجامعة ا مارات,
دراسات في الفقه الجںائي لطلبة الدراسات ُ
العليا,.حكم الغںاء وعںاصره في الشريعة ا س مية )ث ثة أجزاء ,طرق
استثمار الوكالة التجارية في ضوء الفقه ا س م )(٧لتداوي بالمحرمات في ضوء الشريعة ا س مية ،مجلة الرسالة
ا س مية ،العدد  ٢١٢عام ١٩٨٨م التلقيح الصںاعي في زراعة ا جںدة ــ مجلة الرسالة ا س مية العدد ٢٣٢ ،٢٢٧
عام  ١٩٨٩م أحكام الشهيد ،مجلة الرسالة ا س مية ــ العدد  ٢٣٤عام ١٩٨٩م ,حكم التدخين في ضوء الشريعة
ا س مية ،مجلة الرسالة ا س مية ١٩٩٣م ).(٨
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اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻲﻧ:
اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻻول:
ً
ً
المطلق والمقيد لغة واصط حا
ً
ً
ً
تعريف المطلق لغة :هو ا ںفكاك من أي قيد حسيا كان أو معںويا ،مثال الحسي :رجل طلق اليد أو اليدين
ً
ً
أي سمح سخي ،وكقولںا أيضا :فرس طلق اليد ،أي ليس فيها تحجي  ،ومثال المعںوي :هو الد لة على الماهية
ب قيد ).(٩

اﻟﻤﻄﻠﻖ اﺻﻄﻼﺣﺎً:
هو اللفظ الدال على مدلول شائع في جنسه ).(١٠

ً
ﻟﻐﺔ:
اﻟﻤﻘﻴﺪ
قيد :القيد :معروف ،والجمع أقياد وقيود ،وقد قيده يقيده تقييدا وقيدت الدابة .وفرس قيد ا وابد أي أںه لسرعته
كأںه يقيد ا وابد وهي الحمر الوحشية بلحاقها؛ وقيود ا سںان :لثاتها؛ وقيد العلم بالكتاب :ضبطه؛ وكذلك قيد
الكتاب بالشكل :شكله ،و هما على المثل .وتقييد الخط :تںقيطه وإعجامه وشكله ).(١١

اﻟﻤﻘﻴﺪ اﺻﻄﻼﺣﺎً:اﻟﻤﻘﻴﺪ:
هو اللفظ الدال على مدلول المطلق بصفة زائدة ).(١٢
وعرف :بأںه اللفظ الدال على مدلول معين كزيد وهذا الرجل وأںت ).(١٣

اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻲﻧ:
ان من اسباب اخت ف العلماء في استںباط ا حكام من المصادر المتفق عليها ليست فقط من الكتاب واںما
السںة كذلك مثال ذلك في المطلق والمقيد
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ﻳﻘﻮل د .ﻫﺎﺷﻢ ﺟﻤﻴﻞ )اذا ورد اﻟﻠﻔﻆ ﻣﻄﻠﻘﺎ ً ﻲﻓ ﻧﺺ وﻣﻘﻴﺪا ً ﻲﻓ آﺧﺮ؛ ﻓﻬﻞ ﻳﺤﻤﻞ اﻟﻤﻄﻠﻖ ﻋﻠﻰ
اﻟﻤﻘﻴﺪ ام ﻻ؟ ان ﻛﺎن اﻻﻃﻼق واﻟﺘﻘﻴﻴﺪ ﻲﻓ ﺳﺒﺐ اﻟﺤﻜﻢ ﺣﻤﻞ اﻟﻤﻄﻠﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻘﻴﺪ ﻋﻨﺪ اﻟﺠﻤﻬﻮر ),(١٤
اﻣﺎ ﻋﻨﺪ اﻟﺤﻨﻔﻴﺔ ﻻ ﻳﺤﻤﻞ اﻟﻤﻄﻠﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻘﻴﺪ )((١٥

ً
مثل قوله):الجار احق بشفعة جاره ,ينتضر بها وان كان غائبا اذا كان طريقهما واحد( ).,(١٦
وان الرسول قضى بالشفعة للجار قالت الحںفية يقضى بالشفعة للجار لمجر المجاورة وقال الجمهور يقضى
ً
بالشفعة للجار اذا كان شريكا في الطريق ).(١٧
لذلك يقول الدكتور هاشم جميل مبين المسألة حيث قال) :اذا ﻛﺎن اﻻﻃﻼق واﻟﺘﻘﻴﻴﺪ ﻲﻓ ﻧﻔﺲ اﻟﺤﻜﻢ
ﻓﻠﻪ ارﺑﻊ ﺣﺎﻻت(:
أوﻻ ً ـ ﻳﻘﻮل اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻫﺎﺷﻢ ﺟﻤﻴﻞ ﻲﻓ ﺣﻜﻢ اﻟﻤﻄﻠﻖ واﻟﻤﻘﻴﺪ )إذا اﺗﺤﺪ اﻟﺤﻜﻢ واﻟﺴﺒﺐ ﻓﺎﻧﻪ ﻳﺤﻤﻞ
اﻟﻤﻄﻠﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻘﻴﺪ ﺑﺎﻻﺗﻔﺎق ﻛﺎﻟﺪم اﻟﻤﺤﺮم ﺗﻨﺎوﻟﻪ ﻓﺎﻧﻪ ﺟﺎء ﻣﻄﻠﻖ ﻲﻓ اﻳﺔ وﻣﻘﻴﺪ ﺑﺎﻟﻤﺴﻔﻮح ﻲﻓ
اﻳﺔ(.

ﻋﺮض اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ:
َ َْ َ ﱠ َ َ ُ ﱠ َ ﱠ َ َ َْ ُ ْ ﱠ َ ْ ُ ُ َ
ً
ً
اضط ِر ْرت ْم ِإل ْيه( ) ،(١٨ورد المضطر في هذه ا ية مطلقا ،وورد مقيدا
قال تعالى) :وقد فصل لكم ما حرم عليكم ِإ ما
ْ
ََ
َ
َ
َ ْ َ َ ْ ََ
ْ ﱠُ
ْ ُ َ
َ
َ
اضط ﱠر غ ْي َر َب ٍاغ َو َع ٍاد ف ِإث َم َعل ْي ِه( ) ،(١٩وفي قوله تعالى):فم ِن اضطر ِفي مخمصةٍ غير
في قوله تعالى) :ف َم ِن
ّ ْ
َ
َ
ُم َت َجا ِں ٍف ِ ِ ث ٍم( ) (٢٠فحمل مطلق ا ضطرار على المقيد في قوله تعالى ":غ ْي َر َب ٍاغ َو َع ٍاد ,وقال ابن عباس والحسن
رضي عںهما :غير باغ في الميتة في ا كل و عاد بأكلها وهو يجد غيرها ،والظاهر مما ورد في تفسيرها من
ا قوال على ما يفهم من ظاهر ا ية أںه إثم في تںاول شيء من هذه المحرمات للمضطر الذي ليس بباغ و
عاد

)(٢١

آراء اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻲﻓ اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ:
ﻟﻠﻌﻠﻤﺎء ﻲﻓ ﻫﺬه اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﻣﺬﻫﺒﺎن:
اﻟﻤﺬﻫﺐ اﻷول:
يحمل المطلق على المقيد وهو مذهب الجمهور ).(٢٢
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اﻟﻤﺬﻫﺐ اﻟﺜﺎﻲﻧ:
ً
يحمل المطلق على المقيد مطلقا ،وهو مذهب الظاهرية ).(٢٣

اﻷدﻟﺔ وﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻬﺎ:
أدﻟﺔ أﺻﺤﺎب اﻟﻤﺬﻫﺐ اﻷول :اﺳﺘﺪﻟﻮا
بأںه من عمل بالمقيد فقد وفى بالعمل بد لة المطلق ،ومن عمل بالمطلق لم يوف بالعمل بد لة المقيد ،فكان
ً
ً
الجمع هو الواجب وا ولى؛ ںه يكون عامـ بالـدليـليـن ،وا تـي بـغيـر ذلك يـكـون تـاركـا حدهما ).(٢٤
ً
واستدلوا أيضا بأن المطلق في قوله :أعتق رقبه ،إذا لم يحمل على المقيد في قوله :أعتق رقبة مؤمںة ،للزم عتق
رقبتين؛ ن ا مر المتكرر يفيد تكرار المأمور به سيما إذا اختلفت صفته ).(٢٥
ُ
ُ ﱠ َ
َ
أدلة أصحاب المذهب الثاںي :استدلوا بأن تقييد الدم بالمسفوح في قوله تعالى :قل أ ِج ُد ِفي َما أ ْو ِح َي ِإل ﱠي
ﱠ َ ُ َ ً َ ً ُ ً َ َ
ْ
ً َ َ
ُم َح ﱠرما َعلى ط ِاع ٍم َيط َع ُم ُه ِإ أن َيكون َم ْي َتة أ ْو َدما ﱠم ْسفوحا أ ْو ل ْح َم ِخ ِںز ٍير ) (٢٦يدل على أن ما عدا المسفوح
ْ
ﱠ َ َ ﱠ َ َ َْ ُ ُ ْ َ ْ َ َ َ ﱠ َ
ُ ﱠ
َ ّ
الد َم َول ْح َم ال ِخ ِںز ِير َو َما أ ِهل ِب ِه ِلغ ْي ِر ا ِ ) (٢٧ومن
ح ل ،بل هو كله حرام با ية ا خرى ِإںما حرم عليكم الميتة و
فرق بين شيء من هذا الباب فقد تحكم ب دليل وتكلم بالباطل من غير علم و هدى من تعالى ).(٢٨
الراي الراجح :اذهب الى ما ذهب اليه الدكتور هاشم جميل باںه يحمل المطلق غلى المقيد اذا اتحدا في
الحكم والسبب وهو راي الجمهور.
ً
ثاںيا :يقول الدكتور هاشم جميل في هذه المسألة باںه ) يحمل المطلق على المقيد إذا اختلفا في الحكم
والسبب با تفاق كاليد حيث اطلقت في اية السرقة وقيد بالمرافق في اية الوضوء .مثال ذلك :تقييد الشهادة
بالعدالة أو إط ق الرقبة في الكفارة(.
عںدما يرد لفظ مطلق في ںص من الںصوص الشرعية ،فقد اتفق علماء ا صول على أںه يجب أن يعمل به على
اط قه ،وليس حد أن يقيده أو يضيق من دائرة اتساعه بدون دليل ) ,(٢٩و يصح تقييده بوصف أو شرط أو
َ
َ ﱠ ُْ َ
ُْ ُ
غيرهما يقلل من شيوعه إ بدليل على ذلك (٣٠) .كلفظ أيام في قوله تعالى) :ش ْه ُر َر َم َضان ال ِذي أں ِزل ِف ِيه الق ْرآن
َ ُْ َ َ ُْْ َ َ َ ْ َ َ ْ ُ ُ ﱠ ْ َ ََْ ُ ْ ُ َ َ ْ َ َ َ ً َ َ َ َ ٌ
ًُ
ﱠ
َ
يضا أ ْو َعلى َسف ٍر ف ِع ﱠدة ِم ْن
ات ِمن الهدى والفرق ِان فمن ش ِهد ِمںكم الشهر فليصمه ومن كان م ِر
اس َو َب ِ ّيں ٍ
هدى ِللں ِ
ُ ْ
ﱠ ُ ْ
َ
ﱠ َ
ْ ُ ْ َ َ
ُ َ ﱠ ُ َْ ُ َ
َ َُ
أ ﱠي ٍام أخ َر ُي ِر ُيد ا ُ ِبك ُم ال ُي ْس َر َو ُي ِر ُيد ِبك ُم ال ُع ْس َر َوِل ُتك ِملوا ال ِع ﱠدة َوِل ُتك ِ ّب ُروا ا َ َعلى َما َه َداك ْم َول َعلك ْم تشك ُرون(
).(٣
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فقد وردت مطلقة في ا ية الكريمة ،ولم تقيد في ںص آخر ،ولم يقم دليل آخر على تقييدها بالتتابع ،فلهذا
يجب العمل بها على اط قها ،فكل من أفطر في ںهار رمضان لمرض أو سفر ،وجب عليه قضاء ا يام التي افطرها،
و يجب عليه أن يقضيها متتابعة ،لعدم ورود دليل يقتضي تقييد ا يام في ںص آخر بالتتابع.
ً
وعںدما يرد اللفظ مطلقا ،ويدل دليل على تقييده ،خرج المطلق عن اط قه ،وجب العمل بهذا القيد ،وصار
من باب المقيد من باب المطلق كما ورد في لفظ الحج ،المأمور به في الحديث عن أبي هريرة رضي

عںه

قال :خطبںا رسول صلى علية وسلم فقال)) :أيها الںاس قد فرض عليكم الحج ،فحجوا(( ) .(٣١فإںه ورد
ً
ات َب ّي َں ٌ
َ ٌ
ات
مطلقا عن التقييد با ستطاعة ،ولكن دل دليل آخر على أںه مقيد فوجب العمل وهو قوله تعالى)ِ :ف ِيه آي ِ
ََ َ ﱠ ﱠ َ
َ َ
ْ
ً
ََ ْ َ َ َُ َ َ ً َ ﱠ ََ ﱠ
ََ ُ ْ
اس ِح ﱡج ال َب ْي ِت َم ِن ْاس َتط َاع ِإل ْي ِه َس ِبي َو َم ْن كف َر ف ِإن ا َ غ ِںي َع ِن
مقام ِإب َر ِاه َيم ومن دخله كان ِآمںا و ِ ِ على الں ِ
ْال َع َال ِم َ
ين( ).(٣٢
لكن الخ ف بين ا صوليين جار في كيفية د لة المطلق على معںاه أهي قطعية أم ظںية؟
أ -فذهب معظم الحںفية إلى أن د لة المطلق على المعںى الموضوع له قطعية.

)(٣٣

ب -وذهب جمهور ا صوليين ومںهم الشافعية إلى أن د لة المطلق كد لة العام ).(٣٤
وهذا الخ ف يعود؛ خت ف علماء ا صول في تحديد حقيقة المطلق.

اﻟﺮاي اﻟﺮاﺟﺢ:
ان د لة المطلق كد لة العام وهذا اصل تحديد حقيقة المطلق وهوما ذهب اليه الجمهور.
ﺛﺎﻟﺜﺎً :اﻟﻤﻄﻠﻖ واﻟﻤﻘﻴﺪ )إذا اﺧﺘﻠﻔﺎ ﻲﻓ اﻟﺤﻜﻢ واﺗﻔﻘﺎ ﻲﻓ اﻟﺴﺒﺐ ﻻ ﻳﺤﻤﻞ ﺑﺎﻻﺗﻔﺎق وﻫﺬا راي واﻧﻤﺎ
ﻳﻨﻈﺮ اﻰﻟ اﻟﺤﻜﻢ ﻲﻓ دﻟﻴﻞ اﺧﺮ ﻛﺎﻟﻴﺪ ﻓﺎﻧﻬﺎ ﺟﺎءت ﻣﻄﻠﻘﺔ ﻲﻓ اﻳﺔ اﻟﺘﻴﻤﻢ وﻣﻘﻴﺪة ﻲﻓ اﻳﺔ اﻟﻮﺿﻮء(

َ
َ َ َ َ
َ َ
ّ ََ
ُ
َْ
ُ
ﻣﺜﺎل ذﻟﻚ :قوله تعالى)َ :و ِإن ك ُںتم ﱠم ْر َضى أ ْو َعلى َسف ٍر أ ْو َجاء أ َح ٌد ِّمںكم ِّمن الغآ ِئ ِط أ ْو َم ْس ُت ُم ِالن َساء فل ْم
ً َ ً َ
َ
ُ َ ُ ﱠ ّ َ َ ُ ً َُ ً
ْ
ْ
َ ْ
ت ِج ُدوا َماء ف َت َي ﱠم ُموا َص ِعيدا ط ِّيبا ف ْام َس ُحوا ِب ُو ُج ِوهك ْم َوأ ْي ِديك ْم ِإن ا َ كان َعف ّوا غفورا( ) (٣٥وأما اليدان فيمسح كفيه
ْ ُ ْ ُ ُ َ ُ َ ُ َ ْ
ْ
فقط ) ,(٣٦وقوله تعالى)َ :يا َأ ﱡي َها ﱠال ِذ َين َآم ُں ْوا إ َذا ُق ْم ُت ْم إ َلى ﱠ
وهك ْم َوأ ْي ِد َيك ْم ِإلى ال َم َر ِاف ِق َو ْام َس ُحوا
الص ِة فاغ ِسلوا وج
ِ
ِ
َ
َ
َ
َ
ْ
ﱠ
َ
ُُ ُ َ َُ َ َْ
ُ
ً
َ
ُ
ُ
وسك ْم َوأ ْر ُجلك ْم ِإلى الك ْع َب ِين َو ِإن ك ُںت ْم ُج ُںبا فاط ﱠه ُروا َو ِإن ك ُںتم ﱠم ْر َضى أ ْو َعلى َسف ٍر أ ْو َجاء أ َح ٌد ﱠمںكم ِّم َن
ِبرؤ ِ
ً َ ً َ
َ
ّ
ْ
ْ
ََ َ ْ
َ َ
ُ َ ُ
َْ
الغا ِئ ِط أ ْو َم ْس ُت ُم ِالن َساء فل ْم ت ِج ُدوا َماء ف َت َي ﱠم ُموا َص ِعيدا ط ِّيبا ف ْام َس ُحوا ِب ُو ُج ِوهك ْم َوأ ْي ِديكم ِّم ْں ُه( ) (٣٧قد غيا
الغسل إلى المرافق( ).(٣٨
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آراء اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻲﻓ ﻫﺬه اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ:
اﻟﻤﺬﻫﺐ اﻷول:
المطلق يحمل على المقيد ،وهو مذهب كثير من العلماء كا مدي وابن الحاجب ).(٣٩

اﻟﻤﺬﻫﺐ اﻟﺜﺎﻲﻧ:
يحمل المطلق على المقييد ،ثم اختلفوا في جهة الحمل على رأيين ).(٤٠

اﻟﺮأي اﻷول:
ً
يحمل المطلق على المقيد قياسا ،وهو الراجح.

اﻟﺮأي اﻟﺜﺎﻲﻧ:
ً
يحمل المطلق على المقيد لفظا الراي الراجح :اذهب ما ذهب اليه الدكتور هاشم جميل باںه يحمل المطلق غلى
المقيد اذا اختلفا في الحكم واتفقا في السبب وهو راي كثي من العلماء.
راﺑﻌﺎً :اﻟﻤﻄﻠﻖ واﻟﻤﻘﻴﺪ إذا اﺗﺤﺪا ﻲﻓ اﻟﺤﻜﻢ واﺧﺘﻠﻔﺎ ﻲﻓ اﻟﺴﺒﺐ )ذﻫﺐ اﻻﻛﺜﺮون اﻰﻟ ﺣﻤﻞ اﻟﻤﻄﻠﻖ
ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻘﻴﺪ  ,وﻗﺎل اﻟﺤﻨﻔﻴﺔ واﻟﺰﻳﺪﻳﺔ واﺣﻤﺪ ﻲﻓ رواﻳﺔ وﺑﻌﺾ اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﻻ ﻳﺤﻤﻞ ﻛﺎﻟﺮﻗﺒﺔ ﻲﻓ اﻟﻜﻔﺎرة
ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺟﺎءت ﻣﻄﻠﻖ ﻲﻓ اﻳﺔ اﻟﻈﻬﺎر وﻣﻘﻴﺪة ﺑﺎﻹﻳﻤﺎن ﻲﻓ اﻳﺔ اﻟﻘﺘﻞ(.

َ َ
ُ
َُ َ
ﱠ
َ
َ
َ ُ ُ ُ َ
َ
َ
ّ
قوله تعالى)َ :وال ِذ َين ُيظ ِاه ُرون ِمن ِن َسا ِئ ِه ْم ث ﱠم َي ُع ُودون ِل َما قالوا ف َت ْح ِر ُير َرق َبةٍ ِّمن ق ْب ِل أن َي َت َم ﱠاسا ذ ِلك ْم ت َوعظون ِب ِه
َ
َ
ﱠ
َ ُ َ َ
َوا ُ ِب َما ت ْع َملون خ ِب ٌير( ) (٤١الظاهر في قوله " ف َت ْح ِر ُير َرق َبةٍ أںه يجزئ مطلق رقبة فتجزئ الكافرة ،وقال في تفسير
ﱠ َ
ٌ ﱠ ٌ َ َ
ً َ َ ً َ
ُ ْ
َ
َ َ َ
ﱠ
تعالى):و َمن ق َتل ُم ْؤ ِمںا خطئا ف َت ْح ِر ُير َرق َبةٍ ﱡم ْؤ ِم َںةٍ َو ِد َية ﱡم َسل َمة ِإلى أ ْه ِل ِه ِإ أن َي ﱠص ﱠدقوا( ) (٤٢الظاهر أن كل
قوله
َ
رقبة اتصفت بأن يحكم لها با يمان ،مںتظم تحت قولهَ ":رق َبةٍ ﱡم ْؤ ِم َںةٍ " اںتظام عموم البدل ،فيںدرج فيها من ولد
ً
ً
بين مسلمين ومن أحد أبويه مسلم صغيرا كان أو كبيرا ،ومن سباه مسلم من دار الحرب قبل البلوغ( ).(٤٣لذلك
يشترط في الرقبة التي يجب عتقها في كفارة الظهار ان تكون مؤمںة عںد ا مام ابو حںيفة بيںما اشترط ا خرون
ذلك ).(٤٤
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آراء اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻲﻓ اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ:
ﻟﻠﻌﻠﻤﺎء ﻲﻓ ﻫﺬه اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﺬاﻫﺐ:
اﻟﻤﺬﻫﺐ اﻷول:
يحمل المطلق على المقيد ،وهو مذهب الحںفية وأكثر المالكية ورواية عن أحمد

)(٤٥

اﻟﻤﺬﻫﺐ اﻟﺜﺎﻲﻧ:
يحمل المطلق على المقيد ،من جهة القياس ،وهو مذهب أهل التحقيق من المالكية والشافعية واختاره أبو
الحسين البصري وأبو الخطاب الكلوذاںي ).(٤٦

اﻟﻤﺬﻫﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ:
يحمل من جهة اللغة ومعقول اللسان ،وهو رأي بعض المالكية والشافعية ورواية عن أحمد واختاره أبو يعلى ).(٤٧

اﻷدﻟﺔ وﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻬﺎ:
أدﻟﺔ أﺻﺤﺎب اﻟﻤﺬﻫﺐ اﻷول :اﺳﺘﺪﻟﻮا
 .١بأن حمل المطلق على المقيد رفع ما اقتضاه المطلق من ا متثال بمطلقه ،وهذه زيادة في الںص والزيادة
ً
في الںص نسخ ،والقياس يصلح ںاسخا ).(٤٨
ً
 .٢أن الحوادث كلها مںصوص عليها ف قياس لبعضها على بعض ،فمث الرقبة في الظهار مںصوص عليها ،وفي
القتل مںصوص عليها ،فلم يجز قياس صوم التمتع على صوم الظهار في إيجاب التتابع ،و صوم الظهار على
صوم التمتع في إيجاب التفريق ).(٤٩
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أدﻟﺔ أﺻﺤﺎب اﻟﻤﺬﻫﺐ ﻟﺜﺎﻲﻧ:
اﺳﺘﺪﻟﻮا على حمله من جهة القياس ،بأن حمل المطلق على المقيد تخصيص عموم بالقياس ،ن قوله تعالى" :
َ
َ
ف َت ْح ِر ُير َرق َبةٍ " عام في الرقبة المؤمںة والكافرة ،فإذا
قلںا :إن الكافرة

تجوز ،خصصںا الكافرة من العموم بالقياس ،وتخصيص العموم بالقياس جائز كسائر

العموميات ).(٥٠

أدﻟﺔ أﺻﺤﺎب اﻟﻤﺬﻫﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ:
اﺳﺘﺪﻟﻮا على حمله من جهة اللغة ،بأن القرآن من فاتحته إلى خاتمته كالكلمة الواحدة ).(٥١

اﻟﺮاي اﻟﺮاﺟﺢ:
اذهب ما ذهب اليه اصحاب القول الثاںي وهو راي كثير من العلماء.

اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻟﺚ :اﻻﺟﻤﺎع
اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻻول:
ً
ا جماع لغة :يراد فيه معںيان

أوﻻ ً :اﻟﻌﺰم
ََ
ْ َ ُ
على ا مر والقطع به وقولهم :أجمعت على الشيء إذا عزمت عليه وقوله تعالى )فأ ْج ِم ُعوا أ ْم َرك ْم
ُ َ ُ
َوش َركاءك ْم( ).(٥٣) ,(٥٢
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ﺛﺎﻧﻴﺎً:اﻻ ْﺗﻔﺎق:
يقال :هذا أمر مجمع عليه :أي متفق عليه .ا جماع على الشي :أي اجتمعت آراؤهم عليه ).(٥٤

اﻷﺟﻤﺎع اﺻﻄﻼﺣﺎً:
ُ
هو اتفاق علماء العصر على حكم الحادثة ) ,(٥٥أو هو اتفاق المجتهدين من أمة الںبي

)( بعد وفاته في عصر

من العصور على حكم شرعي ).(٥٦

اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻲﻧ:
يقول الدكتور هاشم جميل في كتابه مسائل من الفقه المقارن )اذا اﺧﺘﻠﻒ ﻓﻘﻬﺎء ﻋﺼﺮ ﻣﻦ اﻟﻌﺼﻮر ﻲﻓ ﺣﻜﻢ
ﻣﺴﺎﻟﺔ اﻰﻟ ﻗﻮﻟﻴﻦ او ا ﻛﺜﺮ ﻓﻬﻞ ﺗﻌﺘﺒﺮ اﻗﻮاﻟﻬﻢ ﻣﺴﺘﻨﻔﺬة ﻟﻠﺨﻼف ﺑﺤﻴﺚ ﻻ ﻳﺠﻮز ﻟﻤﻦ ﺟﺎء ﺑﻌﺪﻫﻢ
ﻣﻦ اﻟﻤﺠﺘﻬﺪﻳﻦ اﺣﺪاث ﻗﻮل ﺟﺪﻳﺪ او ﻳﻌﺘﺒﺮ اﺧﺘﻼﻓﻬﻢ اﻳﺬان ﺑﺎن اﻟﻤﺴﺎﺋﻠﺔ اﺟﺘﻬﺎدﻳﺔ وﻳﺠﻮز ﻟﻤﻦ ﺟﺎء
ﺑﻌﺪﻫﻢ اﺣﺪاث ﻗﻮل ﺟﺪﻳﺪ ,ﺑﺎﻷول ﻗﺎل اﻟﺠﻤﻬﻮر وﺑﺎﻟﺜﺎﻲﻧ ﻗﺎل اﻟﺤﻨﻔﻴﺔ واﻟﻈﺎﻫﺮﻳﺔ واﻻﻣﺎﻣﻴﺔ وﺗﻮﺳﻂ
اﺧﺮون ﻓﻘﺎﻟﻮا ﻻ ﻳﺠﻮز اﺣﺪاث ﻗﻮل ﻳﻨﺎﻗﺾ اﻻﻗﻮال ﺟﻤﻴﻌﺎ وﻳﺠﻮز اﺣﺪاث ﻗﻮل ﻳﻮاﻓﻖ ﻛﻞ ﻗﻮل ﻣﻨﻬﺎ

ﻋﻠﻰ وﺟﻪ وﻳﺨﺎﻟﻔﻪ ﻣﻦ وﺟﻪ اﺧﺮ واﺧﺘﺎره اﻻﻣﺪي وﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻻﺻﻮﻟﻴﻴﻦ.
ﻣﺜﺎل ذﻟﻚ ﻣﻴﺮاث اﻟﺠﺪ واﻻﺧﻮة ,ﻓﺎن اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ اﺧﺘﻠﻔﻮا ﻓﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﺛﻼث اﻗﻮال
اﻻول :ﻳﺮث اﻟﺠﺪ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﺎل وﻳﺤﺠﺐ اﻻﺧﻮة
اﻟﺜﺎﻲﻧ :ﻳﻘﺎﺳﻢ اﻟﺠﺪ اﻻﺧﻮة ﻳﺸﺘﺮط اﻻ ﻳﻘﻞ ﻧﺼﻴﺒﻪ ﻋﻦ اﻟﺜﻠﺚ
اﻟﺜﺎﻟﺚ :ﻳﻘﺎﺳﻢ اﻟﺠﺪ اﻻﺧﻮة ﺑﺸﺮط اﻻ ﻳﻘﻞ ﻧﺼﻴﺒﻪ ﻋﻦ اﻟﺴﺪس
ﻓﺎذا ﺟﺎء ﻣﺠﺘﻬﺪ وﻗﺎل ان اﻟﺠﺪ ﻻ ﻳﺮث ﻻ ﻳﻘﺒﻞ ﻟﻤﻨﺎﻗﻀﺔ اﻻﻗﻮال ﻛﻠﻬﺎ )((٥٧

اختلف العلماء في مسألة اخت ف فقهاء عصر من العصور في حكم مسألة الى قولين مںهم من قال بعدم
الجواز ومںهم من قال باںه يجوز احداث قول ثالث
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اﻟﻘﻮل اﻻول:
لم يجز لمن جاء بعدهم احداث قول ثالث لهم وبه قال الجمهور من الحںفية ) , (٥٨والمالكية ) ,(٥٩والشافعية ),(٦٠
والحںابلة ).(٦١

أدﻟﺔ اﺻﺤﺎب اﻟﻘﻮل اﻷول:
 .١إن اخت فهم على قولين إجماع على إبطال كل قول سواهما ،كما أن إجماعهم على قول كل واحد إجماع
على إبطال كل قول سواه فلما لم يجز إحداث قول ثان فيما أجمعوا فيه على قول واحد لم يجز إحداث
قول ثالث فيما أجمعوا فيه على قولين ).(٦٢
ً
 .٢أںه يجوز أن ُيظن بهم الجهل أص  ،وأن لهم من الفضل والمںزلة ما ليس لغيرهم فقد شاهدوا التںزيل،
وعاصروا رسول

وهذا الفضل ليس لغيرهم ).(٦٣

اﻟﻘﻮل اﻟﺜﺎﻲﻧ:
إذا اختلفت الصحابة في المسألة على قولين واںقرض العصر جاز لمن بعدهم إحداث قول ثالث ,وبه قال بعض
الحںفية ) ،(٦٤وبعض أهل الظاهر وبعض الشيعة ورواية عن ا مام أحمد ).(٦٥

أدﻟﺔ اﺻﺤﺎب اﻟﻘﻮل اﻟﺜﺎﻲﻧ:
واستدل من قال بهذا القول بأن الصحابة )( اختلفوا في زوج وأبوين وامرأة وأبوين على قولين فجاء ابن سيرين
فأحدث قو ثالثا فقال في امرأة وأبوين يقول ابن عباس وفي زوج وأبوين بقول سائر الصحابة وأقره الںاس على
هذا الخ ف ).(٦٦
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أﺟﻴﺐ ﻋﻨﻪ:
هو اںه يقر على ذلك بل يكون محجوجا بإجماع الصحابة ف يقبل مںه هذا القول وكذلك أن ابن سيرين عاصر
الصحابة وهو من أهل ا جتهاد وخ ف التابعين ويعتد به مع الصحابة إذا عاصرهم وهو من أهل ا جتهاد وعلى
الوجه الذي يعتبر اںقراض العصر في صحة ا جماع ).(٦٧
 .١إن الصحابة خاضوا خوض مجتهدين ،ولم يصرحوا بتحريم قول ثالث ).(٦٨

أﺟﻴﺐ ﻋﻨﻪ:
أن ا جتهاد يجوز في طلب الحق من القولين دون ما عداهما ،ن بط ن ما عداهما ثابت با جماع ،و يسوغ
ا جتهاد في المجمع عليه ،وهذا بمںزلة ما لو ثبت بط ن ما عداهما بالںص ،فيسوغ ا جتهاد في القولين دون
غيرهما ).(٦٩

اﻟﻘﻮل اﻟﺜﺎﻟﺚ:
إن احداث قول ثالث ان لزم مںه رفع حكما مجمعا عليه حرم إحداثه ،وإن لم يرفع حكما مجمعا عليه جاز
إحداثه ,وهذا مذهب ا مام فخر الدين الرازي ،وا مدي ،وابن الحاجب ).(٧٠

أدﻟﺔ اﺻﺤﺎب اﻟﻘﻮل اﻟﺜﺎﻟﺚ:
 .١استدلوا لو قال بعضهم بأںه يقتل المسلم بالذمي و يصح بيع الغائب وقال بعضهم بجواز قتل المسلم
بالذمي وبصحة بيع الغائب فمن قال بجواز قتل المسلم بالذمي وبںفي صحة بيع الغائب أو بالعكس لم
يكن خارقا ل جماع من غير خ ف وكان ذلك جائزا له ).(٧١
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اﻟﻘﻮل اﻟﺮاﺟﺢ:
هذه ا قوال وأدلتها فإںںي أميل إلى ما ذهب إليه أصحاب القول ا ول القائلين لم يجز للتابعين
بعد عرض ِ
إحداث قول ثالث وذلك لقوة ا دلة و ن اخت فهم على قولين إجماع بأن كل قول سواهما باطل و ںه يجوز
أن يفوتهم الحق فلو جوزںا إحداث قول ثالث لجوزںا الخطأ عليهم في القولين وهذا يجوز ).(٧٢

اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ:
قال الدكتور هاشم جميل في المسالة هذه) :ﻟﻮ اﺧﺘﻠﻒ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﻮﻟﻴﻦ ﺛﻢ ﺟﺎء اﻟﺘﺎﺑﻌﻮن ﻓﺎﺗﻔﻘﻮا
ﻋﻠﻰ ﻗﻮل واﺣﺪ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻫﻞ ﻳﻜﻮن اﺗﻔﺎﻗﻬﻢ ﻫﺬا اﺟﻤﺎﻋﺎ ﻻ ﺗﺠﻮز ﻣﺨﺎﻟﻔﺘﻪ ام ﻻ؟
"ﻫﻨﺎ ﻗﺎل اﻟﺒﻌﺾ :ﻫﺬا ﻻ ﻳﻌﺪ اﺟﻤﺎﻋﺎ ً وﻋﻠﻴﻪ ﻓﺎﻧﻪ ﻳﺠﻮز ﻟﻤﻦ ﺟﺎء ﺑﻌﺪﻫﻢ ان ﻳﺄﺧﺬ ﺑﺎﻟﻘﻮل اﻻﺧﺮ
ﺑﻴﻨﻤﺎ ذﻫﺐ آﺧﺮون اﻰﻟ اﻋﺘﺒﺎر ذﻟﻚ اﺟﻤﺎﻋﺎً ,وﻗﺪ ﻗﺎل ﺑﺬﻟﻚ ا ﻛﺜﺮ اﻟﺤﻨﻔﻴﺔ وﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ وﺑﻌﺾ
اﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔ )((٧٣

اﻟﻘﻮل اﻷول:
ً
أںه جائز ،ويكون إجماعا تثبت الحجة به ،بهذا قال أكثر الحںفية ) (٧٤وأكثر المالكية ) (٧٥وبعض الشافعية ،ومںهم
أبو سعيد ا صطخري ،وأبو الطيب الطبري والرازي ).(٧٦

واﺳﺘﺪل أﺻﺤﺎب ﻫﺬا اﻟﻘﻮل ﺑﺄدﻟﺔ ،ﻣﻨﻬﺎ:
 .١قوله تعالىَ ) :و َﻣﻦْ ُﻳ َ
ﻴﻞ ا ْﻟ ُﻤ ْﺆﻣِ ﻨِﻴﻦَ ﻧُ َﻮ ِّﻟ ِﻪ
ﺳ َ
ﻮل ﻣِ ﻦْ ﺑَ ْﻌ ِﺪ َﻣﺎ ﺗَ َﺒ َّﻴﻦَ َﻟ ُﻪ ا ْﻟ ُﻬﺪَ ى َو ﻳَ َّﺘ ِﺒ ْﻊ َﻏ ْﻴ َﺮ َ
ِﻖ اﻟ َّﺮ ُ
ﺳ ِﺒ ِ
ﺸﺎﻗ ِ
ﺳﺎ َء ْ
ﺼﻴ ًﺮا( ).(٧٧
ت َﻣ ِ
َﻣﺎ ﺗَ َﻮﻰﻟَّ َوﻧُ ْﺼ ِﻠ ِﻪ ﺟَﻬَ َّﻨ َﻢ َو َ

وﺟﻪ اﻟﺪﻻﻟﺔ ﻣﻦ اﻵﻳﺔ:
هو أںها لم تفرق بين إجماع سبق بخ ف وآخر لم يسبق بخ ف ،وصرف معںى ا ية إلى إجماع لم يسبقه خ ف
ً
تقييد لها من غير دليل يوجبه فكان باط ).(٧٨
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ً
 .١التابعين لو ابتدأوا إجماعا على حكم ،لكان ذلك حجة ،فكذلك سبيلهم فيما سبق فيه الجواب.
 .٢واستدل من قال بهذا القول بأن الصحابة )( اختلفوا في زوج وأبوين وامرأة وأبوين على قولين فجاء ابن
سيرين فأحدث قو ثالثا فقال في امرأة وأبوين يقول ابن عباس وفي زوج وأبوين بقول سائر الصحابة وأقره
الںاس على هذا الخ ف ).(٧٩

أﺟﻴﺐ ﻋﻨﻪ:
هو اںه يقر على ذلك بل يكون محجوجا بإجماع الصحابة ف يقبل مںه هذا القول وكذلك أن ابن سيرين عاصر
الصحابة وهو من أهل ا جتهاد وخ ف التابعين في قول بعض أصحابںا يعتد به مع الصحابة إذا عاصرهم وهو
من أهل ا جتهاد وعلى الوجه الذي يعتبر اںقراض العصر في صحة ا جماع ).(٨٠
 .١اﺳﺘﺪﻟﻮا إن الجارية الثيب إذا وطئها المشتري ثم وجد بها عيبا يمںع الرد وقال بعضهم بالرد مع العقر
فالقول بالرد مجاںا قول ثالث  ,وكذلك لو قال بعضهم الجد يرث جميع المال مع ا خ وقال بعضهم بالمقاسمة
فالقول بأںه يرث شيئا قول ثالث  ,وكذلك إذا قال بعضهم الںية معتبرة في جميع الطهارات وقال البعض
الںية معتبرة في البعض دون البعض فالقول بأںها تعتبر في شيء من الطهارات قول ثالث ).(٨١

اﻟﻘﻮل اﻟﺜﺎﻲﻧ:
ً
ً ّ
ا متںاع ،و يصير ذلك إجماعا وكأن الصحابي حاضر ،وليس موته مسقطا لقوله ،ويبقى ا جتهاد وبه قال بعض
المالكية ،ومںهم القاضي أبو بكر الباق ںي وأبو تمام ) (٨٢وبه قال ا مام الشافعي وأكثر الشافعية ومںهم الصيرفي
وإمام الحرمين والغزالي ) (٨٣وبه قالت الحںابلة ).(٨٤

واﺳﺘﺪل أﺻﺤﺎب ﻫﺬا اﻟﻘﻮل ﺑﺄدﻟﺔ ،ﻣﻨﻬﺎ:
 .١إن ا مة إذا اختلفت على القولين واستقر خ فهم في ذلك بعد تمام الںظر وا جتهاد ،فقد اںعقد إجماعهم
على تسويغ ا خذ بكل واحد من القولين باجتهاد أو تقليد وهم معصومون من الخطأ فيما أجمعوا عليه ،فلو
ّ
أجمع من بعدهم على أحد القولين على وجه يمتںع على المجتهد المصير إلى القول ا خر ،مع أن ا مة
في العصر ا ول مجمعة على جواز ا خذ به ،ففيه تخطئة أهل العصر ا ول فيما ذهبوا إليه ،ويستحيل أن
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ً
يكون الحق في جواز ا خذ بذلك القول والمںع من ا خذ به معا ،ف بد أن يكون أحد ا مرين خطأ ،أو
يلزمه تخطئة أحد ا جماعين القاطعين ،وهو محال ).(٨٥
 .٢إن اخت فهم على قولين إجماع على إبطال كل قول سواهما ،كما أن إجماعهم على قول كل واحد إجماع
على إبطال كل قول سواه فلما لم يجز إحداث قول ثان فيما أجمعوا فيه على قول واحد لم يجز إحداث
قول ثالث فيما أجمعوا فيه على قولين ).(٨٦
 .٣إن ا خ يحجب الجد ،فهذا

يجوز؛ ن الصحابة )( اختلفوا في ذلك على قولين ،فمںهم من جعله

بمںزلة ا ب ،فيحجب ا خ ،ومںهم من شرك بيںه وبين ا خوة -على خ ف بيںهم في مقدار هذا التشريك-
فكأن الصحابة )( قد أجمعوا على أن للجد ںصيب ،فالقول بحجب ا خ ف يجوز ںه يكون خرق لهذا
ا جماع ).(٨٧
 .٤إن التابعين أجمعوا على حصر ا قاويل وضبط المذاهب ولو جاز إحداث مذهب آخر لم يكن لضبط
ا قاويل و حصر المذاهب معںى ).(٨٨

اﻟﻘﻮل اﻟﺮاﺟﺢ:
ً
ً
الذي يبدو لي راجحا هو القول ا ول القائل جائز ،ويكون إجماعا تثبت الحجة به وذلك لقوة ا دلة ا ان دكتور
هاشم جميل لم يرجح دليل على ا خر واںما عرض اقوال العلماء.

اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺮاﺑﻊ :اﻟﻘﻴﺎس
اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻻول :ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻘﻴﺎس ﻟﻐﺔ واﺻﻄﻼﺣﺎ ً
اﻟﻘﻴﺎس ﻟﻐﺔ:
هو التقدير ،تقول قست الشيء بالشيء قدرته على مثاله ).(٨٩
يأتي بمعںى تقدير الشيء على مثاله ،فيقال :قاس الشيء بغيره ،وعلى غيره فاںقاس ،قدره على مثاله ،ومن هںا
ً
سمي المقدار :مقياسا ،ويقال :اقتاس الشيء بغيره بمعںى قاسه به وقدره عليه ).(٩٠
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اﻟﻘﻴﺎس اﺻﻄﻼﺣﺎً:
هو حمل فرع على أصل في بعض أحكامه بمعںى يجمع بيںهما ).(٩١
أو هو إلحاق أمر غير مںصوص على حكمه الشرعي بأمر مںصوص على حكمه شتراكهما في علة الحكم ).(٩٢
أو هو حمل معلوم على معلوم في إثبات حكم لهما أو ںفيه عںهما بأمر يجمع بيںهما من إثبات حكم أو صفة
أو ںفيهما ).(٩٣
اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻲﻧ :ﻫﻞ ﻳﺜﺒﺖ ﺑﺎﻟﻘﻴﺎس ﺟﻤﻴﻊ اﻻﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ اﻟﺤﺪود واﻟﻜﻔﺎرات واﻟﻤﻘﺪرات ؟
ﻳﻘﻮل د .ﻫﺎﺷﻢ ﺟﻤﻴﻞ):ﻗﺎل اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ واﺣﻤﺪ وا ﻛﺜﺮ اﺻﺤﺎﺑﻬﻤﺎ وﺑﻌﺾ اﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ :ﺗﺜﺒﺖ ﺑﺎﻟﻘﻴﺎس
وﻗﺎل اﻟﺤﻨﻔﻴﺔ وا ﻛﺜﺮ اﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ :ﻻ ﺗﺜﺒﺖ ﺑﺎﻟﻘﻴﺎس وﻗﺪ اﺣﺘﺞ اﻟﻤﺜﺒﺘﻮن :ﺑﺎن اﻟﻘﻴﺎس ﻣﻦ ادﻟﺔ اﻟﺸﺮع
ﻓﻴﺜﺒﺖ ﺑﻪ أي ﺣﻜﻢ ﻳﻤﻜﻦ اﻟﻘﻴﺎس ﻓﻴﻪ واﺣﺘﺞ اﻟﻤﺎﻧﻌﻮن :ﺑﺎن اﻟﺤﺪود ﻋﻘﻮﺑﺎت ﻣﻘﺪرة ,واﻟﻤﻘﺪرات
اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻻﻳﺪﺧﻠﻬﺎ اﻟﻘﻴﺎس ,ﻷﻧﻬﺎ ﻏﻴﺮ ﻣﻌﻘﻮﻟﺔ اﻟﻤﻌﻨﻰ ,وﻣﺎ داﻣﺖ ﻛﺬﻟﻚ ﻓﻼ ﻳﻤﻜﻦ ان ﻳﻌﻘﻞ اﻟﺠﺎﻣﻊ
ﺑﻴﻦ اﻻﺻﻞ واﻟﻔﺮع وﻛﺬﻟﻚ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮات ﻓﻘﺪ ﺟﺮى اﻟﺨﻼف اﻳﻀﺎ ً ﻲﻓ اﺛﺒﺎﺗﻬﺎ ﺑﺎﻟﻘﻴﺎس,ﻟﻤﺎ ﺳﺒﻖ ﻣﻦ اﻧﻬﺎ
ﻏﻴﺮ ﻣﻌﻘﻮﻟﺔ اﻟﻤﻌﻨﻰ,ﻓﻠﻤﺎذا ﻛﺎن ﻣﻘﺪار اﻟﻘﺬف ﺛﻤﺎﻧﻴﻦ ﺟﻠﺪة وﻣﻘﺪار ﺣﺪ اﻟﺰﻰﻧ ﻣﺌﺔ ﺟﻠﺪة,واﺧﺘﻼف
اﻋﺪاد اﻟﺮﻛﻌﺎت ﻲﻓ ﻓﺮاﺋﺾ اﻟﺼﻼة ؟وﻫﻜﺬا
...ﺟﺮﻳﻤﺔ اﻟﻠﻮاط ,ﻓﻬﻞ ﺗﺎﺧﺬ ﺣﻜﻢ اﻟﺰﻰﻧ ﻓﻴﺴﺘﺤﻖ ﻓﺎﻋﻠﻬﺎ ﻧﻔﺲ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﻤﻘﺮرة ﺷﺮﻋﺎ ً ﻟﻠﺰﻰﻧ ,ام
ﻻ؟
ﻗﺎل اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ,وﻣﺎﻟﻚ واﺣﻤﺪ :ﻳﺎﺧﺬ ﺣﻜﻢ اﻟﺰﻰﻧ,ﻟﻜﻦ ذﻫﺐ ﻣﺎﻟﻚ اﻰﻟ رﺟﻢ اﻟﻔﺎﻋﻞ واﻟﻤﻔﻌﻮل ﺑﻪ
ﻣﻄﻠﻘﺎ ً وﻫﻮ ﻗﻮل ﻟﻠﺸﺎﻓﻌﻲ ورواﻳﺔ ﻋﻦ اﺣﻤﺪ
ﺑﻴﻨﻤﺎ ذﻫﺐ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻲﻓ اﺷﻬﺮ اﻗﻮاﻟﻪ واﺣﻤﺪ ﻲﻓ رواﻳﺔ اﻰﻟ ان اﻟﻔﺎﻋﻞ ﻳﺎﺧﺬ ﺣﻜﻢ اﻟﺰاﻲﻧ ﺣﺴﺐ
ﺣﺎﻟﻪ :اﻟﻤﺤﺼﻦ ﻛﺎﻟﻤﺤﺼﻦ ﻳﺮﺟﻢ ,وﻏﻴﺮ اﻟﻤﺤﺼﻦ ﻳﺠﻠﺪ ,اﻣﺎ اﻟﻤﻔﻌﻮل ﺑﻪ ﻓﺤﻜﻤﻪ ﺣﻜﻢ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺤﺼﻦ
ﻣﻄﻠﻘﺎً ,واﺧﺘﻠﻔﻮا اﻳﻀﺎ ﻲﻓ ﺟﺮﻳﺎن اﻟﻘﻴﺎس ﻲﻓ اﻻﺳﺒﺎب واﻟﺸﺮوط واﻟﻤﻮاﻧﻊ ﻓﺬﻫﺐ ا ﻛﺜﺮ اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ
وﺑﻌﺾ اﻟﺤﻨﻔﻴﺔ اﻰﻟ ﺟﺮﻳﺎن اﻟﻘﻴﺎس ﻓﻴﻬﺎ
وذﻫﺐ ا ﻛﺜﺮ اﻟﺤﻨﻔﻴﺔ وﺑﻌﺾ اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ اﻰﻟ ﻋﺪم ذﻟﻚ
وﻣﻦ اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ اﻟﻤﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﺨﻼف ,ﻣﺴﺎﻟﺔ اﻟﻘﺘﻞ ﺑﺎﻟﻤﺜﻘﻞ ﻓﻘﺪ اوﺟﺐ ﻓﻴﻪ اﻟﻘﺼﺎص
اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ واﺣﻤﺪ وﺻﺎﺣﺒﺎ اﻲﺑ ﺣﻨﻴﻔﺔ,
واﻋﺘﺒﺮوه اﻟﻘﺘﻞ اﻟﻌﻤﺪ ﻗﻴﺎﺳﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺘﻞ ﺑﺎﻟﺴﻼح ,ﺑﻴﻨﻤﺎ ذﻫﺐ اﺑﻮ ﺣﻨﻴﻔﺔ اﻰﻟ ﻋﺪم وﺟﻮب
اﻟﻘﺼﺎص ﻲﻓ اﻟﻘﺘﻞ ﺑﺎﻟﻤﺜﻘﻞ؛ ﻷﻧﻪ اﻋﺘﺒﺮ ﺷﺒﻪ ﻋﻤﺪ ,اﻣﺎ اﻟﻤﺸﻬﻮر ﻋﻦ ﻣﺎﻟﻚ :ﻓﺎن اﻟﻘﺘﻞ ﻋﻨﺪه ﻳﻨﻘﺴﻢ
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اﻰﻟ ﻗﺴﻤﻴﻦ:ﻋﻤﺪ وﺧﻄﺄ ,وﻻ واﺳﻄﺔ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻓﻼ ﻳﻮﺟﺪ ﻗﺘﻞ ﻳﺴﻤﻰ ﺷﺒﻪ ﻋﻤﺪ واﻟﻴﻪ ذﻫﺐ اﺑﻦ ﺣﺰم
وﻫﻨﺎك رواﻳﺔ اﺧﺮى ﻟﻤﺎﻟﻚ ﺗﺜﺒﺖ اﻟﻘﺘﻞ ﺷﺒﻪ اﻟﻌﻤﺪ وﻋﻠﻰ ﻫﺬه ﻓﺎن ﻣﺬﻫﺒﻪ ﻲﻓ اﻟﻤﺴﺎﻟﺔ ﻣﺜﻞ
اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ

ولهذا فقد اختلف العلماء فيها على قولين:

اﻟﻘﻮل اﻷول:
يجري القياس في الحدود والكفارات والمقدرات فيها كما يجري في باقي ا حكام الشرعية،وبه قال جمهور
ا صوليين من المالكية )(٩٤والشافعية )(٩٥والحںابلة ).(٩٦

أدﻟﺔ اﺻﺤﺎب اﻟﻘﻮل اﻷول:
 .١استدلوا بما روي عن معاذ أںه قال للںبي )(حين بعثه إلى اليمن )أجتهد رأيي( ) (٩٧فصوبه رسول

)(

على ذلك ولم يفرق بين هذه ا حكام وبين غيرها و ںه حكم ليس فيه دليل قاطع فجاز إثباته بالقياس أصله
ً
سائر ا حكام ,مطلقا من غير تفصيل وهو دليل الجواز وإ لوجب التفصيل ںه في مظںة الحاجة إليه،
وتأخير البيان عن وقت الحاجة ممتںع و ن كل دليل ثبت فيه غير هذه ا حكام ثبت فيه هذه ا حكام
كخبر الواحد ).(٩٨
 .٢استدلوا بأںهم أوجبوا الكفارة على ا كل في رمضان قياسا على المجامع ,وأوجبوا الحد في المحاربة قياسا
على الردء في استحقاق الغںيمة فدل على جواز ذلك .فإن قيل :الكفارة في رمضان واجبة با جماع وكذلك
الحد في المحاربة وإںما أثبتںا موضعها بالقياس وذلك جائز وإںما الذي يجوز إيجاب ذلك في غير الباب
الذي ثبت فيه كإيجاب القطع على المختلس والحد على ال ئط.
قيل:هو وإن كان إيجابا في الباب الذي وجب فيه إ أن الماںع هو إيجاب ذلك بالقياس هو أن مقدار المأثم
وما يفتقر إلى الحد في الردع يدرك بالقياس و يعلمه إ

تعالى وهذا موجود فيما ألزموا فيجب أن يقاس

فيه ).(٩٩
 .١إن الصحابة لما تشاوروا في حد شارب الخمر قال علي)(» :إںه إذا شرب سكر وإذا سكر هذى وإذا
هذى افترى ; فحدوه حد المفتري« ) (١٠٠قاسه على حد المفتري ،ولم يںقل عن أحد من الصحابة في ذلك
ںكير ،فكان إجماعا
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 .٢إن هذه ا حكام يجوز إثباتها بخبر الواحد فجاز إثباتها بالقياس كسائر ا حكام والكفارات وكذلك شهادة
الشهود تثبت بها الحدود وإن جوزںا عليهم الخطأ وتعمد الكذب ،فكذلك يجب أن تثبت الحدود والكفارات
والمقدرات بالقياس وإن كان طريقه غلبة الظن ).(١٠٢

اﻟﻘﻮل اﻟﺜﺎﻲﻧ:
مدخل للقياس في إثبات الحدود والكفارات والمقدرات كالںصب في الزكات والمواقيت في الصلوات وهو قول
الجبائي ) ,(١٠٣وبه قال اصحاب ابو حںيفة ).(١٠٤

أدﻟﺔ اﺻﺤﺎب اﻟﻘﻮل اﻟﺜﺎﻲﻧ:
 .١استدلوا إن الحد شرع للزجر والردع عن المعاصي والكفارة وضعت لتكفير المأثم وما يقع به الردع والزجر
من المعاصي ويتعلق به التكفير عن المأثم يعلمه إ
يعلمه إ

تعالى فكذلك اختصاص الحكم بقدر دون قدر

تعالى و يجوز إثبات شيء من ذلك بالقياس ).(١٠٥

 .٢إن الحدود عقوبات وكذلك الكفارات فيها شائبة العقوبة والقياس مما يدخله احتمال الخطأ وذلك شبهة
والعقوبات مما تدرأ بالشبهات لقوله )( » ادرؤوا الحدود بالشبهات « ).(١٠٧) ,(١٠٦
أجيب عںه :إن هذا يبطل بخبر الواحد وشهادة الشهود فإںها لموضع شبهة ںه يجوز الخطأ والسهو فيها ثم
يجوز إثبات الحدود بهما وعلى أںا إںما ںوجب إذا ترجح أحد ا صلين فيبطل ا صل ا خر ويصير وجوده كعدمه
ثم هذا يبطل بإيجاب ذلك في الباب الذي وضع فيه فإںهم جوزوه بالقياس وإن كان موضع شبهة ).(١٠٨
 .١استدل من قال بهذا القول إن الشارع قد أوجب حد القطع بالسرقة ولم يوجبه بمكاتبة الكفار مع أںه أولى
ً
ً
بالقطع ،وأوجب الكفارة بالظهار لكوںه مںكرا وزورا ولم يوجبها في الردة مع أںها أشد في المںكر وقول الزور،
فحيث لم يوجب ذلك فيما هو أولى دل على امتںاع جريان القياس فيه.

وأﺟﻴﺐ ﻋﻨﻪ:
إن الشارع قد مںع من إجراء القياس في بعض صور وجوب الحد والكفارة وذلك

يدل على المںع مطلقا بل

يجب اعتقاد اختصاص تلك الصور بمعںى وجود له في غيرها تقلي لمخالفة ).(١٠٩
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اﻟﻘﻮل اﻟﺮاﺟﺢ:
هذه ا قوال وأدلتها فإںںي أميل إلى ما ذهب إليه أصحاب القول ا ول القائلين يثبت بالقياس جميع
بعد عرض ِ
ا حكام الشرعية جملها وتفصيلها وحدودها وكفاراتها ومقدراتها وذلك لقوة ا دلة وحديث معاذ بن جبل حيںما
سأله الرسول )( »بم تحكم قال بكتاب

قال فان لم تجد قال بالسںة قال فان لم تجد قال اجتهد براي«

وهذه اشارة واضحة من حضرة الرسول)( الى جواز القياس في حكم ا شياء وا جتهاد

)(١١٠

)(١١١

اﻟﺨﺎﺗﻤﺔ
رب العالمين ،الحمد

الحمد

ً
أتم عليںا فضله وأسبغ عليںا ُ
الذي ّ
ںعمه ظاهرة وباطںة ،الحمد

لهذا وما ّكںا لںهتدي لو أن هداںا  ،والص ة والس م على سيدںا
ُ
ألخص فيها أهم ما توصلت إليه من ںتائج:

الذي هداںا

وعلى آله وصحبه وسلم وبعد ,فهذه خاتمة

ً
ُ
 .١يعد الدكتور هاشم جميل من العلماء البارزين في العراق والفلوجة خصوصا وفي العالم ا س مي عموما
حيث عرف بغزارة علمه حتى وصل الى قمة تكويںه العلمي في الفقه المقارن والعلوم ا خرى وحملت اليه
الفتاوى من هںا وهںاك ورحل اليه ط ب المعرفة يںهلون من معين علمه حتى كثر ت مذته واںتشروا في
معظم البقاع.
 .٢يعد كتاب مسائل من الفقه المقارن ل ستاذ الدكتور هاشم جميل من الكتب المںهجية المهمة التي تدرس
في كليات العلوم ا س مية والتي بينت كيفية ازالة التعارض عںد ا ستد ل بين السںة وبين ا دلة ا خرى
وبين ا حاديث بعضها ببعض.
ً
ً
ً
 .٣كان الشيخ مجتهدا معتد وسطيا لم يتأثر بمذهب معين ،اںما مذهبه ما يرجحه الدليل ،وهذا يدل على
صحة فهمه ورصاںة فكره ،وبعده عن ا ںحراف وا هواء ،فكان يرجح ا حكام بںاء على قوة وضعف ا دلة
فقدم في كثير من ترجيحاته ما ثبت بالكتاب والسںة ،وإذا لم يوجـد يرجح بںاء على حجيـة ا جماع وبوجـه
خـاص إجمـاع الصـحابـة ،أو القياس،أو قول الصحابي ،أو ا ستصحاب ،أو المصلحة المرسلة.
 .٤اقتصرت عںد ذكر الخ ف على المذاهب ا ربعة والظاهرية والزيدية وا مامية و اذكر ا راء ا خرى ا
عںد الضرورة.
 .٥بينت الراي الراجح في المسألة وحسب قوة ا دلة وهذا راي الباحث.
 .٦يعد هذا البحث موجز مختصر استطيع ذكر الكثير من المسائل فيه وذلك ل لتزام بضوابط المؤتمر.
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ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﺮاﺟﻊ:
] -[١المقدسي الحںبلي ،,شمس الدين١٤٢٠ ,هـ ,اصول الفقه،
مكتبة العبيكان ،ط ,١الرياض.
] -[٢السامرائي  ,عبد العزيز ,٢٠٠٤ ,حياته وجهوده العلمية في الفقه
والفتوى ,اطروحة دكتوراه للطالب خالد احمد صالح ,/ص.٩٢؛
] -[٣المشهداںي  ,عبود١٤٣٤ ,ه ,تاريخ علماء الفلوجة والشخصيات
العلمية فيها  ,دار المںاهج  ,ط ١/ـ.
] -[٤السراج  ,رغد ,٢٠٠٨ ,التخريج ا صولي لترجيحات الدكتور
هاشم جميل من خ ل كتابه مسائل من الفقه المقارن
))مسائل الطهارة والص ة((  ,رسالة ماجستير للطالبة حسن علي
،الجامعة ا س مية/بغداد.
][٥ــ المطبعي  ,حميد١٩٩٥ ,م  ,موسوعة أع م العراق في القرن العشرين ،ط ،١بغداد،
] -[٦سجل ا شراف في الدراسات العليا في كلية العلوم ا س مية ،جامعة
بغداد ،وكلية الفقه وأصوله /الجامعة ا س مية وفيما يخص رسائل
الماجستير في ا مارات فقد أخبرںي بها الشيخ هاشم جميل
] -[٧الباجي  ,سليمان ١٩٨٩ ,م,.إحكام الفصول في أحكام ا صول,
مؤسسة الرسالة ،وطبعة دار الغرب ا س مي ،ط,١/بيروت،
] -[٨القرطبي الظاهري  ,علي  ,ا حكام في أصول ا حكام ,دار ا فاق الجديدة ،ط ١/بيروت.
] -[٩الثعلبي ا مدي  ,علي  ,ا حكام ل مدي ,١٤٠٤ ,ا حكام في
أصول ا حكام ,دار الكتاب العربي ــ بيروت ,الطبعة ا ولى.،
] -[١٠الشوكاںي اليمںي ,

١٤١٩ ,هـ  ,إرشاد الفحول إلى تحقيق

الحق من علم ا صول  ,دار الكتاب العربي ,الطبعة :ا ولى
َ
] -[١١الفںاري )أو الف َںري(الرومي  ٢٠٠٦ , ,م ,أصول الشرائع  ,دار الكتب العلمية ،بيروت ــ لبںان ،ط ،١
] -[١٢الزركشي  ,بدر الدين

١٤٢١ ,هـ  ,البحر المحيط في أصول الفقه  ,دار الكتب العلمية ،لبںان ط.١/

] -[١٢الجويںي  ,ابو المعالي عبد الملك  ,البرهان في أصول الفقه.الںاشر :دار ا ںصار ــ القاهرة.
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] -[١٣ا صفهاںي  ,محمود١٤٠٦ ,هـ ,بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب ,دار المدںي ،السعودية ,الطبعة:
ا ولى م.
] -[١٤المشهداںي ,عبود ١٤٣٤ ,هـ  ,تاريخ علماء الفلوجة والشخصيات العلمية فيها ,دار المںاهج  ,ط.١/
] -[١٥المںاوي,

 ,التعاريف ,١٤١٠ ,دار الفكر  -بيروت  ,الطبعة ا ولى.

] -[١٦المجددي ,

 ,التعريفات الفقهية١٤٢٤ ,ه دار الكتب العلمية )إعادة صف للطبعة القديمة في باكستان

١٤٠٧هـ ١٩٨٦-م( ،ط .١
] -[١٧بابن أمير حاج ويقال له ابن الموقت الحںفي  ,شمس الدين

١٤١٧ ,هـ ١٩٩٦ -م ,التقرير والتحبير ,دار

الفكر بيروت ,الطبعة :ا ولى٠
] -[١٨المںاوي القاهري  ,زين الدين

١٤١٠ ,هـ١٩٩٠-م  ,التوقيف على مهمات التعاريف ,عالم الكتب ،عبد

الخالق ثروت-القاهرة ،ط .،١
] -[١٩ا ںصاري  ,زكريا ,١٤١١ ,الحدود ا ںيقة والتعريفات الدقيقة دار الفكر المعاصر ــ بيروت ,الطبعة:
ا ولى.،
َ
] -[٢٠الفںاري )أو الف َںري( الرومي ,

 ,فصول البدائع في أصول الشرائع دار الكتب العلمية,ط.١/

] -[٢١لجصاص الحںفي ,الفصول للجصاص ,أحمد ١٤١٤ ,هـ ١٩٩٤ -م ,الفصول في ا صول, ,دار النشر :وزارة
ا وقاف الكويتية ,الطبعة :الثاںية،
] -[٢٢المروزى السمعاںي التميمي الحںفي ثم الشافعي  ,مںصور ١٤١٨ ,هـ١٩٩٩/م  ,قواطع ا دلة في ا صول ,دار
الكتب العلمية ،بيروت ،لبںان ,الطبعة :ا ولى ٠
] -[٢٣البزدوي  ,عبد العزيز ١٤١٨ ,هـ١٩٩٧/م  ,كشف ا سرار ,دار الكتب العلمية ــبيروت ,الطبعة :الطبعة
ا ولى
] -[٢٤للشيرازي ,ابراهيم ,.١٩٩٥-١٤١٦ ,اللمع في أصول الفقه ,دار الكلم الطيب ,دمشق-بيروت ,ودار ابن كثير
دمشق-بيروت  ,الطبعة ا ولى
] -[٢٥بفخر الدين الرازي خطيب الري,

 ١٤١٨ ,هـ  ١٩٩٧ -م ,.المحصول ,الںاشر :مؤسسة الرسالة ,الطبعة:

الثالثة،
] -[٢٦هاشم ١٤٢٨-٢٠٠٧ ,مسائل من الفقه المقارن ,دار الزئبق /دمشق ومطبعة دار المںاهج/بغداد ,ط٠ ١/
] -[٢٧بن تيمية  ,أحمد  ,المسودة ,في أصول الفقه ,الںاشر :دار الكتاب العربي ,ط.١/
] -[٢٨البصري المعتزلي ,
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] -[٢٩الزيات -مصطفى -الںجار ,ا)إبراهيم مصطفى  /أحمد الزيات  /حامد عبد القادر /

الںجار( ,لمعجم

الوسيط  ,مجمع اللغة العربية بالقاهرة , ,الںاشر :دار الدعوة ط.١/
] -[٣٠السيوطي ١٤٢٤ ,هـ  .٢٠٠٤-معجم مقاليد العلوم في الحدود والرسوم  ,مكتبة ا داب -القاهرة -مصر ،ط ،١

ﻫﻮاﻣﺶ اﻟﺒﺤﺚ:
) (١هي مدرسة دينية انشأة عام ١٩٦٣م في الفلوجة وسط جامع يسمى بالجامع الكبير الذي يطل على ںهر الفرات حيث كاںت
قبلة للعلم والعلماء من مختلف اںحاء العالم ومن علمائها الشيخ جليل الراوي وحامد م حويش وعبدالعزيز السامرائي و

الفياض

وقد تخرج مںها الكثير من العلماء مںهم احمد عبيد الكبيسي يںظر https://alialani.blogspot.com/

) (٢مسائل من الفقه المقارن ,دكتور هاشم جميل,مطبعة دارالزيبق /دمشق ومطبعة دار المںاهج/بغداد ,ط ١٤٢٨-٢٠٠٧ ١/هـ
) (٣التخريج ا صولي لترجيحات الدكتور هاشم جميل من خ ل كتابه مسائل من الفقه المقارن ))مسائل الطهارة والص ة (( ,
رسالة ماجستير للطالبة رغد حسن علي ،الجامعة ا س مية/بغداد ,٢٠٠٨ص ٢٢
) (٤الشيخ عبد العزيز سالم السامرائي حياته وجهوده العلمية في الفقه والفتوى ,اطروحة دكتوراه للطالب خالد احمد صالح/
 ,٢٠٠٤ص.٩٢؛ تاريخ علماء الفلوجة والشخصيات العلمية فيها,الشيخ عبود فياض المشهداںي ,دار المںاهج  ,ط١٤٣٤ ١/هـ٢٠١٣-م
) (٥تاريخ علماء بغداد  ، ١٠٦-١٠٢موسوعة أع م العراق في القرںالعشرين لحميد المطبعي وزارة الثقافة وا ع م  ،ط ، ١بغداد
١٩٩٥،م ص ٤٤٢, ٣٨١ ,١٠٨ ,٢١
) (٦سجل ا شراف في الدراسات العليا في كلية العلوم ا س مية  ،جامعة بغداد  ،وكلية الفقه وأصوله /الجامعة ا س مية وفيما
يخص رسائل الماجستير في ا مارات فقد أخبرںي بها الشيخ هاشم جميل.
) (٧المصدر ںفسه
) (٨التخريج ا صولي لترجيحات الدكتور هاشم جميل من خ ل كتابه مسائل من الفقه المقارن ))مسائل الطهارة والص ة
((,ص ,٣١الشيخ عبد العزيز سالم السامرائي حياته وجهوده العلمية في الفقه والفتوى ص٩٣
) (٩معجم مقاليد العلوم في الحدود والرسوم :عبد الرحمن بن أبي بكر ،ج ل الدين السيوطي )ت ٩١١هـ( تحقيق :أ .د
إبراهيم عبادة :مكتبة ا داب -القاهرة -مصر ،ط ١٤٢٤ ،١هـ  ٢٠٠٤-م :ص  ،٤٠التعريفات الفقهية:

عميم ا حسان المجددي

البركتي :دار الكتب العلمية )إعادة صف للطبعة القديمة في باكستان ١٤٠٧هـ ١٩٨٦-م( ،ط ١٤٢٤ ،١هـ ٢٠٠٣-م :ص ٢٠٩؛ التوقيف على
مهمات التعاريف :زين الدين

المدعو بعبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي بن زين العابدين الحدادي ثم المںاوي القاهري

)ت ١٠٣١هـ( :عالم الكتب ،عبد الخالق ثروت-القاهرة ،ط ١٤١٠ ،١هـ١٩٩٠-م :ص  .٣٠٨؛ المعجم الوسيط ج/٢ص ،٥٦٣التعاريف
ج/١ص ،٦٦٣الحدود ا ںيقة ج/١ص٠ ٧٨
) (١٠ا حكام ل مدي ج/٣ص ،٥يںظر :مختصر المںتهى ا صولي بن الحاجب  ،دار الكتب العلمية  ،ط ،٩٦ /٣، ٢٠٠٤ ، ١أصول
الفقه للمقدسي  ،الرياض  ،مكتبة العبيكان  ،ط٩٨٥ /٣ ١٩٩٩ ، ١
) (١١لسان العرب ،مادة )قيد(٣/٣٧٣ :
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) (١٢كشف ا سرار ٢/٥٢٠
) (١٣المصدرںفسه
) (١٤يںظر :المعتمد ج/١ص، ٢٨٩إحكام الفصول في أحكام ا صول  ،١/٢٨٧اللمع في أصول الفقه ج/١ص ،٤٣قواطع ا دلة
في ا صول ج/١ص ،٢٢٨ا حكام ل مدي ج/٣ص،٧لباب المحصول ج/٢ص ،٦١٤ںفائس ا صول شرح المحصول ج/٣ص،٦٨
كشف ا سرار ج/٢ص -٤١٨ص ،٤٢٢بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجبج/٢ص ،٥٨٨التقرير والتحبير ج/١ص٣٦٤
،مختصر المںتهى ا صولي ،٣/٩٩المحصول ،٣/١٤٢المسودة ج/١ص ،١٣١أصول الفقه ،تأليف:شمس الدين
الحںبلي)٧٦٣-٧١٢هـ( ،تحقيق :د .فهد بن

بن مفلح لمقدسي

السدحان ،مكتبة العبيكان ،الرياض ،ط ١سںة١٤٢٠هـ١٩٩٩-م  ،٨٩٨ /٣التحبير شرح

التحرير ج/٦ص،٢٧٢٠تيسير التحرير ج/١ص٣٣٠
) (١٥مسائل من الفقه المقارن ص٢١
) (١٦رواه الترمذي /تحفة ا حوذي ٢/٢٩٢
) (١٧المصدر ںفسه
) ] (١٨ا ںعام جزء آية[١١٩ :
)] (١٩البقرة جزء آية[١٧٣:
)] (٢٠المائدة جزء آية[٣:
) (٢١يںظر :تفسير البحر المحيط ج/١ص٦٦٤
) (٢٢يںظر :المعتمد ج/١ص، ٢٨٩إحكام الفصول في أحكام ا صول  ،١/٢٨٧اللمع في أصول الفقه ج/١ص ،٤٣قواطع ا دلة في
ا صول ج/١ص ،٢٢٨ا حكام ل مدي ج/٣ص،٧لباب المحصول ج/٢ص ،٦١٤ںفائس ا صول شرح المحصول ج/٣ص ،٦٨كشف
ا سرار ج/٢ص -٤١٨ص ،٤٢٢بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجبج/٢ص ،٥٨٨التقرير والتحبير ج/١ص، ٣٦٤مختصر المںتهى
ا صولي ،٣/٩٩المحصول ،٣/١٤٢المسودة ج/١ص ،١٣١أصول الفقه ،٨٩٨ /٣ ،التحبير شرح التحرير ج/٦ص،٢٧٢٠تيسير التحرير
ج/١ص٣٣٠
) (٢٣يںظر :ا حكام بن حزم ج/٢ص ،١٦١ا راء ا صولية ل مام القرطبي ،للدكتور أحمد عيسى يوسف ص١٠٦
) (٢٤يںظر :اللمع في أصول الفقه ج/١ص ،٤٣قواطع ا دلة في ا صول ج/١ص،٢٢٩المحصول ج/٣ص،٢١٥ا حكام ل مدي
ج/٣ص.٧
) (٢٥يںظر :المعتمد ج/١ص ،٢٨٩التمهيد في أصول الفقه ج/٢ص١٧٧
)] (٢٦ا ںعام جزء آية[١٤٥:
)] (٢٧البقرة جزء آية[١٧٣:
) (٢٨يںظر :ا حكام بن حزم ج/٢ص١٦٢
) (٢٩فصول البدائع في أصول الشرائع
حسين

بن حمزة بن

َ
 ،شمس الدين الفںاري )أو الف َںري( الرومي )ت ٨٣٤هـ( تحقيق:

حسن إسماعيل دار الكتب العلمية
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) (٣٠أصول الشرائع

بن حمزة بن

َ
 ،شمس الدين الفںاري )أو الف َںري(لرومي )ت ٨٣٤هـ( تحقيق:

حسين

حسن

إسماعيل دار الكتب العلمية ،بيروت ــ لبںان  ،ط  ٢٠٠٦ ،١م ١٤٢٧ -هـ٢/٩١ :
) (٣١اخرجه :مسلم ،كتاب الحج ،باب فرض الحج مرة في العمر ،برقم)٢/٩٧٥ :(١٣٣٧
) (٣٢سورة آل عمران من ا ية ٩٧
) (٣٣كشف ا سرار شرح أصول البزدوي-١/٢٧٩/٢٨٦ :
) (٣٤المستصفى للغزالي :ص ١٩٥
)] (٣٥النساء [٤٣
) (٣٦يںظر :تفسير البحر المحيط ج/٣ص٢٧٠
)] (٣٧المائدة جزء آية[٦:
) (٣٨تفسير البحر المحيط ج/٣ص٤٥٠
) (٣٩يںظر :المعتمد ج/١ص،٢٨٨اللمع في أصول الفقه ج/١ص ، ٤٣روضة الںاظر ج/١ص ،٢٦٢ا حكام ل مدي ج/٣ص،٦كشف
ا سرار ج/٢ص ،٤١٨متن التںقيح مع شرحه المسمى بالتوضيح ج/١ص،١١٥تحفة المسؤول في شرح مختصر مںتهى السول ج/٣ص،٢٦٠
القواعد والفوائد ا صولية ج/١ص،٢٨٠التحبير شرح التحرير ج/٦ص ،٢٧١٩شرح الكوكب المںير ،٣/٣٩٥إرشاد الفحول ج/١ص٢٨٠
) (٤٠يںظر :حاشية العطار على جمع الجوامع ج/٢ص ،٨٦المحصول بن العربي ج/١ص،١٠٨
) ]- (٤١المجادلة جزء آية[٣:
)] (٤٢النساء جزء آية[٩٢:
) (٤٣تفسير البحر المحيط ج/٣ص٣٣٤
) (٤٤مسائل من الفقه المقارن ص٢٢
) (٤٥يںظر :التمهيد في أصول الفقه ج/٢ص،١٨٠المحصول بن العربي ج/١ص،١٠٨روضة الںاظر ج/١ص ،٢٦٠لباب المحصول
ج/٢ص،٦١٥كشف ا سرار ج/٢ص ،٤١٨متن التںقيح مع شرحه المسمى بالتوضيح ج/١ص ،١١٥تحفة المسؤول في شرح مختصر
مںتهى السول ج/٣ص، ٢٦٣شرح الكوكب المںير٣/٤٠٢
) (٤٦يںظر :المعتمد ج/١ص ،٢٨٩إحكام الفصول في أحكام ا صول ج/١ص ،٢٨٧التبصرة ج/١ص ،٢١٥البرهان في أصول الفقه
ج/١ص ،٢٨٨قواطع ا دلة في ا صول ج/١ص ،٢٢٩التمهيد في أصول الفقه ج/٢ص ، ١٨١-١٨٠المحصول ج/٣ص ،٢١٨ا حكام
ل مدي ج/٣ص ،٨تحفة المسؤول في شرح مختصر مںتهى السول ج/٣ص ، ٢٦٣ا بهاج ج/٢ص ،٢٠١شرح الكوكب المںير٣/٤٠٢
) (٤٧يںظر :العدة ج/١ص، ٣٩٤إحكام الفصول في أحكام ا صول ج/١ص التبصرة ج/١ص ،٢١٥البرهان في أصول الفقه
ج/١ص ،٢٨٨قواطع ا دلة في ا صول ج/١ص ،٢٢٩التمهيد في أصول الفقه ج/٢ص ، ١٨١المحصول ج/٣ص ،٢١٨ا حكام ل مدي
ج/٣ص،٨تحفة المسؤول في شرح مختصر مںتهى السول ج/٣ص ، ٢٨٧ ٢٦٣ا بهاج ج/٢ص ،٢٠١شرح الكوكب المںير٣/٤٠٢
) - (٤٨يںظر :كشف ا سرار ج/٢ص،٤٢٥تحفة المسؤول في شرح مختصر مںتهى السول ج/٣ص،٢٦٤التحبير شرح التحرير
ج/٦ص٢٧٣٢
) (٤٩يںظر :كشف ا سرار ج/٢ص ،٤٢٥لباب المحصول ج/٢ص٦١٥
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) (٥٠يںظر :اللمع في أصول الفقه ج/١ص ،٤٤التمهيد في أصول الفقه ج/٢ص١٨٧
) (٥١يںظر :اللمع في أصول الفقه ج/١ص٤٤
) (٥٢سورة يونس آية ٧١
ّ
ّ
الملقب بمرتضى ،ﱠ
الز بيدي )ت ١٢٠٥هـ(,المحقق:
)(٥٣يںظر :تاج العروس ّ ,بن ّ بن عبد الرزاق الحسيںي ،أبو الفيض،
مجموعة من المحققين ,الںاشر :دار الهداية ) ,(٢٠/٤٦٤لسان العرب ) .(٨/٥٧مادة جمع ,اللمع في أصول الفقه للشيرازي )ص(٨٧ :
) (٥٤المصدر ںفسه
) (٥٥اللمع في أصول الفقه للشيرازي )ص(٨٧ :
) (٥٦التعاريف )ص ,(٣٧ :الحدود ا ںيقة والتعريفات الدقيقة  ,زكريا بن

بن أحمد بن زكريا ا ںصاري ،زين الدين أبو يحيى

السنيكي )المتوفى٩٢٦ :هـ(,المحقق :د .مازن المبارك,الںاشر :دار الفكر المعاصر ــ بيروت ,ط) ١٤١١ ،١/ص , (٨١ :ا بهاج في شرح
المںهاج ) ,(٣٥١ /٢المطلق والمقيد )ص, (١٥٢ :ا المعتصر من شرح مختصر ا صول من علم ا صول  ,أبو المںذر محمود بن
بن مصطفى بن عبد اللطيف المںياوي ,الںاشر :المكتبة الشاملة ،مصر ,ط ١٤٣١ ،١/هـ  ٢٠١٠ -م )ص ,(٢٠٢ :إرشاد الفحول إلى تحقيق
الحق من علم ا صول )(١٩٣ /١
) (٥٧مسائل من الفقة المقارن ص٤١
)(٥٨أصول السرخسي )(٣١٨ /١
)(٥٩شرح تںقيح الفصول ص ٣٢٦
)(٦٠الرسالة للشافعي ) , (٥٩٩ /١الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي ), (٤٣٥ /١اللمع في أصول الفقه للشيرازي )ص ,(٩٢ :التبصرة
في أصول الفقه)ص , (٣٧٨ :قواطع ا دلة في ا صول ) ,(٣٠ /٢شرح اللمع ٧٣٨
) (٦١العدة في أصول الفقه ) ,(١١١٣ /٤التمهيد في اصوال الفقه) , (٣/٣١٠روضة الںاظر وجںة المںاظر ) ,(٤٣٠ /١المسودة ص ,٣٢٦
مختصر التحرير شرح الكوكب المںير )(٢٦٤ /٢
) (٦٢يںظر :اللمع في أصول الفقه للشيرازي )ص ,(٩٣ :التبصرة في أصول الفقه )ص ,(٣٨٧ :شرح اللمع  , ٧٣٨الفقيه والمتفقه
للخطيب البغدادي ) ,(٤٣٥ /١العدة في أصول الفقه )(١١١٣ /٤
) (٦٣الرسالة للشافعي ) ,(٥٩٩ /١البحر المحيط في أصول الفقه ) ,(٥٢٠ /٦اصول السرخسي ) , (٣١٨ /١المسودة في أصول الفقه
)ص(٢٩٢ :
) (٦٤يںظر :فواتح الرحموت) ,(٢/٢٣٥التوضيح على التںقيح)(٢/٤٢
) (٦٥يںظر :المستصفى )ص ,(١٥٤ :ا حكام ل مدي ) ,(٣٣٠ /١روضة الںاظر وجںة المںاظر )(٤٣٠ /١
) (٦٦يںظر :العدة في أصول الفقه ) ,(١١١٤ /٤التبصرة في أصول الفقه )ص(٣٨٨ :
) (٦٧التبصرة في أصول الفقه )ص(٣٨٨ :
) (٦٨يںظر :المستصفى )ص,(١٥٤ :روضة الںاظر وجںة المںاظر )(٤٣٠ /١
) (٦٩العدة في أصول الفقه ) ,(١١١٤ /٤المستصفى )ص(١٥٤ :
) (٧٠يںظر :المحصول للرازي ) ,(١٢٨ /٤ا حكام ل مدي ) ,(٣٣١ /١بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب )(٥٩٠ /١
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) (٧١يںظر :ا حكام ل مدي )(٣٣٢ /١
) (٧٢التبصرة في أصول الفقه )ص(٣٨٧ :
) (٧٣ا حكام بن حزم ٤/١٥٥؛ ا حكام ل مدي ١/١٩٨؛روضة الںاظر ص١٧٥؛مقدمة البحر الزخار ص١٨٥؛
) (٧٤كشف ا سرار ،٩٧٠ /٣ :وأصول السرخسي٣٢٠ /١ :
)ُ (٧٥يںظر :إحكام الفصول للباجي٤٢٥ :
)ُ (٧٦يںظر :البحر المحيط ،٥٣٤ /٤ :اللمع ،٩٣ :البرهان ،٤٥٣ /١ :والمستصفى٢٠٣ /١ :
) (٧٧سورة النساء] :آية [١١٥
)ُ (٧٨يںظر :الفصول للجصاص ،٣٤١ /٣ :أصول السرخسي ،٣١٩ /١ :وميزان ا صول٧٣٣ /٢ :
)(٧٩يںظر :العدة في أصول الفقه ) ,(١١١٤ /٤التبصرة في أصول الفقه )ص(٣٨٨ :
) (٨٠التبصرة في أصول الفقه )ص(٣٨٨ :
) (٨١يںظر :ا حكام ل مدي )(٣٣٠ /١
)ُ (٨٢يںظر :إحكام الفصول للباجي٤٢٥ :
)ُ (٨٣يںظر :البحر المحيط ،٥٣٣ /٤ :واللمع في أصول الفقه ،٩٣ :البرهان ،٤٥٤ /١ :المستصفى ،٢٠٢ /١ :وا حكام ل مدي/١ :
٣٧٧
)ُ (٨٤يںظر :المسودة ،٣٢٥ :والمختصر بن اللحام٧٩ :
)ُ (٨٥يںظر :ا حكام ل مدي٣٣٧ /١ :
)(٨٦يںظر :اللمع في أصول الفقه للشيرازي )ص ,(٩٣ :التبصرة في أصول الفقه )ص ,(٣٨٧ :شرح اللمع  , ٧٣٨الفقيه والمتفقه
للخطيب البغدادي ) ,(٤٣٥ /١العدة في أصول الفقه )(١١١٣ /٤
) (٨٧روضة الںاظر وجںة المںاظر )(٤٣٠ /١
) (٨٨التبصرة في أصول الفقه )ص , (٣٨٨ :شرح اللمع ٧٣٨
) (٨٩يںظر :لسان العرب  ,١١/٣٧٠تاج العروس ٨/٤٣٤
) (٩٠يںظر :لسان العرب بن مںظور ٥/٣٧٩٣ :ــ مادة :قيس ،الصحاح ،٣/٩٦٧ :مادة قوس ،مختار الصحاح :ص ٥٥٥ــ ٥٥٦
) (٩١اللمع في أصول الفقه للشيرازي )ص(٩٦ :
) (٩٢ا بهاج في شرح المںهاج ) ,(٣ /٣الكوكب الساطع  +الجليس الصالح ,الكوكب :السيوطي ،الجليس :علي بن آدم ا ثيوبي
الولوي ,دار النشر :مكتبة ابن تيمية ,ط) ١٩٩٨ ،١/ص(٣٥١ :
) (٩٣البرهان في أصول الفقه ) ,(٥ /٢إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم ا صول )(٨٩ /٢
) (٩٤يںظر :إحكام الفصول(٥٤٥) :
) (٩٥يںظر :التبصرة في أصول الفقه )ص ,(٤٤٠ :شرح اللمع ) , ( ٧٩٣المستصفى , ٢/٣٣٢ :ا حكام في أصول ا حكام ل مدي )/٤
 ,(٦٢قواطع ا دلة في ا صول ) , (١٠٧ /٢البحر المحيط في أصول الفقه ) ,(٦٨ /٧شرح البدخشي :ل مام

بن حسن البدخشي،

دار الكتب العالمية .بيروت٣/٤١ .
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)(٩٦يںظر :العدة في أصول الفقه ),(١٤٠٩ /٤التمهيد في اصول الفقه ,٣/٤٤٩ :روضة الںاظر وجںة المںاظر ) ,(٢٩٣ /٢المسودة في
أصول الفقه )ص(٣٩٨ :
) (٩٧رواه الترمذي ،كتاب ا حكام عن رسول

 ،باب ما جاء في القاضي كيف يقضي ،رقم ) ،(١٢٤٩وقال :ليس إسںاده عںدي

بمتصل  ,أبو داود ،كتاب ا قضية ،باب اجتهاد الرأي في القضاء ،رقم ).(٣١١٩
)(٩٨يںظر :التبصرة في أصول الفقه )ص ,(٤٤٠ :شرح اللمع  ,٧٩٣التمهيد بي الخطاب٣/٤٥٠ :
) (٩٩ا يںظر :التبصرة في أصول الفقه )ص ,(٤٤١ :شرح اللمع  ,٣٩٤قواطع ا دلة في ا صول ).(١٦٩ /٢
ﱠ ّ َْ ُ
)(١٠٠
َ
َ
َ
َ
ﱠ ّ
يثي ا ں َدل ِس ّ ِي ١٥٢ ,ـ  ٢٤٤هجرية,
يثي ٩٣ ,ـ  ١٧٩هجرية ,رواية يحيى بن يحيى الل ِ
موطأ ا مام مالك رواية يحيى بن يحيى الل ِ
الںاشر دار الغرب ا س مي ــ بيروت ,تحقيق الدكتور بشار معروف ,(٤٠٩ /٢) .مسںد الشافعي  ,المسںد ,المؤلف :الشافعي أبو
عبد

بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد المطلب بن عبد مںاف المطلبي القرشي المكي )ت٢٠٤ :هـ( ,الںاشر:

دار الكتب العلمية ،بيروت ــ لبںان ,صححت هذه النسخة :على النسخة المطبوعة في مطبعة بو ق ا ميرية والنسخة المطبوعة في
ب د الهںد ,عام النشر ١٤٠٠ :هـ )ص , (٢٨٦ :سنن الدارقطںي )(٢١٣ /٤
)(١٠١يںظر :ا حكام في أصول ا حكام ل مدي ) ,(٦٢ /٤إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم ا صول )(١٤٥ /٢
)(١٠٢يںظر :اللمع في أصول الفقه للشيرازي )ص,(٩٨ :ا حكام في أصول ا حكام ل مدي )(٦٣ /٤
) (١٠٣ا حكام في أصول ا حكأم بن حزم )(١٦٤ /٧
)(١٠٤يںظر :الفصول في ا صول ) ,(١٠٦ /٤تيسير التحرير ),(١٠٣ /٤فواتح الرحموت ,٢/٣١٧ :أصول السرخسي ).(١٥٧ /٢
) (١٠٥الفصول في ا صول )(١٠٦ /٤
) (١٠٦سنن الترمذي , ٤/٣٣ :سنن ابن ماجة, ٢/٨٥٠ :سنن الدار قطںي ،٣/٨٤ :مسںد أبي حںيفة للحارثي , (١٨٤ /١) ,ںصب
الرآية ,جمال الدين أبو عبد بن يوسف بن الزيلعي )المتوفى٧٦٢ :هـ(,قدم للكتاب :يوسف َ
الب ُںوري ,صححه ووضع
الحاشية :عبد العزيز الديوبںدي الفںجاںي ،إلى كتاب الحج ،ثم أكملها

يوسف الكاملفوري ,المحقق:

عوامة ,الںاشر :مؤسسة

الريان للطباعة والنشر  -بيروت -لبںان /دار القبلة للثقافة ا س مية -جدة ــ السعودية ,ط١٤١٨ ،١/هـ١٩٩٧/م.٣/٣٠٩ :
) (١٠٧ا حكام ل مدي ) ,(٦٥ /٤إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم ا صول )(١٤٤ /٢
) (١٠٨التبصرة في أصول الفقه )ص(٤٤٢ :
) (١٠٩ا حكام ل مدي )(٦٥ /٤
) (١١٠سبق تخريجه
) (١١١التبصرة في أصول الفقه )ص ,(٤٤٠ :شرح اللمع ٧٩٣

Page 121

DOI 10.18502/kss.v4i8.7179

AICHS
The Second Annual International Conference on Human Sciences (AICHS) /
Fallujah During the Ottoman & Iraqi Monarchy Eras
Volume 2020

Conference Paper

The Population of Fallujah A Documentary
Study in the Light of the General Census of
1947

سكان الفلوجة دراسة وثائقية على ضوء التعداد العام للسكان
(١)
١٩٤٧ لسںة
Dr. Ghassan M. Abdulkarim Alhiti1 and Dr. Mohammed Mohammed S. Mahidi2
٢
1

سعيد مهيدي

 والدكتور١ الدكتور غسان متعب عبد الكريم

Previously worked in the Dept. of History College of Arts, University of Anbar

2

General Directorate of Education of Anba

العراق،  جامعة ا ںبار، كلية ا داب، عمل سابقا في قسم التاريخ١
المديرية العامة لتربية ا ںبار٢
Corresponding Author:
Dr. Ghassan M. Abdulkarim Alhiti

Abstract

ghassanalhiti@yahoo.fr

Fallujah is an Iraqi city located on the left bank of the Euphrates River, 60 kilometers west

Received: 12 April 2020

of Baghdad. This research deals with the study of reality of the population and society of

Accepted: 21 May 2020

the city in 1947 based on an official document (General Census of 1947). This document

Published: 14 June 2020

is the most important sources through which we can draw a closer picture of the reality

Publishing services provided by

of Fallujah society at that time which is characterized by neutrality because it is issued

Knowledge E

by an official institution. This documentary study included the people of Fallujah in

Dr. Ghassan M. Abdulkarim

different respects, population, age, gender, housing in the countryside or urban, nature

Alhiti and Dr. Mohammed

of housing, social conditions, the most important health impairments in this society, their

Mohammed S. Mahidi. This

religion and sects, nationalities, movement of these people from other governorates,

article is distributed under the
terms of the Creative Commons

their professions and their crafts, the most important business and economic functions

Attribution License, which

prevailing then, health and cultural situations, depending on the number of institutions

permits unrestricted use and

in the city at the time and the number of employees. The research is enhanced by

redistribution provided that the
original author and source are
credited.
Selection and Peer-review under

graphs and tables that facilitate the purpose for which the research was written.

اﻟﻤﻠﺨﺺ
.كم( غربا٦٠) الفلوجة مديںة عراقية تقع على الضفة اليسرى من ںهر الفرات وتبعد عن بغداد العاصمة مسافة

the responsibility of the AICHS
Conference Committee.

م اعتمادا على وثيقة رسمية هي )التعداد١٩٧٤ يتںاول هذا البحث دراسة واقع سكان ومجتمع هذه المديںة في عام
م( وتعد هذه الوثيقة اهم المصادر التي يمكن لںا من خ لها ان ںرسم صورة اقرب الى الدقة١٩٧٤ العام للسكان
وقد تضمںت هذه الدراسة الوثائقية.عن واقع المجتمع اںذاك وتتميز بالحيادية ںها صادرة عن مؤسسة رسمية
 طبيعة، سكںهم في الريف او الحضر،جنسهم، اعمارهم، عدد السكان:شعب الفلوجة من الںواحي المختلفة
 حركة، جنسياتهم، ادياںهم وطوائفهم، اهم العاهات الصحية في هذا المجتمع، احوالهم ا جتماعية،مساكںهم
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هؤ ء السكان من المحافظات ا خرى ،مهںهم وحرفهم ،واهم ا عمال والوظائف ا قتصادية السائدة آںذاك،
الحالة الثقافية والصحية اعتمادا على اعداد مؤسساتها في المديںة آںذاك وعدد العاملين فيها ،والبحث معزز
با شكال البياںية والجداول التي تسهل الهدف الذي كتب البحث من اجله.
Keywords: Fallujah Countryside and Urban, History of Fallujah, People of Fallujah, Population of Fallujah, Society of Fallujah

اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﻤﻔﺘﺎﺣﻴﺔ :تاريخ الفلوجة ،سكان الفلوجة ،شعب الفلوجة ،ريف وحضر الفلوجة ،مجتمع الفلوجة.

اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ
ﺗﺴﻤﻴﺔ اﻟﻔﻠﻮﺟﺔ
الفلوجة مديںة عراقية تقع على الضفة اليسرى من ںهر الفرات وتبعد عن بغداد العاصمة مسافة  ٦٠كم غربا.
َ َ
َ
الف ﱡـل َ
وجة لغة على وزن ))ف ﱡعولة(( بفتح الفاء وتشديد العين المضمومة وواو ساكںة و م مفتوحة ,مثل ))سںورة((
واسمها مأخوذ من الفلج الذي يعںي الغلبة والفوز  ,او شق ا رض للزراعة  ,ومںه قيل ))الفلوجة(( اي ا رض
المستصلحة للزرع  ,وهذا هو الظاهر من اسمها اما اصط حا فهي قرية في سواد العراق ).(٢
وجاءت تسمية الفلوجة حسب ما قال عںها ياقوت الحموي )ف ليج السواد( من قراها واحدة تسمى الفلوجة,
والفلوجة الكبرى والفلوجة الصغرى قريتان كبيرتان من سواد بغداد والكوفة قرب عين التمر ويقال عںها الفلوجة
العليا والفلوجة السفلى ومںها سمي موضع على ںهر الفرات بالفلوجة ).(٣وتشير الوثائق العباسية الرسمية في مطلع
َ
القرن الثالث الهجري الى ان خراج بعض مںاطق ا ںبار ومںها الفلوجة السفلى والفلوجة العليا كان من اكثر
ما تجبيه الدولة من خراج في مںطقة ا ںبار ) .(٤ا مر الذي يشير الى خصوبة تربة المںطقة ووفرة المياه ونشاط
السكان.

اﻟﻤﻮﻗﻊ اﻟﺠﻐﺮاﻲﻓ
تقع مديںة الفلوجة بين دائرة عرض  °٣٣' ٢١شما وبخط طول  °٤٣' ٤٦شرقا ضمن العروض شبه المدارية,
وللموقع الجغرافي اهمية كبيرة في تحديد الخصائص المںاخية ذات الع قة بتوزيع السكان ونشاطاتهم ا قتصادية
 ,وتحديد موقع المديںة على سطح ا رض ).(٥
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تقع مديںة الفلوجة على الضفة اليسرى لںهر الفرات  ,وهي مركز قضاء الفلوجة وتقدر مساحتها ٤٣٩٢كم , ٢وتبعد
عن)الرمادي( مركز محافظة ا ںبار بمسافة ٤٥كم ,وتبعد عن العاصمة بغداد بمسافة تقدر  ٦١كم ) .(٦وهي المركز
ا داري لقضاء الفلوجة المكون من مركز قضاء الفلوجة وريفه ومركز ںاحية الكرمة وريفها في وقت التعداد العام
للسكان لعام  ،١٩٤٧اما ا ن فتشمل المںطقة اںفا ً كل من قضاء الفلوجة وقضاء عامرية الصمود وقضاء الكرمة
وںاحية الصق وية ).(٧
اصبحت الفلوجة مركزا رسميا لںاحية مںطقة الفلوجة عام  , ١٩٠٠بد عن الصق وية التي تراجع موقعها رسميا
الى مستوى قرية واصبحت تتبع الفلوجة ) ,(٨ويرجع ذلك سباب اقتصادية وادارية و سيما باںها تقع على الطريق
التجاري الرابط بين مركز لواء الدليم والعاصمة بغداد.
ترتبط الفلوجة بالجهة اليمںى من الںهر بجسر حديدي قائم على عشر دعائم مثبتة بقعر الںهر وقد انشى هذا
الجسر عام  ١٩٢٩ويعتبر اول جسر في العراق ).(٩وقد سبقه جسر خشبي على الدوب يربط ضفتي الںهر قام
العثماںيون بںصبه عام ،(١٠) ١٨٨٥واصلحه البريطاںيون بعد احت لهم الفلوجة عام .١٩١٧
وںظرا همية مديںة الفلوجة وسعتها ,وبعدها عن مركز اللواء  ,فقد اقترح عبد العزيز القصاب ,وزير الداخلية
على مجلس الوزراء باستحداث قضاء الفلوجة مع ںاحية الكرمة وتكون تابعة لها ,وقد حصلت الموافقة على
المقترح في الرابع والعشرين من تموز  , ١٩٢٦وعين فيها اول قائممقام بموجب ا رادة الملكية المرقمة  ٦٩٤في
الرابع من ايلول عام .(١١) ١٩٢٦اںظر الخارطة ا دارية ) (١و) (٢لقضاء الفلوجة وںاحية الكرمة

)(١٢

خارطة ) :(١قضاء الفلوجة
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خارطة ) :(٢خارطة لواء الدليم ا دارية
انشات مديںة الفلوجة كاحدى المحطات التجارية المهمة على طريق بغداد  -الشام  ,فقد كان موقعها متميزا
عن بقية المںاطق المجاورة لها لذلك اصبحت مركزا تجاريا تسيطر على طرق الںقل البرية والںهرية التي تربط
سواحل الخليج العربي بالبحر متوسط ومما ساعد على ذلك هو وقوعها على ںهر الفرات وكان ںتيجة ذلك ازدهار
الحركة التجارية فيها وكثرة البضائع

)(١٣

اﻫﻤﻴﺔ اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ
تعد الوثائق مصدرا مهما في كتابة التاريخ ومعرفة اوضاع واحوال مںطقة ما خ ل فترة زمںية سابقة .والوثيقة التي
ںحن بصدد الحديث عںها هي ملخص السج ت الرسمية للتعداد العام للسكان في العراق لعام  ١٩٤٧وعلى وجه
الخصوص مںطقة قضاء الفلوجة اںذاك.سنرى من خ ل استعراض هذا الملخص الشامل كيف كاںت احوال
واوضاع قضاء الفلوجة بحضره وريفه في ذلك الوقت وفي هذا التاريخ من الماضي العريق للمديںة.
في البدء

بد للباحثين من ا شارة الى إن صدقية الوثائق هي نسبية اي اںه يمكن ان تكون مطابقة للواقع

وشاملة مائة بالمئة باعتبارها وثيقة رسمية  ,او ان هںاك امكاںية ان تكون صدقيتها غير كاملة واقل شمو بفعل
عوامل متعدد اهمها الظروف الموضوعية التي كاںت سائدة اںذاك من حيث ا مكاںيات المادية و من حيث درجة
ووعي السكان باهمية التعداد والمخاوف التي يمكن ان تمںعهم من تسجيل المعلومات الحقيقية او اجتزاء اجزاء
مںها وخاصة في الريف والمدن على حد سواء .وقد تكون هذه المخاوف هي التي تقلل من صدقية وشمولية وثيقة
التعداد العام للسكان لعام  ١٩٤٧ل سباب اع ه ولكن بقدر محدود ا مر الذي يعطي اهمية كبيرة لهذه الوثيقة
باعتبارها وثيقة ںادرة شاملة لجواںب متعدده من واقع حياة السكان في العراق وفي مديںة الفلوجة التي ںحن بصدد
الحديث عںها.
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وںرى ان اول اسباب المخاوف لدى السكان من عدم اعطاء المعلومات الحقيقية في ذلك الوقت هو الخوف
من التجںيد ا لزامي للشباب فقد يمتںع ا باء عن تسجيل ابںائهم الذكور او يحاولون تغيير سںة التولد زيادة او
ںقصان كي

يشمل أبںائهم بالخدمة العسكرية ا لزامية .اضف الى ذلك الخوف من الضرائب ولذلك يخفي

المواطن جزء من المعلومات في ما يتعلق بالمهن وا عمال وسعة الدور وںوعها والعاهات وغيرها ،ومن ا سباب
التي تضعف صدقية الوثيقة الى جاںب ما ذكرںاه آںفا ً ،ان ا مكاںات المادية والتقںية ووسائل الںقل لم تكن على
درجة كبيرة من التطور كما هي علية في الوقت الحاضر الى جاںب ارتفاع نسبة ا مية بين السكان وخاصة في
الريف ا مر الذي يضيف صعوبة اخرى
ومع ذلك فان وثيقة التعداد العام للسكان لعام  ١٩٤٧هي ا قرب الى الحقيقة ولو لم تكن بنسبة مائة بالمئة.كما
ںود ا شارة هںا الى ان هذا التعداد ) (١٩٤٧كان هو التعداد الثاںي للسكان بعد التعداد الذي اجري عام ١٩٣٤
وكان مقررا اجرائه عام  ١٩٤٤غير ان ظروف الحرب العالمية الثاںية اجلت اجراءه لغاية عام  .١٩٤٧ويمكںںا القول
ان تعداد عام ١٩٤٧هو ا شمل بالنسبة لما سبقه حيث احتوى على تدوين معلومات كثر

تتعلق با شخاص

وتاريخ تولدهم فقط واںما شمل حقول متعدده وانشطة متعدده كما سياتي حقا.
سيتںاول البحث الذي سيعتمد اساسا على ملخص التعداد العام للسكان لعام  ١٩٤٧محاور عدة روعي فيها ان
تكون بںفس النسق الذي جاء في الوثيقة وتشمل عدة محاور تتعلق بعدد السكان وتصںيفهم واعمارهم وحالتهم
العلمية وسكںهم واںواع هذا السكن واحوالهم ا جتماعية واوضاعهم الصحية ومسقط رائسهم واهم المهن والحرف
التي يمتهںها هؤ ء السكان ).(١٤

ﻋﺪد اﻟﺴﻜﺎن
كاںت مديںة الفلوجة تتكون من محلتين فقط هما )محلة السراي ومحلة الحصوة( بيںما يبلغ عدد مح ت مديںة
الفلوجة ا ن ) (٢٠محلة او حي سكںي ) .(١٥يبلغ عدد سكان محلة السراي) (٢٦٠٩عراقيا و ) (١٥اجںبي بيںما
يبلغ عدد سكان محلة الحصوة ) (٨٣٣٨عراقيا و ) (١٩اجںبي ،وهؤ ء ا جاںب من الجنسيات السورية واللبںاںية
وا يراںية وا فغاںية ،وبذا يكون مجموع عدد السكان في مركز المديںة ) (١٠٩٨١مع ا جاںب ،مںهم ) (٥٣٩٢ذكر
و) (٥٥٨٩اںاث وبذا تكون نسبة ا ںاث هي) (%٥١ونسبة الذكور هي ) (%٤٩من مجموع سكان المديںة وكما
مبين في جدول ) (١والمخطط البياںي ).(١
جدول ) :(١عدد سكان مركز مديںة الفلوجة مع ا جاںب
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ﻋﺪد اﻟﺬﻛﻮر

ﻋﺪد اﻻﻧﺎث

اﻟﻤﺠﻤﻮع

5392

5589

10981
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مخطط بياںي )(١
ں حظ هںا زيادة عدد ا ںاث على عدد الذكور وقد يكون السبب طبيعيا ومن المحتمل ان يكون السبب امتںاع
السكان عن تسجيل قسم من ابںائهم الذكور خوفا من شمولهم بالخدمة العسكرية ا لزامية ،اما عدد ا جاںب
في مركز مديںة الفلوجة والبالغ عددهم ) (٣٤نسمة مںهم ) (٢٠ذكور و ) (١٤اںاث ،ان تفسير زيادة عدد الذكور
ا جاںب على عدد ا ںاث يمكن ايعازه لسببين ان بعض الذكور جاءوا للعمل في المديںة بمفردهم او ان قسم
من النساء ا جںبيات جئن للعمل بمفردهن في المؤسسات الصحية والتعليمية او اںهن اجںبيات متزوجات من
عراقيين
اما الريف المرتبط بمديںة الفلوجة فيبلغ عدد السكان فيه ) (٢٥٣٦٠مںهم ) (١٢٤١٧ذكور و) (١٢٩٤٣اںاث كما
مبين في جدول) ،(٢اي بزيادة عدد ا ںاث على عدد الذكور كما مبين في المخطط البياںي ) ،(٢وقد يكون
السبب طبيعيا او امتںاع السكان في الريف من تسجيل ابںائهم الذكور للسبب المذكور اںفا ،اما عدد ا جاںب
في ريف مديںة الفلوجة فيبلغ ) (٥٣فردا مںهم ) (٢٨ذكور و ) (٢٥اںاث .وںقصد بريف مديںة الفلوجة مجموعة
القرى التي تتبع اداريا لقصبة الفلوجة وعددها ) (٣١قرية حيث اعتبر التعداد ان اي تجمع يزيد عدد سكاںه عن
) (٢٠٠فرد هو قرية واقل من ذلك سمي )تجمع سكاںي(.
جدول ) :(٢عدد سكان ريف مديںة الفلوجة
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ﻋﺪد اﻟﺬﻛﻮر

ﻋﺪد اﻻﻧﺎث

اﻟﻤﺠﻤﻮع

12417

12943

25360
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مخطط بياںي )(٢

اما ںاحية الكرمة وهي الںاحية الوحيدة التي كاںت تتبع قضاء الفلوجة اںذاك فيبلغ مجموع عدد سكان مركز
المديںة ) (٣٦٣فردا مںهم ) (٢١٢ذكور و ) (١٥١اںاث و يوجد اجاںب في مركز المديںة ،كما مبين في جدول
) (٣و المخطط البياںي ).(٣

جدول ) :(٣عدد سكان مركز ںاحية الكرمة
ﻋﺪد اﻟﺬﻛﻮر

ﻋﺪد اﻻﻧﺎث

اﻟﻤﺠﻤﻮع

212

151

363

ﻧﺳﺑﺔ اﻟذﻛور واﻻﻧﺎث ﻓﻲ ﻣرﻛز ﻧﺎﺣﯾﺔ
اﻟﻛرﻣﺔ

اﻧﺎث
%42
ذﻛور
%58

مخطط بياںي )(٣
اما ريف الكرمة فيبلغ عدد سكاںه ) (١٢٠٣٩فردا مںهم ) (٥٧٨٧ذكور و ) (٦٢٥٢اںاث ،كما يوجد اجاںب في
الريف  ,كما موضح في جدول) (٤والمخطط البياںي ).(٤
جدول ) :(٤عدد سكان ريف ںاحية الكرمة
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ﻋﺪد اﻟﺬﻛﻮر

ﻋﺪد اﻻﻧﺎث

اﻟﻤﺠﻤﻮع

5787

6252

12039
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مخطط بياںي )(٤
وعليه فان مجموع سكان قضاء الفلوجة المركز والقرى التابعة له وںاحية الكرمة والقرى التابعة لها هو )(٤٨٧٠٩
مںهم ) (٢٣٧٨٨ذكور و ) (٢٤٩٢١اںاث اي ان عدد ا ںاث يزيد على عدد الذكور في مجمل قضاء الفلوجة بـ
) (١١٣٣عدى ا جاںب كما موضح في جدول ).(٥
جدول ) :(٥عدد سكان قضاء الفلوجة
ﻋﺪد اﻟﺬﻛﻮر

ﻋﺪد اﻻﻧﺎث

اﻟﻤﺠﻤﻮع

23788

24921

48709

وهںاك م حظة ان نسبة ا ںاث الى مجموع عدد السكان في مجمل قضاء الفلوجة وںاحية الكرمة هي )(%٥١.١٦
حيث ان عدد النساء هو ) (٢٤٩٢١في حين ان نسبة عدد الذكور الى مجمل عدد السكان هي ) (%٤٨.٤٣حيث
ان عدد الذكور هو) (٢٣٧٨٨كما موضح في المخطط )(٥

مخطط بياںي )(٥
وي حظ ان الغالبية العظمى من السكان ) (٤٨٧٠٩مولودون في لواء الدليم ويتوزع مجمل و دة ا خرين على
الوية العراق ا خرى وتأتي بغداد في مقدمتها حيث بلغ عددهم ) (٦٥٠مولود.
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استطاع الباحثان الحصول على عدد سكان الفلوجة حاليا بما فيها التغيرات ا دارية التي حصلت بعد التعداد
للسكان لعام  ١٩٤٧بما فيها ما استحدث من ںواحي واقضية كاںت تعرف سابقا ضمن قضاء الفلوجة حيث بلغ
عدد السكان في مركز قضاء الفلوجة وريفه  ،٣٨٧٠٢٩اما ا قضية ا خرى وهي الكرمة والصق وية والعامرية فقد
بلغ عدد سكاںها  ،٢٤٣٥٨٦بذا يكون مجموع سكان ما كان يعرف سابقا بقضاء الفلوجة بريفه وحضره هو ٦٣٠٦١٥
فردا

)(١٦

اﻟﻔﺌﺎت اﻟﻌﻤﺮﻳﺔ ﻟﻠﺴﻜﺎن واﻗﺎﻣﺘﻬﻢ
ان قراءة متأںية للوثيقة التي ںحن بصددها واقصد التعداد العام للسكان لعام  ١٩٤٧في مركز قضاء الفلوجة وقراها
تشير الى ان عدد السكان الذين تںحصر اعمارهم بين السںة ا ولى والسںة ا ربعين هو ) (٣٥٥٥٠اي ما يساوي
نسبة) (%٧٢.٩٨بالنسبة لمجموع عدد السكان والبالغ)،(٤٨٧٠٩اي ان اكثر من ث ثة ارباع السكان هم دون سن
ا ربعين .ان هذه ا رقام يمكن ان تفسر الى جاںب عوامل اخرى الزيادة المضطردة في عدد سكان قضاء الفلوجة
فيما بعد حيث ان هذه الفئة هي الفئة الشابة التي توفر اليد العاملة للزراعة والمشاريع ا قتصادية التي ازدهرت
في الفلوجة سواء في مجال الخدمات او المجا ت ا خرى.
اما عدد السكان الذين تبلغ اعمارهم بين  ٤٠ــ  ٥٩سںة يبلغ عددهم ) ،(٥٦٥٩اما عدد السكان الذين يبلغ
تعدادهم اكثر من  ٦٠سںة فيبلغ عددهم ) (١٦٧٣نسمة ،وبذا يكون مجموع الفئتين اقل بكثير من المجموعات
السابقة
كما تشير ا رقام الى ان نسبة عدد سكان مركز قضاء الفلوجة ومركز ںاحية الكرمة الى عدد سكان ريف قضاء
الفلوجة وريف ںاحية الكرمة ) (%٢٣.٢١حيث بلغ عدد سكان مركزي الفلوجة والكرمة ) (١١٣١٠في حين ان عدد
سكان ريفي الفلوجة والكرمة هو ) (٣٧٣٩٩كما مبين في جدول ) ،(٦اي ان نسبة سكان الريف هي )(%٧٦.٧٨
بالنسبة الى مجموع السكان كما مبين في المخطط البياںي )(٦
جدول ) :(٦عدد سكان قضاء الفلوجة حضر وريف
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ﻣﺮﻛـــــــــﺰي اﻟﻔﻠﻮﺟـــــــــﺔ
واﻟﻜﺮﻣﺔ

رﯾﻔﻲ اﻟﻔﻠﻮﺟﺔ واﻟﻜﺮﻣﺔ

اﻟﻤﺠﻤﻮع

11310

37399

48709
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مخطط بياںي )(٦

وتشير الوثيقة الى ان عدد سكان قضاء الفلوجة وںاحية الكرمة دون العشر سںوات كان ) (١٤١٧٠اي ان نسبة
هؤ ء الى عدد السكان الكلي البالغ ) (٤٨٧٠٩هي ) (%٢٩.٠٩وهي نسبة جيدة وواعدة.
ومن قراءة الوثيقة يتبين لںا ان اكثر القرى عدد بالسكان في قضاء الفلوجة هي قرية البوعيسى والحصي حيث
يبلغ عدد سكاںها ) (٤٨٩٨تليها قرية النساف حيث يبلغ عدد سكاںها ) (١٥٥٥وتليها حويجة البوشجل حيث
يبلغ عدد سكاںها ) (١٣٧٤و يبلغ عدد قرى الفلوجة ) (٣١قرية ،اما قرى ںاحية الكرمة فا كثر عدد فيها هي قرية
حصيوان جميلة حيث يبلغ عدد سكاںها ) (١٣٥٠تليها قرية هور حمد بـ ) (١٣٣٩نسمة،في حين يبلغ تعداد بقية
القرى والجماعات البالغ عددها ) (٢٥قرية بمجموع عدد سكان ).(٩٣٥٠

اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ
يشير التعداد العام للسكان للعام  ١٩٤٧والذي خصص حقول معيںة للحالة العلمية للسكان حسب ا عمار ،الى
ان عدد السكان في مركز قضاء الفلوجة بمحلتيه )السراي والحصوة( ممن يقرئون ويكتبون هو ) (١٧٤٣في حين
ان عدد ا ميين هو ) (٧٠٥٤واذا ما وزعںا هذه ا عداد على محلتي الفلوجة اںذاك سںجد ان عدد الذين يقرئون
ويكتبون في محلة الحصوة هو ) (١٢١٥مںهم ) (١٠٦٥ذكور و ) (١٥٠اںاث ،اما في محلة السراي فان عدد الذين
يقرئون ويكتبون هو) (٥٢٨مںهم ) (٣٩٤رجل و ) (١٣٤امرأه.
اما اعداد ا ميات في محلة السراي من النساء فهم ) (٩٢٦اما عدد ا ميات في محلة الحصوة فهو )(٣٣٩٣
وعلى هذا فان نسبة النساء ا ميات في مركز الفلوجة هي ) (%٩٣.٨٣من مجموع النساء في المركز ،اما نسبة
من يقرأ ويكتب من النساء في مركز الفلوجة فهي ) ،(%٦.١٧في حين عدد الرجال ا ميون في مركز الفلوجة هو
) (٢٧٣٥اي بنسبة ) (%٦٥.٢١من عدد السكان اما نسبة من يقرأ ويكتب من الرجال في مركز الفلوجة فتبلغ
) (%٣٤.٧٨اما نسبة ا ميين من الذكر وا ںاث من مجموع عدد سكان الفلوجة فهي ).(%٨٠.١٨
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واذا ما اںتقلںا الى ريف مديںة الفلوجة والقرى التابعة له فسںجد ان اعداد ا ميين من الرجال والنساء هي
) (٢٦١٩٨مںهم ) (١١٥١٥ذكور و ) (١٤٦٨٣اںاث كما سںجد ان اعداد من يقرأ ويكتب هي ) (٢٥٣٧مںهم )(٢٢٣٨
ذكور و ) (٢٩٩اںاث فتكون نسبة ا مية بين رجال ريف الفلوجة ) (%٨٣.٧٢و تكون نسبة ا مية بين نساء ريف
الفلوجة ) (%٩٨كما مبين في جدولي ) ،(٨ ،٧والمخطط البياںي )(٨ ،٧
جدول ) :(٧اعداد ا ميون في مديںة الفلوجة و ريفها
ذﻛﻮر

اﻧﺎث

ﻣﺮﻛﺰ

2735

4319

رﯾﻒ

11515

14683

مخطط بياںي )(٧
جدول ) :(٨اعداد المتعلمين في مديںة الفلوجة وريفها
ذﻛﻮر

اﻧﺎث

ﻣﺮﻛﺰ

1459

284

رﯾﻒ

2238

299

مخطط بياںي )(٨
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يشير التعداد العام للسكان الى ان عدد ا ميين في مركز ںاحية الكرمة وهي الںاحية الوحيدة اںذاك هو )(١٩٨
مںهم ) (٨٢رجل و ) (١١٦امرأ في حين ان عدد الذين يقرائون ويكتبون هو ) (١٠٠مںهم ) (٩٧رجل و ) (٣نساء،
اي ان نسبة ا ميين بين الرجال هي ) (%٤٥.٨٠ونسبة من يقرأ ويكتب من الرجال هي ) (%٥٤.١٩في حين ان
نسبة ا مية بين النساء ) (%٩٧.٤٧في حين ان نسبة من يقرأ ويكتب من النساء ).(%٢.٥٣
اما ريف ںاحية الكرمة فان عدد الرجال فيه ) (٤٤٤٦مںهم ) (٤١٦٠اميا و ) (٢٨٦رجل يقرأ ويكتب اما عدد
النساء ) (٤٩٨٠فجميعهن اميات وتكون نسبة ا مية في نساء ريف الكرمة) (%١٠٠ونسبة ا مية بين رجال ريف
الكرمة ) .(%٩٣.٥٦ومن ا رقام اع ه ں حظ ان نسبة ا مية بين النساء في الريف والحضر هي الغالبة في حين
ان نسبة ا مية بين الرجال في المديںة هي اقل من نسبة ا مية بين الرجال في الريف وكما موضح في الجداول
)(١٠ ،٩
جدول ) :(٩اعداد ا ميون في ںاحية الكرمة وريفها
ذﻛﻮر

اﻧﺎث

ﻣﺮﻛﺰ

82

116

رﯾﻒ

4160

4980

مخطط بياںي )(٩

جدول ) :(١٠اعداد المتعلمين في ںاحية الكرمة وريفها
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اﻧﺎث

ﻣﺮﻛﺰ

97

3

رﯾﻒ

286
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مخطط بياںي )(١٠

ولم اجد في الوثيقة اشارة الى عدد المدارس في قضاء الفلوجة وںاحية الكرمة سواء كان ذلك في الريف
او الحضر على الرغم من وجود حقل خاص في موضوع ا بنية المدرسية يشير الى عدد ابنية المدارس ولكن
دون محتوى .في حين تظهر ںفس الوثيقة في موضع اخر وفي حقل المهن والحرف )ص  ١٦٨جدول رقم  (٧ان
هںاك ) (٤٥من ا ںاث والذكور ممن يعملون في حقل التعليم مںهم ) (٣٦ذكر و ) (٩اںاث ،ا مر الذي يعںي ان
هںاك مدارس للذكور ول ںاث ،وتشير الكتابات التاريخية الى ان اول مدرسة ابتدائية تأسست في الفلوجة عام
 .(١٧) ١٩١٨وفي عام  ١٩٢١كان م ك مدرسة ا بتدائية يتكون من ث ث معلمين احدهم المدير ).(١٨

اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
يشير التعداد العام للسكان لقضاء الفلوجة من الںاحية ا جتماعية الى ان عدد المتزوجين من السكان في مركز
قضاء الفلوجة هو ) (٣٥٤٧اما اعداد العزاب من الذكور وا ںاث فهو ) (٢٦٥٢وبهذا تكون نسبة المتزوجين من
سكان مركز الفلوجة ) ،(%٥٧.٢١كما موضح في المخطط البياںي ) (١٢ونسبة العزاب ) (%٤٢.٧٨كما مبين في
المخطط البياںي ).(١١
وي حظ على الجداول المرفقة بالتعداد ان هںاك من هم متزوجون باكثر من واحدة وعددهم ) (١١٤بعضهم
باثںتين واخرين بث ث اما من هم متزوجون باربع نساء فعددهم ) (٥في محلة الحصوة.
اما ريف الفلوجة المركز فان عدد المتزوجين بامرأة واحدة هو ) (٨٦٨في حين ان المتزوجين باكثر من امراة
) (٣١٧رجل مںهم ) (٦رجال متزوجون باربع نساء اما عدد العزاب من الرجال والنساء فهم ) .(٥٧١وي حظ من
قراءة الجدول ان نسبة المتزوجين بالنسبة لعدد سكان ريف الفلوجة هي ) ،(%٦٣.١٣كما مبين في المخطط
البياںي ) (١٢اما العزاب فان نسبتهم هي ) ،(%٣٦.٨٦كما مبين في المخطط البياںي ) (١١ويعںي هذا ان نسبة
المتزوجين في الريف اكثر من نسبة المتزوجين في المديںة وي حظ كذلك ان عدد المتزوجين في الريف باكثر
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من امرأة اعلى مںه في المديںة .ويعزى ا مر الى ان الزواج المبكر للرجال والنساء في الريف هو مسألة تحددها
طبيعة المجتمع وحاجاته ا جتماعية وا قتصادية.
اما بالنسبة لمركز ںاحية الكرمة فان عدد المتزوجين هو ) , (١٣٩وعدد العزاب هو ) (١٠٤وبذا تكون نسبة
المتزوجين بالنسبة لعدد السكان هي ) ،(%٥٧.٢كما مبين في المخطط البياںي ).(١٢و نسبة العزاب )(%٤٢.٧٩
كما مبين في المخطط البياںي ) (١١اما بالنسبة الى ريف الكرمة فان عدد المتزوجين هو ) (٤٣١٩وعدد العزاب
هو ) .(٢٢٨٥وعلى هذا فان نسيبة المتزوجين هي ) ،(%٦٥.٤كما هو مبين في المخطط البياںي ) .(١٢اما العزاب
فان نسبتهم هي ) ،(%٣٤.٦كما مبين في المخطط البياںي ) .(١١علما ان النسب اع ه تشمل الفئات العمرية
ممن هم باعمار اقل من ) (١٠سںوات .اما نسبة المتزوجين في عموم قضاء الفلوجة فتبلغ ) (%٦٢.٢٧في حين ان
نسبة عزاب القضاء هو ) (%٣٧.٧٢كما مبين في المخطط البياںي ).(١٣

مخطط بياںي )(١١

مخطط بياںي )(١٢
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مخطط بياںي )(١٣
كما يمكن ا شارة الى ان عدد المطلقين والمطلقات في عموم قضاء الفلوجة في الريف والحضر هي ) (٩٢حالة
ا مر الذي يعںي استقرار الع قات ا جتماعية في المجتمعين الحضري والريفي .اما عدد ا رامل في الفلوجة
وريفها فيبلغ ) (١٧٥٦مںهم ) (٢٣٥رجل و ) (١٥٢١امرأة اما في ںاحية الكرمة وريفها فعدد ا رامل هو )(٥٥٣٥
مںهم ) (٩٨رجل و ) (٤٣٧امرأة .ان ظاهرة بقاء النساء ارامل اكثر من الرجال الذين تتوفى زوجاتهم ظاهرة
اجتماعية زالت باقية ومستمرة في مجتمعںا العراقي.

اﻟﺴﻜﻦ ﻲﻓ اﻟﻔﻠﻮﺟﺔ
يصںف التعداد العام للسكان في مجمل قضاء الفلوجة )ريف وحضر( المساكن الى اربعة اںواع هي:
 .١الدور والقصور
 .٢دور مبنية باللبن
 .٣صرائف ،اكواخ ،جراديغ ،خيم ،دامات ،بںاكل ،بيوت شعر
 .٤عمارات
وي حظ ان اغلب سكان الريف يسكںون الںوع الثاںي والثالث من المساكن في حين ان الدور هي الںوع
الغالب على السكن في مركز المدن .كما يشير التعداد العام للسكان لعام  ١٩٤٧الى ظاهرة اجتماعية ،ان الدور
كاںت تشغل باكثر من عائلة واحدة ،وي حظ ايضا من خ ل قراءة بياںات هذا التعداد اںه كان في قضاء الفلوجة
) (١٨١مؤسسة حكومية والى جاںبها توجد ) (٩١مؤسسة اهلية اما المؤسسات الدينية اي الجوامع فيوجد مںها اثںان
فقط.
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اﻟﻮاﻗﻊ اﻟﺼﺤﻲ
من خ ل قراءة بياںات التعداد العام للسكان يتبين لںا ضعف الواقع الصحي في قضاء الفلوجة وںاحية الكرمة
وبرفها وحضريها ،والدليل على ذلك ا عداد الكثيرة من الذين يعاںون من العاهات التي تدل على ضعف العںاية
الصحية وكما في مؤشر في الجدول ) (١١ومبين في المخطط البياںي )(١٥ ،١٤
جدول ) :(١١اںواع العاهات واعدادها في قضاء الفلوجة

ﻣﺪﯾﻨﺔ اﻟﻔﻠﻮﺟﺔ و رﯾﻔﮭﺎ
ﻧﺎﺣﯿﺔ اﻟﻜﺮﻣﺔ و رﯾﻔﮭﺎ

ﻧﻮع اﻟﻌﺎھﺔ

ذﻛﻮر

اﻧﺎث

ﻣﺠﻤﻮع

اﺻﻢ

43

14

57

اﻋﻤﻰ

182

184

366

اﺑﻜﻢ

29

19

48

اﻋﻮر

256

107

363

ﻣﺠﻨﻮن

7

3

10

ﻣﺸﻠﻮل

49

19

68

ﻣﻘﻄــﻮع اﺣــﺪ
اﻻطﺮاف

155

23

178

اﺻﻢ

25

7

32

اﻋﻤﻰ

64

74

138

اﺑﻜﻢ

8

2

10

اﻋﻮر

82

18

100

ﻣﺠﻨﻮن

8

2

10

ﻣﺸﻠﻮل

13

4

17

ﻣﻘﻄــﻮع اﺣــﺪ
اﻻطﺮاف

15

13

28

ان تفسير بعض ا رقام يشير الى صحة الرأي الذي ذهبںا اليه وهو اںخفاض العںاية الصحية وعدم توفر
مستلزماتها ،والدليل على ذلك ان عدد العاملين في المؤسسات الصحية في مديںة الفلوجة وريفها وںاحية الكرمة
واريافها

يتجاوز عددهم ) (١٣شخص مںهم ) (٧رجال و ) (٦اںاث .والتفسير الثاںي لضعف العںاية الصحية

والوعي لها هو ارتفاع نسبة عدد ا ميين من الرجال والنساء .كما يمكن ان تكون صابات العمل تاثير على زيادة
عدد من فقد البصر او احدى العيںين او احد ا طراف.
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مخطط بياںي )(١٤

مخطط بياںي )(١٥

اﻟﻮاﻗﻊ اﻟﺪﻳﻨﻲ
من خ ل قراءة ملخص التعداد العام للسكان في قضاء الفلوجة )ص ،١٦٥جدول رقم  (٦ں حظ التعدد الديںي
في القضاء حيث يتواجد فيه المسلمون وهم ا غلبية ويبلغ عددهم في مجمل قضاء الفلوجة ريف وحضر ما
تعداده ) (٤٨١٦٢اما اعداد المسيحيين في كل قضاء الفلوجة فيبلغ ) (٨٩يتركزون في مركز قضاء الفلوجة عدا
اثںان من المسيحيين يتواجدان في ريف الفلوجة .اما الكرمة وريفها ف يوجد فيها اي من المسيحيين.
اما أعداد اليهود في قضاء الفلوجة فيبلغ ) (٤٤٦في مركز قضاء الفلوجة واثںان مںهم يسكںان في ريف الفلوجة.
اما الصابئة المںدائيون فعددهم ) (٩٩يتركزون في مركز مديںة الفلوجة و وجود لدياںات اخرى في القضاء.
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ان الم حظة التي يمكن ا شارة اليها هي ان اعداد اليهود تعد هي اكثر اعدادا من اصحاب الدياںات ا خرى
من غير المسلمين وقد امتهن هؤ ء مهن متعدد مںها التجارة والصںاعة والزراعة والخدمات ومهن اخرى ) .(١٩ان
هذا ا مر اقصد اعداد اليهود يشير الى ازدهار في ا وضاع ا قتصادية للمجتمع الذي يتواجد فيه هؤ ء رغم ا زمة
ا قتصادية الںاتجة عن الحرب العالمية الثاںية والتي مر بها العراق ووصلت ذروتها عام  .١٩٤٨وا مر ںفسه يںطبق
في تفسير العدد الكبير من الصابئة الذين اختصوا في تجارة الذهب وصںاعته .وقد يكون لوجود قاعدة الحباںية
بالقرب من الفلوجة سببا تخاذ البعض من المسيحين واليهود الفلوجة مقرا وسكںا لهم ںها تقع موقع وسط بين
الحباںية وبغداد.

اﻟﻮاﻗﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎدي
ان القاء ںظرة على الجدول رقم ) (٧ص (٢٠) ١٦٨-١٦٦والذي يتضمن المهن والحرف التي احصاها التعداد العام
للسكان لعام  ١٩٤٧والبالغ عددها ) (٣٦مهںة وحرفة ،يعطي القارئ صورة واضحة عن ا نشطة ا قتصادية في قضاء
الفلوجة بريفه وحضره ومما يعزز هذه الصورة هو معرفة عدد العاملين في مهںة وحرفة ا ںتاج الزراعي والحيواںي
يبلغ عددهم ) (٩٧٧٨يتركز اغلبهم في ريفي الفلوجة والكرمة ،ومن الم حظ ان من بين هؤ ء ) (٣٩٩امرأة وهںا
يتسرب الشك الى صحة هذا الرقم ن المرأة في الريف تساعد زوجها في عمله الحقلي وتربية الحيواںات وںعزو
هذا الى امتںاع الف حين عن اعطاء معلومات كاملة وواضحة عن مهن النساء .كما يغفل الملخص ا شارة الى ان
ا طفال في الريف من الجنسين يساعدون عائ تهم في العمل الحقلي والرعي.
اما المهںة ا خرى التي يمتهںها سكان الفلوجة فهي عمال بدون تخصص حيث يبلغ عددهم ) (١٠٨٤عامل
يتركز معظمهم في المديںة ومن بيںهم ) (٥نساء .ومن المهن المهمة والتي يشغلها عدد كبير من السكان تأتي مهںة
التجارة والبيع والشراء عموما حيث يبلغ عدد العاملين فيها ) (٨٣٣عامل مںهم ) (١٩امرأة.
ومن المهن والحرف التي تستحوذ على اعداد كبيرة من العاملين مهن الخدمات والمرافق العامة والخاصة
حيث يبلغ عددهم ) (٣٨٨عام مںهم ) (١٠نساء،وكذلك العاملون في وسائط الںقل البري والمائي والجوي حيث
\دهم ) (٣٢٠مںهم امرأة واحدة .اما العاملون في مهںة الشرطة وا طفاء وحراس السجون فيبلغ عددهم ) (١١٣فرد،
في حين يبلغ عدد العاملين كموظفين حكوميين وفي البلديات ).(٨١
وي حظ على الجدول اع ه ان اعداد العاملين في ميدان الصںاعات المختلفة والتي يبلغ عدد مهںها كما
وردفي الجدول ) (١٧مهںة هم ) (٤٣٨عام مںهم ) (٥٣امرأة يعملن في الخياطة وصںع ا طعمة الحيواںية .اما
عدد العاملين في ميدان التعليم فيبلغ في مجمل القضاء ) (٤٥معلم ومعلمة مںهم ) (٩معلمات في مركز قضاء
الفلوجة.
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ﻫﻮاﻣﺶ اﻟﺒﺤﺚ:
) (١المملكة العراقية ،وزارة الشؤون ا جتماعية  ،مديرية الںفوس العامة  ،احصاء السكان لعام  ، ١٩٤٧الجزء ا ول  ،بغداد ١٩٥٤
) (٢المملكة العراقية ،وزارة الشؤون ا جتماعية  ،مديرية الںفوس العامة  ،احصاء السكان لعام  ، ١٩٤٧الجزء ا ول  ،بغداد
سعيد مهيدي  ,التطورات السياسية وا قتصادية وا جتماعية في لواء الدليم  ١٩٣٢ــ  , ١٩٤٥رسالة ماجستير غير

(.١٩٥٤

منشورة ,كلية ا داب  ,جامعة ا ںبار  , ٢٠١١ ,ص٢١٧
) (٣عبد الرزاق الحسني  ,العراق قديما وحديثا ,مطبعة الزمان  ,صيدا,١٩٤٨ ,ص٢٤١
) (٤علي

المياح  ،ںعمان دهش العقيلي  ،ا ںبار دراسة في التراث الجغرافي العربي عمراںها وزراعتها  ،بحث مقدم الى

المؤتمر العلمي ا ول لجامعة الںبار ، ١٩٩٢ /٤/ ١٥-١٣ص ٩
) (٥زيںة عبد العزيز

المحمدي ,الںقل الحضري في مديںة الفلوجة دراسة في جغرافية المدن ,رسالة ماجستير غير منشورة

,كلية التربية للعلوم ا نساںية ,جامعة ا ںبار , ٢٠٠٩,ص١٣
)(٦

شاكر حمود المحمدي  ,تاريخ الفلوجة من الجذور الى مںتصف القرن العشرين ,قدمه عماد عبد الس م ,راجعه

الحاج هادي ,ط,٢دمشق, ٢٠٠٩,ص.٢٤
) (٧منسي المسلط  ,الفلوجة في تاريخ العراق المعاصر دراسة وثائقية علمية متخصصة  ١٩٠٠ــ ), ١٩٦٦د.م(  ,٢٠١٩,ص٣٦
) (٨منسي المسلط  ,المصدر السابق ,ص٥٥
) (٩عبد الرزاق الحسني  ,المصدر السابق  ,ص٢٤٢
) (١٠عباس العزاوي  ،العراق بين احت لين ،الجزء ،٨ص،٧٨ںق عن منسي المسلط  ،مصدر ستبق ،ص٢٦
) (١١منسي المسلط المصدر السابق ,ص٥٧
) (١٢احمد سوسة  ،اطلس العراق ا داري ،مطبعة المساحة  ،بغداد  ، ١٩٥٢،ص ٢٠
) (١٣زيںة عبد لعزيز

المحمدي  ,المصدر السابق  ,ص١٤

) (١٤المملكة العراقية  ،وزارة الشؤون ا جتماعية ،مديرية الںفوس العامة  ،احصاء السكان لعام  ،١٩٤٧الجزء ا ول ،بغدلد ،١٩٥٤،
ص ص ١٦٨- ١٥٧
) (١٥مجلة كلية التربية ا ساسية  ،جامعة بابل  ،العدد  ، ١٢حزيران  ،٢٠١٣احمد

جهاد الكبيسي  ،تصميم وتحليل خرائط

شبكة الںقل الداخلي في مديںة الفلوجة  ،ص ٢٢٧
) (١٦وزارة التجارة )احصائية غير منشورة ( عن عدد ا فراد بموجب البطاقة التموينية لقضاء الفلوجة والكرمة والصق وية والعامرية
) (١٧للمزيد من التفاصيل عن التعليم في الفلوجة اںظر .منسي المسلط  ،الفلوجة في تاريخ العراق المعاصر  ،د.ت.د.م ،ص
٣٩٠-٣٤٠
) (١٨عبد الرزاق اله لي  ،تاريخ التعليم في العراق في عهدا ںتداب البريطاںي ، ١٩٣٢-١٩٢١دار الشؤون الثقافية العامة ،بغداد ،
 ،٢٠٠٠ص ٤٢٨
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) (١٩للمزيد من التفاصيل عن مهن اليهود في الفلوجة وطبيعة نشاطهم ا قتصادي اںظر  ،منسي المسلط ،ن م  ،ص ٢١٦ــ ، ٢٢٨
اںظر كذلك خلدون ںاجي معروف  ،ا قلية اليهودية في العراق بين سںة ، ١٩٥٢-١٩٢١بغداد ١٩٧٥،
) (٢٠مملكة العراقية  ،وزارة الشؤون ا جتماعية  ،مديرية الںفوس العامة  ،المصدر السابق.

اﻟﻤﺼﺎدر
 .١جمهورية العراق  ،وزارة التجارة ٢٠١٩.م .احصائية غير منشورة عن عدد ا فراد بموجب البطاقة التموينية قضية
الفلوجة  -الكرمة –الصق وية –العامرية  ،ا ںبار
 .٢الحسني  ،عبد الرزاق ١٩٤٨ .م .العراق قديما وحديثا  ،مطبعة الزمان ،بغداد
 .٣الكبيسي  ،احمد

جهاد ٢٠١٣.م .تصميم وتحليل خرائط شبكة الںقل الداخلي في مديںة الفلوجة  ،مجلة

كلية التربية ا ساسية – جامعة بابل  ،العدد  ، ١٢حزيران  ،بابل
 .٤المحمدي  ،زيںة عبد العزيز

٢٠٠٩.م.الںقل الحضري في مديںة الفلوجة دراسة في جغرافية المدن .رسالة

ماجستير  .كلية التربية للعلوم ا نساںية –جامعة ا ںبار
 .٥المحمدي ،

شاكر حمود ٢٠٠٩ .م .تاريخ الفلوجة من الجذور الى مںتصف القرن العشرين  ،ط،٢

دمشق
 .٦المسلط ،منسي ٢٠١٩.م .الفلوجة في تاريخ العراق المعاصر دراسة وثائقية علمية متخصصة ١٩٦٦-١٩٥٠
،بغداد
 .٧معروف  ،خلدون ںاجي ١٩٧٥ .م .ا قلية اليهودية في العراق . ١٩٥٢-١٩٢١بغداد
 .٨المملكة العراقية  ،وزارة الشؤون ا جتماعية  ،مديرية الںفوس العامة ١٩٥٤.م  ،احصاء السكان لعام ١٩٧٤م،
ج،١بغداد.
 .٩مهيدي ،

سعيد ٢٠١١.م .التطورات السياسية وا قتصادية وا جتماعية في لواء الدليم . ١٩٤٥-١٩٣٢

رسالة ماجستير .كلية ا داب – جامعة ا ںبار .
 .١٠المياح ،علي

و العقيلي ،ںعمان دهش ١٩٩٢.م .ا ںبار دراسة في التراث العربي عمراںها وزراعتها ،

المؤتمر العلمي ا ول لجامعة ا ںبار.
 .١١اله لي  ،عبد الرزاق ٢٠٠٠.م .تاريخ التعليم في العراق في عهد ا ںتداب البريطاںي  . ١٩٣٢-١٩٢١دار
الشؤون الثقافية  ،بغداد
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Abstract
This study considers the urban characteristics of the old city of Fallujah and the impact
of the prevailing climatic characteristics on its construction. In particular this study
focuses on the suitability of the construction methods and materials for a desert region
characterized by high temperatures and a lack of rain. The researcher relied on the
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housing units.

اﻟﻤﻠﺨﺺ
يهدف البحث الى بيان الخصائص العمراںية لمديںة الفلوجة القديمة ومدى تأثرها بالخصائص المںاخية السائدة

are credited.

 خاصة وان مديںة الفلوجة تقع،لمديںة الفلوجة في المںطقة ومدى موائمة ںمط ومادة البںاء للخصائص المںاخية

Selection and Peer-review under

 وقد اعتمد الباحث على المںهج.ضمن اقليم مںاخي صحراوي يمتاز بارتفاع درجات الحرارة وقلة في ا مطار

the responsibility of the AICHS
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وتضمن البحث على محورين اساسيين ا ول مںها للخصائص،التحليلي والوصفي في الوصول الى هدف البحث
 واںعكست طبيعة الخصائص المںاخية.العمراںية والثاںي هو الموائمة المںاخية العمراںية في مںطقة الدراسة
لمںطقة الدراسة على ان تكون الدور السكںية متقاربة والشوارع ضيقة وملتوية بهدف الحصول على اكبر مساحة
 وهذا يںطبق على ارتفاع السقوف ومادة البںاء المستخدمة في بںاء،من الظ ل لغرض التقليل من حرارة الهواء
.الجدران والسقوف فض عن توزيع الفضاءات داخل الوحدات السكںية
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اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ
يبدأ البعد التاريخي لمديںة الفلوجة مع بداية ظهور الںواة ا ولى وتطورها عبر الزمن الى ان وصلت الى شكلها
الحالي ،ان اول اشارة تاريخية لها ع قة بموقع مديںة الفلوجة الحالي كاںت في عصر دوي ت المدن السومرية
)عصر فجر الس ت( اذ ظهرت مستقرة )تل خوجة(  ٣٠٠٠قبل المي د وتقع على الضفة اليمںى لںهر الفرات وتبعد
حوالي  ٩كم عن موضع الفلوجة الحالي.
بدأت النشأة الحقيقية لمديںة الفلوجة عںدما أمر الوالي مدحت باشا بأنشاء الطريق البري الذي يربط مديںة
بغداد بب د الشام في الںصف الثاںي من القرن التاسع عشر ،اذ تم تعديل المسار بمحاذاة جدول ابي غريب الى
المسار الحالي الذي يمر بموضع مديںة الفلوجة مما ادى الى ںموها على حساب مديںة الصق وية التي سبقتها
بالنشأة بعد التحول من الںقل الںهري الى الںقل البري الذي ادى بدورة الى نشوء الخاںات ستراحة القوافل
التجارية على طول الطريق الذي يربط العراق بب د الشام ،اذ تم انشاء خان في موضع الفلوجة اسمة خان عويد
حمو عام ١٨٧٠م والذي ںمى وتطور بعد ان استقطب السكان ل ستقرار حوله واصبح الںواة البلدة الفلوجة التي
اصبحت فيما بعد المركز ا داري لقضاء الفلوجة عام ١٩٢٦م بعد ان صدر قرار ملكي في ذلك.
تهدف دراسة البعد التاريخي لمديںة الفلوجة في هذا البحث هو التركيز على النسيج العمراںي والعںاصر المكوںة
له في المديںة ومدى تأثرها بالظروف المںاخية السائدة في المںطقة ومدى موائمة ںمط ومادة البںاء للخصائص
المںاخية خاصة وان مديںة الفلوجة تقع ضمن اقليم مںاخي صحراوي يمتاز بارتفاع درجات الحرارة وقلة في ا مطار
مما اںعكس ذلك على ان تكون الدور السكںية متقاربة والشوارع ضيقة وملتوية بهدف الحصول على اكبر مساحة
من الظ ل لغرض التقليل من حرارة الهواء ،وهذا يںطبق على ارتفاع السقوف ومادة البںاء المستخدمة في بںاء
الجدران والسقوف فض عن توزيع الفضاءات داخل الوحدات السكںية ....الخ.
ستتم في هذا البحث دراسة المرحلة المورفولوجية ا ولى )التي تمثل المديںة القديمة( من حيث شكل وںمط
البںاء واںماط الشوارع ومادة البںاء ومدى انسجامها مع الظروف المںاخية السائدة .وسيعتمد البحث على فرضية
مفادها ان الظروف الطبيعية وخاصة المںاخية مںها لعبت دورا في خلق اںماط عمراںية مميزة تنسجم مع الخصائص
المںاخية السائدة ،كما وان خصائص المںاخ المحلي لمںطقة الدراسة قد اںعكس على ںمط وخصائص البںاء .وعلى
هذا ا ساس فقد قسم البحث الى المحاور ا تية:
اوﻻ :الخصائص العمراںية للمديںة القديمة.
ﺛﺎﻧﻴﺎ :الموائمة المںاخية العمراںية في مںطقة الدراسة
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اوﻻ :اﻟﺨﺼﺎﺋﺺ اﻟﻌﻤﺮاﻧﻴﺔ ﻟﻤﺪﻳﻨﺔ اﻟﻔﻠﻮﺟﺔ اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ )اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ(
ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺪراﺳﺔ
تقع مديںة الفلوجة في العروض الوسطى من الںصف الشمالي للكرة ا رضية بين دائرتي عرض )° ٣٣ ' ٢١ '' ٢٦

  (°٣٣ ' ٨١ '' ٤٥شما  ،وخطي طول ) ( °٤٣ ' ٤٩ '' ٣١ - ° ٤٣ ' ٤٥ '' ٠٥شرقا ).(١وتقع مديںة الفلوجةعلى الجاںب ا يسر من ںهر الفرات في موقع يقترب فيه ںهر دجلة من ںهر الفرات إذ تصل المسافة بيںهما )(٥٤
كم فهي بذلك تعد مديںة خاصرة .وتقع المديںة إلى الغرب من العاصمة بغداد بمسافة ) (٦٥كم والى الشرق من
مركز محافظة ا ںبار الرمادي بمسافة ) (٤٧كم ٠
توضح لںا الخريطتان  -١-و -٢-أن قضاء الفلوجة هو أحد أقضية محافظة ا ںبار يشغل الجزء الغربي من
المحافظة ويتكون من أربعة وحدات إدارية .الفلوجة مركزا ،وںاحية الصق وية من جهة الغرب والشمال الغربي،
وںاحية الكرمة من جهة الشمال والشمال الشرقي وںاحية العامرية من جهة الجںوب والجںوب الغربي.
اكتسبت مديںة الفلوجة صفتها ا دارية )مركز قضاء( في عام ) (١٩٢٦بموجب ا رادة الملكية رقم ), (٨٦٦
وقد صاحب ذلك فتح دوائر جديدة وتطوير مستوى الخدمات .وكاںت المديںة حسب احصاء ) (١٩٤٧تتكون
من محلتين سكںيتين هما السراي والحصوة وقد بلغ عدد سكاںها ) (١٠٠٨٤نسمة .وفي ںهاية هذه المرحلة اصبحت
تتكون من اربع مح ت سكںية هي :محلة السراي )الرصافي حاليا(  ,محلتي الحصوة القديمة  ,الحصوة الجديدة
)حي ا ںدلس حاليا(  ,ثم محلة البو لحم )حي المعتصم حاليا( .وبلغ عدد سكاںها ) (١٩٨٤٤نسمة في عام ١٩٥٧
اںظر جدول  -١-وخريطة .-٣-

خريطة  -٢-موقع مںطقة الدراسة
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المصدر -:عمل الباحثان با

عتماد على خرائط المقاطعات وتقںية الـ )(ARC GIS

جدول ) (١المح ت والوحدات السكںية وعدد السكان والمساحة لمديںة الفلوجة خ ل عام ١٩٥٧
ﻣﺴﺎﺣﺔ اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ )م(2
ﻋﺪد اﻟﺴﻜﺎن ﻧﺴﻤﺔ

اﻟﻮﺣﺪات اﻟﺴﻜﻨﯿﺔ

اﻟﻤﺤﻼت اﻟﺴﻜﻨﯿﺔ

اﻟﺴﺮاي

7911

988

اﻟﺤﺼﻮة اﻟﻘﺪﯾﻤﺔ

2173

271

اﻟﺤﺼﻮة اﻟﺠﺪﯾﺪة

1899

237

اﻟﺒﻮ ﻟﺤﻢ

1861

232

اﻟﻤﺠﻤﻮع

19844

1728

اﻟﻤﺴﺎﺣﺔ اﻟﻤﺒﻨﯿﺔ واﻟﻤﺸﻐﻮﻟﺔ
)م(2

اﻟﻤﺴﺎﺣﺔ اﻟﻜﻠﯿﺔ ﻟﻠﻤﺪﯾﻨﺔ )م(2

2824800

3470000

المصدر :علي عبد السميع ،سياسات واساليب في معالجة محدودية توسع المدن ،مںطقة الدراسة ،مديںة
الفلوجة ،رسالة ماجستير ،جامعة بغدا ،معهد التخطيط الحضري وا قليمي ،٢٠١٢ ،ص .١٢٧

خريطة  -٣-التصميم ا ساسي لمديںة الفلوجة لعام ١٩٥٩م
المصدرDoxiadis,Constantinos Apostolou, Ekisticsan Introduction to the Science of-:
Human Settlement , Hutch in son of London , 1959.

ان لمديںة الفلوجة خصاصها المحلية وعواملها التي اثرت في ںموها وتطورها وفي تشكيل صور توزيع استعما ت
ا رض فيها  ,فالمديںة نشأت حول ںواة هيأتها المساعي البشرية )مركز الجںدرمة والخان( وںمت وتطورت حولها
بمرور الزمن على شكل اضافات من العمران الحضري بحث اصبحت عبارة عن اربع مح ت سكںية تقليدية
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في خصائصها العمراںية  ,اذ اںها نشأت وتوسعت بشكل عفوي تراكمي تمتاز بالمباںي المت صقة وا زقه الضيقة
الملتوية.خريطة -٤-

خريطة  -٤-مديںة الفلوجة ١٩١٩م المصدر -:خرائط مديرية الطابو العامة

اﻟﺴﻜﻦ ﻲﻓ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ ﻲﻓ اﻟﻔﻠﻮﺟﺔ
تصںف المںازل الى ںمطين رئيسين هما الںمط الشرقي )التقليدي( والںمط الغربي )الحديث( ،والذي يمكن
م حظة في السكن التقليدي ارتباط الفضاءات الداخلية مع بعضها والتي تعكس طبيعة الع قات في البيت
التقليدي طبيعة الع قات ا جتماعية فراد ا سرة الواحدة وافراد المجتمع ككل  ,اذ تںعكس حجم الرابطة
ا سرية المتماسكة وا حساس با مان من خ ل اشراف الفضاءات بصريا الواحدة على ا خر وتؤكد على وحدة
ا جزاء والتماسك .وتتمحور معظم الع قات الوظيفية والبصرية للبيت من خ ل الفںاء الوسطي )الحوش( اذ
يلعب دور الرابط ا ساسي لها من خ ل مركزية الموقع والمساحة والشكل وا ںفتاحية التي يمتلكها وفيما
يخص الع قة البصرية بين الداخل والخارج فان الع قة البصرية بيںهما تكاد تكون معدومة على مستوى الطابق
ا رضي بيںما هںاك ع قة وباتجاه واحد.لقد كاںت العمارة علـى مر العصور و زالت تعد العمارة التي تںعكس
على صفحاتها ا وضاع ا جتماعية وا قتصادية والثقافية للمجتمعات في كل عصر ،اذ ان لمادة البںاء اهمية
كبيرة في دراسة الواقع السكںي ںها تؤشر الحالة العمراںية للمساكن وتوزيعها المكاںي وتعكس الحالة ا قتصادية
ً
ً
وا جتماعية لشاغليها ،كما توضح ايضا تقںيات البںاء المستعملة لذلك فهي تمثل مراحل تطور المجتمع اقتصاديا
ً
ً
واجتماعيا وحضاريا ).(٢
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اﻟﻤﻮاد اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻲﻓ اﻟﺒﻨﺎء
ان المواد ا ولية المستعملة في بںاء جدران الوحدات السكںية ،تمثلت باستخدام مادة الحجر والطين في مساكن
المديںة القديمة .والمواد ا ولية المستعملة في بںاء سقف الوحدات السكںية تباين حسب البيئة الحضرية لكل
محلة سكںية اذ ںجد شيوع استخدام مادة الخشب ثم الشيلمان في سقوف الوحدات السكںية في المديںة القديمة.

ﻣﺴﺎﺣﺔ اﻟﻮﺣﺪة اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ
اما مساحة الوحدات السكںية فقد تبين بان اغلب المساكن تقل مساحتها عن  ١٠٠متر مربع ،والسبب في ذلك
يعود إلى ما اكده بعض ساكںي المديںة القديمة ،أن اغلب الوحدات السكںية في المديںة القديمة كاںت في السابق
ً
أكبر مساحة من ا ن .إ أںه بسبب متاںة الع قة بين افراد ا سرة وبعد كبر حجم ا سرة ،وفي ظل رفض ا باء
ً
ً
استق ل ا بںاء بعيدا عن مساكںهم بعد الزواج ،ومںعا لحدوث المشاكل ،وخاصة عںدما ازداد عدد ا حفاد ،مما
ً
ً
دفع ا باء إلى تقسيم مساكںهم بين ا بںاء بحيث اخذت اغلب هذه ا قسام ش عشوائيا غير مںظم ،حسب
ً
ما يراه ا ب وبحسب اسبقية زواج ا بںاء وتبعا لحجم اسرة ا بن .وهذا كله ضمن وحدة سكںية واحدة ،ومع
تعاقب الزمن ازدادت استق لية هذه ا جزاء بحيث أصبحت وحدات سكںية مستقلة بحد ذاتها وهذا ما يبرر
ً
ايضا وجود ع قات قرابيه كبيرة بين ساكںي المديںة القديمة مع التأكيد أن ا سرة التقليدية ذات ا صول الريفية
كاںت ذات حجم كبير ا مر الذي اںعكس بعد التجزئة والتشظية على صغر حجم الجزء المستقل ،في حين
اختفت فئة الوحدات السكںية بالمساحة أكبر من  ٣٠٠متر مربع.

اﻟﺸﻮارع
الشوارع في المديںة القديمة التقليدية تكيفت مع الظروف المںاخية والوظيفية السائدة فهي في اغلبها عبارة عن
طرق ضيقة وملتوية وفي بعض ا حيان مغلقة وتتقارب الشرفات للبيوت مع بعضا بما يوفر مںاخ محلي اكثر م ئمة
في حالة وجود الشوارع الواسعة.

Page 147

DOI 10.18502/kss.v4i8.7181

AICHS

اﻟﺴﻮق
ً
ً
أخذت ا سواق داخل المدن قديما اشكا تسمى بالخاںات وهي عادة تجمع بين مكان السوق ومكان ستراحة
التجار ومبيتهم ن قدم وسائط الںقل تيسر لهم العودة بںفس اليوم وقد تكون ںقطة استراحة لمواصلة السفر الى
مںاطق أخرى.
يمثل خان عويد الںواة ا ولى لنشوء مركز المديںة التجاري ومن حوله توسعت شأںه شأن ا سواق التراثية
في المديںة العربية ا س مية التي تعد المحور الرابط جزائها وانشطتها المختلفة التي تؤلف صورتها وتكاملها
العضوي .إن موضع الخان سابقا يمثل الںواة ا ولى للمديںة ويتمثل بحي الرصافي ا ن ,وكان التوسع لمديںة
الفلوجة في بدء نشأتها تدريجيا باتجاه الشرق .ومن السمات العمراںية لهذه المرحلة هي ظاهرة تسقيف ا سواق
إذ تم تسقيف الشوارع الرئيسية المجاورة للخان من جهة الشرق وتوجيهها بطريقة تسهل عملية دخول التيارات
الهوائية وتقلل من تعرضها شعة الشمس الشديدة في الصيف وا مطار في الشتاء.
من الخصائص العمراںية لهذه المرحلة تركز المشيدات حول السوق عںد مںطقة الجسر ،وامتداد السكن باتجاه
الشرق تحت تأثير عامل التضاريس كما ذكرںا ،وقد شكل هذا التجمع الںواة ا ولى للمديںة ،وبلغت مساحة المديںة
الكلية ) (١٣هكتار ،تحتوي على ) (٢٣٤وحدة سكںية ،في حين مثل ا ستعمال التجاري ) (٠.٥هكتار شغل نسبة
ً
) (%٣.٨٤من المساحة الكلية ،فض عن وجود بعض المؤسسات الخدمية مثل مركز للشرطة )الجںدرمة( ومسجد.

اﻟﻔﻀﺎءات
من خ ل دراسة الحالة العمراںية للمديںة القديمة التقليدية يتبين بان هںاك التدرج الهرمي في الفںاءات إںما هو
ںابع من حال المديںة التقليدية التي وفرت اںظمة تخطيطية تكاملت وتںاغمت مع الںظام ا جتماعي ،وما يتطلبه
ً
ً
من خصوصية تبعا لسياقات تتدرج مع مرتبة الفںاء الذي يوفر تلك الخصوصية ،وتبعا للقيم والعادات والتقاليد
ا جتماعية لذلك المجتمع ،مع التأكيد على المحافظة على استمرارية التفاعل ا جتماعي في المديںة ،خاصة أن
التعريف الجيد للفضاءات المفتوحة ،ووضوح الملكية والخصوصية في كل جزء يقلل نسب التخريب والجريمة،
كما أن ا شراف المباشر على الفضاءات المفتوحة في أي مجتمع اںما يعزز الشعور با مان ويقلل من احتما ت
الجريمة ) ،(٣ا مر الذي يرفع من حالة الشعور با مان والطمأںيںة.
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ﻣﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ
تںاغم النسيج ا جتماعي مع النسيج التخطيطي والمعماري المتولد من سيادة وسائل الضبط ا جتماعية ،ادى إلى
ً
زيادة التفاعل ا جتماعي ،فض عن توفير ا مان وتعزيز الشعور با ںتماء للمكان ).(٤
استوعبت المديںة القديمة سكاںها من خ ل التجزئة المستمرة للمںازل ،ومںحت القيم والتقاليد ا جتماعية في
هذه المرحلة الجيرة صفة اقرب الى المؤاخاة لمجتمع المرحلة الجيرة صفة أقرب الى المؤاخاة ،ورفضت هذه القيم
ً
أيضا ابتعاد ا بںاء في سكںهم عن المںطقة ،وبتكرار عملية التجزئة فان الصورة ا صلية للمساكن تغيرت وأصبحت
صغيرة المساحة وبأشكال غير مںتظمة ،و ن هذا النسيج ّ
تكون في ا صل من رغبات السكان ولم يفرض عليهم
ً
قسرا فان عںصر الجيرة ) (Neighbouringتحقق في هذه المح ت بمفهومه ا نساںي المألوف.احتفظت مديںة
الفلوجه القديمة بمورفولوجيتها ،فبقيت على حالها موروثا عمراںيا وحضاريا  ,عںدها أخذت المديںة بالتحرر من
قوقعتها فزحف عمراںها ںحو أراض جديدة ،هي في الواقع توسع هامشي على ا راضي الزراعية ,ولعل هذا التحرر
وبداية التوسع البسيط يعد مؤشرا لںهاية مرحلة عمراںية مورفولوجية قديمة ،مازالت معالمها شاخصة للعيان حتى
اليـوم ،متميزة بشوارعها الضيقة ذات الںمط العضوي  ,وهي بهذا تعبر عن كوںها مديںة متمثلة بمحلتين هما احياء
المعتصم وا ںدلس و .وبصفة عامة يمكن القول أںه لم يحصل ضم أو أسر لمستقرات )قرى( ريفية جـراء زحف
العمران الحضري عليها ،بأںماط اںتشاره المختلفة ،لمحدودية وجود مثل تلك المستقرات ضمن ا طار المساحي
الهامشي للمديںة القديمة.
أسست هذه المرحلة ںط قة جديدة في مجال التوسع المساحي لمديںة الفلوجة ،وقد اتصف العمران ببساطة
مواد البںاء وبساطة المخطط السكںي ،وهو اںعكاس للمستوى ا قتصادي المںخفض .إن بدايات التخطيط في
مراحله ا ولى وحدوث التوسع المساحي ،جاء تلبية لحاجات السكان ومواجهة الںمو الحاصل في عددهم ،طبيعيا
بصفة خاصة ،وميكاںيكيا جـراء ما تعرضت له المديںة و زالت من هجرة متبايںة من إقليمها ،ومن مختلف مںاطق
العراق .ويبدو أن إدراك عملية التوسع حدثت ںتيجة لتطور جواںب الحياة بعدما وضعت الحرب العالمية الثاںية
أوزارها ،و سيما في مجال وسائط الںقل التي هي بدورها تحصيل حاصل لتطـور ا حياء السكںية واتساعها.
أخذ العامل ا جتماعي دوره في هذه المرحلة بعدما تتوسع المديںة بقوة بوجه التوسع خارج حدوها ،وكاںت
ا سرة تمتاز بكوںها من ںمط ا سر المتصلة التي تضم ا جداد وا حفاد ليعيشوا تحت سقف واحد  ,غير أن تغيرا
حدث في هذه المرحلة بشكل ملموس ،اذ انشطرت ا سرة الكبيرة إلى عدة أسر بأحجام ںووية ،واںعكس هذا
على حجم البيوت )الدور السكںية( فأصبحت صغيرة أيضا ,و يمكن إغفال دور الجاںب ا قتصادي الذي أدى
إلى اںتعاش الحياة في المديںة وعموم محافظـات العراق آںذاك
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اﻧﻤﺎط اﻟﺪور اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ
ﻧﻤﻂ اﻟﺪور اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ
يتمثل هذا الںمط بصورة خاصة في احياء المديںة القديمة المتواجدة بالمديںة ،وهي مساكن قديمة تتميز بهںدسة
معمارية بسيطة بںيت بمواد محلية أما من حيث التصميم الداخلي فإن عتبة المںزل )المدخل( تمثل الحد
الفاصل بين المجالي الخارجي والداخلي إذ صمم المںزل لكي يستجيب للعادات وهو ما يتوافق مع الںمط العربي
ا س مي  ,اذ تطل الفتحات على الداخل التي تتميز بمواصفات معمارية صممت مراعاة للظروف المںاخية و
الخصوصية ا جتماعية لسكان المںاطق الصحراوية ) ،(٦ولذلك ںجد ا زقة الضيقة التي تفصل بين المںازل وتوفر
الظل وتكسر اتجاه الرياح المحملة بالرمال  ,وأكثر ما ظهر في ا حياء القديمة من المديںة وهي المح ت التي
نشأت ضمن المرحلة المورفولوجية ا ولى ،وهي في معظمها مساكن قديمة متصلة )مت صقة( يبلغ معدل عمرها
أكثر من قرن جرى على بعضها عمليات الترميم ،وترتفع فيها الكثافة البںائية الى أكثر من ) (%١٠٠وتستثںى من
ً
ذلك بعض المساكن التي أعيد بںاؤها حديثا.
تتعرض مساكن المح ت القديمة الى التںاقص المستمر بفعل عمليات التجديد الحضري وتغيير استثمارات
ا رض سيما المح ت القريبة من المركز التجاري من ا ستعمال السكںي الى ا ستعما ت التجارية والصںاعية
وا دارية ،اذ ان ارتفاع سعر ا رض في هذه المںطقة دفع بالم كين والمستثمرين الى تهديم المساكن المطلة على
الشوارع الجديدة والرئيسة في المںطقة التجارية وتحويلها الى عمارات تشغلها مؤسسات تجارية او طبية او عوائل
سكںية.
تحتفظ المديںة بعدد من المساكن التراثية والمحورة التي تتسم بالمتاںة المعمارية وحسن التخطيط التي كاںت
تسكںها الطبقات الغںية من التجار ،وتحول قسم مںها الى مكاتب تجارية وعيادات طبية والمںظمات والجمعيات.
وبسبب تقادم العمر الزمںي للمساكن وضعف الخدمات البلدية وشيوع الملكية لعدد كبير مںها ومجهولية العائدية،
فأںها تعاںي من تدهور عمراںي وبيئي واضح اذ تكثر فيها المساكن المتروكة التي تحولت الى خرائب واط ل
تتجمع فيها القمامة وفض ت المح ت والمطاعم.
• اﻟﻨﻤﻂ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪي

يتميز هذا الںمط بتكويںه لكتلة نسيجية متصلة تتخللها فضاءات حركية مستقرة وتلتزم أبںيتها بارتفاعات
مستقرة والذي بقيت مںه اجزاء بأس بها  ,اذ

يزال بعضها محتفظا بشخصيته المكاںية المتماسكة رغم سوء

حالته العمراںية والتي تعبر عن البںى المفاهيمية والقيمة التقليدية التي كاںت سائدة الى مطلع القرن العشرين ).(٧
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تنتظم المساكن بشكل متصل على هيئة بلوكات سكںية مربعة او مستطيلة وتفصل بين البلوكات السكںية
شوارع مستقيمة بعرض قد يصل الى ) (٦أمتار وشوارع فرعية ضيقة ،ومعظم المساكن مبنية بالطابوق والجص
ومسقفة بالحديد وشبابيكها خارجية من الحجم الصغير.
فالبيئة التقليدية تتميز بوجود تصور ذهںي واضح ،وع قات اجتماعية قوية ومترابطة وںوع من ا رتباط وا ںتمائية
إلى الكيان الحضاري العربي ا س مي ،فض عن ان البيئة المتضامة والمدمجة وتقارب الوحدات السكںية
ّ
والمبنية في معظمها على أسـاس التقـارب والع قات العائلية والريفية ) ، (٨أ ّدت إلى ںوع من ا حساس بالتعاضد
ا جتماعي وتأكيـدا للهويـة الجماعية في البيئة العمراںية التقليدية

ﺛﺎﻧﻴﺎ ً  -اﻟﻤﻮاﺋﻤﺔ اﻟﻤﻨﺎﺧﻴﺔ اﻟﻌﻤﺮاﻧﻴﺔ ﻟﻠﺴﻜﻦ ﻲﻓ ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﻔﻠﻮﺟﺔ
اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ
ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﺨﺼﺎﺋﺺ اﻟﻤﻨﺎﺧﻴﺔ ﻟﻤﺪﻳﻨﺔ اﻟﻔﻠﻮﺟﺔ
تشترك مجموعة من العوامل الجغرافية )الطبيعية والبشرية( في تأثيرها على نشأة المدن وأںماط توزيعها وحجومها
ووظائفها ومستوى ںموها وتطورها ،وفي الحقيقة ان نشأة المدن واںماطها ماهي ا اںعكاس حقيقي لتفاعل هذه
العوامل الجغرافية  ,ومن اهم هذه العوامل الجغرافية هي الخصائص المںاخية،اذ يعد المںاخ من ابرز واهم
العوامل الطبيعية تأثيرا في نشأة المدن

)(٩

شيدت مديںة الفلوجة القديمة وفق أسس ومبادئ معمارية وتخطيطية دقيقة كاںت تت ءم مع احتياجات
ً
السكان قديما ،ولم تصمم هذه ا حياء داخل المديںة القديمة اعتباطا واںما وفق معايير محددة تتعلق بتوفير
ا من والراحة والمحافظة على خصوصية وقيم ساكںيها ،ولهذا فان بںاء هذه المساكن بهذه ا شكال وںوعية المواد
المستخدمة في بںاءها جاء وفقا لحاجات ساكںيها .وان مظاهر هذه ا حياء العمراںية جاءت تزامںا مع المراحل
الزمںية وما تحوية من ثقافات وطرائق للعيش من حيث شكل وحجم المںزل وارتفاع جدراںها الخارجية واںغ قها
بشكل شبه كامل مما يدل على قيم وتقاليد تحث على المحافظة على خصوصية واستق لية ا سر وحرية حركة
النساء فيها.

)(١٠

يسعى ا نسان الى التكيف مع الظروف المںاخية في سكںه وملبسه ليحقق ںوع من التوازن البيئي بين الظروف
المںاخية والمكان الذي يعيش فيه (١١) .وللخصائص المںاخية دور كبير في بنية المديںة ،ولعںاصره اثر مباشر في
صحة ا نسان من الںاحية البايلوجية وفي ا نشطة التي يمارسها ,فكثافة البںاء وارتفاع المباںي واخت ف ںوع المادة
التي تكسى بها المںازل وتوزيع المساحات الخضراء تحددها جملة من العوامل من بيںها العامل المںاخي
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ان الشكل العمراںي للمديںة القديمة له وظائف عديدة مںها امںية ومںاخية واجتماعية ،وان هذه التصاميم
ً
العمراںية تمت وفقا لعدة معايير ،كتوفير الحماية البيئية المںاخية للساكںين وذلك من خ ل ضيق ا زقة والتفافها
وت صقها مع بعضها البعض مما يدل على التماسك والت حم بين السكان ،فيما تتضح الموائمة المںاخية بصورة
ً
جلية من خ ل توفيرها اكبر قدر من الظل للحماية من شدة الحرارة صيفا ومواد البںاء المستخدمة في بںاء اغلب
المساكن هي من الجص الرخيص مما يؤثر على اعتدال درجات الحرارة((١٢) ).
ان المںاخ احد العںاصر البيئية الطبيعية ذات التأثير المباشر والغير مباشر على المديںة ،ويظهر تاثير المںاخ
ً
واضحا في توجيه استعما ت ا رض داخل المديںة وحتى على الجواںب الحضرية للمديںة كما هو الحال في مادة
البںاء والطراز المعماري المںاسب وفي تحديد سعة الشوارع واتجاهاتها ومںاطق السكن وارتفاع المباںي ومساحة
الںوافذ وعددها وارتفاعها واتجاهاتها .تعد العںاصر المںاخية من ا مور المهمة التي تؤخذ بںظر ا عتبار عںد تصميم
السكن وقد اهتم القدماء بتخطيط مدںهم وفق اسس موضعية مراعين العںاصر المںاخية والبيئية في ا ختيار.
فقد كاںت الغاية القصوى للتعمير هو ضمان ا من والحماية والراحة ل نسان مںذ العصور القديمة الى البحث عن
ملجأ يحميه من ا خطار التي تهدد وجوده فأتخذ من المغارات والكهوف وجذوع ا شجار ملجأ لحمايته ،وعبر
تاريخ التعمير يظهر لںا دور البيئة الطبيعية في تشكل البيئة العمراںية ويعد المںاخ اهم العوامل تأثيرا في العمارة
وخير دليل على ذلك المدن ا س مية فما تم بںاءه مںها في المںاطق الصحراوية يختلف في الشكل ومادة البںاء
عما بںي مںها في المںاطق الباردة.
تفتقر مںطقة الدراسة الى وجود محطة مںاخية خاصة بها وحيث اںها تتوسط

ً

من بغداد والرمادي سيتم

ا عتماد في دراسة الخصائص المںاخية لمديںة الفلوجة على المعدل لهاتين المحطتين في تحليل أهم الخصائص
المںاخية لمںطقة الدراسة ،وعموما تتميز مديںة الفلوجة بأن مںاخها يميل إلى المںاخ الصحراوي الحار الجاف
,كبقية مدن المںطقة الوسطى  ,وإن المدى الحراري اليومي والسںوي كبير ,والرطوبة مںخفضة وكمية ا مطار قليلة ,
إذ إن الصفة السائدة هي طول فصلي الصيف والشتاء ,أما فصل الربيع وفصل الخريف يتجاوز طوله الشهرين.
وفيما يلي توضيح برز عںاصر المںاخ في مںطقة الدراسة وكما يلي-:
اﻟﺤﺪود اﻟﺤﺮارﻳﺔ
ً
ً
تعد درجات الحرارة احد اهم العںاصر المںاخية التي تؤثر تأثيرا مباشرا وغير مباشر على نشاط ا نسان وصحته
ومسكںه ،كما تؤثر في بقية العںاصر المںاخية ا خرى كالرياح والتبخر والضغط الجوي وغيرها .يتضح لںا من
معطيات الجدول  -١-والشكل  -١-ان المعدل السںوي لدرجات الحرارة العظمى يبلغ )٣٠,٥٦م (°وان المعدل
السںوي لدرجات الحرارة الصغرى يبلغ )١٤,٩٩م ،(°في حين يبلغ المعدل السںوي لدرجات الحرارة )٢٢,٣٧م.(°
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تبدأ درجات الحرارة با رتفاع التدريجي في مديںة الدراسة مع بداية أشهر الصيف اعتبارا من ںيسان وأيار,
إذ يبلغ معدل درجات الحرارة العظمى لهذين الشهرين ) ٢٩,٨م (°و) ٣٥,٥٥م (°لكل مںهما على التوالي ،ويبلغ
معدل درجة الحرارة الصغرى لهذين الشهرين ) ١٤,٧م (°و) ١٩,٤م (°لكل مںهما على التوالي  ,كما بلغ المعدل
الشهري لدرجة الحرارة في شهري ںيسان وايار ) ٢٢,٢م (°و) ٢٧,٤٥م (°لكل مںهما على التوالي .وبعدها تستمر
معد ت درجات الحرارة با رتفاع لتصل إلى ) (٤٢,٥م °في شهر اب ,وهي أعلى معد ت للحرارة مسجلة خ ل
مدة الدراسة  ,أما أدںى معد ت لدرجة الحرارة فسجلت في شهر كاںون الثاںي حيث بلغ معدل الحرارة العظمى
) ١٥،٥م (°والصغرى ) ٤،٠٥م (°ومعدل درجة الحرارة الشهري ) ٩،٧٥م .(°وعلى العموم تتوفر في المديںة ظروف
مںاخية تعيق العمل والنشاط ا قتصادي ولم تكن عائقا أمام ںمو المديںة وتوسعها عبر تاريخها.
جدول  -١-المعد ت الشهرية والسںوية لبعض العںاصر المںاخية في قضاء الفلوجة للمدة من  ١٩٨٠ــ ٢٠١٥م

المصدر -:جمهورية العراق ،وزارة الںقل والمواص ت ،الهيئة العامة ل ںواء الجوية والرصد الزلزالي في العراق،
قسم المںاخ ،بياںات غير منشورة.

شكل  -١-المعد ت الشهرية والسںوية لدرجات الحرارة في قضاء الفلوجة للمدة من  ١٩٨٠ــ ٢٠١٥م
المصدر -:عمل الباحثان با عتماد على الجدول -١-
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اﻟﺮﻳﺎح
تؤثر الرياح وبشكل كبير في تخطيط الدور السكںية واتجاهاتها وںمط البںاء ومواد البںاء ،تتحرك الرياح باتجاهات
ً
مختلفة تبعا لتغيير مراكز الضغط المںخفض خ ل المواسم المںاخية ما بين المںطقة الجبلية ومںطقة السهل
الرسوبي والهضبة الغربية ،وكما اوضحںا سابقا ان اهم ما يميز مںاخ العراق عامة هو وجود فصلين اساسيين
هما الفصل الحار من السںة )الصيف( والفصل البارد من السںة )الشتاء( ،ويتباين اتجاه الرياح خ ل هذين
الفصلين من مكان خر في العراق بسبب تركز ضغط مںخفض فوق ا راضي المںخفضة في السهل الرسوبي وفي
ںفس الوقت يتركز فوق الجبال والهضاب العالية المحيطة بهذه السهول ضغط مرتفع ولذلك فان الرياح تتحرك
باتجاهات مختلفة ،ويوضح لںا الجدول  -٢-والشكل  -٢-معدل نسب تكرار اتجاهات الرياح السائدة في قضاء
الفلوجة للمدة من  ١٩٨٠ــ ٢٠١٥م ،ان اعلى نسبة تكرار للرياح السائدة هي الرياح الشمالية الغربية بنسبة )(%٣٦,٣
وتأتي من بعدها الرياح الشمالية بنسبة ) (%١٦,١في حين تبلغ نسبة السكون ) (%٩,٢ومن ثم الرياح الجںوبية
بنسبة ) (%٧,٠٥والرياح الشمالية الشرقية ) .(%٦,٣في حين يوضح لںا الجدول  -١-والشكل  -٣-ان معدل سرعة
الرياح يزداد في فصل الصيف ليبلغ اعلى معدل له في شهر تموز ))٣,٥٥م /ثاںية(( وادںى معدل لسرعة الرياح
هو ))٢,١م /ثاںية(( خ ل اشهر الشتاء.
جدول  -٢-معدل نسب تكرار اتجاهات الرياح السائدة في قضاء الفلوجة للمدة من  ١٩٨٠ــ ٢٠١٥م
ﺷﻣﺎﻟﯾﺔ
ﺟﻧوﺑﯾﺔ
ﺟﻧوﺑﯾﺔ
ﺷﻣﺎﻟﯾﺔ
ﺷرﻗﯾﺔ
ﺟﻧوﺑﯾﺔ
ﻏرﺑﯾﺔ
ﺷﻣﺎﻟﯾﺔ
ﺷرﻗﯾﺔ
ﺷرﻗﯾﺔ
ﻏرﺑﯾﺔ
ﻏرﺑﯾﺔ
9.2 6.3 4.1 4.9 7.05 5.05 11 36.3 16.1

اﻟﺳﻛون

المصدر -:جمهورية العراق ،وزارة الںقل والمواص ت ،الهيئة العامة ل ںواء الجوية والرصد الزلزالي في العراق،
قسم المںاخ ،بياںات غير منشورة.

شكل  -٢-معدل نسب تكرار اتجاهات الرياح السائدة في قضاء الفلوجة للمدة من  ١٩٨٠ــ ٢٠١٥م
المصدر -:عمل الباحثان با عتماد على الجدول -١-
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شكل  -٣-المعد ت الشهرية والسںوية لسرعة الرياح في قضاء الفلوجة للمدة من  ١٩٨٠ــ ٢٠١٥م
المصدر -:عمل الباحثان با عتماد على الجدول -١-
اﻷﻣﻄﺎر
تشير معطيات الجدول  -١-والشكل  -٤-إلى أن تساقط المطر يبدأ في شهر تشرين ا ول )٦,٧ملم( وتستمر بالزيادة
التدريجية لتصل اعلى كمية مستلمة من ا مطار في شهر كاںون الثاںي )٢٣,٧٥ملم( ومن ثم تبدأ با ںخفاض
التدريجي لتصل ادںى كمية ل مطار في شهر ايار )٦,٤ملم( ويںعدم سقوط ا مطار تماما في اشهر الصيف
)حزيران ،تموز ،اب ،ايلول( ويبلغ المجموع السںوي لكمية ا مطار المستلمة )١٢٩,٨٦ملم( ,وأن ليس ل مطار
ً ً
ٌ
تأثير يذكر على ںمو المديںة وتوسعها سلبا أو إيجابا حيث ان المديںة تعتمد اعتمادا كليا على ںهر الفرات في كافة
ً
)(١٣
النشاطات الحياتية .وعموما تتسم ا مطار في العراق ومںطقة الدراسة بتذبذب كمياتها وقلتها عموما.

شكل  -٤-الكميات الشهرية والسںوية ل مطار )ملم( المستلمة في قضاء الفلوجة للمدة من  ١٩٨٠ــ ٢٠١٥م
المصدر -:عمل الباحثان با عتماد على الجدول -١-
في قضاء الفلوجة للمدة من  ١٩٨٠ــ ٢٠١٥م شكل  -٤-الكميات الشهرية والسںوية ل مطار )ملم( المستلمة في
قضاء الفلوجة للمدة من  ١٩٨٠ــ ٢٠١٥م
المصدر -:عمل الباحثان با عتماد على الجدول -١-
ً
تقع مںطقة الدراسة ضمن إقليم المںاخ الصحراوي الذي يتصف بارتفاع درجات الحرارة والجفاف صيفا مع
اعتدالها وقلة كمية ا مطار الساقطة ً
شتاء و يوجد تباين واضح بالظروف المںاخية في المںطقة بسبب صغر
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المساحة وعدم وجود تعقيد تضاريسي يؤثر على خصائص المںاخ .إن الخصائص الحرارية لمںاخ المںطقة أثرت
في بدايات نشأة المدن ،فمدںية الفلوجة اتسمت في مراحلها المورفولوجية ا ولى بالتأثير الواضح بالمںاخ فںمط
المسكن ومادة البںاء والشوارع الضيقة ) (١٤ساعدت على التغلب على ظروف المںاخ الحرارية ،وتتسم معد ت
ا مطار بقلتها وتذبذبها شتاء في الفلوجة وهذه كميات غير كافية لقيام الزراعة وان تأثير سقوط ا مطار في نشوء
ً
وتطور المدن ضعيف جدا ،إ أںها تؤثر في حركة السكان فقبل عام  ١٩٩٦كاںت مديںة الفلوجة تںتشر في بعض
أحيائها المستںقعات مثل حي البعث والضباط والمعلمين وعدم اكساء الطرق في تلك الفترة قد زاد من تأثيرها
مياه ا مطار في هذه المںاطق المںخفضة والتي تعاںي من مشكلة الرشح وبذلك بقيت مساحات واسعة داخل
ً
هذه ا حياء شاغرة وغير متواصلة عمراںيا ،مما أثر على بنية المديںة حتى قامت الدولة بردم المستںقعات واكساء
ً
الطرق في العام المذكور .وتعتبر مديںة الفلوجة أكثر المںاطق تاثرا بالفيضاںات عںد ارتفاع منسوب ںهر الفرات
بسبب ا مطار إذ شهدت عدة فيضاںات كما ترويها الذاكرة الشخصية لسكان المديںة (١٥) .كما تؤثر المںخفضات
الجوية التي يتعرض لها القطر بشكل عام في اتجاهات الرياح ،وتتأثر المدن بالرياح الشمالية الغربية أكثر من
غيرها وتوثر في حركة السكان في حين يكون تأثير ا ںواع ا خرى بالعواصف الترابية التي ازدادت معد ت
ً
حدوثها اخيرا والتي أثرت على التواصل والحركة بين المدن .ويتضح تأثير الرياح في نشأة المدن من خ ل ںمط
الشوارع وا زقة الضيقة والتي توفر حماية لسكان المديںة كما في المںطقة القديمة في مدينتي الفلوجة.

اﺑﺮز ﺳﻤﺎت اﻟﻤﻮاﺋﻤﺔ اﻟﻤﻨﺎﺧﻴﺔ اﻟﻌﻤﺮاﻧﻴﺔ ﻟﻠﺴﻜﻦ ﻲﻓ ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﻔﻠﻮﺟﺔ
اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ
يتسم الهيكل الحضري للمدن العربية القديمة بنسيجه العضوي المتراص والمتقارب حيث تظهر المديںة كبنية
مت حمة ا جزاء ،وهو نسيج متكامل ومتماسك وخاصية ا ںفتاح ںحو الداخل وان هذه ا بنية السكںية تتميز
بخاصية ا ںغ ق ںحو الخارج وا ںفتاح ںحو الداخل ،مع وجود شبكة من ا زقة الضيقة والمتعرجة الملتوية والتي
اوجدتها الخصائص المںاخية السائدة في مںطقة الدراسة ذات المںاخ الصحراوي الحار الجاف ،كما تتميز بارتفاع
الںوافذ وصغر حجمها وذلك لمںع المارة من مشاهدة داخل المسكن ) (١٦يتمثل هذا الںمط بصورة خاصة في مديںة
الفلوجة القديمة ،وهي مساكن قديمة تتميز بهںدسة معمارية بسيطة بںيت بمواد محلية أما من حيث التصميم
الداخلي فإن عتبة المںزل )المدخل( تمثل الحد الفاصل بين المجالي الخارجي والداخلي إذ صمم المںزل
لكي يستجيب للعادات وهو ما يتوافق مع الںمط العربي ا س مي  ,اذ تطل الفتحات على الداخل التي تتميز
بمواصفات معمارية صممت مراعاة للظروف المںاخية و الخصوصية ا جتماعية لسكان المںاطق الصحراوية،
ولذلك ںجد ا زقة الضيقة التي تفصل بين المںازل وتوفر الظل وتكسر اتجاه الرياح المحملة بالرمال .وكما يتميز
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هذا الںمط بتكويںه لكتلة نسيجية متصلة تتخللها فضاءات حركية مستقرة وتلتزم أبںيتها بارتفاعات مستقرة ).(١٧
وتنتظم المساكن بشكل متصل على هيئة بلوكات سكںية مربعة او مستطيلة وتفصل بين البلوكات السكںية شوارع
مستقيمة بعرض قد يصل الى ) (٦أمتار وشوارع فرعية ضيقة ،ومعظم المساكن مبنية بالطابوق والجص وشبابيكها
خارجية من الحجم الصغير.
يعد تخطيط الفضاءات المفتوحة في ا جراءات التخطيطية القديمة لتحسين مںاخ ا بنية في العراق حيث
ً
أن الفضاءات المفتوحة تكون مسرحا للتبادل الحراري بالحمل ،أو يؤثر على ما يحيطه من مباںي ںتيجة التبادل
با شعاع بسبب ما تستلمه من أشعة شمسية مباشرة أو حرارة مںتقلة بالتوصيل عبر غ ف المباںي .ويجب أعطاء
تخطيط الفضاءات الخارجية أولوية مع ا بنية المجاورة وربطها مع الںظام الحضري ا وسع بأكمله ،أذ أن توقيع
بںاية معيںة في بيئة معيںة يظهر ع قة بيںها وبين فضاءاتها.
أن للعںاصر التخطيطية والتصميمية في الفضاءات المفتوحة في المںاطق العمراںية القديمة دور كبير وحاسم
ً
في التأثير بالم ئمة المںاخية ،فعںدما يكون تخطيطها وتصميمها منسجما مع الظروف الحارة الجافة كان لها دور
في تكوين مںاخ محلي أقرب إلى ظروف الراحة ،والعكس صحيح فأن ا بتعاد عن هذه العںاصر تعود إلى زيادة
الشعور با ںزعاج وعدم الراحة .يعد توجيه الفضاءات من العںاصر التي لها ا ثر الكبير في تخفيف حدة ا شعاع
الشمسي ومن ثم درجة الحرارة الواصلة إلى الفضاءات وبالتالي خلق مںاخ مصغر يسهم في توفير مستوى مقبول
من الراحة الحرارية يختلف عن المںاخ العام السائد في البيئة العمراںية ككل.
تميزت الفضاءات المفتوحة في المںاطق العمراںية القديمة بأزقتها الضيقة التي تجعل المباںي متقاربة بعضها مع
ً
البعض فتكاد سقوفها أن تت مس أحياںا ،بل أںها تكون مسقفة في بعض أجزائها ،وهذا يساعد في تظليل المماشي
ً
في هذه ا زقة فض عن حجب أشعة الشمس عن ا بنية المحيطة ،حيث أن ذلك يساعد على تقليل المساحة
المعرضة شعة الشمس ،أي خلق الظ ل بأكبر مساحة ممكںه ،مما يقلص من الحرارة المكتسبة .أن التںاسب
بين سعة الفضاءات وارتفاع ا بنية المحيطة بها في المںاطق العمراںية القديمة وخاصة المح ت السكںية يتراوح
بين  ،%٤ - %٣وهذا التںاسب ينسجم مع خلق ظروف مںاخية محلية م ئمة ،كما أںه ينسجم مع الحياة اليومية
للسكان وأنشطتهم الحضرية وعاداتهم ا جتماعية.
تعد ا جراءات التخطيطية المستخدمة في تخطيط المںاطق العمراںية وخاصة السكںية )كاختيار الموقع الم ئم
وتخطيط الفضاءات المفتوحة والنسيج العمراںي( المستوى ا ول للم ئمة المںاخية ،وأن المستوى الثاںي لهذه
الم ئمة يتمثل بتصميم البيت العراقي القديم ،والبيت التقليدي هو خلية صغيرة في النسيج الكلي للمحلة السكںية
وهو بعںاصره المعمارية يشكل حلقة صغيرة من سلسلة اكبر أعطت للمحلة السكںية تلك الم ئمة المںاخية ،وان
ً
تصميم البيت التقليدي في العراق كان مبنيا على الفهم الواعي لںوع المںاخ الحار الجاف فيه ،وأساليب الحماية
مںه ،لتوفير بيئة مقبولة ومريحة داخله.
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لقد جاءت البيوت التقليدية في العراق م ئمة لمںاخه وذلك من خ ل أشكالها المكعبة المصممة التي تقلل
من المساحة الخارجية المعرضة ل شعة الشمسية ،ومن خ ل توجيهها ںحو الداخل )الفںاء الداخلي( واںفتاح
الفضاءات ںحوها اذ أن الفںاء الداخلي يحقق ث ث وظائف أساسية هي )ا ںارة ،والتهوية ،والتںظيم الحراري(
من خ ل توزيع الفضاءات الداخلية واستعمال الم قف الهوائية )البادكير( التي تقوم باستقبال الهواء من ا على
وتوجيهه إلى داخل فراغات المبںى محققا عںصر التهوية وم فيا أي ںقص في توجيه الكتلة المبنية ،وتأتي الم ئمة
أيضا من خ ل المواد المستعملة في البںاء التي تمتاز بعدم قابليتها الشديدة على امتصاص الحرارة ،وكذلك
سمك الحوائط الخارجية للمبںى وارتفاع البںاء ،وقد وضعت كل هذه ا دوات المعمارية والقواعد العلمية بكل
ما فيها من إتقان وحدود في مكاںها ،لهذا بد من دراستها وتحليلها مںاخيا واستلهام الدروس مںها في عمارتںا
المعاصرة في الوقت الذي أصبح فيه ا ںقطاع عن الماضي كبيرا ،اذ اغفل اثر المںاخ تماما في تصميم ا بنية
الحديثة بالشكل الذي افقدها خصوصيتها المحلية ،وأصبح استه ك الطاقة فيها كثيرا بسبب اعتمادها على وسائل
التكييف الميكاںيكية في معظم أيام السںة ،وأصبح استخدام ساكںيها لها من دون هذه الوسائل امرا في غاية
الصعوبة ،وتتمثل الخصائص المعمارية والتصميمية للوحدات العمراںية السكںية القديمة في العراق با تي-:

شكل ) (٢ا ںتقال الحراري في الفںاء الداخلي خ ل اليوم
المصدر -:عمل الباحثان.
تتميز البيئة التقليدية بوجود تصور ذهںي واضح ،وع قات اجتماعية قوية ومترابطة وںوع من ا رتباط وا ںتمائية
إلى الكيان الحضاري العربي ا س مي ،فض عن ان البيئة المتضامة والمدمجة وتقارب الوحدات السكںية
ّ
والمبنية في معظمها على أسـاس التقـارب والع قات العائلية والريفية ) ،(١٨أ ّدت إلى ںوع من ا حساس بالتعاضد
ا جتماعي وتأكيـدا للهويـة الجماعية في البيئة العمراںية التقليدية .وعلى الرغم من اخت ف الطبقات ا جتماعية
للسكان الذين سكںوا المدن القديمة مـن حيث الثراء والمكاںة ا جتماعية،إ إن البيوت التقليدية على اخت ف
مساحاتها ،تتقـارب فـي التصميم وتتوحد في مادة البںاء وتترابط لتكون ںمط النسيج التقليدي ).(١٩
تحكمت الظروف المںاخية في شكل وتصميم البيت العربي عبر مختلف الحضارات وا زمںة حيث ںجد ان
مواد البںاء المستخدمة من الطابوق المصںوع من الطين المجفف تحت اشعة الشمس او المفخور بالںار ،ويخلو
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البيت من الشبابيك ا رضية الواسعة ويقتصر على الشبابيك العلوية الصغيرة والتي غالبا ماتغطى بحصيرة من
الغوص او الخشب لغرض التقليل من دخول ا شعاع الشمسي ودرجات الحرارة المرتفعة والحماية من الرياح
العالية والعواصف الغبارية .اما طبيعة تصميم البيوت القديمة فكاںت الغرف تطل على فںاء الدار الداخلي
ً
)الحوش( والذي يكون مفتوحا ںحو السماء ،ويمكن مشاهدة هذا الںمط من البںاء القديم في اغلب المدن
العربية ا س مية القديمة ،فكافة ا ںماط التي شهدتها المدن العربية ا س مية تمكںت من التفاعل والتكيف
مع مختلف الظروف المںاخية وخاصة الظروف المںاخية الصحراوية الحارة الجافة ،وتمتلك القدرة في تحديد
ا سس وا بعاد المعمارية الںاجحة لمواجهة الظروف المںاخية القاسية ،وتحقيق فضاءات توفر للساكںين كثيرا
من متطلبات الحياة اليومية ،وتجسد ذلك من خ ل ا هتمام بفتحات التهوية والںوافذ ومواد البںاء ،والمدخل
المںكسر للمسكن العربي ا س مي الذي يقع على محور متعامد مع فںاء الدار المكشوف والذي يمںع تعرض
فضاءات المسكن الى تيارات هوائية مباشرة وما تحمله من حرارة وغبار واتربة وتقلل من ضوضاء ا زقة المتعرجة
والتي بدورها تعمل على تخفيف سرعة الرياح بسبب اںعطافها وضيقها.
ان الوظيفة ا ساسية ان تكون المساكن محمية من الظروف الجوية القاسية بما توفره من بيئة مںاخية داخلية
مريحة واميںة ل نسان ومقاومة التغيرات الجوية الشديدة واحكام الصلة بين التقلبات المںاخية وتصميم الفضاءات
الداخلية للنسيج السكںي حيث اںعكس ںوع المںاخ الصحراوي الحار الجاف على ںمط البںاء وشكل وهںدسة
الفضاءات الداخلية للبيت التقليدي وںوع مواد البںاء الداخلة في انشائها ،حيث تتميز المساكن في المںاطق
الحارة ببساطتها ومصںوعة من الطابوق كوںه عازل حراري جيد وله ںوافذ صغيرة وجدراںه بيضاء اللون تعكس اشعة
الشمس الشديدة ،اما شوارع المديںة ضيقة لتوفير الظل لمداخل المساكن والجدران ).(٢٠
ترتبط فضاءات المسكن التقليدي القديم وخصائصه العمراںية بمتطلبات الواقع ا جتماعي والديںي والبيئي في
ً
المديںة العربية ا س مية ،وكان البيت التقليدي القديم مںذ نشاته ا ولى اںعكاسا لقيم ذلك المجتمع وخصوصيته
الدينية وتجاوبه مع الظروف البيئية السائدة وتوافقه مع اهداف المجتمع واهدافه ا نساںية.
مواد البںاء المتاحة والمستخدمة في بںاء المساكن هي الجص والحجارة ،وكاںت السقوف عالية وتبںى من
خشب ا شجار وجذوع الںخيل ومن القص....

)(٢١

تتمحور حول الفںاء الداخلي)الحوش ،الصحن،الباحة( معظم الفعاليات اليومية وهو مفتوح الى السماء لتأكيد
مفهوم الخصوصية والحماية وا مان والتفاعل مع الظروف المںاخية،حيث يوفر الراحة الںفسية للساكںين كوںه
المتںفس الوحيد لديهم (٢٢) .من خ ل الفضاء الداخلي المكشوف ومن خ ل فتحات المداخل يتحرك الهواء
ً
ً
في المرافق ليوفر تيارا من الهواء البارد المںعش للساكںين كما يوفر هذا الفںاء الضوء الكافي ںهارا والهواء للمسكن.
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كما يتميز البيت التقليدي بالمدخل المںكسر بصورة عمودية تقريبا مع الفںاء الداخلي للبيت والذي له ميزة
بيئية مباشرة فهو يسمح بدخول التيارات الهوائية الحارة الجافة مباشرة الى الفںاء الداخلي والمرافق المرتبطة به
والمطلة عليه وماتحمله هذه التيارت من غبار واتربة كما تقلل من الضوضاء القادمة من ا زقة.
كما اشتمل البيت التقليدي على ںوعين من الفضاءات العامة والخاصة المخصصة للعائلة او للضيوف ومںها
ماهو مفتوح او ںصف مغلق وتحيط هذه الفضاءات بالفںاء الداخلي للبيت وبعضها يطل مباشرة عليه ويختلف
شكل وحجم هذه الفضاءات وفقا لمتطلبات الساكںين وان تصميمها هو ںتيجة التكيف لعامل المںاخ بحيث
يتںاسب مع حركة الشمس الظاهرية وذلك ان بعض الغرف يتحدد استخدامها حسب اوقات الںهار او حسب
فصول السںة تبعا لطبيعة الجو وللحماية من حرارة واشعة الشمس القوية.
كما تميزت هذه المساكن بوجود ںوع من المعالجات المںاخية والتي ساهمت في مواجهة الظروف المںاخية
القاسية للمںطقة بما يسمى بالم قف الهوائية )البادكيرات او ا براج( وهي عبارة عن اںفاق عمودية ذات فتحات
علوية متعددة موجهة عكس اتجاه الرياح السائدة لتجذب الهواء الںقي وتعمل على تهوية فضاءات المسكن
وتلطيف اجوائه من خ ل تحويل تيارات الهواء المتحركة فيه وتبريدها عںد اںدفاعها ںحو ا سفل وتماسها مع
الجدران الداخلية للم قف الهوائية والتي تكون باردة بسبب الظل وعدم تعضها للحرارة و شعة الشمس المباشرة
وتںفرد وتتميز المساكن التقليدية للمدن العربية ا س مية بوجود الغرف التحتية )السراديب( وهي من ابرز
م مح الوحدات السكںية في هذه المدن القديمة والتي اوجدتها طبيعة الظروف المںاخية السائدة ،حيث اںها
توجد على اعماق مختلفة من باطن ا رض ويتراوح عمقها ) ٢٥-٦متر( ومںها مايكون بطابق واحد او طابقين،
وبهيكل انشائي سميك مما يوفر بعدها عن ا شعاع الشمسي والحرارة العالية كما يوفر لها رطوبة عامة اكثر ںها
محاطة بالتربة من جميع جواںبها مما يعيق عملية التبادل الحراري حيث تتوفر ا جواء الباردة واللطيفة مما يساعد
على الشعور بالراحة البايلوجية والںفسية للساكںين ،كما تستخدم كمخازن للساكںين.

)(٢٣

كما تميزت المساكن بوجود مايسمى بالرواق وا يوان ،يوجد الرواق في مقدمة الغرف الداخلية في الطابق
ا رضي وهو عبار عن ممر مكشوف الوجه ويحيط بالفںاء الداخلي من جميع جهاته ،وتم استخدام هذا الںوع
من الفضاءات كںوع من التكيف المںاخي بسبب المدى الحراري اليومي والسںوي الكبير حيث يوفر مساحة
من الض ل تحيط بفںاء المسكن الداخلي لتخفيف حرارة الشمس صيفا ولسهولة التںقل والحركة والحماية من
ً
ا مطار شتاءا .اما ا يوان فهو ا خر يطل على الفںاء الداخلي وله ث ث جدران يعلوه طاق كبير وسقف مكشوف
من واجهته ا مامية وارضيته ترتفع عن ارضية الفںاء الداخلي ويستخدم في الغالب لقضاء اوقات الراحة والقيلولة
او التںقل.

)(٢٤
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ﻫﻮاﻣﺶ اﻟﺒﺤﺚ:
) (١وزارة الدفاع ،مديرية المساحة العسكرية ،خارطة طبوغرافية ،لسںة  ،١٩٨٧رقم  NSEــ ،١مقياس )(١ :١٠٠٠٠٠
) (٢السعدي واخرون ،جغرافية ا سكان ،مصدر سابق ،ص١٣٩
) (٣ايمان علي الںقيب  ،ا سكان العالي الكثافة ضمن السلوكية للمجتمع العراقي  ,مصدر سابق  ,ص ٢٦
) (٤خالص حسني ا شعب  ,المحلة العربية التقليدية بين ا صالة والتحديث ،مصدر سابق  ,ص .٢٥
)(٥

شرتوح الرحبي  ,الجزرات السكاںية الريفية في المدن الكبرى ,مصدر سابق  ,ص ٣١٥

) (٦شويشي زهية  ,مجتمع القصور دراسة في الخصائص ا جتماعية والعمراںية والثقافية لقصور مديںة تقرات  ,مصدر سابق  ,ص
١٤٤
) (٧مصطفى جليل ابراهيم الزبيدي  ,التغيير في البنية الحضرية للمديںة العربية ا س مية ...مديںة بغداد كںموذج .٢٠١٨ ,
http://www.cpas-egypt.com

) (٨علياء شكري وآخرون  ,قراءات في ا سرة ومش تها في المجتمع المعاصر ،مصدر سابق ،ص ١٤٣
) - (٩أحمد سلمان حمادي ,استعما ت ا رض الحضرية لمديںة الفلوجةــدراسة كارتوكرافية ,أطروحة دكتوراه )غير منشورة(,
الجامعة المستںصرية ,كلية التربية ,٢٠٠٥ ,ص٤٣
) (١٠هبة سالم يحي  ،التركيب الداخلي لبعض المح ت السكںية في مديںة الموصل القديمة  ،رسالة ماجستير غير منشورة ،
كلية التربية  ،جامعة الموصل ٢٠٠٣ ،م  ،ص٢٤
) (١١علي حسين الشلش  ،المںاخ والحاجة الى تكييف الهواء في العراق  ،مجلة كلية ا داب  ،جامعة البصرة  ،ع١٩٨١ ،١٨م ،
ص٤٨
) (١٢موفق ويسي ود.

حربي ،الحياة ا جتماعية في مديںة الموصل ،موسوعة الموصل الحضارية ،المجلد  ،٥دار الكتب

للطباعة والنشر ،جامعة الموصل ط١٩٩٢ ،١م ،ص ٢١٩
) (١٣علي حسين الشلش  ،مںاخ العراق  ،ترجمة  ،ماجد السيد ولي وعبد ا له رزوقي كربل  ،مطبعة جامعة البصرة ١٩٨٨م ،
ص١٧
) (١٤المحمدي ،احمد الفياض ،مديںة الفلوجة وظائفها وع قاتها ا قليمية ،رسالة ماجستير ،جامعة بغداد ،كلية ا داب ،قسم
الجغرافية، ١٩٩٠ ،ص  ٥١ــ ، ٥٢غير منشورة
) (١٥المقابلة الشخصية لعدد من سكان مديںة الصق وية  ،بتاريخ ٢٤/٦/٢٠٠٩
) (١٦المجلة المعمارية العربية ،كلية الهںدسة المعمارية ،جامعة بيروت العربية١٩٨٨،م ،ص٤
) (١٧مصطفى جليل ابراهيم الزبيدي  ,التغيير في البنية الحضرية للمديںة العربية ا س مية ...مديںة بغداد كںموذج .٢٠١٨ ,
http://www.cpas-egypt.com

) (١٨علياء شكري وآخرون  ,قراءات في ا سرة ومش تها في المجتمع المعاصر ،مصدر سابق ،ص ١٤٣

Page 161

DOI 10.18502/kss.v4i8.7181

AICHS

) (١٩جيرالد بريس ،المديںة وںموها بتأثير الهجرة الريفية،ترجمة مظفر الجابري،ط ،١بغداد ،مكتبة ا ںدلس ،١٩٧٠ ،مصدر سابق،
ص ٨٥
) (٢٠فاضل الحسني  ،مهدي الصحاف  ،اساسيات علم المںاخ التطبيقي  ،جامعة بغداد ١٩٩٠،م ،ص١٩٥
) (٢١موسوعة الشيخ علي الشرقي )ا ح م( القسم الرابع  ،مطبعة العمال المركزية  ،بغداد  ،١٩٩١ ،ص٩٦-٩٥
) (٢٢حسام حسين علي  ،الفضاءات الحضرية حول المراقد المقدسة في المدن العربية ا س مية  ،رسالة ماجستير مقدمة الى
قسم الهںدسة المعمارية بالجامعة التكںولوجية ١٩٨٩ ،م ،ص٩
) (٢٣محسن عبد الصاحب المظفر  ،مديںة الںجف الكبرى  ،رسالة ماجستير مقدمة الى كلية ا داب  ،جامعة بغداد ١٩٧٥ ،م
،ص٥٥
) (٢٤فريال مصطفى  ،البيت العربي في العراق في العصر ا س مي  ،وزارة الثقافة وا ع م ١٩٨٧،م ص١٢١
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Abstract
In the eleventh and twelfth centuries (AH), or seventeenth and eighteenth centuries (CE),
Iraq witnessed the entry of a large group of immigrant tribes from the Arabian Peninsula,
moving from Najd and Hail towards Iraq. Iraqi historians called them ‘Shammar’. The
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اﻟﻤﻠﺨﺺ
ً

 إلى ںفوذ، خضعت ا راضي الواسعة الممتدة غربي الفرات من بلدة الفلوجة جںوبا إلى ںواحي القائم شما
 وكان ارتباط أكثر تلك المںاطق با دارة المركزية، كآل فضل وآل أبي ريشة،زعامات ا تحادات القبلية القوية
 وقد اهتم و ة بغداد بإنشاء بعض الق ع والںقاط الحصيںة على طريق القوافل تعبيرا،ببغداد ضعيفا أو معدوما
ً
 لكن الوجود الفعلي لتلك ا دارة لم يكن، وضماںا من التجارة،عن سيادة ا دارة المركزية في تلك المںاطق
 وكان العثماںيون قد استحدثوا وحدة إدارية بموجب التشكي ت العثماںية.يتجاوز بلدة الفلوجة في أحسن ا حوال

How to cite this article: Qasim Hassan Abbas al-Shaman al-Samarrai, (2020), “Fallujah and its location from the migration of the Shammari
community in 1118 AD/1706 AH” in The Second Annual International Conference on Human Sciences (AICHS) / Fallujah During the Ottoman & Iraqi
Monarchy Eras, KnE Social Sciences, pages 163–174. DOI 10.18502/kss.v4i8.7182

Page 163

AICHS

الحديثة ،إذ اتخذت هذه الوحدة من قرية الصق وية على ںهر الفرات مركزا لها ثم ںقل مركزها سںة  ١٣١٢ه إلى
ً
قرية الفلوجة على الفرات أيضا .وفي الجںوب وتحديدا عںد ديار الجبلين )أجا وسلمى( في حائل أو ما تسمى
بجبلي شمر ،كاںت الكثير من العشائر والتجمعات القبلية وقد تجمعت هںاك بعد أن أصبحت أرض الحجاز
طاردة بفعل الخ فات السياسية والدموية أحياںا .ومن هںا تحركت جموع كبيرة من هذا التجمع ودخل ا راضي
العراقية عام  ١١١٨هـ١٠٧٦ /م واستوطںت في البوادي العراقية  ،وقد أطلق عليهم مؤرخو تلك الحقبة على هذا
التجمع المهاجر اسم شمر.
هذا الدخول لم يرق للسلطات العثماںية و للعشائر الفراتية وشيوخها ،الذين ّ
حرضوا السلطات العثماںية على
التصدي لهم  ،فما الذي جرى بعد ذلك ؟ ذلك ما سنتںاوله بالتفصيل في بحثںا هذا.
Keywords: (Al-Radwany bridge , Hassan Pasha , Al-Falluja , Al-Mshahid).

اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﻤﻔﺘﺎﺣﻴﺔ :الجسر الرضواںي ،حسن باشا ،الفلوجة ،المشيهد.

اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ:
مرت الجزيرة العربية بأوضاع سياسية مضطربة و سيما في القرن السابع الهجري وما بعده  ،إذ شهدت إمارتا
مكة والمديںة صراعات أسرية بالغالب من أجل الزعامة  ،فض عن الصراعات بين ا مارتين.
هذه ا وضاع المضطربة جعلت مدن الحجاز وجوارها مںاطق طاردة ،إذ تذكر المصادر هجرة الںاس من المدن
الكبرى مثل مكة والمديںة الںبوية على ساكںها أفضل الص ة وأتم الس م إلى البادية  ،كما تذكر المصادر هجرة
ُ
ً
أسر من أشراف مكة والمديںة إلى البادية خ صا من الحال المضطرب الذي كان يغذيه المماليك والعثماںيين
من بعدهم.
وبمرور الزمن تجمع هؤ ء في جبلي حائل )أجا وسلمى( ومںها اںطلقوا بهجرات متعددة صوب الشمال إلى
العراق ليتشتتوا بعد ذلك فمںهم من استقر بالعراق ومںهم من اتجه إلى الشام وآخرون إلى بر فارس ليعبر أكثرهم
الخليج العربي متجهين إلى سواحل اماراته المتصالحة.
ولعل من أكبر تلك الهجرات كاںت هجرة عام  ١١١٨هــ١٧٠٦/م التي دخلت البوادي العراقية  ،إذ أطلق
المؤرخون على هذه الهجرة اسم ّ
)شمر( كالسويدي والمولوي ومرتضى ںظمي والعزاوي ولوںكريك وغيرهم.
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رفض المهاجرون ا ںصياع لمطالب الوزير العثماںي حسن باشا بدفع ضريبة )البيتية( المفروضة على بيوت
ً
البادية  ،كما ّ
حرضت بعض العشائر السلطات العثماںية على المهاجرين خوفا من استي ئهم على أراضيهم  ،ا مر
الذي دفع الوزير العثماںي إلى م حقتهم وا صطدام بهم في موقعة )المشيهد( غرب الفلوجة بعدة كيلومترات.
ف همية الموضوع وخطورته آںذاك  ،إذ أن هذه الهجرات الكبرى هي التي حفظت عروبة العراق من المحاو ت
المحمومة لتفريسه ،فقد اخترںاه ليكون محور بحثںا لںقدمه إلى المؤتمر الدولي الثاںي الذي يوثق لتاريخ الفلوجة
في العهد العثماںي ..و

ولي التوفيق

إن تاريخ العالم العربي هو تاريخ موجات بشرية متتالية تحركت من قلب الجزيرة ،وإن هذه الموجات هي
السبب في وجود القبائل العربية في العراق ] ،[١ولعل من بين أبرز ذلك هو الدخول الكبير للتجمع الشمري
ً
الذي تجمع في حائل ومںها اںطلق شما ]٠ [٢
ً
ومن المعلوم تأريخيا أن قبيلة شمر الحالية تعد من كبريات القبائل العربية المعاصرة  ،وإن بداية تكويںها
كان في القرن الحادي عشر الهجري  ،واسمها مأخوذ من اسم الشريـف شمر بن الشريف حسن بن الشريف
أبو ںمي الثاںي الحسني  ،ويعد الشريف مبارك بن الشريف شمر بن الشريف حسن هو أول من التف حوله
وآزرته مجاميع من ا شراف الحسنيين والسادة الحسيںيين ممن تركوا المدن وسكںوا البوادي وأصبح له ںفوذ قوي
بين جميع القبائل ].[٣
لقد استطاع من ترك المدن وتبدى في الںواحي الںائية من جزيرة العرب وبا خص المںطقة التي تعرف اليوم
ــ حائل ــ من تأسيس سلطة قبيلة مستقلة  ،فأصبحت هذه السلطة مركز جذب واستقطاب للكثير من الس ت
الهاشمية التي تفرقت في البادية والحضر سباب مختلفة  ،وقد حضي هؤ ء باحترام القبائل والعشائر العربية
ا خرى التي ما لبثت إن اںظمت إليهم لمكاںتهم النسبية وخبراتهم السياسية الموروثة وتجاربهم وما وهبهم
من قابليات قيادية زيادة على هذا كان وما يزال أهل البيت الكرام هم مهوى أفئدة المسلمين ].[٤
وعلى هذه الشاكلة جرت هجرة قسم كبير من شمر في سںة  ١٠٥٠هـ  ١٦٤٠ /م من ںجد إلى الشمال  ،وكان
قائدهم الشيخ فارس ] [٥بن مبارك بن ا مير عرار ــ فارس ںجد وشاعرها ــ الحسيںي  ،وكان كثير من الزعماء
ً
الحسنيين والحسيںيين بعشائرهم معه  ،وقد اكتسح البلدان الفراتية وحامياتها ابتداء من هيت صعودا مع ںهر
الفرات وغربه  ،واخضع القبائل  ،واںتهى أمر الموالي ا قوياء الذين استمرت الحرب معهم عشرين سںة بتراجعهم
من مقر إمارتهم في مشهد الحجر القريب من مديںة عاںة إلى داخل الحدود السورية  ،وغدا المستولون الشمريون
سادة في المراعي الخصبة ،ووصلوا بهذه الهجرة إلى تدمر وأعماق ب د الشام ،واستوطن قسم مںهم مںطقة وقرية
جرباء ].[٦
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وهںاك هجرة ثاںية حصلت لقسم كبير آخر من شمر بل هي ا ضخم في سںة  ١١١٨هـ  ١٧٠٦ /م من ںجد
ً
إلى العراق .وكان قائدهم الشيخ غاںم الحسان الشجيري الحسيںي  ،وكان معه أيضا بعض الزعماء الحسنيين
والحسيںيين بعشائرهم ] ،[٧إ أن السلطات قد استوحشت من هذا الجمع الشمري الهائل ،وجمعت المقاتلين
من كل الو يات العثماںية ،وتقابل الطرفان فـي مںطقـة )المشيهد( القريبة من مديںة الفلوجة والواقعة على مسافة
ً
 ١٠كم شرق الرمادي حاليا  ،بمعركة دامية شرسة تںاثرت فيها الرؤوس وازهقت فيها الںفوس ،ومما يحكى أن
ً
ً
الحكومة من حين استولت على العراق إلى اليوم لم تںل ظفرا مثل هذا ،وأن العشائر لم تر حربا كهذه ،ظهرت
فيها الشجاعة والفروسية من الجاںبين بكل معاںيها ،وأبلى العربان واستماتوا ] ،[٨جادلوا بكل طاقتهم وبما أوتوا
من قوة ،وما زالت هذه المںطقة هي مسكن عشائر البو فهد والبو علوان والبو عرار والشجيرية وغيرهم ممن جاء
مع تلك الهجرة ].[٩
أما الهجرة الثالثة التي حصلت لقسم آخر من شمر فوقعت في سںة  ١٢٠٦هـ  ١٧٩١ /م من ںجد إلى العراق فقد
ً
كاںت بقيادة فارس بن الجرباء المںتمي نسبا إلى الدوحة الحسنية  ،وولده صفوك  ،فاستقروا بادئ ا مر في
غربي الفرات ا على ].[١٠
وفي سںة ١٢١٦هـ  ١٨٠١ /م عبر الشيخ فارس من موقع هيت مع قسم من عشيرة الخرصة الحسنية كون موقفه
ً
صار مهددا بالخطر لمتابعة الوهابيين الهجمات على أطراف العراق  ،فاںتشروا في الجزيرة الفراتية وما زالوا بها
حتى اليوم ].[١١
وعلى هذه الشاكلة جرت هجرة ا شراف الحسنيين والحسيںيين وغيرهم من بںي هاشم من موطںهم ا صلي في
ً
الحجاز وںجد إلى العراق ،وتحديدا إلى ما يسمى اليوم بمحافظة ا ںبار ،التي كاںت تشكل الفلوجة ںقطة ارتكازها
حيںذاك ،ومںها هاجر بعضهم إلى المںاطق ا خرى من العراق ] [١٢والبلدان المجاورة.
ً
يقول بعض المؤرخين واصفا المںطقة الواقعة بين شمال الفلوجة وغربها إلى هيت خ ل القرن الحادي عشر
اض وعرة خالية واسعة ،كذلك يںصرف هذا الوصف على امتداد ںهر الفرات من هيت إلى الحدود السورية
بأںها أر ٍ
باستثںاء مدينتي حديثة وعاںة ].[١٣
وںتيجة لهذه الهجرات الشمرية الث ث فقد غطت مںطقة أعالي الفرات والجزيرة الفراتية بالسكان ،وقد استوطن
كثير من السادة المںاصير ــ ذراري أمير المديںة المںورة مںصور بن ا مـير جـماز بـن ا مـير شيحـة ــ الحسيںي
المتوفى سںة ٧٢٦هـ١٣٢٥/م ،وكذلك بعض ا شراف العبادلة الحسنيين ــ ذراري أمير مكة المكرمة الشريف عبد
بن الشريف حسن بن الشريف
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اﻟﻔﻠﻮﺟﺔ واﺣﺪاث ﻋﺎم ١١١٨ﻫـ١٧٠٦/م
ً
وعودا على بدء فلقد أدت حالة عدم ا ستقرار وا ںقسامات إلى حروب كثيره فيما بين العشائر ںفسها  ,وقد يهرب
الشيخ المعزول إلى شيخ مںطقة أخرى فيحميه ويظاهره على الشيخ المغتصب فتكون الحرب  ،فاںتشرت روح
التمرد الذي تحركه الحاجة إلى القوت  ,وكاںت تحركات القبائل واخت فها ظواهر عاديه في تاريخ المںطقة  ،وكان
ً
ً
جدا من قبيلة ّ
شمر البوادي العراقية واستوطںتها إ أن هذا الدخول لم
هذا الحال مشجعا لدخول مجموعة كبيرة
يرق للسلطات العثماںية و للعشائر الفراتية و لشيوخها آںذاك وخير من ںقل الصورة الواضحة لوضع ذلك الوقت
هو المحامي عباس العزاوي ،ومما قاله هذا المؤرخ في حوادث سںة ١١١٨هـ ــ  ١٧٠٦م عن قبيلة ّ
شمر ما يلي ]-:[١٥
ً
ً
)إن الوزير "حسن باشا" ] [١٦رأى من شيخ شمر غاںم الحسان عصياںا ،هاجم الشامية وجمع جموعا فاستولى
الرعب على تلك ا ںحاء ،وكان ممن وافقه شيخ الخزاعل في مںاوئة الحكومة ،لما رأوا من عزمها أن تقضي على
العشائر ،إذ استولى على الںاس الخوف ،إ أن هذا الوزير أوقف القوم عںد حدودهم وولد فيهم خشية ،ولما
ً
رأى شيخ شمر أن ركوںه إلى الخزاعل غير مجد مال إلى بغداد مذعںا بالطاعة وعںد خروجه رفع الراية وأبدى أںه
ً
صار شيخا في حين أںه لم يقدم )البيتية( وهي ضريبة تؤخذ على البيوت من أهل البادية  ،واںما وافقه على ذلك
شيوخ آخرون ،رأى الوزير من الضروري التںكيل بهؤ ء لغزوهم وںهبهم وعدم طاعتهم بتأدية )البيتية( فجهز عليهم
ً
جيشه وتوجه بںفسه فعبر الجسر الرضواںي جںوب الفلوجة ووصل إلى موطںهم فلم يجد لهم أثرا  ،فاستراح هںاك
قلي ثم فرق جيشه إلى جهات مختلفة للعثور عليهم واللحاق بهم لضربهم  ،وذهب بںفسه في الطريق السلطاںي
حتى وصل إلى مںزل )مشيهد( ـــ غرب الفلوجة ــــ  ،فحط ركابه واستراح ولم يقف على خبر لهم ،وفي ںتيجة
التحريات أدركهم جيش الوزير لي وصاروا على مقربه مںه فلم يقاتلهم حتى الصباح ،وحينئذ هجم الوزير بجيشه
وأبدى البسالة والشجاعة بما يوصف ،والعشائر ںاضلوا ںضا ليس وراءه ںضال ،إ اںهم لم يستطيعوا المقاومة
ً
ففروا ،وفي هذه الحرب ںالهم ما لم تںله عشيرة ،وان الجںد ںهبوا مواشيهم وأغںامهم وربحوا مںهم أموا كثيرة ،
ً
ً
ومما يحكى أن الحكومة من حين استولت على العراق إلى اليوم لم تںل ظفرا مثل هذا وان العشائر لم تر حربا
كهذه ظهرت فيها الشجاعة والفروسية من الجاںبين بكل معاںيها  ،وأبلى العربان واستماتوا  ،جادلوا بكل طاقتهم
وبما أوتوا من قوة  ،لكںهم قهروا  ،وقتل مںهم خلق كثير  ،وعلى هذا جاء إلى الوزير من بقي مںهم كبار وصغار
وأطفال ونساء فطلبوا ا مان فقبل دخالتهم وعفا عںهم( ٠
ثم يردف ويقول [١٧] :
ً
))كاںت هذه العشيرة تظهر الطاعة أحياںا إ إںها كاںت في الخفاء تغري العشائر البدوية وتحرضها على ا شتراك
معها  ،وبذلك تؤذي السكان غربي الفرات بالںهب والغارة  ،أغار عليها الوزير في شعبان فغںم غںائم تحصى
ً
وعاد إلى بغداد فاستقبله العلماء والوجهاء استقبا فخما  ،وهذه الوقعة كاںت السبب في اںفصال شمر طوقه
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)طوكه( وبعض العشائر مثل المسعود فتبدد شملهم فصاروا شذر مذر  ،فالمسعود استقروا في أطراف المسيب
وكرب ء وشمر طوقه في جزيرة حميد بين ديإلى و)كوت العمارة( [١٨] ((٠
ً
اما لوںكريك فيروي لںا الحدث قائ [١٩] :
))وفي  ١٠٧٦م ) ١١١٨هـ( استدعى حال ّ
شمر العقاب  ،فعبر الباشا الفرات من جںوب الفلوجة  ،وبعد تعقيب
ً
ً
شديد اںزل بها خسـراںات فادحة وسلب أمتعتها((  ،على أن السويدي يقدم لںا وصفا شام لهذه الوقعة يظهر فيها
تحامله على هذا التجمع المهاجر إذ يقول [٢٠] :
))وفي السںة الثامںة عشر بعد المائة وا لف  ،ںجم شر ّ
أشر ا عراب  ،أهل الفساد وأصحاب الخراب ،أ
وهم قبيلة شمر  ،وهؤ ء قبيلة ّ
شر قبيلة ! يأخذون ا مان من الو ة  ،وعلى هذا مكر وحيلة ثم يأخذون إليهم سائر
ً
ً
ً
العشائر ،بعضهم ترغيبا ،وبعضهم تخويفا وترهيبا ،ويثيرون ںار الفتن ،ويبقون على الفساد مدى الزمن ،وسبب
ً
ںجوم فسادهم ،وعدم طاعتهم واںقيادهم أن شيخهم غاںما وحسان )يقصد غاںم الحسان( صارا إلى وادي العصيان
ً
 ،وحطا إثقالهما في أراضي الشامية وجمعا عليهما أهل الحمية  ،حمية الجاهلية  ،ظںا مںهما أن الوزير كأمثاله
ً
 ،وزعما مںهما أن فعله بمن تقدم هو الںادر من أفعاله وأحواله  ،فںاز أهل الفساد بيت بيت  ،وتحدثا بأخبار
الخراب كيت وكيت  ،وصارا افسد من سلمان واعتراهما الغرور والطغيان ٠
ً
ً
أما الخزعلي المشوم فقد ّ
جر على رأسه خرقة الجباںة  ،خوفا من البوارق الفالقة وترك التصدي للخياںة هربا
من الںيازك الحارقة ].[٢١
وأما هما فلما لم يشاهدا حرب الضرغام عياںا  ،لم يلويا إلى ا ںقياد وا ستس م عںاںا  ،وطفقا بمن معهما ينتهبون
القوافل ويقطعون عن السبل الرواحل  ،ويأخذون أموال القرى  ،ويستخدمون كا مراء أكابر الورى  ٠ودمروا من
ً
ً
بقربهم من الفقراء تدميرا  ،حيث عدموا عن ّرد صولتهم ںصيرا وظهيرا  ،وعاملوهم بالجفوة  ،ومؤاخذتهم عںد الهفوة
]٠[٢٢
فعرض أهل القرى أحوالهم على الشهم المظفر ،وشكا أهل القوافل لدى الليث الغضںفر ،فسار إليهم الوزير
المںصور ،بالخميس المظفر المحبور ،ورجال كماة ،وأبطال رماة  ،وفرسان اجياد  ،وںجابة اطواد  ،وكتيبة إسكںدرية
 ،وعصابة رستمية  ،ولما عبر بهم جسر الرضواںية ] ، [٢٣وقارب محل الجمعيـة ))رأى الـدار قفرا والمزار بعيدا((
٠
ً
واںهم قد اںذروا بقدومه  ،وخافوا صولة هجومه  ،فهربوا خائفين ،وتسللوا متخافتين  ،ثم أن الوزير جلس هںيهة
ل ستراحة  ،واختلس غفوة للراحة  ،وجعل العسكر أربع طرائق سار كل إلى جهة با عداء حق  ،فساروا على
شاطئ الفرات ،كل أخذ ںاحية ،مفتشين الجهات عن تلك الفرقة الباغية ]٠[٢٤

Page 168

DOI 10.18502/kss.v4i8.7182

AICHS

فلما سار الوزير بخواصه الفرسان  ،كان سيره إلى ںاحية المشهد )يقصد المشيهد(  ،كما سار كل من تلك
الفرق إلى جهة ومقصد ٠
ً
ولما أشرف بجمعه على ذلك المكان  ،شاهد خيـام ا عداء تعلو في أكںافها الںيران  ،وأبصرهم ںزو رأي
العين ،قد سدت خيامهم بذلك المكان الخافقين ،وهم أبصروه كذلك  ،وشاهدوا سواد خميسه الحالك  ،فتأهبوا
ً
ً
ً
للت قي ،وامتطوا خيـول السباقّ ،
وعبوا كتائبهم خي ورج  ،ورصدوا دون مںازلهم بںادق وںب  ،فحاولت جںود
ّ
العدو
المںازلة ،ورامت المقاتلة والمجادلة ،أولئك الكماة الشجعان ،والغزاة الفرسان  ،المبدون عںد لقاء
ً
ا ستبشار ،المفصح عن حالهم قول بشـار شعـرا )من الطويل(-:
ّ
ظاهـــر ںراقبـه
العــــدو لسخــطــںا**وراقبںا فـــي
وكںــا إذا دب
ٍ
ً
ركبںــا لــه جهــرا بكــل مثقـــف**وابيض تستسقى الدماء مضاربه
وجيش كجںح الليل يزحف بالحصى**وبالشوك والخطى حمرا ںغـــالبه
غدوںا له والشمس في خـدر ّ
امـــها**ںطالعها والطـــل لــم يجـر ذائبه
بضرب يذوق الموت من ذاق طعمه**وتدرك من ںجــى الفــرار مثالبــه
كأن مثار الںقع فوق رؤوسنـــــا**وأسيافںا ليل تهاوى كواكــبه
بعثںا لهم موت الفجــــــاءة إںںا**بںو الموت خفاق عليںا سبائبه
ً
فلم يأذن الدستور حدهم  ،ولم يعتن بعدد ا عداء وعددهم  ،بل تردى بدرعه ،وعدا دون ربعه  ،آخذا بغمده
ً
اللدن السںان  ،متںجدا سيفه الصقيل اليمان  ،وبرز كالطود الطاوي  ،وخرج من بين الصفوف كالضيغم العادي ،
وصار في الميدان يجول ،ويكر على ا عداء ويصول ،يںظم ا بطال بأسمره  ،وينشر هام الرجال بأبيضه  ،ويقضي
على العدو بقطع أبهره  ٠٠٠ثم تںاوشتهم الضراغم من كل جاںب ،وتراجعت عليهم ا بطال من كل مبارز محارب،
فروي ا سمر بعد ظمأه وشبع ا بيض بعد السغب من هام أعدائه  ،وںثرت الرؤوس  ،وأزهقت الںفوس  ،وقامت
الحرب على ساق  ،وظهر في ا عداء ا ںمحاق  ،وںدموا على ما عولوا  ،وعاتبوا ںفوسهم على ما فعلوا  ،وهربوا
من بين الںاب والظفر  ،وحف

ا حزاب بالںصر  ،ورمى أهل الخراب بالذل والقهر  ،وكشر لهم الشوم عن ںاب

مكفهر  ،وتركوا الخيل وا طفال ،وصارت الجمال وا غںام  ،وسائر الثروة بيد ا ستغںام  ،ولجوا إذ ولجوا في
غيل صعب الدخول  ،يمكن إليهم الوصول ،طوله مقدار أربعة فراسخ  ،وعرضه مقدار فرسخ  ،وتركوا نساءهم
فرائس ا شبال  ،وفدوا أںفسهم بالعيال والمال ٠
ثم لما عزم المظفر على الرحيل  ،والرجعة بعد قضاء الوطر على التكمين  ،لطف با طفال والبںات والنساء
الثيبات  ،وأطلقهم  ،ووجههم إلى ںاحية أهاليهم  ،وبمن ںجا ألحقهم  ،فيا

دره من رجل سعيد ذي سعود !! ويا

حبذا متخلق بأخ ق المكارم والجود  ،ولم يتفق مثل هذا الظفر  ،مںذ فتح بغداد إلى هذا السفر  ،واقر أعداؤه
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اللئام ا بطال  ،بأںهم ما شاهدوا قط هذه ا هوال  ،من غيره في صف القتال  ،على أںهم قاتلوه قتال مشتد ،
وصالوا عليه صولة محتد  ،خوفا على عيالهم وأںفسهم وأو دهم  ،وان اسراءه الصغار والكبار والنساء الثيبات
وا بكار  ،حين أرجعهم يحمدون شيمه أجمعهم ٠
ثم اںه رجع إلى بغداد  ،وخرج ستقباله العلمـاء وا مـراء  ،وا كـابر والرؤساء ((٠٠٠
ً
وتعقيبا على رواية السويدي وما فيها من المدح وا طراء ومباركة لما فعله هذا الباشا فںقول  :إن ما كتبه
السويدي العربي العباسي الهاشمي بقلمه هو أكثر مضاضة مما فعله الباشا التركي بسيفه فاںا

واںا إليه راجعون

]٠[٢٥
لكںںا مع ذلك ربما ںجد في تحامل السويدي ـ وهو سليل ا سرة العباسية الشريفة ـ على ا شراف وتجمع
ّ
شمر ما يسوغه من جاںبںا إذا ما علمںا وعرفںا حقيقة ودوافع تأليف الكتاب ںفسه ٠
ً
فالسويدي ولد سںة ١١٣٤هـ١٧٢١/م وأحداث الكتاب جرت قبل و دته أص  ،وإذا ما علمںا أن هذا الكتاب
تم تأليفه ً
بںاء على طلب وتكليف من السيدة خديجة خاںم بنت قرة مصطفى باشا ،التي ںقل رغبتها موفد لها إلى
ً
ً
السيد عبـد الرحمن السويدي ))في أن يؤلف كتابا مستق في سيرة واليي بغداد  ،جدها الوزير حسن باشا وخالها
الوزير أحمد باشا ٠[٢٦] ((٠
وقد حظ الشيخ السويدي ))أن معلوماته عن السںين التي سبقت و دته أو التي لم يكن يعي أحداثها لصغر
سںه ،مستمدة في اغلبها مما رواه له أبوه الشيخ عبد

 ٠٠ومن روايات كان قد سمعها من آخرين  ٠٠علماء

وموظفين وقادة عسكريين .[٢٧] ((٠
ً
فكيف سيكتب لهذه الخاںم تاريخ جدها وخالها  ،هل يذكر الحقائق على عواهںها ليضمںها كتابا تريد هي أن
مؤثر وكل
تفتخر فيه وتعتز ؟ وهل يطلق لخياله العںان ليروي ا حداث على حالها ؟ أم يذكر لها كل
ٍ
جميل وكل ٍ
ً
وشر القبائل ّ ،
مطںبا في أوصاف البطولة والفداء  ،وما سواه فهم أوغاد واعداء ّ
اشر ا عراب  ،أهل الفساد
ںصر
ٍ
ّ
واصحاب الخراب ٠٠٠الخ من الںعوت  ،وهو هںا يذكرںا بأبي إسحاق الصابي يوم الف كتاب التاجي في أخبار
الدولة الديلمية لعضد الدولة البويهي بعد أن كان قد غضب عليه وقرر أن يلقيه تحت أقدام الفيلة  ،فتشفعوا له
ّ
ً
ً
ً
واطلق سراحه آمرا إياه أن يؤلف كتابا في أخبار دولتهم الديلمية  ،فألف كتابا سماه )التاجي( نسبة حد ألقاب
عضد الدولة البويهي ٠
فكيف سيكتب تاريخ دولتهم  ،هل ّ
سيدون مالهم وما عليهم أم يںمقه ويبعد عںه كل شائبة؟ وقد كان الجواب
ً
عںد الصابي ںفسه يوم دخل عليه صديق له  ،فوجده مشغو بالتعليق والتسويد والتبييض  ،فسأله عما يشغله فأجابه
)) :أباطيل أںمقها  ،وأكاذيب الفقها  ، [٢٨] ((٠وهںا ںقول كيف سيكتب السويدي لهذه الخاںم تاريخ أهلها ؟ ٠
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و شك أن السياسة العثماںية القائمة على فرض الضرائب وںهب ا موال باستمرار في وقت ضلت فيه ا وضاع
ا جتماعية وا قتصادية السيئة سمة عامة عادت إلى مقاومة شديدة  ،و سيما أن السلطة كاںت تلجأ في ا عم
ا غلب إلى استخدام القوة المسلحة كراه العشائر على الخضوع لها ٠
لقد استقر هذا التجمع الكبير من شمر بقيادة الشيخ غاںم الحسان في مںطقة المشيهد الواقعة غرب الفلوجة
ً
بيںها وبين مديںة الرمادي  ١٠كيلومتر تقريبا ] ،[٢٩وغاںم الحسان هو من ذرية علي الخواري بن الحسن الثائر
 ،وحسن هذا أعقب أربعة أو د هم

المليط والحسين ا كبر وطاهر وعلي الخواري وهؤ ء ا ربعة يسمون

)الملطة( وحسن الثائر بن أبو الحسن جعفر الخواري  ،وجعفر هذا يقال لجميع ولده الشجرية  ،إ أن الحسن
الشجري بن علي الخواري قد اختص بها  ،وجعفر الخواري بن ا مام موسى الكاظم بن ا مام جعفر الصادق بن
ا مام

الباقر بن ا مام زين العابدين بن ا مام الشهيد الحسين بن أمير المؤمںين علي بن أبي طالب عليهم

الس م ] ، [٣٠ونسبـه هـو ])) : [٣١غاںم ـ كان حيا سںة  ١١١٨هـ١٧٠٦/م ـ بن حسان بن ذياب بن ذياب بن زين
بن علي بن

الدين بن ںاصر الدين بن الحسين بن سلطان بن كمال الدين بن الحسين بن سلطان بن احمد بن
ً
حسين بن علي بن سالم بن علي بن صبره بن موسى بن علي الخواري المذكور] ، [٣٢إذا فالشجرية أو الشجيرية
ــ كما يطلق عليهم اليوم ــ هم ساده حسيںيون شك في نسبهم  ،ومن قال غير ذلك فهـو على خطأ  ،ومںهم آل
غاںم الحسان شيوخ ا سلم من ّ
شمر اليوم  ،وان مںطقة السجارية التي تسكںها اليوم قبيلة البو فهد كان اسمها
ً
سابقا الشجرية فسميت تحريفا الشجارية أو السجارية  ،وهذا معلوم عںد جميع البو فهد ]٠[٣٣
ويصف لںا لوںكريك ] [٣٤المںطقة المحصورة بيـن الفلـوجة وهيت فيقـول )) :وإلى شمال مںطقة ںاصر وغربها
كاںت سطوة أبي ريشه المشهورة سائدة ،وربما كاںت بين المںطقتين أراضي وعره وخاليه واسعة  ((٠أي من مںطقة
ّ
بالخلو والسعة والوعورة  ،والمقصود بںاصر  ،هو أمير القشعم ںاصر بن مهںا  ،ومںطقة
الفلوجة إلى هيت هي المعںية
المشيهد التي وقعت فيها المعركة بين القوات العثماںية وتجمع شمر تقع على طريق فلوجة ــ هيت ،و شك أن
هذه المںطقة واسعه تمتد على ںهر الفرات بمسافة  ١٠٠كيلو متر أو يزيد على طفوف صحراء الشامية الواسعة ذات
ال الوفير والماء الغزير وهذا كل ما يتمںاه البدوي] ، [٣٥ولكن ّ
شمر ليس هذا كل مںاها بل تكتم في داخلها
ً
شعورا تحرريا من التسلط ا جںبي  ،وما دواعي تركها لموطںها ا صلي في الحجاز وںجد إ ںها ثارت بوجه
الدخ ء سواء كاںوا من المماليك أم المغول أم ا تراك أم عم ئهم من الذين كاںت تحركهم جهات أجںبية عاملة
في جزيرة العرب  ،أو ممن كان يتستر بصفة السياحة أو ا ستشراق ].[٣٦

اﻟﺨﺎﺗﻤﺔ
من خ ل هذا البحث المتواضع اتضح لںا ما يلي:
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• الفلوجة من بين أهم مدن محافظة ا ںبار القديمة.
• هذه المديںة كاںت هي الممر الحيوي لكل الهجرات العربية التي قدمت من الجزيرة العربية متجهة إلى
المراتع الخصبة  ،بل وهي الممر الذي غںى عںه الذي يربط العراق والجزيرة العربية بالشام ومصر.
• كان هںاك جںوبي الفلوجة جسرا معقود على الفرات يسمى بالجسر الرضواںي  ،ذلك الجسر الذي عبره
المهاجرون كما عبره الجيش العثماںي لم حقتهم.
• المشيهد اليوم ُيطلق عليها تلة المشيهد وهي كاںت تابعة للفلوجة يوم لم تكن مديںة الرمادي موجودة  ،فهي
تقع غرب الفلوجة بمںتصف الطريق بيںها وبين والرمادي.
• بعد المعركة التي رجحت فيها الكفة للعثماںيين تشتت التجمع الشمري واںتشر في ربوع العراق والشام
والخليج العربي بساحليه.
ً
• اتضح من خ ل البحث ان العراق كان مقصدا لهجرات كبرى قادمة من الجزيرة العربية  ،وان هذه
الهجرات هي التي حفظت وجه العراق العروبي بعد محاو ت عدة لتفريسه.
• وبذلك تكون الفلوجة قلب العراق الںابض الذي ضخ له الدماء الجديدة والتي ساهمت في الحفاظ على
عروبته ٠

اﻟﻬﻮاﻣﺶ واﻟﺘﻌﻠﻴﻘﺎت
ﻣﻼﺣﻈﺔ :ﺳﺄذﻛﺮ ﻫﻨﺎ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻋﻦ اﻟﻤﺼﺪر واﻟﻤﺮﺟﻊ ﻣﺎ ﻳﻐﻨﻴﻨﺎ ﻋﻦ اﻋﺪاد ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻟﻠﻤﺼﺎدر
واﻟﻤﺮاﺟﻊ
] [١لوںكريك  ،ستيفن هامسلي  ،اربعة قرون من تاريخ العراق الحديث  ،ترجمة جعفر الخياط  ،ط) ، ٤بغداد ١٩٦٨م(  ،ص ٧٤ ،٧٢
] [٢حائل مديںة تقع في شمال ںجد  ،وهي مقر امارة مںطقة حائل  ،وتشتهر بالجبلين الشهيرين ))اجا وسلمى((  ،وهي تقع في سفح جبل
اجا من الشرق  ،غربي وادي ا ديرع وفي قلبها تقع بئر سماح  ،وتطل قمم اجا على المديںة  ،بل يكاد الجبل ان يحتظںها  ،إذ ّ
يحدها من
ً
الشمال والغرب  ،وكاںت حائل في القرن التاسع عشر واوائل القرن العشرين مركزا مارة الجبل التي حكمها آل علي ومن بعدهم اسرة
آل رشيد  ،وامتد ںفوذها وقت ّقوتها إلى معظم ارجاء ںجد وبعض المںاطق المجاورة حتى احتلها عبد العزيز آل سعود في عام  ١٩٢١م ،
بعد ان اصابها الضعف واںهكت اهلها الحروب  ،يںظر  :الجاسر  ،حمد  ،المعجم الجغرافي للب د العربية السعودية  ،ق ،١ص  ،٢٩٣اںظر
كذلك  :الوكيبيديا ar.m.wikipeda.org
] [٣العبدلي  ،جاسم

 ،التجمع ّ
الشمري  ،قراءة في هجرته صوب العراق والشام  ،بحث على ا لة الكاتبة  ،ص٥

] [٤المصدر ںفسه  ،ص٦
] [٥العبدلي  ،جاسم
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] [٦لوںكريك  ،اربعة قرون من تاريخ العراق الحديث  ،ص١٠٣ــ١٠٤؛ العبدلي  ،التجمع الشمري  ،ص٨
] [٧السويدي  ،عبدالرحمن بن عبد  ،حديقة الزوراء في سيرة الوزراء  ،تحقيق د ٠عماد عبدالس م رؤوف ) ،بغداد  ، (٢٠٠٣ص ١٠٠؛ لوںكريك
 ،اربعة قرون  ،ص١٠٤
] [٨السويدي  ،المصدر ںفسه  ،ص١٠٤ــ١٠٥
] [٩العبدلي  ،التجمع الشمري  ،ص٧
] [١٠للتفاصيل عن هذه الهجرة يںظر  :العزاوي  ،عباس  ،عشائر العراق ) ،بيروت  ،ب ( ج ،٣ص ،٢٠٣السامرائي  ،قاسم حسن آل شامان ،
الياقوت المںثور في ذرية ا مير مںصور  ،دراسة قيد ا ںجاز  ،ص١١٩
] [١١لوںكريك  ،المصدر السابق  ،ص٢٦٠
] [١٢العبدلي  ،التجمع الشمري  ،ص٧
] [١٣لوںكريك  ،المصدر السابق  ،ص٥٦
] [١٤العبدلي  ،التجمع الشمري  ،ص٨
] [١٥تاريخ العراق بين احت لين ) ،بيروت  ،ب ( ج ، ٥ص ١٦٩ــ ١٧٠
ّ
] [١٦الوزير حسن باشا بن مصطفى بك  ،تولى و ية بغداد  ،وقد الف السيد السويدي كتابه سابق الذكر في مںاقبه  ،تولى حسن باشا مسؤوليته
في بغداد ما بين ) ١٣صفر  ١١١٦هـ وحتى جمادى ا خرة ١١٣٦هـ(  ،رؤوف  ،د ٠عماد عبدالس م  ،ادارة العراق )بغداد ١٩٩٢م( ،ص٦٠
] [١٧العزاوي  ،تاريخ العراق  ،ج ، ٥ص١٧٠
] [١٨العزاوي  ،المصدر ںفسه  ،ج ، ٥ص١٩٨ــ١٩٩
] [١٩اربعة قرون من تاريخ العراق الحديث  ،ص١٥٦
] [٢٠حديقة الزوراء  ،ص ١٠٠وما بعدها
] [٢١السويدي  ،المصدر ںفسه  ،ص١٠١
] [٢٢السويدي  ،المصدر والصفحة ںفسيهما
ّ
ّ
))سماه العزاوي  ،الجسر الرضواںي  ،والرضواںية ارض في الجاںب الغربي
] [٢٣يعلق الدكتور عماد عبدالس م على جسر الرضواںية فيقول :
ً
ً
من بغداد لما تزل معروفة  ،ولكن ليس واضحا موقع هذا الجسر  ،والظاهر اںه كان مںصوبا على ںهر الفرات  ،بد لة ما ذكره مرتضى آل
ںظمي في كتابه )كلشن خلفا( ص ٣٢٢من ان الوالي المذكور عبر ںهر الفرات واتجه ںحو تجمعاتهم  ،وتجمعاتهم تلك كاںت تقع غربي ںهر
الفرات((  ،حديقة الزوراء ص ،١٠١هامش المحقق  ،مخطوطتںا  :الياقوت المںثور  ،ص١٠٦
] [٢٤السويدي  ،المصدر السابق  ،ص ١٠٠وما بعدها
] [٢٥العبدلي  ،ا خبار اللطاف  ،ص٢٢
] [٢٦السويدي  ،المصدر السابق  ،ص٣ــ ٤مقدمة المحقق
] [٢٧السويدي  ،المصدر والصفحة ںفسيهما
] [٢٨ابن خلكان  ،وفيات ا عيان واںباء ابںاء الزمان  ،تحقيق د ٠احسان عباس ) ،بيروت ب ( ج ، ١ص ، ٥٣واںظر كذلك كتاب المںتزع من
كتاب التاجي في اخبار الدولة الديلمية  ،بي اسحاق الصابي  ،تحقيق د٠

حسين الزبيدي )بغداد١٩٧٧ ،م( ص ٦مقدمة المحقق

] [٢٩وبصدد ))المشيهد(( ف بد لںا من ا شارة إلى ان الدكتور عماد عبد الس م رؤوف بدا مرتبكا في تحديد موقعها الجغرافي من خ ل تحقيقه
لحديقة الزوراء للسويدي  ،إذ يذكر في صددها هامش ص١٠٢ما ںصه )) :لم يذكر ــ يقصد مؤلف الحديقة ــ ّ
اي مشهد يعںي  ،والراجح اںه
مشهد علي )عليه الس م( في مديںة الںجف  ،لكن عباس العزاوي يذكر اںه وصل ـــ اي الوزير ــ إلى مںزل المشيهد فحط ركابه  ،فهو هںا
بالتصغير  ،وعلى وفق سياق عبارته يكون مجرد مںزل او محطة على الطريق((  ،لكن العزاوي يذكر المشيهد في فهارس كتابه ص١٧٠هكذا
ً
 :مشيهد )الرمادي(  ،كما ان المحقق الفاضل لم يںتبه حسبما يبدو إلى م لوںكريك الذي يوضح موقع المںطقة المذكورة آںفا إذ يقول :
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))فعبر الباشا الفرات من جںوب الفلوجة((  ،المصدر والصفحة ںفسيهما  ،ما يحسم امر تحديدها في ا ںبار بين الفلوجة والرمادي .واقول
زال هذا ا سم ُيطلق على تلك التلة غرب الفلوجة
] [٣٠العبدلي  ،ا خبار اللطاف  ،ص٢٣
] [٣١العزاوي  ،عشائر العراق  ،ج ، ١ص  ٢٠٧؛ تاريخ العراق  ،ج ، ٥ص ١٩٧
] [٣٢ابن شدقم  ،ضامن  ،تحفة ا زهار وز ل ا ںهار  ،تحقيق كامل سلمان الجبوري )بيروت ١٩٩٩م(  ،مجلد  ، ٢ق ، ١ص ١٩١وما بعدها
] [٣٣العبدلي  ،ا خبار اللطاف  ،ص٢٣
] [٣٤اربعة قرون من تاريخ العراق الحديث  ،ص٥٦
] [٣٥العبدلي  ،ا خبار اللطاف  ،ص٢٣
] [٣٦المصدر والصفحة ںفسيهما.
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ﺑﺴﻢ ﷲ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﻴﻢ
اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ:
الحمد

رب المشارق والمغارب ،والص ة والس م على سيدںا

وآله الطاهرين وصحبه الغر الميامين.

وبعد:
ً
لقد أںعم تعالى على هذه ا مة المباركة ،أن هيأ لها جهابذة من العلماء والفقهاء أفذاذا في العلوم الشرعية،
ً
فكاںوا فقهاء هذه ا مة ،ومصابيحها من الظ م ،وقد تركوا لںا ثروة علمية عظيمة ،وكںوزا في مختلف مجا ت
المعرفة ،و الذين توجه الںاس إليهم ،واتبعوا آراءهم ،وساروا على فتاواهم ،فكان سبب اختيارںا للموضوع ،أن
مديںة الفلوجة تعد من المدن العراقية التي امتازت بكثرة مساجدها ومدارسها الدينية ،ومںها المدرسة ا صفية التي
ً
كاںت مصدرا لنشر العلم وتخريج العلماء في العراق ،كما تعتبر ا صفية في مديںة الفلوجة من المدارس ا س مية
التي كاںت تدعو إلى الوسطية وا عتدال وںبذ التطرف وذلك من خ ل اختيار القائمين عليها مںاهج دراسية
متميزة ،ومن بين هذه المںاهج كتاب متن الغاية والتقريب الذي ںحن بصدد بحثه في هذا المؤتمر ،ولهذا أرتأيںا
ً
أن يكون البحث تحت عںوان )ا صفية ودورها في مديںة الفلوجة كتاب متن الغاية والتقريب أںموذجا( ،وتضمن
على مقدمة ومبحثين وخاتمة ومصادر ،أما المقدمة فهذه ،وأما المبحث ا ول ففيه ا صفية ومديںة الفلوجة وفيه
مطلبان :المطلب ا ول :التعريف با صفية وسبب تسميتها والمطلب الثاںي :دور ا صفية في مديںة الفلوجة،
والمبحث الثاںي متن الغاية والتقريب مںهجيته وأثره على مديںة الفلوجة وفيه مطلبان :المطلب ا ول :التعريف
بمتن الغاية والتقريب المطلب الثاںي :مںهجية متن الغاية والتقريب وأثره على مديںة الفلوجة ،ثم الخاتمة وذكرںا
فيها أهم الںتائج التي توصلںا إليها ،والمصادر والمراجع التي اعتمدںا عليها في توثيق الںصوص.
وںتقدم بالشكر والتقدير ل ستاذ الدكتور أحمد عباس مهںا العيساوي ،وا ستاذ المساعد الدكتور حاتم حمدان
ً
الشجيري ،وأخيرا :هذا ما استطعںا الوصول إليه ،فما كان فيه من صواب فمن توفيق  ،وما كان فيه من خطأ
فمن أںفسںا ،سائلين المولى أن ّ
يمن ّ
عليںا بالصواب ويعصم القلم من الزلل والںفس والهوى ،إںه سميع مجيب.
الباحثان

اﻵﺻﻔﻴﺔ وﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﻔﻠﻮﺟﺔ
وﻓﻴﻪ ﻣﻄﻠﺒﺎن:
اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول :اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﺎﻵﺻﻔﻴﺔ وﺳﺒﺐ ﺗﺴﻤﻴﺘﻬﺎ
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اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻲﻧ :دور اﻵﺻﻔﻴﺔ ﻲﻓ ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﻔﻠﻮﺟﺔ
اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻷول :اﻵﺻﻔﻴﺔ وﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﻔﻠﻮﺟﺔ

وسنتںاول في هذا المبحث التعريف با صفية في بغداد والفلوجة و سبب تسميتها وسيكون ذلك في ا تي:

اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول :اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﺎﻵﺻﻔﻴﺔ وﺳﺒﺐ ﺗﺴﻤﻴﺘﻬﺎ
أوﻻ ً :تعريف ا صفية
ا صفية اسم يطلق ويراد بها معالم أثرية معروفة كعاصمة )حيدر آباد الدكن في الهںد( والخزاںة ا صفية

)(١

وكل ما يطلق على النسخ المخطوطة في هذه الخزاںة بالنسخ ا صفية ) (٢واتسعت هذه التسمية حتى شملت بغداد
والفلوجة فاصبح في بغداد )جامع ا صفية( وهو جامع معروف يقع بالقرب من الجسر القديم والمعروف )بجسر
الشهداء( اليوم المطل على ںهر دجلة وكاںوا يسموںه بجامع )المولى خاںة او تكية المولى خاںة( والذي اتخذه
الدراويش تكية لهم.

)(٣

ﺛﺎﻧﻴﺎ ً :سبب تسميتها با صفية
ان سبب تسميت ا صفية بهذا ا سم :سميت با صفية نسبة إلى الوزير داود باشا المعروف بـ )آصف الزمان(
وقد جعل في الجامع مدرستين اولى وثاںوية وأقام فيه واعظا ومدرسا ومجموعة من المؤذںين والخدم وجعل لهم
مخصصات.

)(٤

ﺛﺎﻟﺜﺎً :المدرسة ا صفية في بغداد
اما المدرسة ا صفية في بغداد فهي من المدارس ا ثرية والتي تعد مرفقا من مرافق
المدرسة المستںصرية والتي اعاد عمارتها والي بغداد الوزير داود ) (٥باشا في عام )١٢٤٢هـ ـ١٨٢٦م(.
راﺑﻌﺎ ً :المدرسة ا صفية في الفلوجة
وسنتںاول فيه التعريف بمديںة الفلوجة ثم التعريف بالمدرسة ا صفية فيها وشيوخها:
١ـ التعريف بمديںة الفلوجة:
الفلوجة مديںة من مدن العراق تابعة لمحافظة ا ںبار تبعد عن بغداد ) (٦٠كيلوا مترا تقريبا .وهي من آثار
الدولة العباسية أيام الخليفة أبي العباس السفاح .ويرجع اصل تسميتها كما ذهب اليه بعض الباحثين إلى الكلمة
ا كادية )بلوكاتوا(او )فلوقات( بيںما ذهب البعض ا خر من الباحثين إلى ان اسم الفلوجة عربي فصيح مأخوذ
من الفلج )يعںي التشقق( وهذا يعںي ان ا رض الزراعية تتفلج أي تتشقق اذا كاںت صالحة للزراعة وهذا هو الراي
ا كثر صوابا لوجود مصدر مائي دائم يزيد في تشقق ا رض وهذا دليل ص حيتها للزرع ) (٦حيث جاء في كتب
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اهل اللغة عن معںى الفلوجة ما يؤيد ذلك فقالوا :الفلج بفتح الفاء وسكون ال م)شق ا رض للزراعة( ن فلج
ا رض بمعںى شقها يعںي ص حها والفلوجة تعںي ا رض المصلحة للزرع ولهذا سمي مكان في الفرات )فلوجة(

)(٧

فسميت بهذا ا سم وقد ذكر الحموي الفلوجة فقال) :الفلوجة بالفتح ثم التشديد وواو ساكںة وجيم قال الليث:
ف ليج السواد قراها وإحداها الفلوجة (٨) (..وبين موقعها الشيخ محمود ا لوسي ت)١٩٢٤هـ ) ((٩فقال) :هي التي
على شاطئ الفرات( ) (١٠وقد ںقل بعض المؤرخين ان اسمها ورد ذكره عںد )الرحالين( )والتجار( الذين كاںوا يمرون
بها في رح تهم وتجاراتهم ومن هؤ ء المؤرخين المؤرخ )عباس العزاوي ت ١٩٧٢م ) (١١في حجة بيع أو وثيقة بيع
ملك( ).(١٢وذكر اسمها في العهد العثماںي عںدما اتخذوها ميداںا للقتال بين العشائر او مكان للراحة يرتاحون فيه
الو ة.

)(١٣

عرفت هذه المديںة بكثرة مساجدها حتى لقبت )بأم المساجد( والقادم اليها يراها من خ ل مںاراتها العالية
وقد بلغت عدد مساجدها ما يقارب)(٥٠٠مسجد مںها )جامع الفلوجة الكبير(والذي يعد من اشهر جوامع الفلوجة
واقدمها عهدا حيث تم تأسيسه في عام ١٨٩٨م على ضفاف ںهر الفرات وعرف فيما بعد بجامع )الشيخ عبد العزيز
سالم السامرائي( وذلك للدور الكبير الذي قام به الشيخ رحمه
ويعود بںاء هذا الجامع كما ذكر ا ستاذ)

في توعية الںاس وتعليمهم أمور ديںهم.

شاكر المحمدي( إلى الفريق كاظم باشا الذي كان يحب العلماء

وكان يكثر من زياراته إلى مديںة الفلوجة فقام ببںاء هذا الجامع )١٢١٤هـ ـ١٨٩٨م( الذي سمي بجامع كاظم باشا ثم
سمي فيما بعد بجامع الفلوجة الكبير وقد كان )لمصطفى بيك والد حسن بيك(دورا كبيرا في ترغيب الفريق كاظم
باشا على بںائه ليكون أول جامع في مديںة الفلوجة ).(١٤
 ٢ـ المدرسة ا صفية في الفلوجة:
فقد جاءت تسميتها من المدرسة ا صفية الدينية في بغداد لتكون مثا لها ولتحذو حذوها في طلب العلم
وقد تم تأسيسها في الجامع الكبير عام١٩٤٤م من قبل الشيخ)حامد الم حويش( ) (١٥لتصبح مںارا للعلم والعلماء
من جميع اںحاء العالم وخاصة في العراق في مديںة الفلوجة وںواحيها التابعة لها وعموم محافظة ا ںبار وقد
تولى التدريس وا شراف على هذه المدرسة مؤسسها الشيخ حامد الم حتى عام ١٩٤٦م وبعدها أسںدت إلى
القاضي

امين الخطيب لكن القاضي ما ان توفي عام )١٩٤٨م( فأسںدت المدرسة إلى الشيخ عبد العزيز سالم

السامرائي،فتولى التدريس وا شراف عليها فاصبح هو المتولي العام على الجامع ومدرسته امامة وخطابة ووعظا
وتدريسا واشرافا وادارة وبه رحمه

تعالى اخذ جامع الفلوجة الكبير والمدرسة ا صفية دورهما الحقيقي في

توجيه الںاس ونشر العلم فأفںى عمره في ا رشاد والفتوى وتعليم الط ب فتخرج به عدد كبير من العلماء والخطباء
بل ان اكثر علماء ا ںبار من ط ب هذا الشيخ الفاضل ولم يقتصر نشاطه على ذلك بل كان يوجه الںاس ويحارب
البدع والتقاليد البالية في الفلوجة والمںاطق المحيطة بها فاصبح لعموم الںاس ابا واخا وصديقا وفي عام  ١٩٦٣تم
تجديدها مع الجامع الكبير وفي عام)١٩٧١م( وبعد عودة الشيخ عبد العزيز السامرائي إلى مديںة سامراء تولى
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الشيخ ابراهيم رحيم الجدي ادارة المدرسة حتى عام)١٩٧٢م( ثم الشيخ خليل

الفياض حتى عام)١٩٧٣م(

ثم الشيخ علي هاشم حسين بطي العيساوي ثم ما لبثت المدرسة ان اغلقت عام)١٩٧٥م( ن الحكومة آںذاك
الغت المدارس الدينية فأخرجت المدرسة ا صفية من الجامع وسميت بــ)المعهد ا س مي في الفلوجة( ظل
تابعا ل وقاف واصبحت مدة الدراسة فيه ستة اعوام وتولى الشيخ عبدالستار حردان العلواںي ادارته ما بين عامي
١٩٧٥ـ ١٩٨٠م ثم في عام ١٩٨٠م غير اسم هذا المعهد إلى اعدادية الدراسات ا س مية في الفلوجة واصبحت تابعة
لوزارة التربية ومدة الدراسة فيها ث ثة اعوام بعد الثالث المتوسط وتولى ا ستاذ عماش فرحان علي المعاضيدي
ادارتها مابين عامي ١٩٨٠ـ١٩٨٧م ثم تولى ادارتها ا ستاذ محمود عبد عجيل ثم تولى ادارتها ا ستاذ احمد عواد ثم
تولى ادارتها ا ستاذ يوسف مخلف ش ل ثم تولى ادارتها ا ستاذ حقي اسماعيل ثم تولى ادارتها ا ستاذ عباس
عبد مصلح ثم تولى ادارتها ا ستاذ عبد

عباس علي ).(١٦

وفي عام  ٢٠٠٤تم قصف مںارة الجامع من قبل القوات ا مريكية المحتلة ثم تدمير المدرسة بالكامل .ولم يكن
اثر المدرسة ا صفية في الفلوجة مقتصرا على تخريج العلماء بل كان لها دور في انشاء مدارس دينية جديدة على
مںوال المدرسة ا صفية ومن هذه المدارس المدرسة الدينية في كبيسة التي انشاها الشيخ عبد الستار الم طه في
جامع عثمان افںدي عام ) (١٩٦١ومدرسة الرمادي الدينية التي انشاها الشيخ عبد الملك السعدي عام )١٩٦٦م( في
جامع الرمادي الكبير ومدرسة هيت الدينية التي انشاها الشيخ ابراهيم رحيم الجدي في جامع عثمان بن عفان
عام ١٩٦٨م ومدرسة الخالدية الدينية التي انشاها الشيخ ايوب

الفياض عام )١٩٧١م( لم تكن الفلوجة ذات

الطابع ا س مي لتترك ابںاءها من غير مدارس اس مية تربيتهم على الشرع والخلق فأعيد افتتاح مدارس دينية
جديدة تابعة لــ)مديرية التعليم ا س مية(التابعة ل وقاف وامتازت هذه الحقبة بافتتاح مدارس اس مية للبںات
ومدة الدراسة في هذه المدارس بحسب التقديم فاذا قدم اليها الطالب او الطالبة من الصف السادس ا بتدائي
كاںت مدة الدراسة ستة اعوام واذا قدم اليها من الصف الثالث متوسط كاںت ث ثة اعوام وهذه المدارس هي
مدرسة الحضرة المحمدية ا س مية التي اسست عام)١٩٩١م( وتولى ادارتها الشيخ هشام عبد الكريم ا لوسي إلى
عام)٢٠٠١م( ثم ا ستاذ ںاجي خلف الف حي إلى عام)٢٠٠٣م( ثم الشيخ حمزة العيساوي إلى )٢٠٠٥م( ثم الشيخ
عبد القادر بهجة ا لوسي إلى عام)٢٠١٣م( ثم الشيخ خالد فليح حسن وكالة ومن هذه المدارس ايضا مدرسة
الشيخ عبد العزيز سالم السامرائي ا س مية التي اسست عام)٢٠٠٣م( وتولى ادارتها الشيخ عبد الستار حردان
العلواںي إلى عام)٢٠٠٥م( ثم الشيخ محمود عبد العزيز العاںي إلى عام)٢٠٠٧م( ثم د.طه عفان الحمداںي وكالة
ثم الشيخ

سبتي الكبيسي ومںها أيضا ثاںوية ام عمارة نسيبة ا ںصارية ا س مية للبںات التي اسست عام

)٢٠٠٤م( وتولت ادارتها السيدة ام حذيفة اںعام فاضل رشيد ومںها ثاںوية الفرقان ا قرائية التي اسست عام )٢٠١١م(
وتولى ادارتها الشيخ عبد المںعم الفياض ثم ا ستاذ اںمار هاشم ومںها الثاںوية ا صفية ا س مية في الفلوجة التي
اسست عام ) (٢٠١١وتولى ادارتها الشيخ عبد
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التي اسست عام ) (٢٠١٢وتولت ادارتها السيدة ميموںة احمد عيدان هذه اضمامة تاريخية اردت بها التعريف
بالمدرسة ا صفية الفلوجية العريقة التي كان لها اثر في نشر العلم وفتح المدارس الدينية وتوجيه الںاس وبںاء
المجتمع في مںتصف القرن الماضي ل ث ثين عام ).(١٧

اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻲﻧ :دور اﻵﺻﻔﻴﺔ ﻲﻓ ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﻔﻠﻮﺟﺔ
ںتكلم في هذا المطلب عن دور ا صفية في مديںة الفلوجة وعںدما ںقول ا صفية ںعںي بها المدرسة ا صفية التى
ًدرس فيها أكابر العلماء من أهل المديںة وخارجها الذين لعبوا دورا كبيرا في نشر العلم في ربوع هذه المديںة
والقضاء على الجهل وخاصة العلوم الشرعية ومن أوائل الذين درسوا فيها مشايخ كثر مںهم:
َ
.١الشيخ حامد الم حويش :فهو من المؤسسين والداعمين لهذه المدرسة والذي له فضل كبير على اهل هذه
المديںة حيث يعود نسبه إلى ا مام موسى الكاظم ولد)١٣١٦هــ ـــ١٨٩٨م( في سوريا قضاء)دير الزور( كان اماما
وخطيبا في جامع الفلوجة الكبير الذي فيه المدرسة ا صفية حتى ںقله إلى بغداد عام ٢٥/٧/١٩٤٦م ).(١٨
 .٢القاضي

امين الخطيب :عالم فاضل له مكاںة كبيرة عںد اهل الفلوجة وله دور كبير في نشر العلم في

المديںة حيث تولى التدريس بعد الشيخ حامد الم حويش وكان بارعا في العلوم الشرعية وخاصة الفقهية
مںها،حيث تصدر للفتوى وحل مشاكل الںاس.توفي في مديںة الفلوجة في ٢٣/٤/١٩٤٨م ودفن في مقبرتها
القديمة.

)(١٩

 .٣الشيخ عبد العزيز سالم بن صںع

بن علي السامرائي من عشيرة معروفة في سامراء اسمها)البوںيسان(

ولهذه العشيرة فروع كثيرة في العراق وخارجه في الحجاز واليمن وغيرها،وهو من السادة ا شراف الحسيںية ) (٢٠ولد
رحمه

في مديںة سامراء ) (٢١سںة١٣٣٢هـ ــ١٩١٤م بحسب شهادة دائرة ا حوال المدںية في سامراء ) (٢٢اشتهرت

عائلته رحمه

بالعلم وحب العلماء وكان والده رحمه

يشتهر بالتقوى والص ح وحبه للعلم ،وكان له من ا و د

ث ثة كلهم علماء وكان أكبرهم الشيخ )حمدون سالم السامرائي( ثم الشيخ )محمود سالم السامرائي(ثم اصغرهم
الشيخ )عبد العزيز رحمه (،وكان لهم او د يحضرون مجالس عمهم الشيخ )عبد العزيز( في المدرسة ا صفية
في )الجامع الكبير( ومںهم الشيخ )طه حمدون سالم السامرائي( والشيخ)زهير محمود سالم السامرائي( ) (٢٣أدخله
والده رحمه

المدرسة ا بتدائية وتخرج فيها،قرأ القران وتعلمه في كتاتيبها،تعين معلما في مدرسة ابتدائية في

مںطقة المهںاوية التابعة للديواںية ،ثم واعظا ومدرسا في المدرسة العلمية في جامع الفاروق في هيت وكان ذلك
في سںة ١٩٤٢م وبقي فيها حتى عام ١٩٨٤م ).(٢٤ثم بعدها اںتقل إلى المدرسة العلمية الدينية في الفلوجة،وعين
إماما وخطيبا ومدرسا في جامع كاظم باشا ومدرسته الدينية والذي سمي فيما بعد بـ)الجامع الكبير( والذي اشتهر
بجامع الشيخ )عبد العزيز سالم السامرائي( لكثرة جلوس الشيخ فيه واجتماع العلماء وعوام الںاس اليه ،ولما
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للشيخ من دور كبير في نشر العلم وارشاد الںاس وتعليمهم امور ديںهم ومن هذه المديںة اشتهر رحمه
ںورا يت

وأصبح

في سمائها حتى اصبحت له مكاںة وفضل كبيرة على أهل المديںة وخارجها وعلى العراق والعالمين

العربي وا س مي في نشر العلوم والمعرفة الںقلية والعقلية ) (٢٥وهذه مںزلة يںالها ا من كان فقيها ںبيها يجمع
بين فضيلتي العلم والعمل،وكان رحمه

متواضعا له قبول عظيم عںد الخاصة والعامة ،وكان يحضر مجلسه جلة

العلماء وط ب العلم وكبار الرجال من عوام الںاس حيث كاںوا يتوافدون إليه في مجلسه الذي كان يجلس فيه
)في الجامع الكبير( من القرى التي هي خارج المديںة ويسمعون حديثه ويںقلوںه إلى اهل القرى التي يكوںوںها
عن طريق مجالسهم التي يجلسوںها فيما بيںهم،وعںدما كان يسأل احدهم عن مسالة يقولون هذه ح ل أو حرام
سمعتها من الشيخ عبد العزيز سالم السامرائي وفي يوم من ا يام قال لي احد الرجال من كبار السن الم زمين
للشيخ :ويحضرون مجلسںا في البيت قال لي :قلت للشيخ :سألت رج يرتدي عمامة كبيرة عن مسألة فقال
لي :ح ل فاستغرب الشيخ )واخذ عمامته ووضعها فوق رأسي وقال :تكلمي يا عمامة(،وهںا يشير الشيخ رحمه
أن الفتوى غير مرتبطة بالعمامة بل على المفتي ان يكون عالما بعلوم الشريعة واللغة ،لكي يفتي الںاس وما
أكثر أهل الفتوى من هذا الںوع في زماںںا اليوم الذين ضلوا وأضلوا ،وجواب الشيخ فيه درس عظيم وحكمة بالغة
استںبطها من حكمة الںبي صلى
الںبي صلى

عليه وسلم عںدما سأله رجل وقال له :ان امراتي ولدت غ ما اسود فأجلسه

عليه وسلم واعطاه درسا فيه حكمة بالغة ليقتںع الرجل ويخرج مںه وهو سليم الصدر تجاه امراته

فقال له :هل لك من ابل فقال :ںعم قال :فما الواںها قال :حمر قال :هل فيها من اورق؟ قال :ان فيها لورقا قال:
فاںى اتاها ذاك ؟ قال :عسى أن يكون ںزعه عرق( ) (٢٦وهںا اقتںع الرجل وخرج وهو مرتاح البال تجاه امراته،ووضع
العمامة فوق الرجل دليل على حكمة الشيخ واط عه الواسع ليقںع الرجل بأن ليس كل صاحب عمامة هو اهل
للفتوى سيما ان الںاس في ذلك الزمان يحبون صاحب العمامة فيأخذون بفتواه وان كاںت خطأ،وذلك للفطرة
السليمة التي جبل عليها الںاس ومن ا مور التي دعا اليها الشيخ رحمه

في مجلسه وعوام أهل المديںة ںبذ

العصبية القبلية حيث أن اغلب مجتمع الفلوجة تطغى عليه العشائرية كون ان اغلب سكان المديںة هم من
عشائر عربية معروفة ) (٢٧تحيط بالمديںة،حيث كان رحمه

يردد في مجلسه ومحاضراته قولته المشهورة )دعوها

فإںها مںتںة( ) (٢٨حتى قضى على أكثرها فتأثر به الںاس وكاںوا يسمعوںه ويأخذون بفتواه.
كان الشيخ رحمه

مخلصا

تعالى في دعوته فأحبه الںاس وأحبوه ،وكان يخرج إلى القرى وا رياف

المحيطة بالمديںة في مںاسباتهم وكان يرشدهم ويامرهم بالمعروف ويںهاهم عن المںكر حتى اكسبه ذلك كثيرا
من ا حباب وا صحاب ،وكان رحمه

له ط ب علم من العراق وخارجه وكان يحبهم حتى اںه جعلهم بمثابة

أو ده اذ كان يقول :كما ںقل ذلك الدكتور حاتم الشجيري )لم يعش لي ولد ولكن عوضںي

بطلبة العلم فاںي

اشعر أںهم كلهم او دي( ) (٢٩ومن شدة حب الںاس له احبوا ط به،وال م عن الشيخ رحمه

كثير يطول بںا

المقام بذكره وسيرته الطيبة ولكن مجال البحث يتسع اكثر من ذلك وقد آثرت الترجمة عںه اكثر من ا خرين
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كوںه له دور كبير في نشر العلم في مديںة الفلوجة من خ ل التدريس والوعظ وا رشاد وبا خص تدريس كتاب
متن الغاية والتقريب الذي هو اساس بحثںا و يفتوںا ال م عن وفاته ورجوعه إلى سامراء مسقط رأسه بعدما
ابتلي بالمرض وكان ذلك في عام ١٣٩١هـ ــــ ١٩٧١م .وقد ودعه جميع اهالي الفلوجة وضواحيها في يوم حزين
وبكاء شديد ،وفي صبيحة يوم ا ثںين /٩ذي القعدة الموافق (٣٠) ٣/١٢/١٩٧٣اںتقل رحمه

إلى الرفيق ا على

وقد شيعه جمع غفير توافدوا على تشييعه من جميع المحافظات وخاصة مديںة الفلوجة التي أفںى شبابه فيها عالما
ومتعلما وواعظا ومرشدا رحمه

تعالى.

اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻲﻧ :ﻣﺘﻦ اﻟﻐﺎﻳﺔ واﻟﺘﻘﺮﻳﺐ ﻣﻨﻬﺠﻴﺘﻪ وأﺛﺮه ﻋﻠﻰ ﻣﺪﻳﻨﺔ
اﻟﻔﻠﻮﺟﺔ
وﻓﻴﻪ ﻣﻄﻠﺒﺎن:
اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول :اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﻤﺘﻦ اﻟﻐﺎﻳﺔ واﻟﺘﻘﺮﻳﺐ
اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻲﻧ :ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ ﻣﺘﻦ اﻟﻐﺎﻳﺔ واﻟﺘﻘﺮﻳﺐ وأﺛﺮه ﻋﻠﻰ ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﻔﻠﻮﺟﺔ
اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول :اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﻤﺘﻦ اﻟﻐﺎﻳﺔ واﻟﺘﻘﺮﻳﺐ
أوﻻ ً :اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﻤﺆﻟﻒ ﻣﺘﻦ اﻟﻐﺎﻳﺔ واﻟﺘﻘﺮﻳﺐ
١ـ وﻻدﺗﻪ:

ولد ا مام أبو شجاع ا صبهاںي ) (٣١رحمه

في مديںة البصرة ،وأںه ولد سںة )٤٣٣هـ( ،وقيل سںة )٤٣٤هـ( )،(٣٢

وذكر الزركلي أںه ولد سںة )٥٣٣هـ( لكںه غير صحيح ).(٣٣
٢ـ اﺳﻤﻪ:

هوا مام أحمد بن الحسن بن أحمد بن الحسن بن أحمد ،وقيل؛ هو ا مام أحمد بن الحسين بن أحمد رحمه
).(٣٤
٣ـ ﻟﻘﺒﻪ:

يلقب ا مام أحمد بن الحسين رحمه

با صبهاںي أو ا صفهاںي ،وبالشافعي العباداںي ).(٣٦)(٣٥

٤ـ ﻛﻨﻴﺘﻪ:

يكںى ا مام أحمد بن الحسين رحمه

؛ بالقاضي أبي شجاع ،وبأبي الطيب شهاب الدين ).(٣٧

٥ـ ﻧﺸﺄﺗﻪ ورﺣﻼﺗﻪ:
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نشأ ا مام أحمد بن الحسين رحمه في مديںة البصرة بالعراق ،عاش وترعرع فيها ،ودرس في مدارسها وأخذ
ً
العلم من مشايخها وعلمائها ،وكان على مذهب ا مام الشافعي رحمه تعالى حتى ألف كتبا في ذلك ،ذكر
صاحب كتاب معجم السفر؛ أن ا مام من أفراد الدهر درس بالبصرة أزيد من أربعين سںة ،أشتهر ا مام بعلمه
وورعه وزهده حتى ولي القضاء بالبصرة سںة )٤٤٧هـ( ،فكان ممن شهد له بالعدل في القضاء ،وكان يأخذه في
الحق لومة ئم ،ثم رحل إلى المديںة المںورة مديںة رسول

صلى

عليه وسلم ،ثم زهد الدںيا وأقام بالمديںة

المںورة يقم المسجد الشريف ،ويفرش الحصر ،ويشعل المصابيح ،إلى أن مات أحد خدمة الحجرة الشريفة
فأخذ وظيفته إلى أن مات ،عاش القاضي أبو شجاع مائة وستين سںة ،ولم يختل عضو من أعضائه فقيل له في
ذلك؟ فقال :ما عصيت

بعضو مںها ،فلما حفظتها في الصغر عن معاصي

حفظها

في الكبر ).(٣٩)(٣٨

٦ـ ﻣﺆﻟﻔﺎﺗﻪ:

بعد التتبع تبين لںا أںه لم يصل إليںا من مؤلفات ا مام القاضي أبي شجاع إ كتابين:
أـ غاية ا ختصار ،المسمى بمتن الغاية والتقريب ،أو متن أبي شجاع والذي ںحن بصدده ،وقد طبع بطبعات
عدة عربية كما ترجم إلى اللغات ا جںبية كالفرنسية وا لماںية وغيرهما ،وعليه شروح كثيرة ،كما ںظمه جماعة
ً ً
من العلماء ںظما رائعا ،وعليه إيضاحات عدة ) ،(٤٠ومںها ايضاح متن الغاية والتقريب للشيخ عبد العزيز سالم
السامرائي رحمه

مدرس ا صفية الدينية في مديںة الفلوجة ).(٤١

ب ـ شرح ا قںاع لقاضي القضاة أبي الحسن الماوردي ).(٤٢
٧ـ وﻓﺎﺗﻪ:

بعد تتبع تاريخ وفاة ا مام القاضي أبي شجاع رحمه  ،تبين لںا وجود عدة روايات عن وفاته ،فقد ذكر صاحب
كتاب معجم السفر؛ أن القاضي عاش بعد ذلك ــــــ أي بعد الخمسمائة ـــــــ مدة أتحققها ) ،(٤٣وذكر صاحب
طبقات الشافعية؛ أںه ذكر القاضي فيمن توفي في المائة السادسة ) ،(٤٤وقيل توفي سںة )٥٩٣هـ( ) (٤٥وهو الصحيح
و أعلم ،وقد مات القاضي أبو شجاع في المديںة المںورة ،ودفن بمسجده الذي بںاه عںد باب جبريل أي الذي
كان يںزل مںه جبريل على الںبي صلى

عليه وسلم ورأسه بالقرب من الحجرة الشريفة صلى

على صاحبها

من الجهة الشرقية وهي جهة البقيع القريب ).(٤٦
ﺛﺎﻧﻴﺎً :اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﻤﺘﻦ اﻟﻐﺎﻳﺔ واﻟﺘﻘﺮﻳﺐ

يعتبر كتاب متن الغاية والتقريب من الكتب المهمة في فقه ا مام الشافعي رحمه

من حيث الشكل

والمضمون ،فهذا المتن مع صغر حجمه إ أںه قد أشتمل على جميع أبواب الفقه المتعارف عليها ،و المسائل
وا حكام المتعلقة بالعبادات والمعام ت وا حوال الشخصية وا قضية والشهادات وغيرها من أبواب الفقه،
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ً
ً
ويمتاز هذا المتن بسهولة العبارة ،وحسن التركيب ،وجمال اللفظ ،وامتاز أيضا بتقسيمات موضوعية رائعة جدا،
مما يسهل على المتفقه في دين

حفظه وإدراكه ،ولذا قال بعضهم:
أيا من رام ںفعا مستمرا ...ليحظى بارتفاع واںتفاع

تقرب للعلوم وكن شجاعا ...بتقريب ا مام أبي شجاع
قال القاضي أبو شجاع رحمه

 :سألںي بعض ا صدقاء حفظهم

)(٤٧

ً
تعالى :أن أعمل مختصرا في الفقه على

مذهب ا مام الشافعي ،رحمة تعالى عليه ورضواںه ،في غاية ا ختصار وںهاية ا يجاز ،ليقرب على المتعلم
ُ
ً
درسه ،ويسهل على المبتدى حفظه ،وأن أ كثر فيه من التقسيمات وحصر الخصال ،فأجبته إلى ذلك طالبا للثواب،
ً
راغبا إلى تعالى في التوفيق للصواب ،إںه على ما يشاء قدير ،وبعباده لطيف خبير ) ،(٤٨حتى وصف العلماء
المتن ومؤلفه بوصف رائع ،ومںهم ا مام الخطيب الشربيںي حيںما ألف كتاب ا قںاع في حل ألفاظ أبي شجاع،
بقوله :إن

تعالى قد علم من مؤلفه خلوص ںيته في تصںيفه فعم الںفع به فقل من متعلم إ ويقرؤه أو إما بحفظ

وإما بمطالعة وقد اعتںى بشرحه كثير من العلماء ففي ذلك د لة على أںه كان من العلماء العاملين القاصدين
بعلمهم وجه

تعالى ).(٤٩

اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻲﻧ :ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ ﻣﺘﻦ اﻟﻐﺎﻳﺔ واﻟﺘﻘﺮﻳﺐ وأﺛﺮه ﻋﻠﻰ ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﻔﻠﻮﺟﺔ
أوﻻ ً :ﻣﻨﻬﺞ ﻛﺘﺎب ﻣﺘﻦ اﻟﻐﺎﻳﺔ واﻟﺘﻘﺮﻳﺐ

يمتاز هذا المتن بقبول ںظير له بين البلدان ا س مية ،إذ أںه من أبدع المختصرات في الفقه وذلك من أسمائه
غاية ا ختصار ،وكان ُيدرس في كثير من البلدان كالعراق والشام ومصر واليمن وماليزيا وغيرها ،فںجد ط ب العلم
ً
ً
ً
ً
ً
ً
والعلماء وعلى مر العصور ،مقبلين على هذا الكتاب دراسة ،وتعليما ،وحفظا ،وفهما ،وشرحا وإيضاحا ،ولذلك
ً
ً
كما ذكرںا أںه طبع مرارا وفي جميع أںحاء العالم ،وهو من أكثر كتب الشافعية تداو بين ط ب العلم المبتدئين،
وذلك يجاز عبارته ،وسهولة لفظه ،وصدق مؤلفه.
ودراسة متن الغاية والتقريب المسمى متن أبي شجاع ،هو ما كاںت تبدأ به دراسة المذهب الشافعي ،فكان
ً
مختصرا على ذكر ا حكام الفقهية دون التعرض دلتها ،فںرى أن المؤلف إتبع مںهجية رائعة ومحكمة في تأليف
هذا المختصر لمذهب ا مام الشافعي ،إذ رتب المتن على أقسام ـ قسم العبادات والمعام ت ـ وعلى أبواب الفقه
المعتمدة والمعروفة ،ككتاب الطهارة والص ة والزكاة والصيام والحج.........الخ ،ثم قسم مضمون هذه الكتب
بطريقة سلسة وسهلة جدا ً،وبترتيب يقرب إلى ذهن القاري ليسهل له حفظه وإدراكه ،فقسم مث ؛ كتاب الطهارة
إلى فصول ثم إلى أںواع وأقسام وفروع أو حسب التكاليف الشرعية وهكذا ،وهذه التقسيمات حيںما قسمها المؤلف
ً
استخدم فيها العرض المںطقي ،فمث ؛ حيںما ذكر أںواع المياه بيںها حسب تصور ا نسان من الحجم الكبير إلى
أدںاه فذكر ماء السماء وهي أكبر من البحر ،ثم ماء البحر وهو أكبر من الںهر ،وهكذا؛ ماء الںهر ثم ماء البئر
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ثم ماء العين ثم ماء الثلج ثم ماء البرد ،وكذلك حيںما بين أقسام المياه ذكرها بما هو أقرب إلى إدراكها وفهمها
وهكذا ،وتارة يذكر العموم ثم يستثںى مںه ،كقوله) :وجلود الميتة تطهر بالدباغ ،إ جلد الكلب والخںزير وما تولد
مںهما أو من أحدهما ،وعظم الميتة وشعرها ںجس إ ا دمي( ) ،(٥٠فهذا التقسيم الرائع والجميل وا سلوب الراقي
ً
الذي استخدمه المؤلف في جميع المتن ،كان مطابقا لقوله :سألںي بعض ا صدقاء حفظهم تعالى :أن أعمل
ً
مختصرا في الفقه على مذهب ا مام الشافعي ،رحمة تعالى عليه ورضواںه ،في غاية ا ختصار وںهاية ا يجاز،
ُ
ليقرب على المتعلم درسه ،ويسهل على المبتدى حفظه ،وأن أ كثر فيه من التقسيمات وحصر الخصال ،فأجبته
ً
ً
إلى ذلك طالبا للثواب ،راغبا إلى تعالى في التوفيق للصواب ،إںه على ما يشاء قدير ،وبعباده لطيف خبير )،(٥١
وهذا مما سهل على طلبة العلم حفظه وإدراكه.
ﺛﺎﻧﻴﺎً :أﺛﺮ ﻛﺘﺎب ﻣﺘﻦ اﻟﻐﺎﻳﺔ واﻟﺘﻘﺮﻳﺐ ﻲﻓ ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﻔﻠﻮﺟﺔ

تعتبر الفلوجة من المدن العراقية ذات الطابع الديںي ،وهي معروفة لدى القاصي والداںي ،وأںها مںبع من مںابع
العلم والمعرفة ،إذ وفد إليها الكثير من العلماء ومن بيںهم الشيخ الع مة عبد العزيز سالم السامرائي رحمه
تعالى ،كان رحمه

يدرس في هذه المديںة العلوم الشرعية والعربية ،ومن بين هذه العلوم علم الفقه وعلى مذهب

ا مام الشافعي رحمه  ،ومن بيںها كتاب متن الغاية والتقريب ،فكان يلقيه على طلبة العلم الذين يدرسون عںده
طريق خاصة في تدريس هذا الكتاب ،مںها أن طالب العلم الذي يدرس

في ذلك الوقت ،وكان لشيخںا رحمه
ً ً
عںد الشيخ يتفرغ تفرغا تاما للدراسة ،فكان يدرسهم ويوضح لهم ويشرح ا لفاظ التي تحتاج إلى إيضاح ثم يحفظون
المتن ،فكان له حفظة كثر من طلبة العلم ،ثم يشرع الشيخ في تدريس الشروح على هذا المتن ،وكتب أخرى على
مذهب ا مام الشافعي رحمه  ،وعلى مراحل دراسية ،ومںهجية الشيخ عبد العزيز رحمه

في بسط وتدريس

مادة متن الغاية والتقريب ونشر مذهب ا مام الشافعي عليه الرحمة من خ ل هذا المتن وشروحه ،كان له ا ثر
الكبير على أهالي مديںة الفلوجة ومحيطها من القرى وا رياف ،مما جعل مذهب ا مام الشافعي هو السائد
في مديںة الفلوجة ،وأن اغلب أهالي مديںة الفلوجة لهم اط ع واسع على مذهب ا مام الشافعي ،فكان أهالي
المديںة يقلدون المذهب الشافعي في عباداتهم ومعام تهم ،حتى كاںت السمة السائدة على المديںة المذهب
الشافعي ) ،(٥٢وذلك ن المدارس الدينية والحلقات العلمية في مساجد المديںة كاںت تدرس وتحفظ متن الغاية
ً
والتقريب ،من زمن الشيخ الع مة عبد العزيز سالم رحمه في ا صفية مرورا بالمعهد ا س مي وكںا ) (٥٣من
ً
طلبة هذا المعهد و الحمد ،ـثم اعدادية الدراسات ا س مية ثم المدارس الدينية في وقتںا الحاضر فض عن
ً
الحلقات العلمية في المساجد ،وصو إلى كلية العلوم ا س مية في جامعة الفلوجة حيث يدرس في مراحلها
ا ولى فقه ا مام الشافعي رحمه
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ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺒﺤﺚ
رب العالمين ،والص ة والس م على سيد المرسلين

الحمد

صلى

عليه وسلم ،بعد عرض البحث ،ںوجز

أهم ما توصلںا إليه:
• أن مدرسة ا صفية الدينية من المدارس ا س مية المشهورة في بلدںا العراق ،وكان للمدرسة ا صفية في
مديںة الفلوجة دور كبير في نشر العلم وتخريج العلماء وقد امتازت هذه المدرسة بالوسطية وا عتدال وںبذ
العںف والتطرف.
• أن مديںة الفلوجة من المدن العراقية المشهورة بكثرة مساجدها ويطغى عليها الطابع الديںي.
• أن و دة ا مام القاضي كاںت في سںة )٤٣٣هـ( وليس في سںة)٥٣٣هـ(.
• أن متن الغاية والتقريب من أهم المختصرات في الفقه الشافعي.
• أن متن الغاية والتقريب كان له ا ثر الكبير في مديںة الفلوجة ومحيطها.

اﻟﻤﺼﺎدر واﻟﻤﺮاﺟﻊ
ﺑﻌﺪ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﻳﻢ
] [١الشجيري ،حاتم حمدان١٤٣٩ ،هـ ،اثر الفلوجة في نشر العلم المدرسة ا صفية اںموذجا رئاسة جامعة الفلوجة ،الطبعة ا ولى ،مطبعة اںوار
دجلة ،بغداد.
] [٢المقدسي،

بن أحمد١٩٨٠ ،م ،أحسن التقاسيم في معرفة ا قاليم ،وزارة الثقافة وا رشاد القومي ،دمشق.

] [٣الخياط ،جعفر١٩٨٥ ،م ،اربعة قرون من تاريخ العراق الحديث ولوںكريك ترجمة ،الطبعة السادسة ،دار الكتاب العربي -بيروت.
] [٤الزركلي ،خير الدين بن محمود بن
] [٥الشربيںي ،شمس الدين
] [٦الهمداںي ،أبو عبد

بن علي بن فارس الدمشقي٢٠٠٢ ،م ،ا ع م ،الطبعة الخامسة عشر ،دار العلم للم يين.

بن أحمد الخطيب الشافعي ،ا قںاع في حل ألفاظ أبي شجاع ،دار الفكر ــ بيروت.

أحمد بن

بن إسحاق المعروف بابن الفقيه١٤١٦ ،هـ ،البلدان ،الطبعة ا ولى ،عالم الكتب -بيروت.

] [٧العزاوي ،عباس١٩٥٦ ،م ،تاريخ العراق بين احت لين ،شركة التجارة والطباعة بغداد.
] [٨المحمدي،

شاكر حمود١٤٣٠ ،ه ،تاريخ الفلوجة من الجذور إلى مںتصف القرن العشرين ،الطبعة الثاںية ،المجمع الثقافي وا دبي مجلة

روافد.
] [٩البخاري ،احمد بن اسماعيل بن ابراهيم بن المغيرة ،التاريخ الكبير للبخاري ،دائرة المعارف العثماںية حيدر اباد الدكن.
] [١٠السامرائي ،يونس١٤٠٢ ،هـ ،تاريخ علماء بغداد ،مطبعة وزارة ا وقاف.
] [١١السامرائي ،يونس١٤٠٢ ،ه،ـ تاريخ علماء سامراء مطبعة وزارة ا وقاف.
] [١٢ا لوسي ،محمود شكري ،تاريخ مساجد بغداد واثارها.
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بن عمر المصري الشافعي١٤١٥ ،هـ ،تحفة الحبيب على شرح الخطيب حاشية البجيرمي على الخطيب ،دار

] [١٣البجيرمي ،سليمان بن
الفكر -بيروت.

بن الحسن١٩٨٧ ،م ،جمهرة اللغة ،الطبعة ا ولى ،دار العلم للم يين -بيروت.

] [١٤ا زدي ،أبو بكر

] [١٥عبد العزيز بن إبراهيم بن قاسم ١٤٢٠ ،ه،ـ الدليل إلى المتون العلمية ،الطبعة ا ولى ،دار الصميعي للنشر والتوزيع -الرياض.
] [١٦مصطفى جواد و احمد سوسة١٩٥٨ ،م ،دليل خارطة بغداد المفصل ،مطبعة المجمع العلمي العراقي.
] [١٧خالد احمد صالح٢٠٠٤ ،م ،الشيخ عبد العزيز سالم السامرائي حياته وجهوده العلمية في الفقه والفتوى ،رسالة ماجستير ،الجامعة ا س مية-
بغداد.
] [١٨الجوهري ،ابو ںصر اسماعيل١٤٠٧ ،ه ،الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية ،الطبعة الرابعة ،دار العلم للم يين -بيروت.
] [١٩ـ البخاري ،ل مام

بن إسماعيل أبو عبد

الجعفي تحقيق:

زهير بن ںاصر الںاصر١٤٢٢ ،ه،ـ صحيح البخاري ،الطبعة ا ولى ،دار

طوق الںجاة.
] [٢٠الںيسابوري ،أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري ،صحيح مسلم بشرح الںووي ،دار الںوادر.
] [٢١ابن شهبة ،أبو بكر بن أحمد بن

بن عمر بن قاضي١٤٠٧ ،هـ ،طبقات الشافعية ،الطبعة ا ولى ،عالم الكتب ،بيروت.

] [٢٢السبكي ،تاج الدين بن علي بن عبد الكافي١٤١٣،ه ،طبقات الشافعية الكبرى ،الطبعة الثاںية ،دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع.
] [٢٣السيوطي ،عبد الرحمن بن ابي بكر ج ل الدين ،لب اللباب في تحرير ا نساب ،دار صادر -بيروت.
] [٢٤الوردي ،علي ،لمحات اجتماعية من تاريخ العراق ،طبعة بيروت.
] [٢٥ا صفهاںي ،أحمد بن الحسين بن أحمد ،أبو شجاع ،شهاب الدين أبو الطيب ،متن أبي شجاع المسمى الغاية والتقريب ،عالم الكتب.
] [٢٦اليافعي ،أبو

عبد

بن اسعد بن علي بن سليمان اليمںي المكي ،مرآة المرجان وعبرة اليقظان في معرفة مايتبعه من حوادث الزمان،

مؤسسة ا عظمي -بيروت.
الرومي١٩٥٧ ،م ،معجم البلدان ،الطبعة الثاںية ،دار صادر  -بيروت.

] [٢٧الحموي ،شهاب الدين ابو عبد

ياقوت بن عبد

] [٢٨ا صبهاںي ،أبو طاهر أحمد بن

 ،معجم السفر ،المكتبة التجارية  -مكة المكرمة.

] [٢٩سركيس ،يوسف بن إليان بن موسى١٣٤٦ ،ه،ـ معجم المطبوعات العربية والمعربة ،مطبعة سركيس  -مصر.
] [٣٠كحالة ،عمر رضا ،معجم المؤلفين ،دار إحياء التراث العربي -بيروت.
] [٣١الزيات ،احمد و ابراهيم مصطفى و احمد عبد القادر و

الںجار ،المعجم الوسيط مجمع اللغة العربية بالقاهرة ،دار الدعوة.

] [٣٢الشجيري ،حاتم حمدان٢٠١٨ ،م ،مقال المدرسة ا صفية في الفلوجة ںبع معطاء نشر العلم على ضفاف الفرات ،نشر في اشراقات جامعية
تصدر عن رئاسة جامعة الفلوجة العدد ا ول.
] [٣٣القزويںي ،احمد بن فارس بن زكريا١٣٩٩ ،هـ ،مقاييس اللغة ،دار الفكر.
] [٣٤الصوفي ،احمد علي١٩٥٢ ،م ،المماليك في العراق ،الموصل.
] [٣٥الخطيب ،رشاد الهيتي١٩١٦ ،م ،هيت في إطارها القديم والحديث ،مطبعة اسعد -بغداد.

ﻫﻮاﻣﺶ اﻟﺒﺤﺚ:
)(١ـ يںظر التاريخ الكبير للبخاري.١/٤٦٤واثر الفلوجة في نشر العلم المدرسة ا صفية اںموذجا للدكتور حاتم الشجيري ص ٤٥
)(٢ـ يںظر :البلغة في تراجم ائمة الںحو واللغة ص ٤٧
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)(٣ـ يںظر :اثر الفلوجة في نشر العلم المدرسة ا صفية اںموذجا للدكتور حاتم الشجيري ص٤٥
)(٤ـ يںظر :تاريخ مساجد بغداد وآثارها ص ٢٨ـ..٣١ودليل خارطة بغداد المفصل للدكتور مصطفى جواد والدكتور احمد سوسه
مطبعة المجمع العلمي العراقي ١٩٥٨
)(٥ـ داود باشا:من المماليك الذين حكموا بغداد ولد في مديںة تبليسي في جورجيا سںة ١٧٦٧م واختطف وهو في السںة الثالثة
من عمره اختطفه احد الںحاسين وعرضه للبيع في بغداد واشتراه مصطفى بك الربيعي ثم باعه إلى الوالي سليمان باشا الكبير وقد
حظي بعںاية كبيرة مںه وبوئه مںاصب كبيرة ثم زوجه ابنته تولى و ية بغداد سںة ١٢٣١هـ وبرز في انشاء المدارس وبںاء المساجد
درس ا دب والفقه والتفسير وأجازه علماء العراق بالعلوم ولقبوه بشيخ الوزراء وبعدها و ه السلطان عبد المجيد خان امامة ومشيخة
المسجد الںبوي حتى توفي سںة  ١٨٥١ودفن في البقيع .يںظر :في هذه الترجمة تاريخ مساجد بغداد وآثارها ٣٥ـ ٣٦وا ع م للزركلي/٢
.٣٣١ولمحات اجتماعية من تاريخ العراق الحديث علي الوردي .١/٢٣٧طبعة بيروت .واحمد علي الصوفي المماليك في العراق
ص  ١٩١الموصل ١٩٥٢
) (٦ـ يںظر :تاريخ الفلوجة من الجذور إلى مںتصف القرن العشرين ص ٢٣
)(٧ـ يںظر :جمهرة اللغة ،١/٤٨٨والصحاح تاج اللغة ١/٣٣٦ومقاييس اللغة ٤٤٩/والمعجم الوسيط،٢/٦٩٩وتاريخ الفلوجة من الجذور
إلى مںتصف القرن العشرين ص ٢٣
)(٨ـ يںظر :معجم البلدان٤/٢٧٥
)(٩ـ اسمه محمود شكري اسم مركب واسم ابيه عبد

بن محمود بن عبد

بن

ا لوسي ولد في بغداد عام ١٢٧٣هـ ـ

١٨٥٦م له مؤلفات كثيرة مںها تأريخ بغداد توفي عام ١٣٤٢هـ ـ ١٩٢٤م دفن في مقبرة الشيخ معروف الكرخي ،يںظر :لب اللباب ٢/٣١٨
)(١٠ـ يںظر :تاريخ الفلوجة من الجذور إلى مںتصف القرن العشرين ص٢٤
)(١١ـ اسمه عباس بن

بن ثامر بن

بن جادر العزاوي نسبة إلى قبيلة العزة في العراق ولد بقضاء الخالص في ديالى عام

١٣٠٧هـ ١٨٩٠م وتوفي ببغداد ١٣٩١هـ ـ ١٩٧١م ويعد من ابرز المؤرخين العراقيين في العصر الحديث تخرج من مدرسة الحقوق ألف
كتبا كثير مںها تاريخ العراق بين احت لين .ـ يںظر :موسوعة ا ع م لخير الدين الزركلي ١٩٨٠
)(١٢ـ يںظر :تاريخ الفلوجة ص ٢٩
)(١٣ـ يںظر :اربعة قرون من تاريخ العراق الحديث ص١٢٠
)(١٤ـ يںظر :تاريخ الفلوجة ص١٤١
) (١٥ـ يںظر :المصدر ںفسه ص .١٤٣مع اثر الفلوجة في نشر العلم المدرسة ا صفية الدينية اںموذجا ص٥٢
)(١٦ـ اشراقات جامعية مقال الدكتور حاتم الشجيري تحت عںوان المدرسة ا صفية في الفلوجة ںبع معطاء نشر العلم على ضفاف
الفرات ،العدد ا ول ،ںيسان ٢٠١٨م.
)(١٧ـ يںظر:اشراقات جامعية الدكتور حاتم الشجيري
)(١٨ـ يںظر :تاريخ الفلوجة من الجذور إلى مںتصف القرن العشرين ص ١٤٣ــ .١٤٥واثر الفلوجة في نشر العلم المدرسة ا صفية
اںموذجا ص٦٧
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)(١٩ـ يںظر :تاريخ الفلوجة من الجذور إلى مںتصف القرن العشرين ص١٤٣ــ .١٤٥واثر الفلوجة في نشر العلم المدرسة ا صفية
اںموذجا ص٦٧
) (٢٠ـ يںظر :لب اللباب.٢/٢٧١وتاريخ علماء سامراء ص٢٠ــ ،٢١وكتاب الشيخ عبد العزيز سالم السامرائي حياته وجهوده العلمية
في الفقه والفتوى ص١٦
)(٢١ـ سامراء قضاء تابع لمحافظة ص ح الدين على شرق دجلة وتسمى )سر من رأى( بںاها المعتصم وسكںها سںة ٢١١هـ .يںظر:
معجم البلدان ٣/١٧٣وـ ،١٧٨وكتاب الشيخ عبد العزيز سالم السامرائي حياته وجهوده العلمية في الفقه والفتوى.ص١٧
)(٢٢ـ يںظر :الشيخ عبد العزيز سالم السامرائي حياته وجهوده العلمية في الفقه والفتوى.ص١٧
)(٢٣ـ يںظر :اثر الفلوجة في نشر العلم المدرسة ا صفية اںموذجا ص٣٦
)(٢٤ـ يںظر :ذلك في هيت في اطارها القديم والحديث رشاد الخطيب مطبعة أسعد،بغداد  .١/١٣، ١٩١٦وكتاب الشيخ عبد العزيز
سالم السامرائي حياته وجهوده العلمية في الفقه والفتوى ص٤٦
)(٢٥ـ يںظر :اثر الفلوجة في نشر العلم المدرسة ا صفية اںموذجا ص٦٧
)(٢٦ـ صحيح مسلم بشرح الںووي ،كتاب اللعان باب وجوب ا حداد في عدة الوفاة وتحريمه في غير ذلك حديث رقم ،١٥٠٠ -١٨
١٠/١٣٣
)(٢٧ـ مثل البوعيسى والجميله وزوبع والمحامده وغيرها من العشائر ا خرى ذات النسبة القليلة فيها
)(٢٨ـ وهو جزء من حديث الںبي صلى

عليه وسلم الوارد في صحيح البخاري  ،باب قوله } :يقولون لئن رجعںا إلى المديںة

ليخرجن ا عز مںها ا ذل ،و العزة ولرسوله وللمؤمںين ولكن المںافقين يعلمون { المںافقون :آية ،٨رقم الحديث ٦/١٥٤ ،٤٩٠٧
)(٢٩ـ يںظر :أثر الفلوجة ص٣٧
)(٣٠ـ يںظر :كتاب الشيخ عبد العزيز سالم السامرائي حياته وجهوده العلمية في الفقه والفتوى ص٤٤
)(٣١ـ اصبهان :وهي مديںة من مدن ايران ويقال لها أصفهان ،وقيل :ںوم ليلة بأصبهان خير من دواء سنتين ،يںظر :ابن الفقيه
البلدان ص ،٥٢٩ :الحموي ،معجم البلدان ٢٨٩ /١
)(٣٢ـ يںظر :السبكي ،طبقات الشافعية الكبرى  ،٦/١٥ابن قاضي شهبة  ،طبقات الشافعية  ،٢/٢٩الحموي ،معجم البلدان .٤/٧٤
أما والده فمولده بعبادان وجده ا على أصبهاںي ،يںظر :أبو طاهر ،معجم السفر ،ص٢٥ :
)(٣٣ـ يںظر :الزركلي ا ع م  ،١/١١٧بعد التقصي والتتبع تبين أن هںاك وهم في سںة الو دة عںد الزركلي ،أذ أن أكثر كتب التراجم
تںص على أن و دة ا مام كاںت في سںة )٤٣٣هـ(
)(٣٤ـ يںظر :السبكي ،طبقات الشافعية الكبرى  ،٦/١٥عمر رضا ،معجم المؤلفين  ،١/١٩٩أبو طاهر ،معجم السفر ،ص٢٤ :
ّ

)(٣٥ـ نسبة إلى مديںة عبادان ّ
وعبادان مديںة في جزيرة بين دجلة العراق وںهر خوزستان على البحر ليس وراءها بلد و قرية ا
وعباد وصالحون وأكثرهم ّ
صںاع الحصر من الحلفاء غير ان الماء بها ّ
البحر فيها رباطات ّ
ضيق والبحر عليها مطبق ،وهي أحدى
مدن إيران .يںظر :البشاري ،أحسن التقاسيم في معرفة ا قاليم ص١١٨ :
)(٣٦ـ يںظر :السبكي ،طبقات الشافعية الكبرى  ،٦/١٥ابن قاضي شهبة  ،طبقات الشافعية  ،٢/٢٥الحموي ،معجم البلدان ،٤/٧٤
أبو طاهر ،معجم السفر ،ص ،٢٤ :الزركلي ا ع م .١/١١٧

Page 189

DOI 10.18502/kss.v4i8.7183

AICHS

)(٣٧ـ يںظر :المصادر ںفسها
)(٣٨ـ )فلما حفظتها في الصغر عن معاصي
عبد

في الكبر( ،هذا القول ليس له وإںما ل مام أبي الطيب الطبري طاهر بن

حفظها

بن طاهر بن عمر الطبري رحمه  ،روي عںه؛ اںه ركب معه شباب في سفيںة فلما اقترب من الشاطيء قفز من السفيںة الى

الشاطيء ،وحاول الشباب ان يقفزوا فما استطاعوا ،فقالوا :كيف استطعت ان تقفز واںت في الثماںين وںحن شباب لم نستطيع؟ قال
رحمه

 :هذه اعضاء حفظںاها في الصغر فحفظها

لںا في الكبر ،يںظر :اليافعي ،مراة المرجان وعبرة اليقظان في معرفة مايتبعه

من حوادث الزمان  ،٣/٧٢،والذي يبدو لںا أںه يوجد وهم عںد ا مام البجيرمي رحمه

في ںقل ترجمة ا مام القاضي أبي شجاع

)(٣٩ـ يںظر :حاشية البجيرمي على الخطيب  ،١٦ /١أبو طاهر ،معجم السفر ،ص ٢٤
)(٤٠ـ يںظر :السبكي ،طبقات الشافعية الكبرى  ،٦/١٥سركيس ،معجم المطبوعات العربية والمعربة  ،١/٣١٨عبد العزيز ،الدليل
إلى المتون العلمية ،ص ٤٠٦ :ـ ،٤١١
)(٤١ـ يںظر :د.خالد ،الشيخ عبد العزيز سالم السامرائي حياته وجهوده العلمية في الفقه والفتوى ص.١٣٥ :
)(٤٢ـ يںظر :المصادر ںفسها
)(٤٣ـ يںظر :أبو طاهر ،معجم السفر ،ص ٢٥
)(٤٤ـ يںظر :ابن قاضي شهبة  ،طبقات الشافعية ٢/٢٥
)(٤٥ـ يںظر :الزركلي ا ع م  ،١/١١٧عمر رضا ،معجم المؤلفين  ،١/١٩٩سركيس ،معجم المطبوعات العربية والمعربة ٣١٨ /١
)(٤٦ـ يںظر :حاشية البجيرمي على الخطيب ١٦ /١
)(٤٧ـ يںظر :حاشية البجيرمي على الخطيب ١٦ /١
)(٤٨ـ يںظر :مقدمة المؤلف في متن الغاية والتقريب للقاضي أبي شجاع
)(٤٩ـ يںظر :الشربيںي ،ا قںاع في حل ألفاظ أبي شجاع ١٦ /١
)(٥٠ـ يںظر :ابو شجاع،متن الغاية والتقريب ،ص٣ :
)(٥١ـ يںظر :مقدمة المؤلف في متن الغاية والتقريب للقاضي أبي شجاع
ً
) (٥٢ـ سماعا من ا ستاذ الدكتور أحمد عباس مهںا العيساوي أحد طلبة ا صفية الدينية في الفلوجة وأحد طلبة الع مة الشيخ
عبد العزيز سالم السامرائي
) (٥٣ـ الدكتور علي حسين عباس مهںا والدكتور حاتم عبد
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Abstract
The Islamic Ummah introduces many scholars to various kinds and types of knowledge,
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the teachings of Islamic law in general and Islamic jurisprudence in particular, this article

Alisawi
mohamad1973gm@gmail.com

focuses on one of the prominent figures of this city, Sheikh Abdullah Hadid. This article
discusses his life, his biography, and his impact and great virtue on students of the
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Alsifiyah school, where he taught the Holy Quran before joining Alasfia. He was the
first agent of the Court of Fallujah in matters of inheritance, allowing his reputation to
spread among people in Anbar and nearby provinces.
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religious and reformist role in society. The conclusion summarises my findings with
regards to his impact on the construction of communities.

اﻟﻤﻠﺨﺺ
ً
, و سيما في الفقه ا س مي,ما تزال ا مة ا س مية تںجب عديدا من العلماء في شتى صںوف واںواع المعرفة
ً
ووفاء ولئك العلماء الذين خدموا مديںة الفلوجة ونشر
ورغبة مںي في تسهيل ا ستفادة من علومهم وآرائهم
 احببت ان يكون بحثي عن احد اع م هذا,تعاليم الشريعة ا س مية بصورة عامة والفقه ا س مي بصورة خاصة
ً
 إذ شغل مںصب الممهد,المديںة مظهرا سيرته واثره وفضله الكبير على معظم ط ب المدرسة ا صفية الدينية

How to cite this article: Dr. Moahmmed Hamzah Abbas Alisawi, (2020), “Inheritance, Sheikh Abdullah Hadid (May Allah Have Mercy on Him) and
his Role in Building Society” in The Second Annual International Conference on Human Sciences (AICHS) / Fallujah During the Ottoman & Iraqi
Monarchy Eras, KnE Social Sciences, pages 191–208. DOI 10.18502/kss.v4i8.7184

Page 191

AICHS

لتدريس القرآن الكريم قبل التحاقهم با صفية ,وكان )رحمه ( المرجع ا ول والمعتمد لمحكمة الفلوجة في
ُ
وسمت بحثي بــ
مسائل المواريث حتى اںتشر صيته بين الںاس في محافظة ا ںبار والمحافظات ا خرى ,ولهذا
حديد )رحمه ( ودوره في بںاء المجتمع( ,واعتمدت في بحثي هذا على ما حدثںي به

)الفرضي الشيخ عبد

يده
ط به الذين درسوا على يده ,وكذلك على ما رايته وشاهدته ولمسته من الشيخ )رحمه ( ,حيث درست على ِ
طريقة التزبير والتهجي والقرآن الكريم ,وم زمتي له لسںوات طويلة حتى مرضه ووفاته)رحمه

( ,وكذلك على

بعض المصادر والمراجع .واقتضت طبيعة هذا البحث أن يكون على مقدمة ومطالب ث ثة وخاتمة .أما المقدمة
فقد ذكرت فيها أهمية الموضوع وسبب اختياري له .وأما المطلب ا ول فقد تضمن اسمه ونسبه ومولده ونشأته
ووفاته .ثم المطلب الثاںي فقد تضمن مںهجه في تدريس القرآن الكريم والمواريث .وأما المطلب الثالث فقد
تضمن دوره الديںي وا ص حي في المجتمع .ثم ختمت بحثي بخاتمة ذكرت فيها أهم ما توصلت اليه من ںتائج.
Keywords: Sheikh, community building, scientist, Abdullah Hadid, my assumption.

اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﻤﻔﺘﺎﺣﻴﺔ :شيخ ،بںاء المجتمع ،عالم ،عبد

حديد ،فرضي.

اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ:
الحمد رب العالمين والص ة والس م على سيد ا ںبياء والمرسلين سيدںا

وعلى اله وصحبه اجمعين.

وﺑﻌﺪ:
لقد شاءت ارادة

سبحاںه وتعالى أن تكون هذه ا مة خاتمة ا مم ,وأن تكون رسالتها خاتمة الرسا ت وكتابها

خاتم الكتب ,وشريعتها خاتمة الشرائع ,ولذلك اختار سبحاںه وتعالى صفوة خلقه من ا ںبياء والمرسلين سيدںا
ً
عليه الص ة والس م ,وقد هيأ لهذه الشريعة السمحاء رجا يحملوںها ويقومون عليها بالحفظ والعںاية
والتبليغ من زمن سيدںا

صلى

الشريعة ,فكان اصحاب الںبي صلى
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سبحاںه وتعالى بحفظ هذه
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ً
وما تزال ا مة ا س مية تںجب عديدا من العلماء في شتى صںوف واںواع المعرفة ,و سيما في الفقه ا س مي,
ورغبة مںي في تسهيل ا ستفادة من علومهم وآرائهم ً
ووفاء ولئك العلماء الذين خدموا مديںة الفلوجة ونشر تعاليم
الشريعة ا س مية بصورة عامة والفقه ا س مي بصورة خاصة ,احببت ان يكون بحثي عن احد اع م هذا المديںة
ً
مظهرا سيرته واثره وفضله الكبير على معظم ط ب المدرسة ا صفية الدينية ,إذ شغل مںصب الممهد لتدريس
القرآن الكريم قبل التحاقهم با صفية ,وكان )رحمه ( المرجع ا ول والمعتمد لمحكمة الفلوجة في مسائل
ُ
وسمت بحثي بــ )الفرضي
المواريث حتى اںتشر صيته بين الںاس في محافظة ا ںبار والمحافظات ا خرى ,ولهذا
الشيخ عبد

حديد )رحمه

( ودوره في بںاء المجتمع( ,واعتمدت في بحثي هذا على ما حدثںي به ط به

يده طريقة
الذين درسوا على يده ,وكذلك على ما رايته وشاهدته ولمسته من الشيخ )رحمه ( ,حيث درست على ِ
التزبير والتهجي والقرآن الكريم ,وم زمتي له لسںوات طويلة حتى مرضه ووفاته)رحمه

( ,وكذلك على بعض

المصادر والمراجع.
واقتضت طبيعة هذا البحث أن يكون على مقدمة ومطالب ث ثة وخاتمة.
أما المقدمة فقد ذكرت فيها أهمية الموضوع وسبب اختياري له.
وأما المطلب ا ول فقد تضمن اسمه ونسبه ومولده ونشأته ووفاته.
ثم المطلب الثاںي فقد تضمن مںهجه في تدريس القرآن الكريم والمواريث.
وأما المطلب الثالث فقد تضمن دوره الديںي وا ص حي في المجتمع.
ثم ختمت بحثي بخاتمة ذكرت فيها أهم ما توصلت اليه من ںتائج.
ً
و أسال أن يجعله خالصا لوجهه ,ويںفع به من كتبه وقراه ومن راه ,وصلى

وسلم على سيدںا

وعلى اله

وصحبه أجمعين ...آمين.

اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻻول
اﺳﻤﻪ وﻧﺴﺒﻪ وﻣﻮﻟﺪه وﻧﺸﺄﺗﻪ ووﻓﺎﺗﻪ
اوﻻ ً :اﺳﻤﻪ وﻧﺴﺒﻪ وﻣﻮﻟﺪه
هو الشيخ عبد

بن حديد بن ﱠجل بن احمد بن صالح بن

بن عساف بن حسين بن س مة العيساوي ,من

عشيرة )البو صالح( قبيلة )البو عيسى(.
والبوعيسى من القبائل الطائية القحطاںية ,وقد دخل معهم بعض الفروع من قيس عي ن العدںاںية.
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وجدهم عيسى الذي يںتسبون اليه هو ابن مهںا ابن ماںع ابن قحطان ).(١
ولد الشيخ )رحمه

( عام)١٣٣٠هـ ١٩١٢ /م( ) (٢في قرية النساف التابعة لقضاء الفلوجة.

ﺛﺎﻧﻴﺎ ً ﻧﺸﺄﺗﻪ:
نشأ الشيخ عبد

حديد )رحمه

ً
ً
( في بيت والده ,وكان والده رج من اهل الص ح ,محبا للخير ويدعو اليه,

أرسله والده الى الم لي ليتعلم القرآن الكريم والقراءة والكتابة مںذ أن كان عمره ست سںوات ,فتعلم القراءة
والكتابة والتهجي على الطريقة السائدة آںذاك على العهد العثماںي وكما يقال آںذاك )الزبرة والبيشة( وهذه الطريقة
التي بقي عليها سںوات طويلة حتى بداية الخمسيںات من القرن الماضي حيث اںتقل الى قضاء الفلوجة واخذ
يتردد الى جامع الفلوجة الكبير حيث العلم والعلماء والمدرسة الدينية ا صفية ,والتقى بالشيخ عبد العزيز سالم
السامرائي )) (٣رحمه ( تعالى ,وبدأ الشيخ عبد حديد رحمه
ً
ً
فأصبح معلما ومدرسا للقرآن الكريم للطلبة الجدد الذين يلتحقون بالمدرسة ا صفية الدينية ,ثم بعد ذلك اخذ

بدراسة اصول واحكام التجويد حتى اتقںها,

بدراسة علم الفرائض على يد الشيخ عبد العزيز سالم السامرائي ,ثم اصبح المعتمد لحل مسائل الفرائض لدى
محكمة الفلوجة حتى وفاته ,فكاںت محكمة الفلوجة ترسل اليه مسائل المواريث الشائكة فيقوم بحلها وارسالها
الى المحكمة ,وكذلك كاںت محاكم الرمادي والقائم ترسل اليه بعض المسائل في الفرائض ,كما كان له دور بارز
ً
في فتاوى الط ق مع الشيخ عبدالعزيز السامرائي ,ثم عين من قبل وزارة ا وقاف في عام)١٩٦٤م( مدرسا للقران
ً
الكريم في المدرسة الدينية ا صفية في جامع الفلوجة الكبير وبقي مدرسا للقرآن فيها حتى وفاته ).(٤
ﺛﺎﻟﺜﺎً :اﺧﻼﻗﻪ وﺻﻔﺎﺗﻪ:
كان الشيخ عبد حديد )رحمه ( يمتاز بأخ ق حميدة حسںة وادب تام وعقل وافر ,وكان يمتاز بالصمت
ً
ً
وفصاحة اللسان ,وكان جامعا لصفات الرحمة ا نساںية والمحبة للںاس وا خوة وا يثار ,وكان ملتزما بالشريعة
ً
ا س مية يعمل المكروه ,مطبقا حكام ا س م على ںفسه وعلى اهل بيته ,وكان كثير العبادة يترك ص ة
ً
ً
الجماعة في المسجد محافظا على السنن والںوافل مكثرا من ذكر سبحاںه وتعالى ,يںقطع لساںه عن الموعظة,
ً
وكان متواضعا في كل شيء ,يسلم على الصغير والكبير ويسأل عن اسمائهم ونسبهم وعن ص تهم وديںهم ويحثهم
على تقوى سبحاںه وتعالى ,وكان يتفقد الںاس والفقراء والمساكين وله ذاكرة قوية في حفظ اسماء الںاس ,وكان
ً
يفرق بين الںاس ف يميل الى الكبير لعلو مںزلته ومكاںته و يصد عن الفقير لفقره ,كان زاهدا في الدںيا يفرق
ا موال على الفقراء وطلبة العلم والمصالح العامة ,وكان يحترم العلماء ويوقرهم ويجلس مںهم كما يجلس الطالب
Page 194
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لومة ئم ,يجامل على حساب دين

مع شيخه ,وكان تأخذه في دين
ً
ً
كان ںاصحا ومرشدا لكل من يجلس عںده ,وكان الشيخ )رحمه

يقول الحق ولو كان على ںفسه,

( على جاںب كبير من التقوى والورع والزهد,

فكان يأكل ما حضر ويلبس ما حصل ,ولكثرة انشغاله بالدروس فقد كان يأكل لقيمات من الخبز على عجل ليعود
الى حلقة العلم والتدريس ,وكان )رحمه ( يںظف غرفته والمسجد بيده ) (٥وهذا يدل على تواضعه ,الذي ينبغي
أن يكون عليه العلماء مهما بلغوا من العلم.
راﺑﻌﺎً :ﺣﺎﻟﺘﻪ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ:
تزوج الشيخ عبد

حديد )رحمه

( من امرأة صالحة عاشت معه تحت سقف واحد وجاهدت معه وںاصرته

وساںدته في المحن والشدائد التي مرت به ,ووقفت معه في طريق مسيرته العلمية ,راضية بما قسم

لها تضجر

لفقر وحاجة وضيق عيش ,وكان حالها كحال الشيخ في العبادة فقد كںت اراها تكثر من ص ة التطوع وخاصة
ً
في الليل وكاںت م زمة دائما ل ستغفار والص ة على الںبي )صلى عليه وسلم( وقد رايتها كثيرة الصدقة على
تعالى ,ورزق الشيخ )رحمه ( من هذه

الفقراء والمساكين فكاںت خير عون لزوجها حتى اںتقلت الى رحمة
المرأة الصالحة ث ثة ذكور وث ث اںاث ,وكاںوا ً
أبںاء صالحين وبارين ومطيعين وكاںوا على طريق ومںهج الشيخ
)رحمه

( ).(٦

ومن محبة الشيخ )رحمه ( للعلماء ولطلبة العلم فقد زوج بںاته لط ب العلم ,فقد زوج احداهن للشيخ حمزة
عباس العيساوي ) (٧وزوج الثاںية للشيخ علي حسين

العيساوي ).(٨

ﺧﺎﻣﺴﺎً :ﺷﻴﻮﺧﻪ:
ُ ُ
ﱠ
ُ
مںزلته ,هي معرفة شيوخه واساتذته الذين
من المعلوم أن من جملةِ ا سباب التي تدرك بها مكاںة المرء وتعرف
تلقى عںهم ,وتأثر بهم واقتفى أثرهم ,فإن للشيخ في ںفس التلميذ من ا ثر ما ليس حد غيره من الںاس ,وان لقوة
شخصية الشيخ وقدرته العلمية الكبيرة ا ثر في بںاء شخصية التلميذ وںضوج عقليته ,وسأتكلم عن أبرز الشيوخ
الذين اخذ الشيخ )رحمه
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 -١اﻟﺸﻴﺦ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ ﺳﺎﻟﻢ اﻟﺴﺎﻣﺮاﻲﺋ:
هو العالم الفاضل الشيخ عبدالعزيز بن سالم الذي يرجع نسبه الى عشيرة)البو ںيسان( ,ولد )رحمه

( سںة

)١٣٣٢هـ ١٩١٤ -م( ,في سامراء ,دخل ا بتدائية وتخرج مںها ,ونشأ على التقى والص ح وقرأ القرآن الكريم ,ثم
التحق بالمدرسة العلمية في سامراء فںهل من علومها ,ودرس على كبار العلماء هںاك وتلقى العلوم الشرعية برغبة
ً
ً
صادقة وهمة عالية ,حتى ْأخ ُ
ذه ل جازة العلمية ,ثم عين عام ) (١٩٤٢واعظا في هيت ,ثم مدرسا في مدرسة هيت
ً
ً
ً
العلمية الدينية ,ثم في سںة )١٩٤٨م( اںتقل الى المدرسة العلمية الدينية في الفلوجة وعين فيها مدرسا واماما وخطيبا
في جامع كاظم باشا ) (٩وبقي فيها الى أن ترك الفلوجة وعاد الى سامراء سںة  ,١٩٧١وتخرج من هذه المدرسة على
يد الشيخ رحمه
رحمه

عدد كبير من ط ب العلم الذين اصبحوا من كبار العلماء في العراق وخارجه ,توفي الشيخ

في صبيحة يوم ا ثںين  /٩ذي القعدة ١٣٩٣هـ  -الموافق ٣/١٢/١٩٧٣م ,ودفن في مقبرة سامراء

)(١٠

 -٢اﻟﺸﻴﺦ ﻣﺼﻄﻔﻰ اﻟﻨﻴﺠﻴﺮي:
هو العالم الفاضل الشيخ مصطفى بابير الںيجيري ,دخل المدرسة ا صفية الدينية في الفلوجة سںة  ١٩٥٤وتلقى
ً
العلوم الشرعية فيها على يد الشيخ عبدالعزيز السامرائي رحمه  ,وكان من ابرز الط ب علما ومعرفة وتقوى
ً
وص حا ,يقول الشيخ حمزة عباس رحمه عںه )كان الشيخ مصطفى الںيجيري من الط ب ا ذكياء ,وكان
صاحب ادب واخ ق ,وكان شديد الحرص على طلبه للعلم ,وكان من شدة حرصه على العلم ,أںه كاںت تأتي
اليه الرسائل من اهله في الںيجر فيقوم بحفظها دون ان يفتحها ويقرأ ما فيها ,فںقول له لماذا تقرأها ,ربما فيها
امر مهم ,فيقول ربما فيها خبر محزن ,فيشغلںي ويلهيںي عن طلب العلم ,وبعد ان اںهى الصف الثاںي عشر واراد
العودة الى ب ده ,قرأ تلك الرسائل فوجد أن والده قد مات ,وان زوجته قد ماتت واخبار اخرى اطلع عليها كاںت
مؤلمة وحزيںة فحمد

تعالى على ذلك( ) (١١وعںدما عاد الى الںيجر ,بںى اكبر مدرسة علمية في الںيجر على

غرار مدرسة الشيخ عبدالعزيز السامرائي )رحمه

( تخرج مںها مئات العلماء وتقلد الشيخ مصطفى الںيجيري

عدة مںاصب حكومية مںها وزير في ب ده في الںيجر ).(١٢
ﺳﺎدﺳﺎً :ﻃﻼﺑﻪ:
بد لذلك العالم الجليل الذي بلغ مكاںة علمية عالية من أن يكون له اتباع يأخذون عںه ,وت ميذ يتلقون مںه ,إذ
إںه اشتغل مدة غير قليلة بالتدريس ,وكاںت مجالسه عامرة بطلبة العلم ,وقد برعوا في شتى الفںون ,وقد اسهم هؤ ء
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ً ً
ً
اسهاما فعا في نشر العلم ,حيث أن قسما مںهم تولى القضاء وا فتاء والتدريس وا مامة والخطابة وسائر الوظائف
ا خرى ,وهكذا يكون ا مر إذا بارك

في علم عالم من العلماء وسأتكلم عن أشهر وابرز ط به باختصار:

 -١اﻟﺸﻴﺦ ﺣﻤﺰة ﻋﺒﺎس اﻟﻌﻴﺴﺎوي:
هو الشهيد الشيخ حمزة بن عباس بن مهںا بن حمد بن

بن عبد بن مںصور ,من قبيلة البو عيسى التي تقطن

الفرات ا وسط ,وترجع اصولها الى طي ,ولد في عامرية الفلوجة سںة  ,١٩٤٣نشأ في كںف ابوين صالحين ,ثم اںتقل
الى الفلوجة
سںة  ,١٩٦١واخذ يتردد على الجامع الكبير ويجلس بالقرب من الشيخ عبد

حديد ويںظر الى حلقة الدرس,
 :في احد ا يام

هذه الحلقة ,فتحقق له ذلك فيما بعد ,يقول الشيخ حمزة رحمه
ويتمںى أن يكون احد ط ب ِ
ً
كںت جالسا بالقرب من حلقة لتعليم القرآن الكريم للشيخ عبد حديد )رحمه ( ,فںظر الي وقال لي ,من اين
اںت ,فأخبرته بقصتي كاملة ,وقلت له اريد ان ادخل في المدرسة الدينية ولكںںي اعرف القراءة والكتابة ,فاخبر
الشيخ عبدالعزيز السامرائي بذلك فوافق أن ادخل في حلقة تعليم القرآن الكريم على يد الشيخ عبد

حديد,

فقرأ القرآن وبعد أن ختم القرآن الكريم ,التحق بالمدرسة ا صفية الدينية ,ثم اكمل الصف الثاںي عشر فيها,
ثم التحق بكلية ا مام ا عظم وتخرج مںها سںة  ,١٩٧٧وخ ل هذه الفترة حصل على ا جازة العلمية ,ثم شغل
ً
ً
ً
وظيفة وكيل مدرس ,ثم اماما في جامع الخفافين في بغداد ,ثم اماما وخطيبا في جامع العمارة الكبير ,ثم وكيل
ً
ً
)(١٣
مدرس في المدرسة ا حمدية الدينية في الخالدية في ا ںبار ,واستقر به ا مر اماما وخطيبا في جامع الوحدة
في الفلوجة ثم اكمل مشواره في طلب العلم على يد مفتي الديار العراقية الشيخ الع مة عبد الكريم

المدرس

بالحضرة القادرية في بغداد ,فحصل على ا جازة العلمية بالتدريس مںه ,ويعد الشيخ حمزة رحمة

من اكابر

علماء الفلوجة تشهد له الفلوجة بالفضل في الفتوى والتدريس وبںاء المساجد وخدمة الفقراء ,وفي عام  ١٩٩١اصبح
ً
ً
مدرسا في ثاںوية الحضرة المحمدية ا س مية ,ثم مديرا لها عام  ٢٠٠٢وفي عام ٢٠٠٤اںتخب من قبل علماء الفلوجة,
ً
ً
رئيسا لمجلس علماء الفلوجة ومفتيا عاما للمديںة ,استشهد في مساء يوم الث ثاء  /٢٧شوال ١٤٢٧/هـ الموافق
ً
٢٩/١١/٢٠٠٥م ,بعد أن ادى ص ة العشاء في مسجده وخرج متوجها الى داره ,اغتالته ايادي الغدر والخياںة اعداء
ا س م لمواقفه البطولية والشجاعة في وجه ا حت ل واذںابه ,ففاضت روحه الطاهرة الى خالقها تشكو له ظلم
ً
الظالمين ,وفي اليوم التالي خرجت الفلوجة عن بكرة ابيها وهي تودع عالما من علمائها ,ودفن في مقبرة الشهداء
في الفلوجة ).(١٤
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 -٢اﻟﺸﻴﺦ ﻋﻠﻲ ﺣﺴﻴﻦ اﻟﻌﻴﺴﺎوي:
العيساوي ,ولد سںة ١٩٤٩م في الفلوجة اكمل الدراسة ا بتدائية ,ثم دخل
هو الشيخ علي بن حسين بن
ً
ً
المدرسة ا صفية الدينية عام  ,١٩٦٣ثم دخل كلية ا مام ا عظم وتخرج مںها سںة  ,١٩٧٧عين اماما وخطيبا في
جامع الفاروق في الفلوجة ثم ںقل الى جامع الفلوجة الكبير ,ثم ںقل الى جامع ابي عبيدة في الفلوجة ) ,(١٥وحصل
على شهادة الدكتوراه من كلية العلوم ا س مية ــ جامعة بغداد ــ توفي سںة  ٢٠١٨ودفن في مقبرة الشهداء في
الفلوجة.
 -٣اﻟﺸﻴﺦ اﺣﻤﺪ ﺧﻀﻴﺮ اﻟﻌﻴﺴﺎوي
هو الشيخ احمد بن خضير بن عباس العيساوي ولد سںة ١٩٥٣م ,ودخل ا بتدائية سںة ١٩٥٩م ,ثم دخل المدرسة
ً
الدينية ا صفية ثم التحق بالمعهد ا س مي في الرمادي ,ثم التحق بكلية ا مام ا عظم سںة ١٩٧٤م ,عين اماما
ً
وخطيبا في جامع  ٧ںيسان في بغداد ,ثم ںقل الى جامع عمار بن ياسر في عامرية الفلوجة ) (١٦حصل على شهادة
ً
ً
الدكتوراه من كلية العلوم ا س مية ــ جامعة بغداد ,وهو ا ن واعظا ومفتشا في مساجد دبي في دولة ا مارات
العربية المتحدة
 -٤لقد درس على يد الشيخ عبد
حتى

حديد )رحمه

( ,مجموعة كبيرة من الط ب ,سأكتفي بذكر اسمائهم,

يطول الفصل الدراسي :مںهم الشيخ الدكتور اسماعيل عبدالرزاق الهيتي ,والشيخ صبحي الكربولي,

والشيخ

سبتي الكبيسي ,والشيخ الدكتور عبدالعزيز شاكر فياض الكبيسي ,والشهيد الشيخ احسان لطيف

الدوري ,وا ستاذ القاضي عبد الوهاب عبدالرزاق الضامن ,والشيخ عبد الهادي جاسم العيساوي واںا الفقير الى
تعالى حمزة عباس ,حيث حصل لي ا نس بالتتلمذ عليه والشرف بقراءة القرآن الكريم عںده في سںة
ً
١٩٨٣م ,وجميع من درس عںده سعيد بتلك اللحظات التي قضاها مع شيخه ,وكثيرا ما يحدثون الںاس عںه وعن
اخ قه لتحصل العظة ,ويقوى التمسك بالشريعة واحكامها.
ﺳﺎﺑﻌﺎً :وﻓﺎﺗﻪ:
شاءت ارادة سبحاںه وتعالى ان يبتلى الشيخ عبد حديد بالمرض ,الذي اجلسه في البيت ,ومںعه من اكمال
ً
المسيرة في نشر العلم ,فبقي كثر من سںة يعاںي المرض ,وكںت اذهب اليه وازوره دائما ,وابقى معه لساعات
طويلة ,فكںت ارى فيه ع مات الرضا والتسليم لقضاء
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ً
ع مات السرور ظاهرة على وجهه ,حيث أن ابتسامته تفارقه ابدا ,الى أن جاء امر

سبحاںه وتعالى فاںتقل

الى الرفيق ا على في صباح يوم ا ثںين في الساعة العاشرة والںصف الموافق ٧/٦/١٩٩٣م ,وشيع من جامع الفلوجة
الكبير في عصر ذلك اليوم باتجاه مقبرة الفلوجة القديمة ,ودفن بجوار صاحبه ورفيق دربه واخيه في
عبد

الفياض رحمه

الحاج

 ,واقيم له حفل تأبين في جامع الفلوجة الكبير بعد وفاته بيومين القى فيه الشيخ

الدكتور عبدالملك السعدي كلمة تأبينيه ,تكلم فيها عن سيرته ومآثره ,وفضله في نشر العلم ,والقى الشيخ الدكتور
عبد الحكيم ا ںيس قصيدة مطلعها:
ً
ايها الرجل الكريم س ما

من محب رأى بك ا س ما ).(١٧

اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻲﻧ
ﻣﻨﻬﺞ اﻟﺸﻴﺦ ﻋﺒﺪﷲ ﺣﺪﻳﺪ ﻲﻓ ﺗﺪرﻳﺲ
اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﻳﻢ وﻓﻘﻪ اﻟﻤﻮارﻳﺚ
اوﻻ ً :ﻣﻨﻬﺠﻪ ﻲﻓ ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﻳﻢ
إن القرآن الكريم هو رسالة

للبشرية ,فقد أرسله سبحاںه وتعالى مع خير رسله ,وتولى بںفسه حفظه من التبديل

والتحريف ليستمر في أداء دوره حتى قيام الساعة.
قال

سبحاںه وتعالى :ﭧﭐﭨﭐﱡﭐ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﱠ

)(١٨

أںزله سبحاںه وتعالى بلغة عربية عذبة ,سلسة ,بحيث يستطيع أي إنسان أن يفهم الحقائق ا ساسية لتلك
الرسالة مهما كان حظه من الثقافة ,ﭧﭐﭨﭐﱡﭐ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﱠ ).(١٩
ولقد جعلها

عز وجل رسالة موجزة ليسهل حملها وحفظها وقراءتها.

بتأن حتى يتمكن السامع والقارئ من فهم المقصود مںها ﭧﭐﭨﭐﱡﭐ ﱌ ﱍ
ولكوںها رسالة موجزة ف بد من قراءتها ٍ

ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱠ ).(٢٠
ً
و ںها تخاطب العقل فقط ,بل الوجدان أيضا ,كان ا مر بترتيلها والتغںي بها
ً
تكون اكثر تعمقا في الںفس ,ﭧﭐﭨﭐﱡﭐ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱠ ).(٢١
ُ
هذه الرسالة َي ّس َرها للقراءة ,ف تحتاج الى اماكن محددة أو أزمںة خاصة لتقرأ فيها ,ﭧﭐﭨﭐﱡﭐ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ
ﲓ ﲔ ﲕ ﱠ ).(٢٢
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ً
ولكي يتم دوام ا ستفادة مںها ,كان من الضروري أن يداوم المسلم على قراءتها يوميا.
كل هذا وغيره ليحدث المقصد ا عظم من ںزول القرآن وقراءته وتدبره ,أ وهو هداية الںاس الى

عز وجل

واںقاذهم وخ صهم من طريق الشيطان ,ﭧﭐﭨ

ﭐﱡﭐﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩﱠ ) (٢٣ومن هذا المعںى اںطلق الشيخ عبد
ً
الكريم ,عم بقول الںبي صلى عليه وسلم) :خيركم من تعلم القرآن وعلمه( ) (٢٤فكاںت حلقات تدريس القرآن
حديد )رحمه

( بتدريس القرآن

الكريم متواصلة لط ب المدرسة ا صفية الدينية في جامع الفلوجة الكبير على يد الشيخ عبد

حديد )رحمه

( ,فكان معظم طلبة العلم الذين يلتحقون بالمدرسة الدينية يقرأون القرآن على يد الشيخ عبد

حديد ,وكان

هؤ ء الطلبة قسم مںهم قد اكمل الدراسة ا بتدائية وربما المتوسطة كذلك ,وقسم اخر لم يدخلوا الى المدارس
ً
اص وهم يعرفون القراءة والكتابة ,لذلك يمكن جمعهم بحلقة تدريس واحدة ,لذلك كان مںهج الشيخ عبد
حديد في تدريس القرآن الكريم كا تي:
القسم ا ول :مںهجه مع الطلبة الذين يقرأون و يكتبون ,فكاںت طريقة تدريسه لهؤ ء الطلبة أن بدأ معهم
بطريقة التهجي ,واخذ يعلمهم ويدرسهم في جزء )الف  -باء( فأخذ الط ب يتعلمون التهجي بالفتحة والكسرة
والضمة ,وطريقة التهجي سلسة وسهلة ,واںا قرأت على هذه الطريقة عںد الشيخ عبد حديد )رحمه ( ورأيت
الكثير من الذين

يقرأون و يكتبون ,قد حفظوا القرآن الكريم على يد الشيخ عبد

في السن ,ولكںهم كاںوا حريصين وصادقين ,فيسر

حديد ,رغم أںهم كبار

لهم ,فحفظوا القرآن الكريم ,وبعد أن يتقن الطالب طريقة

التهجي بالفتحة والكسرة والضمة ويستطيع أن يقرأ بهذه الطريقة ,ينتقل الى قراءة القرآن الكريم بكل سهولة ويسر,
فكاںت هذه الطريقة والمںهج الذي اتبعه الشيخ عبد

حديد )رحمه

(مع الطلبة الذين يقرأون و يكتبون

الى أن اصبحوا يقرأون بكل سهولة ويسر.
اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻲﻧ :مںهجه وطريقته بالتدريس مع الطلبة الذين اكملوا الدراسة ا بتدائية والمتوسطة ,فهؤ ء الطلبة
يحتاجون الى التهجي واںما يستطيعون القراءة بكل سهولة فكان مںهجه معهم أن يقرأ الشيخ بعض ا يات ثم
يقرأون بعده ,او كان البعض يقرأ والشيخ يستمع له ,ويصحح له إن اخطأ.
فكاںت هاتان الطريقتان هما المتبعتان لدى الشيخ عبد حديد )رحمه ( في تدريس القرآن الكريم لط ب
المدرسة ا صفية الدينية.
حديد )رحمه

كان الشيخ عبد
ً
صبورا في التدريس ,وكان يكرر ويعيد الدرس عشرات المرات الى ان يستوعب الطالب الدرس ويتقن القراءة ).(٢٥
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وكاںت حلقات تدريس للقرآن الكريم متواصلة على مدار الساعة ,ولم تكن مقتصرة على ط ب المدرسة الدينية
ً
فحسب ,بل كاںت هںالك حلقات تدريس ايضا لغير ط ب المدرسة الدينية ,فكاںت هںالك حلقة تدريس لكبار
السن ولمن يقرأ و يكتب واستمرت هذا الحلقات ,حتى مرض ووفاة الشيخ )رحمه

(.

ومن خ ل هذه الحلقات اكمل العشرات من هؤ ء ختم القرآن الكريم قراءة ,واكمل البعض مںهم حفظ
ً
القرآن الكريم كام .
هكذا كان مںهج الشيخ عبد حديد )رحمه ( في تدريسه للقرآن الكريم لط ب المدرسة الدينية ا صفية,
يمل الطالب مںها

فكان يعامل ط به بلطف ولين و يقسو عليهم ,وكاںت حلقة تدريسه لها روحاںية خاصة,
ً
ً
ابدا ,وكان )رحمه ( صبورا ,بحيث كان يعيد الدروس اكثر من مرة لمن يستوعب اول مره ,ومن مںهجه
ً
ايضا أن يراجع الدروس السابقة مع الطلبة في كل يوم ,حتى يترسخ الدرس اكثر لدى الطالب ,وكان يجري لط به
امتحان واختبار في كل ںهاية اسبوع ,وهكذا اتقن المئات من الطلبة قراءة القران الكريم ,وحفظ الكثير مںهم
القرآن الكريم على يد الشيخ)رحمه

(.

ﺛﺎﻧﻴﺎ :ﻣﻨﻬﺠﻪ ﻲﻓ اﻟﻤﻮارﻳﺚ
علم المواريث او علم الفرائض هو علم بقواعد فقهية وحسابية ,بها يعرف ںصيب كل وارث من التركة.
والمواريث في ا صل جمع ميراث ,ولفظ ميراث يطلق في اللغة العربية على معںيين ,احدهما :البقاء ,وثاںيهما:
اںتقال الشيء من قوم الى آخرين ).(٢٦
ً
ويطلق في الشريعة ا س مية على استحقاق ا نسان شيئا بعد موت مالكه بسبب مخصوص ,وشروط
مخصوصة ).(٢٧
وعلم المواريث من العلوم التي رغب ا س م في دراسته ,وحث على تعلمه وتعليمه ,ومن هذا المںطلق حرص
ً
الشيخ عبد حديد)رحمه ( على تعلم هذا العلم ,وعںدما كان مدرسا للقرآن الكريم في المدرسة ا صفية
الدينية ,كاںت لديه رغبة شديدة في دراسة فقه المواريث ,وبالفعل تحققت له هذه الرغبة حيںما طلب من الشيخ
ً
عبدالعزيز سالم السامرائي)رحمه ( ان يقرأ علم الفرائض ,ولكن الشيخ عبدالعزيز السامرائي لم يكن موافقا على
ً
طلب الشيخ عبد حديد في بداية ا مر ,خوفا مںه ,أن ينشغل بدراسة المواريث ويترك تدريس القرآن الكريم
ً
لط ب المدرسة ,ولكن الشيخ عبد حديد اكد له قائ ) :دراسة علم الفرائض لم ولن تمںعںي من مواصلة تدريس
ً
القرآن الكريم( ,وبالفعل بدأ الشيخ عبد حديد بتعلم ودراسة علم الفرائض ,رغم ان عمره تجاوز الخمسين عاما,
ً
ولكن صدقه ورغبته الشديدة ,جعلت مںه أن يجلس طالبا للعلم امام الشيخ عبدالعزيز السامرائي وأن يقرأ اول
كتاب في المواريث كتاب الرحبية ,وظاهر ا مر يمكن لشخص كبير في السن ان يتعلم الفرائض والقسامات
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الشرعية ,ولكن اذا اراد

ً
امرا هيأ له اسبابه فالرغبة الشديدة التي كاںت عںده في تعلم الفرائض والصدق الذي

كان عںده في طلبه للعلم ,تمكن من تعلم هذا العلم ,حتى اطلق عليه فيما بعد لقب )الفرضي( تقاںه لعلم الفرائض
بصورة كبيرة.
ولم يستطع الشيخ عبد حديد اكمال الرحبية على يد الشيخ عبدالعزيز السامرائي ,فاكمل ما تبقى مںها على
ً
يد الشيخ مصطفى بابير الںيجيري ) ,(٢٨ثم اخذ الشيخ )رحمه ( يقرأ كتبا اخرى في علم الفرائض واخذ يمارس
ً
ً
هذا العلم عمليا وںظريا ,حتى اصبح الفرضي ا ول في زماںه في الفلوجة.
وفي عام )١٩٧٦م( اصبح الشيخ عبد حديد المعتمد من قبل محكمة ا حوال الشخصية في الفلوجة ,حيث
كاںت ترسل اليه القسامات الشرعية فيقوم بتقسيم الحصص الشرعية ثم يرسلها الى المحكمة ,وكان يستعين ببعض
ً
الط ب في مسالة الضرب والتقسيم للحصص وا سهم ,ںه لم يكن مختصا بالرياضيات وعلم الحساب ,لكںه علم
ً
ںصيب كل وارث ,وكان خطه ضعيفا ,فكان يستعين ببعض الط ب فيملي عليهم وهم يكتبون وبعد أن ينتهي من
اكمال القسام الشرعي يختمه بختمه الشخصي ثم يرسله الى المحكمة ,وبقي هو المعتمد لدى محكمة الفلوجة
حتى مرضه ووفاته ).(٢٩
وكذلك كاںت تأتي اليه القسامات الشرعية من محكمة الرمادي والقائم وخاصة القسامات التي فيها كثرة
المںاسخات ,فكان يقوم بتقسيم الحصص واعطاء الحقوق لكل وارث.
وورد الى الشيخ قسام شرعي من محكمة القائم ,لم يتمكںوا من تقسيمه لكثرة المںاسخات فيه ,فقام الشيخ
عبد حديد بإكمال هذا القسام واعطاء الحقوق وبيان ںصيب كل وارث فيه ,ولما ُعرض على قاضي محكمة
القائم ,اجل القاضي المرافعة حول القضية المعروفة واعطائه وقت لدراسة القسام الشرعي ,حيث أن القاضي لم
ً
يستطع أن يفهم القسام لكثرة المںاسخات فيه ,وفع جاء القاضي بںفسه الى الفلوجة ليلتقي بالشيخ عبد حديد
لكي يفهم مںه شخصيا كيفية تقسيم الحصص ,فجلس مع الشيخ لساعات طويلة وهو يشرح له فقرات هذا القسام
الى أن فهم القاضي كيفية تقسيم الحصص في هذا القسام الشرعي ).(٣٠
فالقاضي لم يستطع فهم القسام الشرعي إ بالشرح والتفصيل ,لذلك العلم ُيؤخذ من الصدور من السطور.
ً ً
وقد بذلت جهدا كبيرا من اجل الحصول على نسخ مصورة من القسامات الشرعية للشيخ عبد حديد إ
اںںي لم اقف على نسخ هذه القسامات في محكمة الفلوجة ,وفي سجل الجامع الكبير في الفلوجة ,حيث تعرض
ارشيف واضابير الحفظ في محكمة الفلوجة الى حرق وںهب جزء مںه ,وكذلك بسبب سوء الحفظ والتخزين
وتلف قسم من ا ضابير ,وكذلك تعرض سجل الحفظ في جامع الفلوجة الكبير الى الحرق في احداث ومعارك
الفلوجة ا خيرة عام )٢٠١٤م(.
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اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ
دوره اﻟﺪﻳﻨﻲ واﻻﺻﻼﺣﻲ ﻲﻓ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
ً ً
من المعلوم أن للعلماء دورا بارزا في اص ح المجتمع ,لذلك حرص الشيخ )رحمه

( على اص ح المجتمع
( اںطلق

بمختلف ا ساليب ليخرجهم من عالم ضيق ويؤهلهم الى عالم أرحب واوسع ,والشيخ عبد )رحمه
من هذا الباب الى مجتمعه ليزرع فيهم حالة التماسك والترابط بين الشريعة والحياة ,فقد ر ُ
أيت فيه الغيرة على
ُ
ا س م من أن تنتهك حرماته والغيرة على المسلمين من أن تسلب حقوقهم والعطف على العامة من أن يستبد بهم
اهل ا هواء والبدع والحرص على العمل الدؤوب لخدمة ا س م والمسلمين في كل مجال من مجا ت الحياة,
ورغم انشغال الشيخ )رحمه ( بدروس العلم في الجامع الكبير إ اںه خرج من مسجده الى الںاس لينشر بيںهم
العلم والمعرفة وليأخذ بأيديهم الى طريق الحق والصواب.
ً
كان دور الشيخ )رحمه ( الديںي واضحا من خ ل الفتوى ,حيث كان الںاس يقصدوںه للسؤال عن امور
ديںهم و سيما في مسائل المواريث والط ق وفي المسائل الشرعية ا خرى ,وكان )رحمه ( يتجرأ على الفتوى
بل يتأںى كمال التأںي ,ويراجع المسالة التي ُيسئل عںها وكان على كمال الورع في الفتوى ,حيث يفتي إ بما
ً
افتى به الجمهور من الفقهاء ,فإذا كان في المسألة رأيان عمد الى ترجيح الرأي ا شد و يفتي بالترخيص خوفا
ً
من وقوع التهافت في المعام ت والتكاسل في العبادات ,وفي مسائل الط ق كان يشدد على المطلق كثيرا ,وربما
ً
ألجا الكثير مںهم الى السفر الى بغداد حتى يعودوا لمثلها ابدا ,وكان رأيه في وقوع ط ق الث ث و يعتبره طلقة
واحدة وهو راي جمهور الفقهاء ).(٣١
وكاںت فتاواه كلها تستںد الى ما صدر عن المذاهب ا ربعة المعتمدة على الكتاب والسںة واقوال الصحابة
)رضي

عںهم( ,ولم يكن متعصبا لمذهبه الحںفي ,وإںما يخرج مںه الى غيره من المذاهب عںدما يقتضي ا مر,

وكان يبين الحكم الشرعي في المسألة و يبين ا دلة امام السائل ,وهذا هو شأن العلماء )رحمهم

(.

( له دور بارز وكبير في بںاء المساجد في القرى وا رياف التابعة لقضاء

كان الشيخ عبد حديد )رحمة
ً
الفلوجة ,فقد سعى جاهدا في بںاء المساجد وساهم فيها من خ ل حثه التجار وا غںياء على التبرع با موال لبںاء
المساجد ,وكان جميع التجار وا غںياء يحترموںه ويجلوںه و يرفضون له طلب ,فكاںوا يساهمون في أي مسجد
ً
بطلب من الشيخ )رحمه ( ,لذلك كاںت بصمته واضحة في بںاء المساجد ,مںطلقا بذلك من قوله ﭐﭨﭐﱡﭐ ﲉ ﲊ
ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ) .(٣٢وكذلك من قول الںبي صلى
ً
ً
مسجدا َ
قطاة بںى ُ ُله بيںا في الجںة( ).(٣٣
وسلم) :من بںى
قدر ٍ
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ً
فالشيخ )رحمه ( كان له دور ديںي كبير في مجتمعه ,وكان هذا واضحا وجليا من خ ل تدريسه للقرآن
ً
الكريم في جامع الفلوجة الكبير حيث كاںت حلقات التدريس تبدا صباحا وتستمر حتى المساء ,وكذلك دوره
ً
الديںي كان كبيرا من خ ل الفتوى ومن خ ل بںاء المساجد ومن خ ل الموعظة والںصح وا رشاد.
وكذلك كان للشيخ )رحمه ( دور بارز وكبير في فض الخصومات والںزاعات العشائرية ,فقد ﱠ
من سبحاںه
وتعالى عليه بحكمة عالية في التعامل مع العادات وا عراف العشائرية ,فقد اںتبه الى دورها القيادي في المجتمع
ومكاںتها في ںفوس الجميع ,فعمد الى مؤازرة شيوخ العشائر بتجرد عن العصبية الجاهلية ,مع الحفاظ على ا صول
الشرعية وعدم ارتكاب مخالفات شرعية ,وكان يهدف من خ ل تلك المؤازرة الى تطبيق الشريعة ا س مية
ً
وجعلها هي الحكم بين الںاس بد من ا ساليب الخاطئة مںطلقا بذلك من قوله ﭐﭨ ﭐ ﱡﭐ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ
ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿ ﱠ ) ,(٣٤فكان الشيخ )رحمه ( يستغل المںاسبات كا عياد وغيرها
ً
ً
ليزور شيوخ العشائر في دواويںهم ويتواصل معهم ايماںا مںه بقيمة التماسك ا جتماعي ,وكذلك كان حريصا
على المشاركة في جميع المںاسبات ا خرى ,وكان لحضوره في تلك المںاسبات ا ثر البالغ في ںفوس الحاضرين
ً
وخاصة شيوخ العشائر ,كما إںه كان حريصا على حل الںزاعات والخصومات والمشاكل الطارئة بين ابںاء المجتمع
ً
من جميع القبائل ,حدثںي ںجله الحاج حامد عبد حديد قائ  :شكل الشيخ عبدالعزيز سالم السامرائي لجںة
لحل الخ فات والںزاعات التي تحدث في المجتمع برئاسة الشيخ عبد

حديد وعضوية الحاج هاشم حسين

بطي العيساوي والحاج عسل محمود العيساوي ,وكاںت مهمة هذه اللجںة هي جمع الخصوم والسماع مںهم ثم بعد
ذلك يدخلون بالصلح بيںهم وتقريب وجهات الںظر فيما بيںهم ,فكان للشيخ )رحمه ( مع اعضاء لجںته دور بارز
وكبير في القضاء على الخ فات والخصومات الںي كاںت تعصف بأبںاء المجتمع الواحد ,استطاع بحكمته وعقله
أن يأخذ بأبںاء مجتمعه الى بر ا مان وان يجںبهم البغضاء والعداء وان يجعل مںهم اخوة في الدين ,واذكر هںا
ً
ً
مثا واحدا على حكمة ورجاحة عقل الشيخ )رحمه ( ,في ںهاية السبعيںات حدث خ ف على ارض زراعية
في احدى القبائل ثم تطور الخ ف وكاد ان يصل الى القتال بين اطراف الخ ف ,فتدخل الشيخ )رحمه ( في
الموضوع واطفأ ںار الفتںة بين الطرفين واصلح بيںهما واستطاع بحكمته ان يرضي الطرفين ,وهكذا قضى على فتںة
كادت ان تؤدي الى القتل ).(٣٥
من خ ل ما تقدم يظهر لںا جليا ,الدور الكبير للشيخ عبد

حديد)رحمه

( في اص ح المجتمع وفي نشر

تعاليم ا س م وفي دفاعه عن قيم ومبادئ ا س م الحںيف.
الخاتمة
اﻟﺤﻤﺪﻟﻠﻪ اﻟﺬي ﺑﻨﻌﻤﺘﻪ ﺗﺘﻢ اﻟﺼﺎﻟﺤﺎت ,واﻟﺼﻼة واﻟﺴﻼم ﻋﻠﻰ ﺳﻴﺪﻧﺎ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺬي ﺧﺘﻤﺖ ﺑﻪ
اﻟﺮﺳﺎﻻت وﻋﻠﻰ اﻟﻪ اﻟﻄﻴﺒﻴﻦ وأﺻﺤﺎﺑﻪ اﻟﻐﺮ اﻟﻤﻴﺎﻣﻴﻦ واﻟﺘﺎﺑﻌﻴﻦ ﺑﺎﺣﺴﺎن اﻰﻟ ﻳﻮم اﻟﺪﻳﻦ.
وﺑﻌﺪ:
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ﻓﻤﻦ ﺧﻼل ﺑﺤﺜﻲ ﻫﺬا ﺗﻮﺻﻠﺖ اﻰﻟ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻫﻤﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﺄﻲﺗ:

 .١الدور البارز للشيخ عبد

حديد )رحمه

( في تدريس وتعليم القرآن الكريم لط ب المدرسة ا صفية

الدينية في الفلوجة.
 .٢دوره الكبير والبارز في القسامات الشرعية لمحاكم الفلوجة والرمادي والقائم ,اضافة للقسامات ا خرى
لعموم الںاس.
 .٣دوره البارز والكبير في نشر العلم بين الںاس وخاصة القرآن الكريم.
 .٤دوره الكبير كذلك في اص ح ذات البين في مجتمعه.
 .٥دوره الكبير كذلك في مساعدة الفقراء والمحتاجين وط ب العلم ومساهمته الكبيرة في بںاء المساجد.

اﻟﻤﺼﺎر واﻟﻤﺮاﺟﻊ
 .١معجم قبائل العرب القديمة والحديثة ,لعمر بن رضا بن

راغب بن عبد الغںي كحالة الدمشقي,

المتوفي)١٤٠٨ه( ,الطبعة السابعة١٤١٤) ,ه ــ ١٩٩٤م( مؤسسة الرسالة ,بيروت ــ لبںان.
 .٢الشيخ عبدالعزيز سالم السامرائي ,حياته وجهوده العلمية في الفقه والفتوى ,للدكتور خالد احمد صالح
العزاوي١٤٢٤) ,ه ــ ٢٠٠٤م( ,بغداد.
 .٣السيد الںبهان ,للشيخ هشام عبدالكريم ا لوسي ,دار المعرفة ,بيروتــ لبںان.
 .٤المبسوط ل مام

بن احمد شمس ا ئمة السرخسي )ت٤٨٣ه(١٩٩٣) ,م( ,دار المعرفة ــ بيروت.

 .٥بدائع الضائع في ترتيب الشرائع ,ل مام ع ء الدين ,أبي بكر بن مسعود الكاساںي الحںفي)ت٥٨٧ه( ,الطبعة
الثاںية١٩٨٦) ,م( ,دار الكتب العلمية ــ بيروت.
 .٦بداية المجتهد وںهاية المقتصد ,ل مام

بن احمد بن رشد القرطبي )ت٥٩٥ه(٢٠٠٤,م ,دار الحديث ــ

القاهرة.
 .٧روضة الطالبين وعمدة المفتين ,ل مام محي الدين يحيى بن شرف الںووي )ت٦٧٦ه( ,تحقيق زهير
الشاويش ,الطبعة الثالثة١٩٩١) ,م( ,المكتب ا س مي ــ بيروت.
 .٨الكافي في فقه ا مام احمد بن حںبل ,ل مام ابي

عبد

بن قدامة المقدسي ,المكتب ا س مي ــ

بيروت.
 .٩المغںي ,ل مام موفق الدين عبد
 .١٠صحيح البخاري ,ل مام

بن احمد بن قدامة المقدسي )ت٦٢٠ه( )١٩٦٨م( ,مكتبة القاهرة.

بن اسماعيل بن ابراهيم البخاري ,تحقيق:

زهير بن ںاصر ,الطبعة

ا ولى١٤٢٢),ه( ,دار طوق الںجاة.
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 .١١مجمع الزوائد ومںبع الفوائد ,ل مام أبي الحسن ںور الدين علي بن أبي بكر بن سليمان الهيثمي)ت٨٠٧ه(,
تحقيق :حسام الدين القدسي١٤١٤),ه ــ ١٩٩٤م( ,مكتبة القدسي -القاهرة.
 .١٢معجم مقاييس اللغة ,تأليف احمد بن فارس بن زكريا القزويںي الرازي )ت٣٩٥ه( ,تحقيق :عبدالس م
هارون١٣٩٩) ,ه١٩٧٩-م( ,دار الفكر.
 .١٣اللباب شرح الكتاب ,تأليف عبدالغںي الغںيمي الدمشقي الحںفي )١٢٩٨ه( ,الطبعة الرابعة١٣٨٣) ,ه ــ
١٩٦٣م( ,القاهرة.

ﻫﻮاﻣﺶ اﻟﺒﺤﺚ:
) (١يںظر :معجم قبائل العرب القديمة والحديثة ,لعمر بن رضا بن

راغب بن عبدالغںي كحالة الدمشقي )ت١٤٠٨هـ( ,ط ,٧

١٤١٤هـ ١٩٩٤ -م ,مؤسسة الرسالة ,بيروت٩٧٢ /٣ :
) (٢حسب شهادة مي ده الصادرة من دائرة ا حوال المدںية في الفلوجة ,واخبرںي ايضا بصحة مي ده ںجله الحاج حامد عبد
حديد
) (٣ستاتي ترجمته في شيوخه
) (٤ترجمة كتبها لي ںجله الحاج حامد عبد

حديد وبعض العلماء

) (٥كںت اراه يقوم بهذا العمل ويرفض أن يقوم به غيره
) (٦ترجمة كتبها لي ںجله الحاج حامد عبد

حديد

) (٧ستأتي ترجمته في ط به
) (٨ستأتي ترجمته في ط به
) (٩هو الفريق كاظم باشا احد ضباط الجيش العثماںي الكبار ,عيںه السلطان عبد الحميد رئيسا للمدفعية العسكرية في بغداد,
حيث قام ببںاء جامع في الفلوجة ومدرسة دينية ,وعرف هذا الجامع فيما بعد بجامع الفلوجة الكبير ,يںظر :الشيخ عبدالعزيز سالم
السامرائي ,حياته وجهوده العلمية في الفقه الفتوى ,للدكتور خالد احمد صالح العزاوي١٤٢٤) ,هـ ٢٠٠٤ -م( بغداد :ص ٤٧
) (١٠يںظر :المصدر ںفسه
) (١١هذه الرواية سمعتها عدة مرات من والدي الشيخ حمزة رحمه
) (١٢يںظر :الشيخ عبدالعزيز سالم السامرائي حياته وجهوده العلمية في الفقه والفتوى :ص .٩١
) (١٣جامع الوحدة في الفلوجة تأسس سںة ١٩٦٧م ,وتوقف العمل به الى ان جاء الشيخ حمزة رحمه

سںة ١٩٧٦م ,فقام بإكماله

وهو اول امام وخطيب فيه الى ان استشهد عام ٢٠٠٥م ,وفي عام ٢٠٠٦م ,تم تغيير اسم الجامع بأمر ديواںي وسمي بجامع الشهيد حمزة
عباس العيساوي.
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) (١٤يںظر :السيد الںبهان للشيخ هشام عبدالكريم ا لوسي ,دار المعرفة بيروت ,١/٣٣١ :الشيخ عبدالعزيز سالم السامرائي :ص
١٠٢
) (١٥يںظر :الشيخ عبدالعزيز سالم السامرائي :ص ١٠٧
) (١٦الشيخ عبدالعزيز سالم السامرائي :ص ٩٧
) (١٧الشيخ عبدالعزيز سالم السامرائي :ص ١٠٧
) (١٨الحجر٩:
) (١٩يوسف٢ :
) (٢٠ا سراء١٠٦:
) (٢١المزمل٤:
) (٢٢القمر١٧:
) (٢٣الںحل٨٩:
) (٢٤صحيح البخاري ,ل مام

بن اسماعيل بن ابراهيم البخاري ,تحقيق

زهير بن ںاصر ,ط ١٤٢٢ ,١هـ ,دار طوق الںجاة:

 ٦/١٩٢رقم الحديث ) (٥٠٢٧باب خيركم من تعلم القرآن وعلمه
) (٢٥هذا ا سلوب لمسته ورايته في حلقات تدريس القرآن الكريم من قبل الشيخ )رحمه

(

) (٢٦يںظر :معجم مقاييس اللغة ,تأليف احمد بن فارس بن زكريا القزويںي الرازي )ت  ٣٩٥هـ( ,تحقيق :عبدالس م

هارون,

)١٣٩٩هـ ١٩٧٩ -م( دار الفكر٦/١٠٥ :
) (٢٧يںظر :اللباب في شرح الكتاب ,تأليف عبدالغںي الغںيمي الدمشقي الحںفي )١٢٩٨هـ( ,الطبعة الرابعة١٣٨٣),هـ ١٩٦٣ -م(,
القاهرة٤/١٨٦ :
) (٢٨سبقت ترجمته في شيوخه
) (٢٩حدثںي بذلك الشيخ ںجم عبد

العيساوي والشيخ

) (٣٠حدثںي بهذا ںجله الحاج حامد عبد
) (٣١يںظر :المبسوط ,ل مام

سبتي الكبيسي ,ومعاصرتي شخصيا لهذا ا مر

حديد

بن احمد شمس ا ئمة السرخسي) ,ت٤٨٣هـ(١٩٩٣) ,م( ,دار المعرفة ــ بيروت ,٦/٤ :بدائع الضائع

في ترتيب الشرائع ,ل مام ع ء الدين ابي بكر بن مسعود الكاساںي) ,ت ٨٥٧هـ( ,ط ١٩٦٨) ,٢م( ,دار الكتب العلمية ,٣/٩٠ :بداية
المجتهد وںهاية المقتصد ,ل مام

بن احمد بن رشد القرطبي) ,ت٥٩٥هـ(٢٠٠٤ ,م /دار الحديث ,القاهرة ,٢/٦١ :روضة الطالبين

وعمدة المفتين ,ل مام محي الدين بن شرف الںووي) ,ت٦٧٦هـ( ,ط ١٩٩١) ,٣م( ,المكتب ا س مي ــ بيروت ,٨/١٤ :المغںي ,ل مام
موفق الدين عبد
عبد

بن احمد بن قدامة الخبلي) ,ت٦٢٠هـ(١٩٦٨) ,م( ,مكتبة القاهرة ,٧/٣٧٠ :الكافي في فقه ا مام احمد ,ل مام

بن احمد بن قدامة المقدسي) ,ت٦٢٠هـ( ,المكتب ا س مي ــ بيروت٣/١٠٨ :

) (٣٢التوبة١٨:
) (٣٣مجمع الزوائد ومںبع الفوائد ,ل مام ابو الحسن ںور الدين علي بن ابي بكر الهيثمي)ت٨٠٧هـ(١٩٩٤) ,م( -القاهرة ٢/٧:رقم
الحديث )(١٩٣٨

Page 207

DOI 10.18502/kss.v4i8.7184

AICHS

) (٣٤النساء٦٥:
) (٣٥حدثںي بها ںجله الحاج حامد عبد
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Abstract
This study examines the available documents relating to the ancient mosque in
Fallujah and considers what they can reveal about the important historical status of
the building. In particlar, these archival documents provide details about the planning
and architectural construction of the mosque, and considers its claims to being one
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ّ تعںى هذه الدراسة بتوثيق أقدم جامع ُب
، واهم معلم من معالمها التاريخية،١٨٩٨ ںي في مديںة الفلوجة في عام
 فض عن المعلومات،وذلك با عتماد على المعلومات القليلة التي خلصت اليںا عن طريق الوثائق والصور الںادرة
.المتوارثة عن كبار السن
 لم ُيدرس سابقا أو يوثق بدراسة علمية جادة على،وتكمن أهمية هذه الدراسة بوصفها تبحث في جامع مغمور
 لذلك اںصب هدف البحث على إبراز الجواںب التخطيطية والعمارية،الرغم من أهميته التاريخية والحضارية
 ليس هذا وحسب بل يطمح الباحث أن يكون التوثيق العلمي لجامعںا سببا،لتوثيق طبيعة البںاء وعںاصره الفںية
.في جعله حلقة في سلسلة المساجد التراثية في العالم ا س مي
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ُ
إن عدم الوعي بأهمية التراث وافتقار مديںة الفلوجة إلى مؤسسات رسمية وجمعيات تعںى بالموروث الحضاري
وتسهم في نشر الثقافة جعل تراثها العماري عرضة للضياع والهدم .إذ تضافرت عوامل عدة في طمس الكثير من
ً
أبںيتها ومن أهمها الحروب إذ أصبحت الفلوجة إبان ا حت ل ا مريكي مسرحا للعمليات العسكرية ،وأهمية
ُ
الموضوع تكمن في وصفه بك ًرا ،لم يسبق حد من ا ثريين در ُ
توثيقه ،لذلك سعى الباحث إلى توثيقه
استه أو
بالمخططات والصور ووصفه وتحليل عںاصره العمارية والوقوف على طرازه وفن بںائه ،ودراسة مئذںته ،فض عن
اوقافه ومواد بںائه .ان تخطيط جامع الفلوجة تقليدي قديم يشبه الى حد ما بعض المساجد التي شاعت في العصر
العثماںي في بغداد والموصل مثل جامع مجاهد الدين وجامع عںه الكبير .يتكون من بيت ص ة يتقدمه رواق
مواز لجدار
يںفتح على صحن مكشوف .وبيت الص ة من الداخل مقسم على رواقين يسير كل مںهما بشكل ٍ
القبلة ،تقطعها خمس ب طات كوںتها أربعة أعمدة مرتبة على صف واحد ،وا عمدة تحمل عقود عليها قباب
صغيرة .وعلى ب طة المحراب قبة كبيرة مجصصة من الخارج .و شك أن هذا التخطيط في المساجد كان شائعا
ً
في العراق مںذ عهد مبكر وهو ںتاج لظروف طبيعية واجتماعية واقتصادية فض عن الموروث العماري القديم.
Keywords: Architecture, Endowments, Fallujah, Kathem Pasha, planning

اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﻤﻔﺘﺎﺣﻴﺔ :تخطيط الجامع ،ا وقاف ،العمارة ،كاظم باشا ،الفلوجة.

اﻟﺘﻤﻬﻴﺪ:
تشير بعض الوثائق المحفوظة في دائرة طابو الفلوجة الى طبيعة ارض الجامع قبل ان يشرع كاظم باشا بالبںاء عليها.
ً
ً
وتؤكد هذه الوثائق بان موضع الجامع في ا صل كان قصرا أو قلعة قديمة لباشا بغداد .وعلى الرغم من اںںا ںجهل
تاريخ القلعة و ںعرف تخطيطها وعمارتها إ ان مثل هذا الخبر يؤكد حقيقة تاريخية مهمة ،هي أن موقع الفلوجة
وموضعها كان له اهمية عسكرية واقتصادية وأن اول بںاء فيه كان القلعة المذكورة.
ً
إن أقدم أشارة الى قصر الباشا أو قلعته خلصت اليںا من الرحالة طه الباليساںي وكان قادما من دمشق في طريق
البر يريد بغداد وبيںهما ) (١٢مںز  .وبعد أن وصل هيت وزار مراقد بعض الصالحين فيها ،أںحدر بالفرات وتوقف
في الموضع الذي فيه قصر لباشا بغداد يقع على شاطئ الفرات ،وقد بات ليلته هںاك ثم غادر المكان متوجها شرقا
الى دار الس م فدخلها بعد يومين ،في الثامن من شهر شوال سںة ألف ومائة وخمس وثماںين الموافق ) ١٤كاںون
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الثاںي ١٧٧٢م( ) .(١ول سف لم يسهب الباليساںي في وصف المكان ،ولم يذكر شيئا عںه وهل بات في خان أم في
خيمة أم بات في العراء ؟.
والقصر المذكور كان لمؤسس حكم المماليك )الكوله مںد( في بغداد سليمان باشا )أبو ليلة( ) ١٧٤٩) (٢ــ
 ،(١٧٦٢وقد وصف بأںه كان كثير الخروج للصيد والںزهة تارة يخرج الى ںواحي عكركوف وتارة الى الفلوجة.
و سيما بعد أن بسط ا من في ربوع العراق وقضى على الفتن والتمردات التي كاںت تقودها العشائر في مختلف
اںحاء الب د .ويذكر الكركوكلي بعض التفاصيل المفيدة عن أحدى رح ته الى الفلوجة في عام ١١٧٠ه )١٧٥٦م(،
وخروجه كان بقصد الراحة والںزهة والصيد ،وليخفف عن كاهله ،لما حمله من اعباء وما قاساه من تعب بالتمتع
ببعض المشاهد الںظرة على جاںبي الفرات .وقد مكث فيها ث ثة شهور بصحبة عياله وخدمه يتںقل بين الجاںبين
ويتفقد أحوال ا من في تلك الںاحية ).(٣
إن خروج سليمان باشا الى الفلوجة مصحوبا بعائلته وثلة من رجال السرايا في بغداد ،فض عن عسكره وخدمه،
ولمدة ث ثة شهور ،يتطلب توفير أماكن للسكن ومرابط للخيول ومخازن ل ع ف وغيرها من اللوازم .لهذا يعتقد
الباحث أن البيتين المتجاورين اللذين يقعان بلصق القلعة القديمة أو بلصق الجامع من الجهة الجںوبية ،واللذين
آ فيما بعد الى أو د علي العريم ،هما في ا صل لزوجة الباشا صاحبة الخيرات عادلة خاتون ) ،(٤وكاںت كثيرة
التردد الى المںطقة وا صطياف فيها .ويضيف الكركوكلي ومن محاسن سفرة الباشا الى الفلوجة أںه استطاع أن
يوفر في هذه المدة للخزيںة ما كاںت تصرفه على ما لديها من خيول للعلف والعليق ںه أرسلها إلى الحقول ).(٥
وفي هذا القول اشارة إلى ا عداد الكبيرة التي خرجت مع الباشا وحاشيته من عساكر وموظفين وخدام ،يمتطون
خيول السرايا المشهورة بأصالتها وجمالها .ولترعى في حقول الفلوجة الغںاء.
اذن هںاك في موضع جامعںا قصر أو قلعة احتلت ً
نشزا من ا رض على الضفة الشرقية من ںهر الفرات وبجوارها
بيتين كبيرين بقيا قائمين وبحالة جيدة من الحفظ حتى عام ).(٦) (٢٠٠٤
أما القلعة فقد بقيت قائمة حتى ث ثينيات القرن الماضي بدليل ظهورها في الصورة الملتقطة لجامع كاظم باشا
ً
ُ
وما جاوره من ابنية بعدسة ضابط بريطاںي في عام ) ،(١٩١٨والصورة تظهر الجامع وبجاںبه من الجهة الشرقية بںاءا
ً
فخما من طابقين يمثل الجزء الشرقي من القلعة ،قوامه غرف سقوفها مستوية من الخشب ،يتقدمها رواق يستںد
من ا مام على اعمدة خشب )دلكات( ،وعلى ا رجح أن لهذا الجںاح من القلعة شںاشيل تطل على الشارع.
ُ
أما الجزء الغربي من القلعة ،المطل على شاطئ الفرات ،فقد شغل بالجامع موضوع البحث .إذن لم يستغل
كاظم باشا ارض القلعة كلها ،واقتصر بںاء جامعه على الجزء الغربي مںها فقط ،وترك الجزء الشرقي قائما وبجواره
المئذںة ،ولعله أراد لهذا الجزء أن يبقى قائما ل ںتفاع به ويكون ملحقا بالجامع ،بيد أن هذا الجزء الذي يمثل أقدم
ا بنية في المديںة سرعان ما ازيل وعفي اثره ،ولعل هدمه كان في ث ثينيات القرن العشرين إذ سعى المحسںون
ً
من أهل المديںة الى توسيع الجامع وزيادته من الںاحية الشرقية كما سياتي ذكره حقا.
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والحقيقة ںعرف تاريخ بںاء القلعة على وجه التحديد ،وهل هي من اعمال سليمان باشا أم ممن سبقه من
الو ة ؟ .ن المصادر والوثائق القليلة التي بين ايديںا

تجيب عن الكثير من ا سئلة في هذا الشأن .وںأمل

ظهور وثائق جديدة عن الفلوجة في المستقبل تعالج هذا الموضوع .ومهما تكن الحيرة ،تبقى القلعة من أقدم ا بنية
في المديںة ،ما لبث أن تجمع الںاس حولها لبںاء المساكن والخاںات وا سواق لتصبح بعد عقود من الزمن قرية
صغيرة فيها حركة تجارية نشطة اعتمدت على سكان ا رياف المحيطة بها والتبادل التجاري مع بغداد.
ولما كاںت مهمة القلعة العسكرية حماية القوافل وتامين الطرق الںهرية والبرية ,فض عن كوںها مقر موقت
للوالي وعسكره ،فمن الطبعي أن تحتل أهم موضع في المںطقة تسيطر مںه على الںهر وتراقب حركة الطرق التي
تربط الفلوجة ببغداد والصق وية والمدن الغربية وا رياف القريبة مںها .لذلك اختير لها موضع حيوي على
الںهر بںي عليه فيما بعد جامعںا الكبير .لهذا ںرى إن الفلوجة في بعض المراس ت العثماںية كاںت تسمى )فلوجة
قلعة سي( .ومما يؤكد أن القلعة التي ںحن بصددها كاںت ںواة تأسيس المديںة وليس الخان كما ذهب بعض
الباحثين ) ،(٧فض عن الوثائق التي تضمںت إشارات واضحة تؤكد إن الجامع الكبير مؤسس على قلعة قديمة
)فلوجة ںك اسكي قلعة سي( هدمت فتفوض أرضها كاظم باشا ليبںي على قسم مںها جامعه الكبير في عام ١٣١٦هـ
)١٨٩٨م( ويوقف علية عقارات كثيرة ).(٨

ارض اﻟﺠﺎﻣﻊ واﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ:
يحتل الجامع اليوم مساحة من ا رض تربو على )٢٧٥٤.٤٩م  ،(2وهي في ا صل عرصتين ا ولى صغيرة شيد
عليها كاظم باشا جامعه وتسلسلها في الخارطة الهوائية القديمة وسںدات الطابو العثماںية ) ،(١٨١ومساحتها تربو
على )٩١٤.١٥م  .(2أما الثاںية التي تحمل تسلسل ) (١٧٦فقد تركت خالية من البںاء أو على شكل صحن فيها البئر
وأماكن الوضوء والكںيفات وكيزان الماء) .المخطط (١ -
والعرصة الثاںية كاںت مثار لمںاقشات ومراس ت ادارية ومرافعات قضائية كثيرة ،فبعد موت كاظم باشا في عام
١٩٠٩م ،آلت أم كه الى ورثته زوجتيه وأخواته لكوںه لم يترك ذرية ترثه من بعده ) .(٩ومن جملة ام كه العرصة
) (١٧٦والمسجلة باسم الورثة بسںد دائمي رقم ) (٢في شباط ١٩١٥) ١٣٣١م( .وفي ضوء القسام الشرعي الصادر
من كاتب عدل مديںة اوسكار التركية فقد تقدمت ا خت الكبيرة لكاظم باشا واسمها )بزم كل دلير خاںم بنت
بيك( ــ ومن بعدها ورثتها في سںة ) (١٩٣٢ــ بطلب الى مديرية الطابو تروم فيه افراز العرصة ) (١٧٦بقصد
التصرف بها او بيعها.
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)المخطط  (١ -أرض الجامع وأبعادها كما في ملفات دائرة التسجيل العقاري
لقد طلبت متصرفية لواء الدليم من مأمور الطابو فيها با متںاع عن تسجيل العرصة المذكورة باسم ورثة كاظم
باشا بكتابها المرقم ) (٢٧٥٥والمؤرخ في  ٢٧ںيسان  .١٩٣١كما طالبت مديرية ا وقاف العامة ) (١٠بكتابها المرقم
) (٧٩٠٥والمؤرخ في  ١٧تموز  ،١٩٣٢رئاسة بلدية الفلوجة بوصفها القائمة بأعمال ا وقاف اںذاك با متںاع عن
تسجيلها ايضا.
ومن المراس ت الكثيرة التي حررها متصرف لواء الدليم عن موضوع عرصة الجامع نستشف أن عںايته بذلك
ً
كاںت كبيرة .فقد حثت ادارة متصرفية لواء الدليم بكتابها المستعجل جدا المرقم ) (٦٩٢٤والمؤرخ في /٣١
٧/١٩٣٢مديرية ا وقاف العامة الى السعي لتسجيل العرصة ضمن موقوفات الجامع ،وقدمت صورة من كتاب
مأمور الطابو الذي يبين فيه أںه قد راجع أحد ورثة بزم كل دلير خاںم بنت

بيك والتي هي احدى ورثة كاظم

باشا جراء معاملة ا فراز والبيع على العرصة ذات التسلسل ) (١٧٦في الفلوجة .وطلبت من مديرية ا وقاف
"وضع هذه المسألة من قبلكم على بساط البحث مع مديرية الطابو العامة لتوقيف المعاملة وإبراز ما لديكم من
المستمسكات الرسمية التي تؤهل تسجيل هذه العرصة باسم الوقف وإع مںا الںتيجة"
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ً
ولما كاںت العرصة المذكورة قد أصبحت جزءا يتجزأ من الجامع فقد عارضت مديرية ا وقاف العامة هذا
ا فراز وادعت بان العرصة من ا راضي الموقوفة على الجامع من صاحبها كاظم باشا وطلبت من مديرية طابو
بغداد وضع اشارة الحجز على قيد العرصة وقد تم الحجز بتاريخ  .١٩٣٢/ ١٢/٩عطفا على كتاب قاضي بغداد
المؤرخ في .١٩٣٢ /٩ /٨
ولضمان بقاء العرصة ضمن حدود الجامع ،وعدم مطالبة ورثة كاظم باشا بها في المستقبل ،قامت ا وقاف
بتسجيل دعوى قضائية لدى قاضي بغداد على سحر خاںم بنت

بيك ) (١١المقيمة بمحلة العمار بالسبع ابكار.

وقد اںتدبت ا وقاف للمرافعة عںها المحامي موسى ا لوسي الذي قدم بدوره عرضا مطو مكتوبا لهذه القضية.
بدأه با شارة الى حجة الوقف الصادرة من محكمة بغداد في ) ٢٠محرم  ،(١٣١٧وان كاظم باشا عںدما انشأ الجامع
في الفلوجة أوقف علية عقارات ومن جملتها العرصة ذات التسلسل ) ،(١٧٦وهي محددة بالدور العائدة الى علي
العريم وبالطريق العام وبںهر الفرات ومن هذه الحدود الجامع المذكور ايضا ،وان هذه العرصة لم تفرز من الجامع
ً
ً
المذكور افرازا رسميا ،وإںها مںذ أن انشئ ذلك الجامع يتصرف بها بوصفها من اوقافه ويؤيد ذلك التعامل الجاري.
فض عن ذلك فان مراحيض الجامع وبئره مع بيت كيزان الماء داخلة فيها .حتى ان مديرية ا وقاف بصفتها
متولية على الجامع المذكور وموقوفاته صرفت مصاريف جسيمة على الجامع والعرصة وعمرت مسںاتها حفظا
لمهجة الوقف من تسلط مياه الفرات .كما ان مديرية الطابو تسمي هذه العرصة بالںظر لقيودها المحفوظة )عرصة
الجامع( كل هذه ادلة شرعية محسوسة وقطعية تؤيد شرعية وقفية العرصة .ووفق ما تقدم طلب المحامي وضع
الحجز ا حتياطي على قيد العرصة في دائرة الطابو وتوقيف المعاملة عليها ،وتصحيح قيد الطابو باسم ا وقاف،
ليس هذا فحسب بل طالب بجلب المدعي عليها وتحميلها مصاريف الدعوة وأجور المحاماة.
ومهما يكن من أمر فقد كتب مأمور دائرة طابو لواء الدليم جوابا عن استفسار ورده من مديرية طابو مںطقة
الفرات يسأل فيه عن عائدية هذه العرصة مؤرخ في  ٢٦كاںون ثاںي " :١٩٢٨لدى تدقيق دفتر ا ساس العائد للمحل
المذكور وا ضبارات تبين ان العرصة المتصلة بالجامع الشريف في قصبة الفلوجة عامودها وا ضبارة خاليتان
ولدى فحص خ صة السج ت القديمة لم ںعثر على سجل يتضمن عائديتها الى الحكومة و ا شخاص ا خرين
سوى في دفتر ا ساس بعامود الجنس محرر )عرصة كاظم باشا( فقط ،واںما في حدود البستان الراجعة الى
قومجيان الواقعة في جوار تلك العرصة تسلسل  ،٢٣٤المسجلة بدفتر تشرين الثاںي  ٣٢٩الدائمي بأعداد من ٢٥
الى  ٤٦تحد من جهة الشرق )فلوجة ںك اسكي قلعة سي( فيبقى والحال العرصة المبحوث عںها ذات التسلسل
) (١٧٦هي زمن القلعة المذكورة ولم يعلم هل كان المرحوم كاظم باشا قد فوضت اليه زمن الحكومة السابقة
)العثماںية( أم  ،ومن المحتمل ان المشار اليه قد شيد الجامع على قسم من ارض القلعة وبقيت العرصة هذه
خالية عن كل محدثات" ) (١٢لذلك يوصي مأمور الطابو بإجراء التحقيق بحضور اصحاب السںد او وكيل الورثة
واختيارية المحلة وأصحاب المعلومات ،من اجل الوصول الى الحقيقة.
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اوﻗﺎف اﻟﺠﺎﻣﻊ:
بادئ ذي بدء يجب ا شارة الى أن لكاظم باشا وقفيتين :ا ولى صادرة من المحكمة الشرعية ببغداد بتاريخ
) ٢٠محرم ١٣١٧هـ( الموافق ) ٣٠مايس ١٨٩٩م( ،والمختومة بختم حضرة الںائب كمال الدين افںدي والمصدقة
من أںقوخاںه العلية بتاريخ ) ٧رجب ١٣١٨هـ( .أما الوقفية الثاںية فقد كتبت بدار صاحب السعادة الفريق كاظم
باشا الكائن بمحلة الكريمات ببغداد المحروسة وبحضور مأذون المحكمة الشرعية صاحب الفضيلة السيد عبد
الوهاب الںائب وثلة من الفض ء وذلك بتاريخ ) ٢٠ربيع الثاںي ١٣٢٤هـ( الموافق ) ١٢حزيران ١٩٠٦م( .وقد أوقف
فيهما على جامعه في الفلوجة مقهى ودار وعرصة ومجموعة من الدكاكين .وقد اكدت الوقفية الثاںية على استمرار
العمل بالوقفية ا ولى وذلك حسب الشروط والقيود المحددة فيها .وبعد أن عين الواقف الشروط في الوقفية
الثاںية سلم الوقف الى المتولي الم أحمد بن حمدان بن سلمان فارغا من الشواغل ) .(١٣وقد أشترط الواقف
صرف ريع ا م ك على الرواتب المخصصة لكل من ا مام والخطيب والمؤذن والخادم وما يحتاجه الجامع من
ً
ترميم ولوازم اںارة وفرش وحصران وكيزان ماء .....وغيرها .علما أن مجموع ا يجارات الشهرية وقاف جامع
كاظم باشا كاںت في عام ) (١٩١٨تتراوح بين ) ١٤٢و  ١٦٨روبية(

)(١٤

)المخطط  (٢-المسجد ا ول الذي تحول الى مقهى موقوفة على الجامع وبظاهره خمسة دكاكين
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ُويعد المقهى من اهم وقفيات جامع كاظم باشا وحدوده غير مںتظمة تماما وتبلغ مساحته الكلية )٢٢٧.١٣م ،(2
ويحتل أهم ںقطة من المديںة إذ يتموضع على ضفاف الفر ً
ات في وسط المںطقة التجارية ،يحده من جهة الشمال
الشريعة التي كاںت تستقبل البضائع القادمة الى بغداد عبر الفرات ،ومن جهة الجںوب أحد البيوت السكںية
الفخمة ومالكه يهودي يدعى سلمان اغا بابا ،ومحل تجاري واحد يعود لورثة سلمان العبو ،ويحده من جهة الغرب
ںهر الفرات ،ومن الشرق دكاكين الوقف وعددها خمسة دكاكين تسلسلها )) (١١٨ ،١١٧ ،١١٥ ،١١٤ ،١١٣المخطط -
 (٢وكاںت هذه الدكاكين مسقفة بأقبية مبنية با جر المجلوب من تلول هاشمية ا ںبار ولها ابواب خشب ،لكںها
ںعلمه فأصبحت ارضها ضمن الطريق العام .ولما كان

تهدمت بفعل التقادم وا همال وأزيلت كليا في وقت
ً
المقهى مرتفعا فمن الطبعي أن يشرف على الںهر ،لذلك بںي له جدار عريض )مسںاة( تحميه من مياه الفرات
و سيما وقت الفيضان.
ومن المفيد ذكره أن المقهى المذكور حل مكان المسجد العتيق بعد تركه إثر استكمال بںاء جامع كاظم باشا
المؤسس في عام ) .(١٨٩٨وبمعںى أخر أن المسجد القديم تحول الى مقهى بعد اںتفاء الحاجة له إثر بںاء جامع
كاظم باشا الذي يبعد عن هذا الموضع سوى عشرات ا متار .ولما كان المقهى موقوفا على الجامع مع الدكاكين
الخمسة التي بظاهره فان ريعه كان ُيصرف وفق وصية الواقف ،حتى تهديمه في اربعينيات القرن العشرين اذ
ُيشير تقرير تحتفظ به دائرة طابو الفلوجة موقع من لجںة أجرت الكشف على المقهى المذكور بتاريخ /٢ /٢٦
 ١٩٤٨ووجدته خربة .و همية هذا التقرير الذي يعد وثيقة مهمة ليس لحصر أوقاف الجامع فحسب بل لتعيين
مكان أقدم مسجد مبںي على أرض الفلوجة وددںا أن ںأتي بںصه:
ً
"بںاء على ما جاء بكتاب مديرية ا وقاف العامة المرقم ) (٢٠٤٥والمؤرخ في ) (١٩٤٨ /٢ /٧المتضمن طلبها
اجراء معاملة المجدد على المقهى المرقمة ) ٢ / ٥٣تسلسل  (١١٦الواقعة في محلة السراي بقصبة )؟( الفلوجة
ً
ً
وقفا صحيحا من ا وقاف المضبوطة لجامع كاظم باشا في الفلوجة ،وذلك استںادا الى ا ع م الصادر من محكمة
شرعية بغداد المرقم ) (٤٣٠والمؤرخ في ) ٨ذي الحجة ١٣٥٢هـجرية( ،وقرار مجلس التمييز الشرعي المرقم )(٢٣٩
والمؤرخ في ) ٢٢آب  ،(١٩٣٤والوقفية المرقمة ) (٧١١والمؤرخة في ) ٢٠محرم ١٣١٧هجرية( ،المتضمںة على صحة
وقفية المقهى المذكورة لجامع كاظم باشا ،وعليه فقد أجريںا الكشف محليا على المقهى المذكورة بحضور ممثلي
الوقف والمالية وبحضور مختار المحلة والخبراء المحررة اسمائهم ادںاه وعںد اجراء التحقيق تبين ان المقهى
ً
المذكورة كاںت ارضا وقد اشتراها المرحوم كاظم باشا بالشراء الخارجي وجعلها مسجدا وبعد ان شيد الجامع
الكبير المذكور جعلها مقهى يعود ريعها وغلتها الى الجامع الكبير المذكور وان دائرة ا وقاف هي المتصرفة
والواضعة اليد على هذه المقهى بدون مںازع و معارض مںذ مدة تزيد على ا ربعين سںة ،وعليه فقد اخترںا
ً
حدودها ومساحتها وحررت في محلها الخاص وان قيمتها تساوي ثلثماية ديںارا وهي خربة ا ن و جله ںظم هذا
التقرير في ."١٩٤٨ /٢ /٢٦
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ومما تقدم يتضح أن لجںة الكشف تشكلت بںاء على طلب من مديرية ا وقاف العامة التي تروم فيه تسجيل
المقهى المذكور لحسابها وفق المادة ) (٤٣من قاںون تسجيل ا راضي الذي يعرف بالمجدد .وذلك لعدم وجود
قيد لها في سج ت الطابو على الرغم من ثبوت وقفيتها .وقد تألفت اللجںة من مأمور الطابو عبد الس م عريم،
ومدير المال جاسم الشيخ سعود ،وممثل ا وقاف ،ومختار محلة السراي ،والخبير المعمار الحاج علوان الحمود
الحديد.
إذن اول مسجد تأسس في المديںة كان على ا رض المذكورة وتسلسلها على الخارطة القديمة ) ،(١١٦والحقيقة
ليس لديںا تصور دقيق عن تخطيط هذا المسجد وطبيعة عمارته ،بيد أن الباحث أدرك بقايا بںائه الداخلي ،وبقايا
الدكاكين الخمسة المطلة على الشارع وكاںت في سبعينيات القرن الماضي واضحة و سيما سقوفها المهدمة المبنية
بطابوق هاشمية ا ںبار وقوامها اقبية تستںد على جدران ثخيںة .أما المسجد فعلى ا رجح كان مسقفا بأقبية تشبه
تلك التي كاںت تغطي الدكاكين ،تقوم على عقود ںصف دائرية ،والعقود ترتكز على اكتاف مربعة مبنية با جر
والجص).الصورة (١ -

)الصورة  (١ -المقهى والدكاكين الموقوفة مهدمة
ومن الم حظ ان اكتشاف المسجد ا ول في الفلوجة ومعرفة موقعة ومساحته الفعلية من الوثائق ُيعد ذات
اهمية بالغة في دراسة بنية المديںة وتطور واقعها ا جتماعي ،بوصفة يؤكد حقيقة هامة مفادها أن قرية الفلوجة
كاںت في الربع ا خير من القرن التاسع عشر ذات كثافة سكاںية معقولة وكاںت في الوقت ںفسه سريعة الںمو
ومهيأة ستقبال المستثمرين والںز ء القادمين اليها من بغداد والصق وية والمدن الغربية ،والذين ساهموا في
تطورها ا قتصادي والعمراںي بشكل فاعل .ا مر الذي تمخض عںه زيادة ملحوظة في نسبة السكان مما استوجب
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بںاء جامع جديد ذا مساحة كبيرة يتںاسب حجمه مع نسبة عدد المصلين في المديںة ،قام بإنشائه المصلح كاظم
باشا في عام .١٨٩٨
فض عما سبق ،هںاك سلسلة من الدكاكين كاںت وقفا على الجامع كما زعمت مديرية ا وقاف العامة ،وطالبت
دائرة الطابو بالفلوجة بتسجيلها مجددا في عام  ،١٩٤٨وتسلس تها ) .(١٠٤ ،١٠٣ ،١٠٢ ،١٠١ ،١٠٠ ،٩٩ ،٩٨ ،٩٧ومن
المفيد ذكره ان هذه الدكاكين تبعد عن المقهى السالف الذكر سوى امتار عدة ،إذ أن الجهة الخلفية للدكاكين
المذكورة تطل على شاطئ الفرات من جهة الغرب ،اما واجهتها فتںفتح باتجاه الشرق على شارع الجسر )جسر
جاده سي(.
)(١٥

لقد بقي اثںان من هذه الدكاكين طيلة عقد الثماںينيات بحالة جيدة من الحفظ ،مما شجع أحد المجاورين
َ
استغ لهما مخازن بعد ترميمهما واستحداث باب لكل مںهما .والدكاكين المذكورة مبنية با جر المربع المجلوب
من هاشمية ا ںبار والجص ،ومسقفة بأقبية ںصف اسطواںية تجلس على جدران فخمة بلغ ثخںها )٠.٨٠م( .وابعاد
الدكاكين مع جدراںها مؤشرة بدقة في الخرائط المرسومة في دائرة طابو الفلوجة وأكبرها مساحة يربو على )٣.٨٥
× ٤.٤٥م(.
ومن أهم ا وقاف ا خرى التي كاںت محبوسة على جامعںا خان اشتهر ب)خان الوقف( ،ويقع قبالة سراي
الحكومة العثماںية ،وهو

يبعد عن الجامع الكبير سوى بضعة أمتار ،وهو ضمن محلة السراي طبعا ويحمل

تسلسل  ١٦٨في سج ت الطابو ،وتشير الوثائق الرسمية بأن أرض الخان مسجلة باسم آمر اللواء الفريق كاظم
باشا ) (١٦مںذ عام )١٨٩٢م( ).(١٧
وبشأن تاريخ البںاء تؤكد سںدات التسجيل العقاري الخاصة بالبيوت المجاورة للخان من الجهتين الجںوبية
والغربية ،والتي يعود معظمها إلى العقد ا خير من القرن التاسع عشر ،إن ارض الخان بقيت خالية من البںاء
حتى عام ١٣٢٤هـ١٩٠٦ /م .ويبدو أن كاظم باشا كان قد أوقفها أول ا مر على شكل قطعة ارض خالية )عرصة( ثم
استحدث فيها البںاء في مدة زمںية حقة .إذ يوجد في وقفيتيه ا ولى )١٣١٧هـ( والثاںية )١٣٢٤هـ( ما يشير إلى
كلمة خان صراحة.
ومن أوقاف جامعںا عددا من الكتب المخطوطة ،بعضها مؤرخ ومختوم بختم يؤكد بأںه من أوقاف كاظم باشا
بتاريخ ) ٢٦حزيران  (١٨) (١٣٢٣ومن الم حظ أن التاريخ المذكور مالي )رومي( خاص با دارة العثماںية ،ويقابله
١٩٠٧م .كما في الوثائق والسںدات الرسمية.
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)المجسم ــ  (١مںظور قريب من الواقع يجسم صورة الجامع العتيق بالفلوجة

ﺗﺨﻄﻴﻂ ﺟﺎﻣﻊ ﻛﺎﻇﻢ ﺑﺎﺷﺎ وﻋﻤﺎرﺗﻪ) :اﻟﻤﺨﻄﻂ (٣ -
الجامع مستطيل الشكل ُجله بيت ص ة تقل ابعاده عن )١٢ × ٢٥م( ،يتقدمه رواق يطل على الصحن بخمسة
مواز لجدار القبلة ،تقطعها
عقود مدببة ،وبيت الص ة من الداخل مقسم على رواقين يسير كل مںهما بشكل ٍ
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خمس ب طات كوںتها أربعة أعمدة مرتبة في صف واحد ،وا عمدة تحمل عقود عليها قباب صغيرة .وعلى ب طة
المحراب قبة كبيرة مجصصة من الخارج .و شك أن هذا التخطيط في المساجد كان شائعا في العراق مںذ عهد
ً
مبكر وهو ںتاج لظروف طبيعية واجتماعية واقتصادية فض عن الموروث العماري القديم.
)المخطط  (٣ -بيت الص ة كما يراه الباحث
لقد حاولںا في هذه الدراسة أن ںترسم شكل الجامع وتخطيطه ورسم حدوده وعںاصره العمارية من مںظور
آثاري ،سعيا للوصول الى ںتائج قد تكون قريبة جدا من الواقع .و ںدعي بأںںا استطعںا ان ںوصد ا بواب امام من
ً
يروم دراسة الجامع وتوثيقه مجددا ،والسبب هو شحت المصادر وںدرة ما خلص اليںا من الوثائق وقلة المعلومات
المأخوذة شفاها من كبار السن .وقد اعتمدںا في رسم مخططات الجامع على الخرائط القديمة المحفوظة في دائرة
التسجيل العقاري التي تبين حدوده ومساحته بدقة ،فض عن بعض الصور التي تفصح جليا عن مظهره الخارجي
وطبيعة عمارته وعںاصره التكوينية) .المجسم (١ -
يتقدم بيت الص ة رواق يزيد عرضه في العادة على ث ثة أمتار ،يںفتح على الصحن بخمسة عقود مدببة،
أوسعها العقد ا وسط الذي يقع على محور ب طة المحراب ،وهي اوسع الب طات طبعا من حيث المساحة.
وسقف هذا الرواق مغطى بأقبية متقاطعة ما عدا الجزء الوسطي مںه مسقف بقبيبة صغيرة كما يتضح ذلك من
الصورة الملتقطة في عام ) .١٩١٨الصورة (٢ -

)الصورة  (٢ -جامع كاظم باشا في عام ١٩١٨
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ومن الم حظ أن سقف الرواق أوطأ قلي من سقف بيت الص ة ،كما هو الحال في معظم الجوامع العثماںية
المبنية وفق هذا الطراز .وعقود الرواق محمولة من جهة الصحن على اكتاف قائمة الزوايا مبنية بالطابوق ،وتستںد
من الجهة ا خرى على جدران بيت الص ة.
لبيت الص ة مدخل واحد واسع يقع قبالة المحراب مشغول بباب خشب يتكون من مصراعين ،وعلى ا رجح
أن المدخل متوج بعقد مدبب يتماشى مع بقية الفتحات .وبيت الص ة كما اسلفںا مستطيل قسم على خمسة
ب طات اوسعها الب طة الوسطى .وقد تكوںت الب طات ںتيجة لوجود صف من ا كتاف الفخمة تعلوها عقود تتكئ
من ا طراف البعيده على دعامات مںدمجة بالجدران الخارجية للجامع ،ومن الم حظ إن أرجل العقود في بيت
الص ة ومعها عقود الرواق الخارجي قد ربطت بأوتار خشب صلدة ذات قطاع دائري وذلك خوفا من الرفس الذي
يحدث عادة بسبب التقادم وعوامل الطبيعة ).(١٩
ً
لقد تحقق عبر هذا التقسيم عشرة فضاءات مربعة الشكل ،واكبر هذه الفضاءات مساحة هو ا وسط الذي
يقع امام المحراب ،وقد سقف بقبة مركزية كبيرة ذات دبب بسيط .كما سقفت الفضاءات ا خرى بقبيبات صغيرة
ںصف كروية.
َ
وعلى ا رجح قد َح َول المعمار أعلى القاعدة المربعة للقبة إلى شكل دائري بوساطة مثلثات ركںية كبيرة ،كي
تقوم فوقها رقبة دائرية ارتفاعها يزيد على مترين ،وهي في العادة تكون مشغولة بںوافذ محمية من الخارج بصورة
جيدة ،وجدت ںارة المںطقة الوسطى من بيت الص ة ،والحقيقة

ںعلم عدد الںوافذ التي كاںت مفتوحة في

الرقبة ،و ںعلم شكلها ن الصور القليلة التي خلصت اليںا عن الجامع لم تفصح عن ذلك.
أن القبة الكبيرة ومعها القباب ا خرى الصغيرة ملساء مجصصة من الخارج ،أما من الداخل فأںںا ںجهل شكلها
وطبيعة زخارفها الجصية إن وجدت .ويبدو أن ا عتماد في اںارة بيت الص ة وتهويته كاںت على الںوافذ المفتوحة
في الجهات الغربية والشرقية والشمالية ،وهذه الںوافذ مشغولة بشبابيك خشب.
ويذكر كبار السن أن في الجامع خلوة ل عتكاف تقع خلف جدار القبلة ،يؤدي اليها باب صغير يقع على
يمين المحراب ) .(٢٠وله ُسدة )محفل( على شكل شرفة من البںاء معلقة في جدار المؤخرة .والغرض من بںائها
هو تمكين المبلغ من ا ط ع على حركات ا مام ليبلغ بالتكبير والتحميد الںاس كي يضبطوا ص تهم مع ا مام،
ف يتقدمون عليه و يتأخرون عںه ) .(٢١والفائدة من قيام السدة على هذا الںحو هو إضافة مساحة جديدة إلى
ُ
بيت الص ة تستغل أحياںا كمصلى للنساء ،أو تكون بمثابة خلوات لتحفيظ القرآن الكريم ،ووظيفتها ا خرى هي
ُ
استقبال قراء القرآن الكريم الذين يتبؤوںها عادة قبيل ص ة الجمعة وفي ا عياد والمںاسبات الدينية.
ومن الطبعي أن يزود الجامع بمحراب مجوف مبںي بالطابوق ،على شكل حںية يعلوها عقد ،ول سف يوجد
اليوم من أهالي المديںة من يتذكر تفاصيله الفںية والعمارية ،كما

Page 221

يوجد من يتذكر تفاصيل المںبر وهو على

DOI 10.18502/kss.v4i8.7185

AICHS

ا رجح مبںي با جر والجص كما في معظم جوامع بغداد التي تعود الى العصر العثماںي ،ومںها على سبيل المثال
جامع الحيدرخاںة وجامع السليماںية وجامع المرادية ....وغيرها.

اﻟﺰﻳﺎدة:
شهد جامع كاظم باشا في عام ) (١٩٣٦زيادة كبيرة من الجهة الشرقية ،بعد أن ضاق بالمصلين ںتيجة زيادة سكان
المديںة بشكل ملحوظ ،ولما كاںت الزيادة مقتصرة على الجهة الشرقية من الجامع ،فقد أضطر القائمون على
اعماره إلى تهديم بقايا القلعة القديمة السالفة الذكر .وإقامة محلها قاعة وصفها بعض كبار السن من اهل المديںة
مستو مرفوع بجوائز من الحديد )الشيلمان( .وقد زودت
بأںها كاںت كبيرة مبنية بالطابوق والجص ،وسقف القاعة ٍ
القاعة الجديدة بباب ومجموعة من الںوافذ ،ودمجت مع بيت الص ة القديم بوساطة فتحات كبيرة ،وأصبح بيت
الص ة في هذه المرحلة يتكون من قسمين القديم والجديد .وقد بقي الجامع على هذا الحال حتى عام )،(١٩٦٣
إذ قررت ا وقاف في هذا العام أزالته وبںاء جامع جديد يمت الى القديم بصلة من حيث الشكل والتخطيط.
ومن المفيد ذكره أن الزيادة المذكورة ںفذت بإشراف لجںة من أهالي المديںة تشكلت بدعم من مديرية ا وقاف
العامة اںذاك بقصد جمع التبرعات لتغطية ںفقات البںاء مع سياج جديد يحيط بالجامع ،وقد استطاعت اللجںة
ً
جمع مبلغ قدره ) (٣٨٣ديںارا .وطبعي أن تكون اللجںة برئاسة رئيس الوحدة ا دارية في القضاء القائمقام شاكر
فهمي وعضوية كل من رئيس البلدية عبد العزيز عريم ،وأمام الجامع الشيخ حامد الم حويش ) .(٢٢فض عن
مجموعة من الوجهاء ).(٢٣

اﻟﻤﺌﺬﻧﺔ:
مئذںة جامع الفلوجة اسطواںية الشكل مبنية با جر والجص ،وقد أزيلت مع الجامع عںد تجديده على حساب
وزارة ا وقاف والشؤون الدينية في عام  ،١٩٦٣لتقوم محلها مئذںة جديدة تمت ل ولى بصلة من حيث الشكل
والعمارة.
ً
إن الصور القليلة التي خلصت اليںا عن الفلوجة وجامعها العتيق تساعدںا أن ںقدم وصفا موجزا للمئذںة المذكورة
بقصد التوثيق ،بوصفها من المعالم التراثية المهمة في محلة السراي ،تلك المحلة التي شهدت في أواخر القرن
التاسع عشر تأسيس أقدم ا بنية الدينية والخدمية.
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للمئذںة قاعدة صلدة ترتفع بارتفاع سطح الجامع ،يعلوها بدن اسطواںي يبلغ قطره )٢.٥٠م( تقريبا .ولها شرفة
تستںد على أفاريز بارزة عن سمت البدن كي تتيح لها بعض ا تساع ،وللشرفة دائر )ستارة( مبںي با جر أيضا
ارتفاعه قرابة متر واحد ،وجد لحماية المؤذن من السقوط.
أما الرقبة فهي اقل قطرا من البدن ،وقد استدقت جدراںها ليتسع الفراغ داخل الشرفة فتساعد المؤذن على
الوقوف فيها عںد ا ذان .والرقبة كالعادة متوجة بقبيبة مبنية با جر ںفسه ،يخرج مںها سفود مزود بكرات ںحاسية
وفي رأسه ه ل.
ان ا رتقاء الى المئذںة يكون عن طريق درج خارجي مبںي بلصق الضلع الشرقي لبيت الص ة ،والدرج الخارجي
يوصل الصاعد الى سطح الجامع وفي الوقت ںفسه يتصل بدرج صغير آخر معلق يربط بين المئذںة والسطح .إذ
يوجد باب صغير يمكن الولوج مںه الى الدرج الحلزوںي الذي يدور داخل بدن المئذںة ،والدرج الحلزوںي بطبيعة
الحال يںقطع عںد شرفة المؤذن .إذ يوجد باب آخر صغير يخرج مںه المؤذن الى الشرفة عںد وقت ا ذان .وطبعي
ان يزود بدن المئذںة بفتحات صغيرة شاقولية وظيفتها ادخال الضوء والهواء الى الدرج ).(٢٤
وعلى الرغم من البساطة التي تطبع هذه المئذںة في تصميمها وخلوها من الزخارف ،وطرازها التقليدي المعروف
في العراق مںذ العصر العباسي ،وقلة ارتفاعها قياسا بمآذن مديںة الس م .إ أںها تخلو من الجمال لدقة النسب
التي اختارها الفںان في التصميم وأبعاد العںاصر التكوينية المكملة لها .فض عن شكلها المنسجم مع ا بنية
المجاورة .وارتفاعها الكلي في ا حوال كلها يتجاوز )٢٥م() .المخطط (٤ -
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المخطط  (٤ -قطاع طولي للمئذںة
ويذكر كبار السن أن أںظار الںاس كاںت تشخص في رمضان إلى المئذںة باںتظار موعد حلول ا فطار وموعد
ا مساك ،إذ جرت العادة أن يرفع المؤذن بيده وهو واقف في حوض المئذںة قںديل )فاںوس( ُيؤذن بحلول وقت
ا فطار .وعادة ايقاد القںاديل في رمضان قديمة .و سيما في التسحير ،إذ تبقى موقدة في أعلى المئذںة طول الوقت
حتى يتبين خيطي الفجر ،ثم يرفع ا ذان (٢٥) .وقد حظها ابن جبير )ت٦١٤هـ( عںد زيارته ديار مكة وكاںت كل
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سطوحها مرتفعة " فمن لم يسمع ںداء التسحير ممن يبعد مسكںه عن المسجد يبصر القںديلين اللذين يوقدين في
أعلى الصومعة ،فإذا لم يبصرهما علم أن الوقت قد اںقطع" ) (٢٦كما لخص ابن ا خوة )ت٧٢٩هـ( ذلك بقوله" من
يسمع ا ذان لبعده إںما اعتماده في أكله وشربه على رؤية الفاںوس وإيقاده وطفيه" ).(٢٧
وعلى ا رجح كاںت اسس المئذںة مرتبطة بأسس الجامع من الجهة الشرقية ،وقد تصدعت بسبب تباين أساسها
وارتفاع الرطوبة في قاعدتها لقرب المياه السطحية المترشحة من الفرات التي كاںت ترتفع كثيرا فتشكل مستںقعات
واسعة في المواضع القريبة من الجامع و سيما في موسم الفيضان .فض عن التقادم وا همال ،إذ لم تشهد المئذںة
صياںة تساعدها على الصمود امام تحديات الطبيعة وا نسان ،فأزيلت مع الجامع في عام .١٩٦٣

ﻣﻮاد اﻟﺒﻨﺎء:
لم تختف مواد بںاء المعالم البارزة في موقع هاشمية ا ںبار إ بعد تأسيس مديںة الفلوجة .إذ أن جميع منشآت
الصق وية والفلوجة ومن ضمںها جامع كاظم باشا موضوع البحث كاںت مشيدة بآجر ا ںبار الذي بقي يںقل على
ظهور الدواب من قبل ُ
الںقاب ) (٢٨ليباع للراغبين بالبںاء حتى عام  .١٩٣٤حيث مںع قائمقام الفلوجة آںذاك ا هالي
من ںقل ا جر وبيعه بعد أن كتب كتابا إلى متصرف لواء الدليم بتاريخ ١٩٣٤.٥.٨يعلمه فيه بأںه مںع الںاس من
الںبش وأخذ ا جر من موقع ا ںبار وطلب مںه مفاتحة مديرية ا ثار القديمة في بغداد يفاد مختصين للكشف
عن الموقع بغية معرفة أهميته التاريخية ليتسنى لهم ا ستمرار بالمںع أو السماح للںاس بںقل الطابوق من المديںة
ا ثرية .و سيما أن أهالي الصق وية والفلوجة اعترضوا على قرار القائمقام بحجة

يوجد محل أخر قريب

يتزودون مںه بمواد رخيصة الثمن تعيںهم على بںاء مساكںهم وقد اعتادوا مںذ عقود على ںقل ا جر من هذا الموقع،
وكاںت الفلوجة قد شهدت في الربع ا ول من القرن العشرين حركة عمراںية كبيرة وبدأت بالتوسع ںحو الشرق
والشمال الشرقي لترسم م مح جديدة لمحلة متكاملة تسمى )الحصوة( بعد أن كاںت للمديںة محلة واحدة تعرف
بمحلة )السراي(.
وفع فقد استجابت مديرية ا ثار القديمة لطلب متصرفية ا ںبار على عجالة وأوفدت فريق من الخبراء في
تاريخ  ١٩٣٤ / ٥ / ٢٦إلى موقع ا ںبار وعلى رأسهم مدير ا ثار آںذاك ا لماںي )يوردن( والذي كتب تقريرا
إلى مرجعه معالي وزير المعارف يخبره عن طبيعة الموقع وأهميته التاريخية وقد شجع على تأييد قرار قائمقام
الفلوجة في مںع ا هالي من ںقل ا جر مںه بوصفة يمثل أحدى العواصم العباسية .وأوصى بضرورة إيفاد بعثة
علمية للتںقيب فيه ،ولحين التمكن من الحصول على هذا العرض أكد ضرورة الحفاظ على الموقع والعمل على
مںع استمرار التدمير فيه .وقد اثبت التفتيش إن ا ضرار المستحدثة من قبل ُ
الںقاب خذ الطابوق كاںت هائلة
جدا .وطلب التقرير حماية الموقع وا ع ن عںه في الجريدة الرسمية وإدراجه ضمن المواقع ا ثرية في العراق
Page 225

DOI 10.18502/kss.v4i8.7185

AICHS

وفقا للمادة الثالثة من قاںون ا ثار القديمة .ووعد بالسعي لمسح الموقع وتصويره وترسم حدوده بواسطة )التصوير
الجوي( ).(٢٩

)الصورة  (٣ -تںقيبات هاشمية ا ںبار

لقد شهدت هاشمية ا ںبار تںقيبات في ںقاط كثيرة مختاره من التل ا ثري ،استمرت ربعة مواسم أثںاء
السںوات  .٢٠٠٢ ،٢٠٠١ ،٢٠٠٠ ،١٩٩٩وأسفرت تلك التںقيبات عن بيوت سكن كثيرة ذات جدران وأرضيات
متںوعة ومںها أرضيات الصحون والحجرات ومعظمها مبلط با جر المربع من الحجم الكبير المعروف بالفرشي
)٧×٣٢×٣٢سم( ،وهںاك آجر من الںوع الفرشي أكتشف بكميات محدودة يغطي أرضيات البيوت أبعاده
)٧ ×٣٧ ×٣٧سم( ،وهذا الںوع يختلف عن ا جر المستعمل في بںاء الجدران وا قبية وا بار وا خير أبعاده
)٥×٢٠×٢٠سم( .وا جر محلي مصںوع في المديںة ںفسها .إذ أشتهرت المںطقة مںذ القدم بإںتاج أںواع جيدة من
مواد البںاء و سيما ا جر والجص .علما ان ثخن معظم الجدران المبنية با جر ٦٠سم )) .(٣٠الصورة (٣ -
وطبعي أن يشاهد الرحالة رك عںد زيارته ط ل ا ںبار في مطلع عام  ١٨٨٩ابنية ذات جدران عالية )،(٣١
ن معظم التلول في هذا الوقت لم تكن قد ںبشت بعد .والںبش الواسع فيها بدأ عںدما توسع البںاء في الفلوجة
بعيد ا حت ل البريطاںي .لذلك من اليسير جدا ان يحصل معمار جامع كاظم باشا على ما طلب من ا جر
الصحيح الجيد فيعتمده في بںاء الروافع والعقود والقباب والمئذںة ،وباقي جدران الجامع .علما أن ا جر المںقول
من ا ںبار ںوعان :ا ول صحيح يعتمد مع الجص في بںاء وجهي الجداران ،والثاںي كسر يحشى فيه لب الجدران
وقد أعيد استعماله في البںاء داخل ا ںبار ںفسها ،لذلك تهشم وتكسر وتثلم ومع ذلك فهو كثير ا ستعمال لرخص
ثمںه.
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وفض عن ا جر فقد اعتمد المعمار في مديںة الفلوجة بكثرة على اللبن الذي كان ُيقطع في الموقع ںفسه أو
قريبا من الموضع الذي يراد البںاء فيه ،إذ يعجن الطين جيدا ثم تضاف اليه نسبة معيںة من المواد المقوية مثل
التبن والقش التي تساعد على تماسكه ،وأحياںا يقوى اللبن بالحصى اذ ما زالت بعض البيوت التراثية في الفلوجة
مبنية باللبن المخلوط بنسبة من الحصى ذي الحجم الصغير .وبعد اضافة المواد المقوية يعجن الطين با يدي
وا رجل جيدا لبضعة أيام لكي يتخمر ويتجانس ويصبح جاهزا للقطع في ملبںات )قوالب( اعدت مسبقا على وفق
القياسات المعروفة .ومعظم اللبن المعتمد في بںاء بيوت الفلوجة مربع الشكل ابعاده )٦×٢٠×٢٠سم() .الصورة
 (٤أما المواد ال صقة فتشمل الجص والطين ،وفيما يخص الجص فالمںاطق القريبة من الفلوجة غںية بالحجر
الكلسي ،كما أںها ذات غطاء ںباتي طبيعي يںتشر على شكل شجيرات تغطي مساحات واسعة أستغلها الںاس
في هذه المںاطق للوقود ،ليس هذا فحسب بل أن جمع الحطب في هذه المںاطق وبيعه أصبح مهںة أثںاء العصر
العثماںي .إذ كان الںاس يںقلون حزم الحطب بالزوارق كل يوم إلى بغداد عبر ںهر عيسى )الصق وية( لبيعه هںاك.
ومن المعروف إن الحطب هو من أقدم أںواع الوقود المستعمل في صںاعة ا جر .وافتقار العراق إلى الغابات
دفع الںاس إلى ا عتماد على الںباتات الصغيرة وا دغال المتوفرة في ا راضي المهملة والتي يكثر فيها أںواع عديدة
ً
من الشجيرات الصالحة لهذا الغرض وجمعه وحمله إلى ا فران مںاط عادة بالنساء اللواتي يتقاضين أجورا زهيدة
على ذلك .فض عن روث الحيواںات أو فض تها التي تصلح كوقود بعد تجفيفها ).(٣٢

)الصورة  (٤ -جدار باللبن في محلة الحصوة
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إذن توافر الحجر الكلسي والوقود بكثرة في المںاطق القريبة من الفلوجة شجع الںاس على إںتاج أرقى أںواع
الجص في العراق وهي مستمرة حتى يومںا هذا .حيث تںتشر ا فران الخاصة بهذه الصںاعة قرب هاشمية ا ںبار
والفلوجة والكرمة ،وهي أفران تقليدية تعرف محليا ب )الكور( ،ومفرها كورة ) ،(٣٣واللفظة ترد بالكتابات ا كدية
بمعںى فرن لشي الطابوق أو الفخار وتلفظ كورو ) .(٣٤) (kuruولعل كثرة ا فران الصںاعية )الكور( التي اظهرتها
التںقيبات داخل البيوت السكںية في هاشمية ا ںبار مؤشر على وجود نشاط اقتصادي وصںاعي مهم داخل المديںة
أثںاء العصر العباسي ،ومںها ا جر والزجاج.
ومن المفيد ذكره أن ظاهرة الحصول على ا جر من المباںي القديمة قد شهدتها معظم المدن العراقية مںذ
حقب مبكرة ،وقد أشار إليها تكسيرا عںد زيارته لبغداد في عام ١٦٠٤م وذكر أن جميع البيوت مبنية بالطابوق
القديم ،و حظ أن كثير من السكان يعيشون على هذه المهںة ،فالذي يخرج على مسافة أربعة أو خمسة أميال
خارج ضاحية الكرخ يجد ا رض مليئة بالحفر الكبيرة ) .(٣٥وهذا ا مر يںطبق على الفلوجة أذ كاںت مهںة ںقل
ا جر على ظهور الدواب من تلول ا ںبار إلى الفلوجة مںاطة بمجموعة من ا شخاص الذين امتهںوا هذه المهںة،
وبيع ا جر يكون وفق حمل الدابة ويختلف طبعا سعر الصحيح عن سعر الكسر.

اﻟﺨﺎﺗﻤﺔ:
توصل البحث إلى ںتائج طيببة يمكن تلخيصها بالںقاط ا تية:
 .١في الفلوجة مسجد القديم تحول الى مقهى بعد اںتفاء الحاجة له آثر بںاء جامع كاظم باشا .وأصبح المقهى
وقوفا على جامع كاظم باشا مع الدكاكين الخمسة التي بظاهره.
 .٢أشارت بعض الوثائق الى طبيعة ارض الجامع قبل ان يشرع كاظم باشا بالبںاء عليها .وموضعه با صل
ً
كان قصرا أو قلعة قديمة لوالي بغداد ومؤسس حكم المماليك في العراق سليمان باشا .مما يؤكد أن موقع
الفلوجة كان له اهمية عسكرية واقتصادية وأن اول بںاء فيه كاںت القلعة المذكورة .التي بقيت قائمة حتى
ث ثينيات القرن الماضي ،مبنية على طابقين.
 .٣توصل البحث الى أن ارض الجامع اليوم في ا صل عرصتين ا ولى صغيرة شيد عليها كاظم باشا جامعه
وتسلسلها في الخارطة الهوائية القديمة وسںدات الطابو العثماںية ) ،(١٨١أما الثاںية التي تحمل تسلسل
ً
) (١٧٦فقد تركت خالية من البںاء .والعرصة الثاںية كاںت سببا في مرافعات قضائية كثيرة ،بين ا وقاف
وورثة كاظم باشا المحصورة بزوجتيه وأخواته.
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 .٤في البحث محاولة لحصر المنشأت التي اوقفها كاظم باشا على جامعه في محلة السراي في الفلوجة،
ومن أهمها مجموعة من الدكاكين مبنية على شاطئ الفرات ،ومقهى ،ودار .وهي مسجل في الوقفية ا ولى
الصادرة في عام )١٣١٧هـ( والثاںية الصادرة في عام ).(١٣٢٤
ً
حاول الباحث في هذه الدراسة أن يضع للجامع مخططا يكون قريبا من الواقع ،مع رسم حدوده وعںاصره
العمارية من مںظور آثاري ،با عتماد على الخرائط القديمة

ﻫﻮاﻣﺶ اﻟﺒﺤﺚ:
) (١طه الكردي الباليساںي  ،رحلة طه الكردي الباليساںي في العراق وا ںاظول وب د الشام ومصر والحجاز ،تحقيق عماد عبد
الس م رؤوف ،دار الثقافة والنشر الكردية ،بغداد ،٢٠٠٢ ،ص٣٨-٣٧
)ُ (٢يعد سليمان باشا أول من تولى الحكم في العراق من المماليك ،وكان من بين الكرج الذين اشتراهم حسن باشا وتعهدهم
بالرعاية ،وقد حصل على حريته ںظير خدماته بن سيده أحمد باشا ودفاعه عن بغداد عںد حصار ںادر شاه لها سںة ) .(١٧٣٢ولقربة
من احمد باشا وإخ صه له زوجه أبنته الكبرى عادلة خاتون ،بعدها صار كتخدا لبغداد وسكرتيرا وميرميران وقد شغل مںاصب عدة
حتى عهدت اليه و ية البصرة في سںة ) ،(١٧٣٦وقد اشتهر بشجاعته فلقب بدواس الليل ،وأبو سمرة ،وابو ليلة .وقد خاض حروب
كثيرة ضد العشائر في جںوب العراق ووسطه ،وحارب بعض القبائل الكردية المتمردة ،وقضى على اليزيدية في سںجار .لذلك كوفئ
بلقب الباشا وهدايا الب ط السلطاںي وتقديره .وقد مات في اوائل سںة ١١٧٥هـ ١٧٦١ /م .الكركوكلي ،رسول ،دوحة الوزراء في تاريخ
وقائع بغداد الزوراء ،ترجمة موسى كاظم ںورس ،ص .١٣٠سليمان فائق بك ،تاريخ المماليك "الكوله مںد" في بغداد ،ترجمة
ںجيب ارمںازي ،مطبعة المعارف  ،بغداد  ،١٩٦٦ ،ص ٣٤ع ء موسى ںورس ،حكم المماليك في العراق  ١٧٥٠ــ  ،١٨٣١دار الحرية
للطباعة ،بغداد ١٣٩٥ ،ــ  ،١٩٧٥ص٣٠
) (٣الكركوكلي ،رسول ،دوحة الوزراء في تاريخ وقائع بغداد الزوراء ،ترجمة موسى كاظم ںورس ،ص١٣٠
ُ
) (٤تعد عادلة خاتون من أبرز سيدات بغداد في العصر العثماںي ،وقد زوجها أبوها أحمد باشا من ںائبه )الكتخدا( سليمان
باشا وكان من مماليكه ںظير خدماته المتميزة وإخ صه وشجاعته .وعںدما آلت و ية بغداد الى زوجها في عام ) (١٧٤٩صارت ذات
ںفوذ ولها يد في حكم الب د .وكاںت محبة عمال البر والتقوى ،ومن أهم آثارها جامع العادلية الكبير الواقع بالقرب من المحكمة
الشرعية القديمة في شارع المستںصر .وجامع أخر في محلة الدںكجية مقابل المتحف البغدادي يعرف بجامع العادلية الصغير وقد
أزيل وبنت ا وقاف بدله جامع كبير يحمل ا سم ںفسه على ارض البستان الذي يعود الى عادلة خاتون قرب جسر الصرافية كما
أنشأت سقاية وبعض الخاںات في بغداد وخارجها .وقامت بأعمال اخرى جليلة

يتسع المقام لذكرها .وأوقفت على الجامعين

اوقافا كثيرة .وقد توفيت في سںة )١١٨٢هـ ١٧٦٨ /م( ،ودفںت في مقبرة ابو حںيفة الںعمان بجوار ابيها وجدها .ثم ںقلت رفاتها الى
باحة المحكمة الشرعية ثم الى حجرة داخل المحكمة ںفسها بعد تجديدها في عام ) .(١٩٣٤عماد عبد الس م رؤوف ،عادلة خاتون،
صفحة من تاريخ العراق ،مطبعة الكتاب ،بغداد ،١٩٩٧ ،ص ٣٣وما بعدها .واںظر ما كتبه ںيبور عن عادلة خاتون والذي زار العراق
في عام في عام ) ،(١٧٦٥وقد جمع عںها معلومات قيمة .بغداد في رحلة ںيبور ،ترجمة مصطفى جواد ،ضمن رحلة ںيبور الكاملة ،دار
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الوراق ،بيروت ــ بغدااد ،٢٠١٢ ،ص ١٩٠ــ  .١٩٢ومن المفيد ذكره ان ضريح عادلة خاتون اليوم ظاهر للعيان داخل العمارة الفخمة
ُ
المبنية على شكل اسواق فوق ارض المحكمة الشرعية التابعة ل وقاف .وعلي قبرها هيكل خشب ولوحة تعريفية
) (٥المصدر ںفسه ،ص١٣٠
) (٦إن طبيعة بںاء البيتين وتخطيطهما وسعة مساحتهما والعںاية بريازتهما ،تؤكد قدرة المالك ومكاںته ا جتماعية ،فهما من أحسن
البيوت المبنية في العصر العثماںي بالفلوجة وأجملها ،واںںي ما زلت اتذكر تخطيطهما ،وطريقة توزيع الوحدات السكںية من حجرات
ّ
المخصص للمعيشة والںوم أو
وغرف واواوين فض عن الوحدات الخدمية ،وقد أعتمد تخطيطهما على مبدأ الفصل بين القسم
ّ
ّ
المخصص ستقبال الضيوف من الرجال ،أي أن هذا التخطيط متأثر بمسألة الفصل بين
المخصص لسكن النساء ،وبين القسم
الجنسين كما هو شائع في عمائر البيوت في العهد العثماںي ،إذ تبلور هذا ا تجاه فيما يعرف بالس ملك )قسم ا ستقبال( والحرملك
)قسم الحريم( والخدملك )قسم الخدمات( .علما أن كل بيت مںهما يتكون من صحںين تتوزع حولهما الوحدات البںائية وهي
معقودة بأقبية مبنية با جر والجص ،أما الطابق العلوي فيقتصر على الجںاح الشرقي وقوامه غرف كبيرة يقود اليها درج خاص يقع
قرب المدخل الرئيس ،وسقوف هذه الحجرات مستوية ،ولها سقوف ثاںوية مزيںة ببعض الزخارف الملوںة .ومزودة بشںاشيل معلقة
تںفتح باتجاه الشرق وتطل على الشارع الذي كان يسمى في ںهاية القرن التاسع عشر المي دي بشارع كاظم باشا
) (٧احمد فياض المحمدي ،مديںة لفلوجة ،وظائفها وع قاتها ا قليمية دراسة في جغرافية المدن ،رسالة ماجستيرغير منشورة،
كلية ا داب ،جامعة بغداد ،١٩٩١ ،ص

شاكر حمود المحمدي ،تاريخ الفلوجة ،مطبعة الرضوان ،دمشق ،٢٠٠٧ / ١٤٢٨ ،ص.٣٢

منسي المسلط ،الفلوجة في تاريخ العراق المعاصر ،بغداد ،٢٠١٩ ،ص ٢٧ ٣ــ  .٢٩عبد الرزاق

جبار الجريصـي ،تقويم المساحات

الخضراء ضمن المخطط ا ساس ،مںطقه الدراسة ـ مديںة الفلوجة ،رسالة ماجستير ،معهد التخطيط ا قليمي والحضري ،جامعة
بغداد ،٢٠٠٤ ،ص .٥٢عبد

فرحان عبيد ،المديںة المعاصرة بين الفكر التخطيطي وا دارة الحضرية ،مديںة الفلوجة حالة دراسية،

اطروحة دكتوراة ،معهد التخطيط ا قليمي والحضري ،جامعة بغداد ،٢٠١١ ،ص ١٠٣وما بعدها
) (٨وردت في تحديد حدود بقجة قومجبان الواقعة شمال العرصة ت ٢٣٤المسجلة بدفتر الطابو  ١٣٢٩الدائمي تحد من الشرق
)فلوجة ںك اسكي قلعة سي(
) (٩دائرة التسجيل العقاري في الفلوجة ،أضبارة  ،١٦محلة الحصوة
) (١٠ل سف يوجد في الدوائر المرتبطة بديوان الوقف السني ما يفيد عن تاريخ جامع كاظم باشا ،أو الجامع الكبير ،إذ تبين
للباحث خلو جميع الدوائر المعںية في هذه المؤسسة من الوثائق ،وأن ا ضابير القديمة ومعها ا ضابير الحديثة التي تخص تأسيس
الجامع وتجديده قد ضاعت أو احترقت أثںاء ا حت ل ا مريكي للعراق في عام .٢٠٠٣
) (١١بعد موت بزم كل دلير خاںم تبنت بنتها البكر سحر خاںم موضوع متابعة تصفية ميراث خالها كاظم باشا ،علما أن لسحر
شقيقة أخرى اسمها هاجر
) (١٢دائرة التسجيل العقاري في الفلوجة اضبارة رقم  ،٢٣٦سراي
) (١٣أعتمدںا على صورة مستںسخة طبق ا صل لوقفية كاظم باشا مع ا قرار الشرعي مصدقة بختم مديرية ا وقاف العامة  /دائرة
ا م ك في ١٩٦٣ /٥ /١١
)old Fallujah./ https://www.facebook.com (١٤

) (١٥هو المرحوم عباس فاضل الجبوري )ابو القواري(
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) (١٦كاظم باشا صهر السلطان عبد الحميد وقد ابعد إلى بغداد سباب سياسية ،وكان فيها قائد للخيالة ،ںال رتبة فريق وكان
يتولى الوكا ت لبعض الو ة أثںاء غيابهم ،وقد توفي سںة ١٣٢٧هـ )١٩٠٩م( .وله ورثه زوجة وبںات اثبتوا وراثتهم واںتقلت إليهم أراضي
وعقارات .ومن أعماله الخيرية بںاء جامع في الفلوجة وآخر في الفحامة وأوقف عليهما بعض أم كه .عباس العزاوي ،تاريخ العراق
بين احت لين ،ج ،٢دار الموسوعات العربية) ،د.ت( ،ص٢١٨ ،١٧٧ ،١٤٠
) (١٧دائرة التسجيل العقاري في الفلوجة أضبارة ١٧٦
) (١٨عبد الحكيم ا ںيسي ،مخطوطات الجامع الكبير في الفلوجةhttps://www.alukah.net/library ،

) (١٩عن العقود واوتارها أںظر الفصل الخامس من البحث ,ص
) (٢٠مازال بعض كبار السن من أهالي الفلوجة القدماء يتذكرون جاںبا من عمارة الجامع ومںهم على سبيل المثال مؤيد حسن
بيك وهو من مواليد) ،(١٩٣٤والشيخ ياسين

سعيد الوليد

) (٢١سعدي إبراهيم الدراجي ،زليتن دراسة في العمارة ا س مية ،منشورات جامعة بںغازي ،مجموعة الںيل العربية ،القاهرة،٢٠١٢ ،
ص٢١٠
) (٢٢إن اول إمام وخطيب لجامع كاظم باشا بالفلوجة هو الشيخ ابراهيم المدرس ) ،(١٨٩٨وتولى من بعده الشيخ عبد العزيز
الم وهب في عام ) ،(١٩١٦ثم عبد الحكيم زعين في عام ) ،(١٩٢٨ثم الشيخ حامد م حويش وقد تولى في عام ) ....(١٩٣٠الخ.
شاكر المحمدي ،المرجع السابق ،ص١٣٥ــ١٣٦
) (٢٣باقي اعضاء اللجںة هم :الحاج علوان حمود الںوري ،والحاج مهدي الطيار ،وحسن بك ،وںجم الحاج عبد

 ،وحمد العلي

الذهيبة ،ورسول عيسى الم سليمان ،وإسماعيل الكاظم .أںظر :جريدة الوقائع العراقية ،العدد  ،١٥٢٣في ١٩٣٦ / ٧ / ٦

شاكر

حمود المحمدي ،تاريخ الفلوجة ،المرجع السابق ،ص ١٣٤ــ ١٣٥
) (٢٤مؤيد حسن مصطفى بك ،شيخ ا ثاريين المهںدس

علي مصطفى ،مطبعة جعفر العصامي ،بغداد ١٤٣٠ ،ــ  ،٢٠٠٩ص٢٥

) (٢٥ابن جبير ،رحلة ابن جبير  ،دار صادر ودار بيروت ،بيروت) ،(١٩٦٤-١٣٨٤ص١٢٣
) (٢٦المصدر ںفسه ،ص١٢٣
) (٢٧ابن ا خوة ،معالم القربة في أحكام الحسبة ،عںي بتصحيحه وںقله روبن ليف ،مطبعة دار الفںون ،كيمبرج) (١٩٣٧ص.١٨٧
)ُ (٢٨
الںقاب :اطلق هذا ا سم على الذين يمتهںون ںبش المدن ا ثرية من أصحاب الدواب ستخراج ا جر وبيعه صحاب
العمارات ،و سيما في بغداد.

رؤوف الشيخلي ،مراحل الحياة في الفترة المظلمة وما بعدها ،ج ،١مطبعة البصرة ١٣٩٣ ،ــ ،١٩٧٢

ص.٥٤
) (٢٩دائرة ا ثار والتراث /قسم التوثيق /أضبارة رقم  ٥/٣٩تلول ا ںبار
) -(٣٠دائرة ا ثار والتراث /قسم التوثيق /اضبارة رقم  ٥/٣٩تلول ا ںبار -تقارير تںقيبات ا ںبار الموسم ا ول ) (١٩٩٩والموسم
الثاںي) (٢٠٠٠والموسم الرابع)(٢٠٠٢
)Clark. E. W, Nippur or Explorations and Adventures on the Euphrates, Vol.1, (٣١
Newyork, 1897, P.176-180
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) (٣٢سعدي إبراهيم الدراجي ،صںاعة ا جر )الطابوق( في العراق أواخر العصر العثماںي "دراسة في ا ساليب وتقںيات العمل"
مجلة دراسات في التاريخ وا ثار ،العدد  ،١٩١٤ ،٤٠ص١٦١
ُ
ْ ٌ ْ
وأك ُو ٌر ِوكير ٌان ،والكور هو ِم ْج َم َر ُة َ
الح ﱠداد يوضع فيه
) (٣٣الك ُور  :للكلمة مدلو ت ومعان كثيرة في معاجم اللغة وجمعها أكوار
ّﱡ
َ
الج ْمر ُوت َوق ُد فيه الںار وهو ّ
حافات يںفخ فيه الحداد .اںظر ابن مںظور ،لسان
الزق ويعںي جلد غليظ ذو
مبںي من طين .اما ِ
ٍ
الك ُير فهو ِ
العرب  ،م ،٤دار صادر ،بيروت١٣٨٦ ،هـ _ ١٩٥٦م ،مادة كور .الفيروز آبادي ،القاموس المحيط ،ج ،٢المطبعة المصرية ،مصر،
 ،١٩٥٢ص٢٢٣
) (٣٤ص ح رشيد الصالحي ،الكلمات ا كدية في اللهجة التراثية البغدادية ،ںدوة البيوت التراثية البغدادية ،مركز إحياء التراث،
جامعة بغداد١٩١٢ ،م ،ص١٣٠
) (٣٥تكسيرا ،مشاهدات تكسيرا في العراق سںة  ،١٦٠٤تلخيص وترجمة جعفر خياط ،مجلة ا ق م ،ج ،١٩٦٤ ،٤ص.١٤٤

اﻟﻤﺼﺎدر واﻟﻤﺮاﺟﻊ:
 ابن ا خوة ،معالم القربة في أحكام الحسبة ،عںي بتصحيحه وںقله روبن ليف ،مطبعة دار الفںون ،كيمبرج،.١٩٣٧
 ابن جبير ،رحلة ابن جبير  ،دار صادر ودار بيروت ،بيروت .١٩٦٤-١٣٨٤ ابن مںظور ،لسان العرب  ،م ،٤دار صادر ،بيروت١٣٨٦ ،هـ _ ١٩٥٦م ،مادة كور. احمد فياض المحمدي ،مديںة لفلوجة ،وظائفها وع قاتها ا قليمية دراسة في جغرافية المدن ،رسالةماجستيرغير منشورة ،كلية ا داب ،جامعة بغداد.١٩٩١ ،
 تكسيرا ،مشاهدات تكسيرا في العراق سںة  ،١٦٠٤تلخيص وترجمة جعفر خياط ،مجلة ا ق م ،ج.١٩٦٤ ،٤ جريدة الوقائع العراقية ،العدد  ،١٥٢٣في ١٩٣٦ / ٧ / ٦ دائرة ا ثار والتراث /قسم التوثيق /اضبارة رقم  ٥/٣٩تلول ا ںبار -تقارير تںقيبات ا ںبار الموسم ا ول) (١٩٩٩والموسم الثاںي) (٢٠٠٠والموسم الرابع).(٢٠٠٢
 دائرة التسجيل العقاري في الفلوجة ا ضابير ١٧٦ ،سراي٢٣٦ ،سراي١٦ ،حصوة. سعدي إبراهيم الدراجي ،زليتن دراسة في العمارة ا س مية ،منشورات جامعة بںغازي ،مجموعة الںيلالعربية ،القاهرة.٢٠١٢ ،
 سعدي إبراهيم الدراجي ،صںاعة ا جر )الطابوق( في العراق أواخر العصر العثماںي "دراسة في ا ساليبوتقںيات العمل" مجلة دراسات في التاريخ وا ثار ،العدد .١٩١٤ ،٤٠
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 -سليمان فائق بك ،تاريخ المماليك "الكوله مںد" في بغداد ،ترجمة

ںجيب ارمںازي ،مطبعة المعارف ،

بغداد .١٩٦٦ ،
 ص ح رشيد الصالحي ،الكلمات ا كدية في اللهجة التراثية البغدادية ،ںدوة البيوت التراثية البغدادية ،مركزإحياء التراث ،جامعة بغداد١٩١٢ ،م.
 طه الكردي الباليساںي  ،رحلة طه الكردي الباليساںي في العراق وا ںاظول وب د الشام ومصر والحجاز ،تحقيقعماد عبد الس م رؤوف ،دار الثقافة والنشر الكردية ،بغداد.٢٠٠٢ ،
 عباس العزاوي ،تاريخ العراق بين احت لين ،ج ،٢دار الموسوعات العربية للموسوعات ،بغداد ،د.ت.فرحان عبيد ،المديںة المعاصرة بين الفكر التخطيطي وا دارة الحضرية ،مديںة الفلوجة حالة دراسية،

 -عبد

اطروحة دكتوراة ،معهد التخطيط ا قليمي والحضري ،جامعة بغداد.٢٠١١ ،
 -عبد الحكيم ا

ںيسي ،مخطوطات الجامع الكبيرhttps://www.alukah.net/library ،

 -عبد الرزاق

جبار الجريصـي ،تقويم المساحات الخضراء ضمن المخطط ا ساس ،مںطقه الدراسة مديںة

الفلوجة ،رسالة ماجستير ،معهد التخطيط ا قليمي والحضري ،جامعة بغداد.٢٠٠٤ ،
 ع ء موسى ںورس ،حكم المماليك في العراق  ،١٨٣١ – ١٧٥٠دار الحرية للطباعة ،بغداد.١٩٧٥ – ١٣٩٥ ، عماد عبد الس م رؤوف ،عادلة خاتون ،صفحة من تاريخ العراق ،مطبعة الكتاب ،بغداد.١٩٩٧ ، الفيروز آبادي ،القاموس المحيط ،ج ،٢المطبعة المصرية ،مصر.١٩٥٢ ، الكركوكلي ،رسول ،دوحة الوزراء في تاريخ وقائع بغداد الزوراء ،ترجمة موسى كاظم ںورس ،مطبعة كرم،بيروت) ،د.ت(.
 -مؤيد حسن مصطفى بك ،شيخ ا ثاريين المهںدس

علي مصطفى ،مطبعة جعفر العصامي ،بغداد١٤٣٠ ،

– .٢٠٠٩
-

رؤوف الشيخلي ،مراحل الحياة في الفترة المظلمة وما بعدها ،ج ،١مطبعة البصرة.١٩٧٢ – ١٣٩٣ ،

-

شاكر حمود المحمدي ،تاريخ الفلوجة ،مطبعة الرضوان ،دمشق.٢٠٠٧ – ١٤٢٨ ،

 منسي المسلط ،الفلوجة في تاريخ العراق المعاصر ،بغداد.٢٠١٩ ،Clark. E .W, Nippur or Explorations and Adventures on the Euphrates, Vol.1, Newyork,
1897.
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اﻟﻤﻠﺨﺺ
يںاقش البحث تحليل المقومات الذاتية وا قليمية لنشأة وتطور سوق مديںة الفلوجة التقليدي عبر المراحل

the responsibility of the AICHS
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 سيما إن مديںة الفلوجة في الحقبة المعتمدة.المورفولوجية التي مر بها والتي أفرزت المظهر ا رضي العام للسوق
بالدراسة تميزت بطابعها المورفولوجي الشرقي التقليدي المعتمد على الطرز المعمارية العربية التقليدية في ظل
 فكان بد من ا عتماد على ضوء الشمس والقمر وتيارات،عدم وجود وسائل ا ضاءة والتدفئة والتبريد الحالية
الهواء التي استثمرها المعمار الفلوجي في ظهور مؤسسات تجارية بدت بسيطة ومتواضعة في بدايتها ثم للتطور
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في ںهاية العهد العثماںي والحكم الملكي ،وكذلك فقد كان لدورطرق الںقل التي تربط المديںة بالقرى والمدن
المجاوره كقوه محفزه خارجية ادت الى ان تتسع مساحه هذا االسوق وتتغير هويته العمراںية التقليدية.
وعلى ضوء ذلك امكن صياغة هدف البحث بدراسة الواقع المورفولوجي لسوق مديںة الفلوجة من حيث النشأة
والتركيب الداخلي ونسيجة العمراںي والتي كاںت قد استجابت مر التطور التقںي في البںاء والمواد المستخدمة
فيه.
فكان بد من تتبع واعتماد مںهجية للبحث من خ ل المںهج الوصفي التحليلي القائم على جمع المعلومات
سواء كاںت من المصادر التي تںاولت المديںه او الدراسة الميداںية من خ ل الم حظه المباشرة وسؤال اهل
المديںة سيما المعمرون مںهم والمسؤولون في البلدية وورقه ا ستبيان المعده لهذا الغرض بغية التعرف على
المراحل المورفولوجية التي مر بها سوق المديںة وخصائص كل مرحل ،وصو الى الهدف ا ساسي وهو التعرف
على الطابع المورفولوجي لسوق مديںة الفلوجة التقليدي الذي يعكس الحالة الحضارية والتقںية التي كان يعيشها
مجتمع مديںة الفلوجة في المدة المعتمدة.
Keywords: Architectural styles, Khans, Fallujah market, commercial establishments, morphology

اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﻤﻔﺘﺎﺣﻴﺔ :الطرز المعمارية  ،خاںات  ،سوق الفلوجة  ،مؤسسات تجارية  ،مورفولوجيا

اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ:
تںاول البحث مديںة الفلوجة في الحقبة المعتمدة بالدراسة و تميزت المديںة بطابعها المورفولوجي الشرقي التقليدي
المعتمد على الطرز المعمارية العربية التقليدية في ظل عدم وجود وسائل ا ضاءة والتدفئة والتبريد الحالية ،فكان
بد من ا عتماد على ضوء الشمس والقمر وتيارات الهواء التي استثمرها المعمار الفلوجي في ظهور مؤسسات
تجارية بدت بسيطة ومتواضعة في بدايتها ثم للتطور في ںهاية العهد العثماںي والحكم الملكي ،وكذلك فقد كان
لدورطرق الںقل التي تربط المديںة بالقرى والمدن المجاوره كقوه محفزه خارجية ادت الى ان تتسع مساحه هذا
االسوق وتتغير هويته العمراںية التقليدية.
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ﻫﺪف اﻟﺒﺤﺚ:
دراسة الواقع المورفولوجي لسوق مديںة الفلوجة من حيث النشأة والتركيب الداخلي ونسيجة العمراںي والتي كاںت
قد استجابت مر التطور التقںي في البںاء والمواد المستخدمة فيه.

ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ:
المںهج الوصفي التحليلي القائم على جمع المعلومات سواء كاںت من المصادر التي تںاولت المديںه او الدراسة
الميداںية من خ ل الم حظه المباشرة وسؤال اهل المديںة.

ﻫﻴﻜﻠﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ:
تںاول البحث ث ث مباحث شمل ا ول على مديںة الفلوجة وسوقها القديم والمبحث الثاںي تںاول مراحل التطور
الوظيفي والمورفولوجي لسوق مديںة الفلوجة التقليدي،اما المبحث الثالث فتںاول خطة المديںة والسوق وتوسعة
المساحي.

اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻻول-:
مديںة الفلوجة وسوقها القديم-:

 -١ﻣﻮﻗﻊ وﻣﻮﺿﻊ ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﻔﻠﻮﺟﺔ-:
تقع مديںة الفلوجة ضمن حدودها البلدية الحالية كما يظهر من الخريطة رقم ) (١على ضفة ںهر الفرات اليسرى عںد
الںقطة التي تتقاطع فيها دائره العرض ٣٣.٢١شما وخط طول  ٤٣.٤٦شرقأ يحدها من الشمال والشرق والجںوب
رابية الفلوجة ومن الغرب ںهر الفرات.وتبتعد عن مديںة بغداد مسافة) ٥٧كم( شرقأ عںد الںقطة التي يقترب فيها
ںهر الفرات من ںهر دجلة.بيںما تبتعد عن مديںة الرمادي مركز محافظه ا ںبار مسافة)٤٥كم(غربأ وعن سامراء
مسافة ) (١١٠كم شما .
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اما موضعها فيظهر من الخريطة رقم )(٢استواء سطح مديںة الفلوجة ،اذ يتراوح بين )٥٠-٤٣م( فوق مستوى
سطح البحر ،ممايعںي اںه مںبسط ويخلو من التعقيدات التضاريسية،وقد هيأ السبيل للتوسع العمراںي عبر مراحل
تطور المديںة.

خريطة رقم ) :(١وموقع مديںة الفلوجة بالنسبة الى محافظة ا ںباروالقطر العراقي
اﻟﻤﺼﺪر :احمد

جهاد ،كفاءة التوزيع المكاںي لمراكز الصحة العامة في مديںة الفلوجة بأستخدام ںظم
المعلومات الجغرافية ،رسالة ماجستير ،منشورة  ،٢٠٠٩ص١٨

خريطة رقم ) :(٢خطوط ا رتفاعات المتساوية في مديںة الفلوجة
اﻟﻤﺼﺪر -:المديرية العامة للمساحة ،خريطة طبوغرافيه ،الفلوجة ،لسںة  ،١٩٨٧مقياس .٥٠٠٠٠:١

 -٢ﻧﺸﺄة ﻣﺪﻳﻨﻪ اﻟﻔﻠﻮﺟﺔ.
تذكر المصادر التاريخية بان موضع مديںة الفلوجة القديم لم يكن سوى ںقطه عبور لںهر الفرات باتجاه المںاطق
الغربية حسب ماذكرها من بعض التجار ا ںكليز عام  ١٩٠٣اذ كاںت تسمى في ذلك الوقت فلوجيا )فلوكا(.
وفي ںهاية القرن التاسع عشر أخذت مديںة ا ںبار التاريخية تفقد أهميتها كمديںه على الطريق البري الموازي
لںهر الفرات الذي كان يربط مديںة بغداد بالشام واقتصرت المںطقة على بعض القرى المتںاثرة هںا وهںاك على
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ضفاف ںهر الفرات،وهںا برزت مںطقة الصق وية كمركز إداري في المںطقة باعتبارها الوريث الوحيد لمديںة ا ںبار
التأريخية ،فقد تحدث عدد من ا شخاص حسب ماسمعو من الجيل الذي كان قبلهم بان الفلوجة كاںت قرية
زراعية تابعة الى ںاحية الصق وية التي كاںت قد تطورت بسبب الںهرالذي ربط ںهري دجلة والفرات وهو المںطقة
الوحيدة التي تربط و ية بغداد بمدن )الفرات ا على( اںتهاء بعاصمة الخ فة العثماںية اسطںبول ،وبسبب
التغيرات التي حصلت على مجرى ںهر الصق وية الںاتجة عن ا همال الذي اصاب قںوات الري فيها ںتيجة زيادة
الترسبات وعدم كريها بأستمرار .فأدى هذا الى اںخفاض منسوب المياه فيها اواخر عهد الدولة العثماںية فقلت
اهمية المجرى كوسيلة اتصال بين ںهري دجلة والفرات ،وهذا ما دعى الى العںاية بالطرق البرية ،سيما الطريق
الذي يربط بغداد ــ دمشق والعاصمه استاںبول والذي اصبح الطريق الرئيسي في التجارة وعلى هذا ا ساس
تدهورت احوال مديںة الصق ويه وقلت اهميتها التجارية و ا دارية بعد ان كاںت مركز اداري مهم في المںطقة
)خريطة رقم .(٣
ولما كان بد من عبور ںهر الفرات عںد مديںة الفلوجة ،لذلك انشأ العثماںيون جسرا من الخشب على الفرات
لتسهيل عبور القوافل القادمة من الشام الى بغداد) .صورة رقم (١

)(١

وعلى هذا ا ساس برزت حيںذاك بلدة

الفلوجة سيما بعد قيام الوالي مدحت باشا ) (١٨٧٠-١٨٦٥باختيار مديںة الرمادي كمركز قضاء الدليم بهدف تامين
طريق القوافل التجارية المارة على هذا الطريق ).(٢

صوره رقم ) :(١الجسر الخشبي الذي انشأه العثماںيون في الفلوجه عام ١٨٨٥
اﻟﻤﺼﺪر:

شاكر حمود المحمدي ،تاريخ الفلوجه من الجذور الى مںتصف القرن العشرين ،المجمع الثقافي
وا دبي في الفلوجة ،مجلة روافد،ط  ،٢٠٠٩ ،٢ص١٧١

خريطة رقم) (٣المںاطق الحضرية المهمة المحيطة بمديںة الفلوجه اواخر العهد العثماںي
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ن السفر كان على العربات التي تجرها الحيواںات مما يستوجب البحث عن اماكن للراحة والتزود بالماء
والطعام ،ومن اوئل هذه الخاںات الذي تزامن ظهورها مع بںاء الجسر )خان عويد الحمو الجريصي()صورة رقم(٢
الذي تم تشييده من اجل تقديم الطعام للعاملين في الجسروالمسافرين والماشية والعربات التي تجرها الحيواںات،
وقد شكل هذا الخان الںواة ا ولى لنشأة بلدة الفلوجة التي بدأت تتوسع باعتبارها محطة استراحة للقوافل التجاريه
والمسافرين مع حيواںاتهم كالجمال والحمير والبغال ن تلك الحيواںات تستطيع ان تقطع اكثر من )٣٠كم(في
اليوم ا بعد ان تتزود بالطعام والراحة والمبيت في هذا الخان.

صوره رقم ) :(٢خان عويد الحمو في الفلوجه
اﻟﻤﺼﺪر :د٠سعدي ابراهيم الدراجي،خاںات مںدثرة من العصر العثماںي في مديںة الفلوجة،مجلة جامعه ا ںبار،
عدد خاص بںدوة تراث وتأريخ ا ںبار ،مايس ،٢٠١١ص.٨٠
و لما كان الجسر الخشبي يعمل فية جمع من العاملين فقد تطلب ا مر جلب اسرهم والسكن في بيوت صغيرة
قامو ببںاءها با عتماد على الطابوق الذي جلبوه من مديںة ا ںبار التاريخية ولذلك تںاثرت البيوت حول الخان
الذي احتاج ساكںوها الى تشييد مسجد صغير بمساحه)٢٠٠م(لكي يقيمو فيه الصلوات الخمسة وص ة الجمعة
وص ة العيدين ،وقد سمي هذا المسجد بمسجد الوقف ثم أنشأت بعض الدكاكين البسيطة التي كاںت تسد حاجة
الںاس من البضائع والسلع ا سته كية كلمواد الغذائية والخضر واللحوم ) .(٣وللحفاظ على س مة القوافل التجارية
التي تسلك الطريق التأريخي تم انشاء مركز للجںدرمة)الشرطة( عن رأس هذا الجسر.
ولما كاںت الفلوجة مركزا محاطا بالقرى وا راضي الزراعية ذات ا ںتاج الوفير ںواع متعددة من المحاصيل
الزراعية .سيما الحبوب فمن الطبيعي ان تكون هںاك حاجة الى اماكن او ابنية غير الخاںات التي تتفق مع
الوظيفة الجديدة في خزن وبيع وشراء المحاصيل الزراعية .وبعد هذا التطور اصبحت الفلوجة المركز ا داري
للمںطقة المحصورة بين بغداد والرمادي ،وقد بںي مقر الںاحية مقابل جامع كاظم باشا الكبير )جامع الفلوجة الكبير(
)صورة رقم  (٣وبجوار مستودع الجيش ،فض عن دور مدير الںاحية وبعض الموظفين )ا تراك( مع مجموعة من
البيوت التي بںيت بجوار خان عويد الحمو ،وقد سميت تلك المںطقة ب "محلة السراي " ثم مالبث هذا الموضع
ان تكاثرت عليه أعدد المساكن بسبب وفود المهاجرين من القرى المجاورة ،سيما الصق وية والرمادي وعںه
وراوه .وهذا الوضع الجديد اصبح من وجهه ںظر المسؤولين العثماںيين مبررا كافيا لںقل المقر الرسمي للںاحية من
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الصق وية الى الفلوجة.وعلى ضوء ذلك تم إصدار فرمان حكومي )امر حكومي( عام )١٩٠٠م(رفع مستوى الفلوجة
الى ںاحية بد من الصق وية التي تم تخفيض مرتبتها ا دارية الى مستوى قرية تابعة الى ںاحية الفلوجة.

صوره رقم) :(٣جامع الفلوجه الكبير عام ١٩١٨
اﻟﻤﺼﺪر -:الدراسة الميداںية من ارشيف مصور استوديو الجمهورية في الفلوجة
و هذا ما ادى الى هجرة السكان من المںاطق القريبة والبعيدة عںها جل العمل في دوائر الںاحية والقطاعات
الخدمية ا خرى،كاںت هذه الهجرة واضحة المعالم في المدتين ا تيتين-:
 -١خ ل المدة )(١٩٢٣-١٩٠٠وقد مثلت هجره غير مںتظمة وتسير بخطوات بطيئة.
٢ــ خ ل المدة )(١٩٤١-١٩٢٣التي ازدادت فيها الهجره بسبب ماتوفره المديںة من فرص عمل ) ).((٤
اما عن حالتها ا قتصادية في تلك الفتره فذكر احد المعمرين ان قسما من اهلها عملو في الزراعه بالقرى
المںتشره على اطرافها والقسم ا خر فتح حواںيتا لبيع المواد المختلفه الى القوافل القادمه من الشام وبالمقابل شراء
البضائع مںهم ،ونستںتج من ذلك ان النشاط ا قتصادي في بداية نشأتها كان في اتجاهين-:
ا ول ــ تجاري مع القوافل القادمه من جهتي الغرب والشرق.
ثاںيا ــ زراعي مع الذين يعملون بالزراعه في القرى المںتشره في اطرافها.
وكان اهل هذه القرى والضواحي يجلبون محاصيلهم و سيما )الحںطه والشعير( الى حواںيت الفلوجه ليبيعوها
ويحصلو ا مقابل اثماںها على المواد التي يحتاجوںها كالقماش ،التبوغ والمواد الغذائية والم بس .و يعںي ذلك
بالضرورة حدوث تطور اقتصادي معين فالفقر كان السمة البارزة لسكان المديںة واطرافها حالها حال بقية مدن
العراق في ذلك الوقت.
واشتغلت مجموعه اخرى من فقراء المديںه كعمال تںظيف الشوارع والسواقي التي كاںت بمثابة صرف صحي
للمياه المستخدمة في البيوت او حمالين والذين اصبحو من العوائل الثرية في الوقت الحاضر.
وقد ازداد عدد الںجارين فصار لهم سوق خاصه بهم يسمى سوق الںجارين والحدادين مع وجود من يعمل في
تربيه الخيول ا صيله وبيعها ).(٥
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 -٣ﻧﺸﺄة ﺳﻮق ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﻔﻠﻮﺟﺔوﺗﻮﺳﻌﻪ-:
تعد دراسه الموقع من ا مور المهمه في الدراسات الحضرية ،لما لها من اهمية كبيرة في تحليل الخصائص
الجغرافية لموضع المديںة ومدى ارتباطها بالمںاطق المحيطه بها والتي تمثل محيطها ا وسع الذي تتعامل معه
بع قات متبادلة.
وبعد ان كاںت الفلوجة قريه تابعه الى ںاحية الصق ويه واشتهرت بخصوبه ارضها الصالحة للزراعة في اںتاج
الحبوب والخضر والفواكه سيما مںطقتا بستان عريم ومںطقة جبيل والتي يتم سقيها بواسطه)الكرود(التي شبيهه
بالںواعير لكںها تتحرك بواسطه الثيران او البغال،ثم مالبثت ان حلت مكاںها مكائن التي تعمل بالںفط ا سود في
العهد الملكي ).(٦
وبعد ان انشأ العثماںيون الجسر الخشبي عام ١٨٨٥م على الضفه اليسرى للںهر والذي يبعد عن الجسر الحديدي
مسافة تتجاوز  ١٥٠م باتجاه الشمال ) (٧مثلت الفلوجة محطة على الطريق الترابي البري والذي يربط مديںة
بغداد بالمدن والقرى الواقعه على ںهر الفرات صعودا الى بادية الشام ومديںه حلب ثم ا سكںدروںة ومںها الى مديںه
استاںبول عاصمه الدوله العثماںيه،وفسحت هذه المجال ببںاء الخاںات يواء المسافرين مع حيواںاتهم وبضاعتهم
كذلك الحاجة الى الدكاكين التي كاںت تشبة ا كواخ لسد احتياجاتهم وتبيع المواد ا سته كية والتموينية فض
عن ادوات وعدد السفر ،وكاںت اول تلك المحال تقع على جاںبي خان عويد الحمو بواقع دكاںين على يمين
مدخل الخان وث ثة على يسار مدخل الخان.واغلب من كان يعمل في هذه المحال هم من اهل الصق وية
الذين يعملون فيها ںهارا ثم يعودون الى الصق وية مع غروب الشمس بسبب ضعف الجاںب ا مںي في الفلوجة
اںذاك )خريطة رقم (٤
وفي ںهاية العقد ا ول من القرن العشرين تم انشاء اربع وعشرين دكاںا مجاور حد المقاهي الذي كان يسمى
)مقهى الوقف( ،الواقع على الجهة المقابلة للدكاكين الم صقة للضلع الغربي لخان عويد الحمو ،فض عن إنشاء
اربع عشر دكاںا اخرى مقابلة للجهة الشمالية لخان الحمو،ولم يأتي كما يظهر في الخريطة رقم )(٥
وتروي "سالںامة بغداد ∗ )عن المدة التي تمتد من تاسيس )الفلوجه( الى عام ١٩٠٦فتذكر فيها "مئه دار وجامع
واحد ومدرسة ابتدائية واحدة وعشرين دكاںأ واربعة خاںات وث ث مقاهي وتلغراف واحد(

)(٨

وكاںت اغلب الدكاكين صغيرة المساحة ذات سقوف مںخفضة ا رتفاع مقببة )عكادة( مبنية با جر ذات
ابواب خشبية وفي كل دكان فتحة صغيرة الحجم مربعة الشكل تقع فوق الباب لغرض ا ضاءة والتهوية.
وكاںت الدكاكين الموجودة تسد حاجة الساكںين والوافدين من المواد ا سته كية والتموينية مثل الحںطة
والشعير والذرة والماش والدبس واللحوم والدجاج والحطب الذي يستخدم في طهي الطعام والتدفئة في الشتاء.
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وهںاك الفرش المصںوعة من الصوف مثل البسط والشفوف والعباءات والفوط وا حذية التي كاںت تسمى )يمںي(
وكذلك قدور الطبخ المصںوعة من مادة الصفر وا واںي وا طباق والحصران كما احتوى السوق ايضا على دكاكين
تبيع العدد مثل المساحي والفؤوس والرحى والجاون.
وفي العقد ا ول من القرن العشرين تم انشاء سوق الع وي )ع وي الخضر والفواكه( لما كاںت تتميز بيه
القرى المحيطة بالمديںة من محاصيل الحںطة والشعير والخضر والفواكه .وقد ساعد على اتساع السوق قرب
مديںة الفلوجة من العاصمة بغداد فهذا الموقع هيأ السبيل لبيع فائض المحاصيل الى التجار القادمين من بغداد.
وفي مںتصف عشريںات القرن العشرين انشأ احد الم ك وهو المرحوم احمد الكاظم في مديںة الفلوجة بعض
الدكاكين في الفرع الذي يرتبط شما بسوق السراي وجںوبا باتجاه شارع الجسر الخشبي ليتكون سوق )احمد
الكاظم( ومع مرور الزمن استمر انشاء سوق مكمل مع امتداد سوق احمد الكاظم ليتكون في خمسيںات القرن
العشرين سوق جديد اخر وتم تسقيفه بالواح معدںية )جيںكو( من قبل السيد عبد الحميد كںه وسمي بسوق ابو
الجملون او السوق المسقف

)(٩

خريطة رقم ) :(٤مديںة الفلوجة القديمة عام ١٩١٩
اﻟﻤﺼﺪر -:مديرية الطابو العامة،مديرية الطابو وتسوية ا راضي عام  ١٩١٩بمقياس ٥٠٠٠:١
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خريطة رقم ) :(٥موقع سوق مديںة الفلوجة القديم من محلة السراي
اﻟﻤﺼﺪر -:مديرية بلدية الفلوجة دائرة التسجيل العامة،خريطة قطاعية لسوق الفلوجة القديمة،غير منشورة.

اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻲﻧ-:
مراحل التطور الوظيفي والمورفولوجي لسوق مديںة الفلوجة التقليدي ١٩٥٨-١٨٧٠
سيتم في هذا المبحث مںاقشة التغير الوظيفي لسوق مديںه الفلوجه القديم الذي ويشمل العںاصر ا تية-:

أ -ﻧﻈﺎم اﻟﺸﻮارع وأزﻗﻪ اﻟﺴﻮق-:
من المعروف ان الغرض من الںقل هو لتقديم الخدمات للمواطںين داخل المديںة وخارجها ومديںه الفلوجه حالها
حال بقية المدن التي تتأثر با نشطه ا قتصادية التي لها دور في وجودها وديمومتها،وقد ظهرت ا زقة في وقت
مبكر مںذ تأسيس المديںة ،حيث صممت حسب وسائل الںقل وحجمها كالحيواںات والعربات التي تجرها أي
ضمن مقياس عشوائي يتعمد على مخطط اساسي للمديںة يراعي تطورات المستقبل ولذلك ظهر ںظام الشوارع
العضوي ذي الشوارع الضيقة وا زقة،ولذلك كان ںظام ا زقة هو السائد في مديںة الفلوجة القديمة وفي سوقها
التقليدي شاںها شأن المدن العربية القديمة ،وخدمت مديںه الفلوجه شبكة من ا زقة تمثل اںواع واحجام مختلفه
تلبي حاجة الفرد اںذاك.
هںاك عدة إيجابيات لںظام ا زقة )الںظام العضوي( في مديںة الفلوجة وهي:
 -١وفر بيئة اجتماعية متراصة ومترابطة بفعل ارتفاع معيار الجوار في هذا الںظام ،كما اںه م ئم للمںاخات
الجافة ںه يوفر الظل ويكسر حدة اشعة الشمس صيفا ،ومن الجاںب ا مںي فهو استثمار كثيف لوحدة المساحة
وتحجيم المديںة بالدرجة التي تمكن من الدفاع عںها .كما ويوفر امكاںية ستثمار فضاءات الشارع وهذا ا ستثمار
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ً
ً
ً
يزيد من كثافة ا شغال لوحدة المساحة الحضرية ) (١٠و تتبع هذه ا زقة ںمطا موحدا او منسجما من حيث
ا تجاه و من حيث ا تساع وتكون ضيقة وملتوية وفيها من ا زقة غير سالكة ).(١١
 -٢تميزت الشوارع الثاںويه بالمديںة بكوںها اكثر اتساعا واستقامة فقد وصلت سعة الزقاق الى ) ٧-٦م( وجاءت
لخدمة العربات التي تجرها الحيواںات.اما الشوارع الرئيسة كالشارع العام القديم وشارع القائم مقامية القديم فقد
تميز بأتساعه واستقامته ،اذ عاصر فترة دخول السيارات .وبما ان الخاںات هي ںواة المديںة القديمة فان اغلب
ا ستعما ت جاءت لتلبي حاجة روادها او الذين يسكںون بالقرب مںها ،حيث ان هذه الخاںات كاںت مبنيه على
كتف الںهر و يفصل الخان والشاطىء سوى شارع يزيد عرضه في احسن الںقاط عن )١٠م( وشيدت على هذا
الشارع من الجهتين الدكاكين الصغيرة بعضها م صق للخان ويقابلها عدد اخر من الجهه المطلة على الںهر ،ومن
الجهه الغربية فهںاك اربع عشر دكاںا تحولت فيما بعد الى دار،والتي اصبحت ںواة السوق التقليدية ،وان طبيعه
الكتل البںائية التي شيدت بظهر الخان من الجهتين الشرقية والجںوبية وںظام ا زقة الموجود فرض شكله الںهائي
بحيث تتوفر فيها ا ستقامة بشكل عمودي على الںهركما يظهر من)شكل ١و.(٢

شكل )١و :(٢خان غير مںتظم الشكل يعكس عدم اںتظام الشوارع من حوله
اﻟﻤﺼﺪر -:سعدي ابراهيم الدراجي،خاںات مںدثرة في العصر العثماںي في الفلوجه ،بحث في مجلة جامعة
ا ںبار،كلية التربية للعلوم ا نساںية،عدد خاص بںدواة تراث وتاريخ ا ںبار،مايس،٢٠١١،ص٧٨

وسبق الحديث ان اغلب شوارع المديںه كاںت ضيقة يصعب دخول وخروج السيارات مںها واليها واستمر هذا
الحال الى اول سںوات الحكم الملكي في العراق .وتميزت ازقه محلة السراي ضمن المح ت السكںيه والسواق
بكوںها ضيقة وكثيره التعرج )صورة رقم  (٤وقد تكون ضيقه في موضع ومتسعة في موضع اخر ،وهذا يدل على كثر
التجاوزات الحاصله في البںاء وغياب سيطرة البلدية وعںصر التخطيط اںذاك ،وبالتالي يعكس هذا التجاوز شكل
ا زقة التي تصب بالسواق والجامع لتادية الوظيفة الدينية والتجارية لكون هاتين الفعاليتين اهم مايحتاجه ساكن
المحلة الحضري ).(١٢
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صوره رقم ) :(٤ا زقة الضيقه والمغلقه في مديںه الفلوجه اﻟﻤﺼﺪر -:التقطت هذه الصورة بتاريخ ٥/٦/٢٠١٩

صورة رقم )/٥أ ( الواجهات الصمار للوحدات السكںية
المصدر -:الدراسه الميداںيه بتاريخ ٥/٦/٢٠١٩

ب -اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ-:
إن اية مديںة مهما صغرت مساحتها او كبرت بد وان تحتوي على استعما ت سكںية تغطي اعلى نسبة
مساحية فيها،اذ بلغت مساحة ا رض السكںية ) ٣١.٣١هكتار( مشكلة نسبة  %٤٢.٠٨من مساحة المديںة وقد مثل
البيت العربي التقليدي بتفاصيله المعمارية كالجدران الصماء والخالية من الشبابيك وا سس العريضة البالغ
عرضها)٧٥سم( والمدخل الرئيس المںكسر الذي يطل على الحوش الداخلي حفاظا على حرمة العائلة من عيون
المارة ،واںفتاح فضاء المسكن )الحوش( ںحو السمار مما يوفر الراحة والحرية فراد العائلة بممارسة مختلف
النشاطات البيتية ثم يسمح لتيارات الهواء بالحركة .مما يجعل البيت صالح للسكن في ظروف غابت فيها الكهرباء
ووسائل التدفئة والتبريد .وقد افتقرت البيوت للحدائق ا مامية واشتراكها بجدار واحد مع من يجاورها،بسبب
ضيق مساحاتها ،كما اتصفت هذا المساكن بعدم وجود خريطة مںظمة لها لذا كاںت غير مںتظمةالمساحة وهوما
سبب في ظهور ںظام ا زقه العضوي وا زقة غير السالكة كما في صورة)رقم  /٥أ ،ب(
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صورة )/٥ب( مديںة الفلوجة القديمة عام ١٩٢٠
المصدر -:الدراسة الميداںية من ارشيف مصور أستوديو الجمهورية في الفلوجة

ج -اﻟﺨﺎﻧﺎت-:
يعںي الخان مكان اقامة واستراحة التجار والمسافرين والف حين وحيواںاتهم وامتعتهم وبضائعهم ويقدم لهم
ا طعمة والمشروبات وا ع ف فكاںت هذه الخاںات ںواة لقيام قرى او مدن او بالقرب مںها كما في خان عويد
حمو الجريصي الذي سلف ذكر والخاںات ا خرى التي كاںت ںواة لقيام قرية الفلوجة.
وخاںات الفلوجة في العهد العثماںي اربع خاںات شملت ث ث طرز بںائية وهي-:
الطراز ا ول -:عبارة عن ساحات مكشوفه محاطة بسور اوسياج عالي وقع ضمن اسواق المديںة القديمة
اوبالقرب من حاراتها،وقد استخدم هذا الںوع لمبيت الحيواںات.
اما الطراز الثاںي -:وقد كان مزودا بقاعات كبيرة ومسقفه با قبية كما في خان الوقف الذي كان موقعه خلف
بںاية السراي اذ يوجد فيه صحن كبير لمبيت الحيواںات التابعة الى البلدية اوالدوائر الحكومية ا خرى.
اما الطراز الثالث -:فقد كان تقليديا فقد تم بںاؤه ستقبال القوافل التجارية والمسافرين لذلك زود بحجرات
استخدمت كمخازن للعدد واع ف الحيواںات مع وجود صحن يتوسط تلك الحجرات وجںاح خاص لمبيت
وراحة المسافرين.
اما مورفولوجية تلك الخاںات فقد تمثلت بأن للخان بابأ خشبيأ واحدأ ذو مصراعين ومدخل واسع بلغ عرضة
)٢.٦م(وارتفاع يزيد عن ث ثة امتار يعلوه عقد مدبب مستںد في جاںبيه على اكتاف مبنيه با جر العباسي المںقول
من مديںة ا ںبار ا ثرية كبقية الجدران ا خرى ،ولهذا المدخل باب كبير مصمم حسب الطرق التقليدية القديمة
مزيںة بمسامير حديديه ذات رؤوس ںصف دائرية ،مدخل الخان مضلل من ا على بشںاشيل عددها )ست(مرتبة
على شكل شرفة بارزة عن الجدار بمقدار )١م( تسںد بمساںد خشبية مثبتة بالبںاء لي تتحمل الوزن الثقيل.
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وهذه الشںاشيل مزودة بںوافذ ذات زجاج ملون يساعد على كسر اشعة الشمس .فض عن كوںها تساعد في
تخفيف الحرارة صيفأ ،وأحدى هذه الشںاشيل تفتح الى الجهة الغربية باتجاه الںهر وتساعد على دخول النسيم
البارد الى الغرف العليا صيفأ،وجميع هذه الشںاشيل والںوافذ الممتدة على طول الجںاح الشمالي متوجهة بعقود
على شكل ںصف دائرة كما في الصورة )رقم  (٦ومحصںة بشبكة من القضبان الحديدية بشكل هںدسي وضيفتها
حماية الخان من السرقة و السقوط .اما غرف الخان فمزودة بصف من الںوافذ تطل على صحن الخان وتكون
مقابلة للںوافذ المطلة على الشارع.

صورة رقم ) :(٦الخاںات المطلة على ںهر الفرات في مديںة الفلوجة القديمة )خان عويد الحمو(
اﻟﻤﺼﺪر -:دراسة ميداںية ،ارشيف مصور ستوديو الجمهورية في مديںة الفلوجة.
اما الطابق العلوي فقد احتوى على غرف كبيرة امتدت على يمين وشمال مدخل الخان يعلوها سقف مستوي
من الخشب المرتب بشكل الواح عريضة مرصوصة الى جاںب بعضها البعض يعلوها حصر مشغولة من القصب
)بارية(تغطى من ا على بطبقة من سميكة من الطين.
اما حصن الخان فهو عباره عن مساحة مكشوفة غير مںتظمة الحدود لربط الحيواںات وقد زود الصحن بمعالف
مبنية بجوار ابواب الحجرات وںوافذها ).(١٣
وقد ازداد عدد هذه الخاںات بسبب زيادة متطلبات التجار والمسافرين في العقدين ا ول والثاںي من القرن
العشرين والتي ساهمت بشكل كبير في تطور المديںة حيث كان اغلب الميسورين من ابںاء المديںة يستثمرون
اموالهم بشراء العقارات وا ستثمار فيها كوںها تبںى لغرض الربح والتجارة والقسم ا خر يبںى جل البر والتقوى
أي يجعل واردها وقفا يصرف على المستلزمات ا نساںية والدينية الضرورية كما فعل كاظم باشا حين اوقف بعض
ام كه على الجامع الكبير ومںها الخان والمقهى .و حقأ اصبحت الخاںات مكاںا لبيع الفواكة والخضر )علوة(
والتي يأتي بها المزارعون كل يوم من القرى المحيطة بالمديںة ،ومن ثم اصبحت حقو للدواجن ،وتمت ازالة
الخاںات في سبعيںات القرن الماضي بعد ان اصبحت تراثأ قديمأ للمديںة ،وشيدت مكاںها المساكن.
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د .اﻟﻤﻘﺎﻫﻲ-:
بسبب اةضاع العراق ا قتصادية المتدهورة في العهدين العثماںي والملكي ومديںة الفلوجة جزء مںه والذي يعںي
اںحفاض المستوى المعاشي وقلة فرص العمل.مما دفع الںاس لكسب رزقهم باي عمل شريف فكاںت المقاهي
واحدة مںها ،وكاںت هذه المقاهي شبيهة بالمںتديات والمجالس الخالية من اسباب اللهو والتسلية والجلوس فيها له
حقوقه واحترامه ،فكان يرتادها كبير الشخصيان وا عيان في المديںة ،فض عن المختار وتتم فيها حل الںزاعات
والتشاور في ا مور العامة ،ماںت تقع اغلبها بجوار الخاںات في مواقع متميزة وسط ا سواق وقد شغلت مساحة
مربيعة بجاںب مدخل خان عويد ومسقفة باعمدة من الخشب )جذوع الںخل والقوغ( ترتكز من ا طراق على
الجدران ومن الوسط على اعمدة خشبية )دلكات( وعادة ماتفرش فوق جذوع السقف )حصران من القش( تغطى
بطبقة من الطين لمںع ںفاذ مياه ا مطار في فصل الشتاء ألى ارض المحل ومحتوياته وتوفير الظل وخفض درجات
الحرارة العالية صيفا ،وارضية المقهى كاںت من الطابوق الفرشي والجص وكاںت هذه المقاهي مزودة بدكات مغطاة
بحصران لجلوس الزبائن عليها.
هںاك ايضا مقهى اخر يتبع )خان الوقف( وبالقرب مںه كان مصمما بںفس الطريقة ويؤدي ںفس الغرض.

ﻫـ  -اﻟﻤﺴﺎﺟﺪ-:
تزامن بںاء المساجد في الفلوجة مع بںاء الجسر الخشبي العثماںي وبںاء خان عويد الحمو ولحاجة العاملين
في الجسر والعاملين في الخان الى مسجد يؤدون الص ة فيه فقد تم بںاء اول مسجد في عام ١٨٨٥م وسمي
هذا المسجد بعد عام  ١٨٩٨بـ )مسجد الوقف( وبقي هذا المسجد يؤدي مهمته مدة ) ١٤عاما( وفي ںفس العام
المذكور آںفا تم اكتمال بںاء جامع كاظم باشا الكبير والذي سمي فيما بعد )بجامع الفلوجة الكبير( ويق في الجهه
اليسرى لضفة الںهر وبعدها تم هدم مسجد الوقف ںتفاء الحاجة اليه ولقربه من جامع كاظم باشا ،وهو مبںي من
الطابوق والجص وسقفه يرتكز على سواري عريضة ترتكز عليها اقواس لتحمل القباب ،وتمت توسعته عام ١٩٣٦
م بطلب من ا هالي بعد ان اصبح

يكفي المصلين وتم تسقيف الطارمة با جر والحديد الشيلمان المعروف

محليا )عكادة( من قبل ا هالي من خ ل التبرعات بدل عن مكان متفق عليه مع دائرة ا وقاف ان تتم التوسعة
بالخشب والحصران ).(١٤
وبںي عام  ١٩٣٦مسجد اخر يعتبر المسجد الثاںي في المديںة سمي مسجد م وهيب )مسجد السعدون(
في مںتصف شارع ا طباء القديم في المديںة .وبعد تزايد اعداد الںاس في المديںة تم بںاء جامع ثالث هو جامع
الحاج شاكر الضاحي عام  ١٩٤٧اذ قام ا خير بدفت جزء من ارض الںزيرة المغمورة بالمياء وبںي بمادة الطابوق
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والشيلمان )العكادة( وبسبب غياب الكهرباء كاںت تهوية الجامع عن طريق عمل تجويف في جدار البںاء ممتد
الى السطح بما كان يعرف بـ )الباداكير( ) .(١٥وفي عام  ١٩٥٠تم بںاء حامع اخر وهو جامع الصديق ويذكر احد
المعمرين في المديںة اںه مبںي في فترة ا ربعينيات .لكںه لم تؤدى في الصلوات الخمس،واںما اقتصرت على
تعليم القرأن الكريم من قبل الم لي ،وقد بںيت جدراںه من )اللبن( مع اعمدة خشبية وعليها سقف من )باريات(
القصب وبعدها توسع المسجد وبںي من الحجر والزخرفه التي قام الںاحتون من اهالي الموصل بتںفيذها.

و -اﻟﻌﻼوي-:
كاںت مديںة الفلوجة عںد نشأتها ذات نشاط تجاري ںتيجة قربها من العاصمة بغداد،فض عن القرى المحيطة بها
مع وجود اںتاج زراعي وحيواںي في ريفها المجاور الذي يجلب اليها الحبوب والتمور والسمن الحيواںي والصوف
وغيرها من المواد لبيعها في خاںات الفلوجة في الحقبة العثماںية ،ومع توسع النشاط التجاري تم استحداث
مح ت ومخازن كبيرة سمين )ع وي( يتم فيها جمع المحاصيل لبيعها بالجملة او ارسالها الى العامة بغداد )مركز
الو ية العثماںية( او المدن ا خرى ،وقد مثلت هذه الع وي مخازن استرتيجية للحبوب على اخت ف اںواعها،
وهي عبارة عن مساحة واسعة من ا رض يحيطها سياج مبںي من ا جر ولها مدخل واحد تحيطها المسقفات على
امتداد السياج ،كاںت تسقف سابقا من السعف الںخيل او الباريات لحماية المحاصيل والحبوب من ا مطار
شتاءا واشعة الشمس صيفا ،وبعد ذلك تم تطويرها لتكون المسقفات من الجيںكو .وتعد علوة سلومي العاںي التي
تجاور خان بيت كںه من اقدم الع وي في الفلوجة.

اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻟﺚ-:
خطة المديںة والسوق وتوسعه المساحي في المرحلة الثاںية خ ل المدة من ١٩٥٨-١٩٤٥
اعتبرت هذه المرحلة احد المراحل المهمة في ںمو المديںة لدخول متغيرات اثرت على البنية الوظيفية
للمديںة.مما جعل ںمو المديںة يسير بشكل اسرع من المرحلة السابقة وبلغت مساحة المديںة في هذه المرحلة
)٢٨٠.٦هكتار(واتخذت محاور التوسع العمراںي للمديںة اتجاهات ث ثة هي ا تجاه الشمالي في استحداث
محلتي )المعدان والجوبة( ثم ا تجاه الشرقي ،حيث استحدثت الجهه الشرقية من حيي السراي والحصوه
والحي الجںوبي بعدما تم استحداث حي الحصوة الجديدة والجزء القديم من حي البعث.
وقد بلغت مساحة ا ستعمال السكںي في هذه المرحلة ث ث اضعاف المرحلة ا ولى لكن نسبة ماشغلتة
من ارض المديںة كان اقل من المرحلة السابقة )خريطة رقم (٦وبلغت نسبتة )(١٦) (%٣٥.١٤٥ويعود السبب في
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ذلك الى زيادة في مساحات ا ستعما ت التجارية والصںاعية التي تمثل استجابة طبيعية لزيادة اعداد سكان
المديںة.
وتجدر ا شارة الى اںه حدث تطور ملحوظ في طبيعة الطرز المعمارية المستحدثة،اذ ساد ںظام البيت التقليدي
المحور ،اضافة الى تغيرات في مواد البںاء المستخدمة،اذ تم استخدام الطابوق بشكل واسع كمادة بںاء اضافة الى
اللبن والجص.مما ساعد ان تكون ا بنية اكثر جما واںتظامأ ،كما اتسعت ا زقة لتكون بشكل شوارع واضحة
المعالم ).(١٧

اﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻻت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ-:
توسعت ا ستعما ت التجارية كاستجابة طبيعية لزيادة السكان في المديںة ،وكان التوسع با تجاه الشرقي من
السوق وباتجاه الشارع العام القديم الذي يربط مديںة بغداد بالمدن الغربية وبلغت مساحة ا رض التي شغلتها
المؤسسات التجارية )٣.٨هكتار( مانسيته ) (١٨) (%١.٣٥واشتملت هذه المؤسسات على ماياتي-:

 -١ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺒﻴﻊ ﺑﺎﻟﻤﻔﺮد:
والتي كاںت تبيع المواد التموينية والغذائية المختلفة لسكان المديںة والمںاطق المجاورة وتضمںت وحسب )الجدول
رقم  (١المواد المںزلية والعطارية وا قمشة ومح ت ا حذية وا دوات الزراعية والعدد اليدوية ومح ت بيع
الحلويات وافران الخبز والمعجںات ،وتميزت هذه المح ت بصغر مساحتها وقله عدد العاملين فيها ،ومما يميز
هذه المرحلة ظهور اسواق متخصصة ببيع المواد المختلفة مثل سوق البقالين وسوق العطارين وسوق اللوازم
الزراعية ،وبعد هذه الفتره استمر توسع ا سواق الى ان ظهر )السوق الجديد(الذي وصلت ںهايته الى مںطقة
مصرف الرافدين وجزء مںه كان وما زال يسمى بسوق المعاضيد نسبة الى مالكيه ،ثم بعدها تم انشاء )سوق
الحميدية( الذي كان يختص بالبزارين والخياطين.
وبسبب استمرار التوسع التجاري وزيادة الطلب على البضائع والسلع استمر توسع السوق الى ان وصل الى
مبںى السيںما القديمة،كما ظهرت ںواة سوق شعبي في مںطقة مںخفظة تغمرها المياه تسمى )الںزيزة( في مںطقة
البزاره ،بسبب توسع المديںة بسبب صعوبة الوصول الى السوق القديم،اذ يتم فيها بيع المواد الغذائية واللحوم
وا لبان والخضراوات.
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خريطة رقم ) :(٦مديںة الفلوجة القديمة عام ١٩٤٠
اﻟﻤﺼﺪر -:مديرية الطابو العامة  ,مديرية الطابو وتسوية ا راضي لعام  ،١٩٤٠مقياس ٥٠٠٠:١

 -٢ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺒﻴﻊ ﺑﺎﻟﺠﻤﻠﻪ-:
واشتملت على مؤسسات بيع الحبوب )الع وي(وحسب
الجدول )رقم  (١الذي يظهر اعداد من مؤسسات بيع الصوف والتمور والدهن الحر وغيرها ،فض عن خاںات بيع
المواشي البالغ عددها ).(٩وفي هذه المرحله قام ا هالي بںصب مطاحن للحبوب ومكائن عمل الثلج والمشروبات
الغازيه.
وشهدت هذه المرحله تداخل صںاعي مع الموسسات التجاريه .سيما في مجال خدمة السيارات التي بدأت
تظهر في المديںة او تمر فيها ذاهبة او قادمة بين بغداد وغرب محافظة ا ںبار والشام،فض عن الورش الصںاعية
التي تحتاج الى مساحة كبيرة وقد اشتملت على مح ت الںجارة وصںاعة ا دوات الزراعية البسيطة )كالمںاجل
والمساحي(وظهرت مح ت لصںاعة الحلويات وصںاعة الثلج والصںاعات الجلدية.

جدول رقم ) :(١مؤسسات البيع بالجملة والمفرد بمديںة الفلوجة في المرحلة الثاںية
ﻧﻮع اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل
ﻗﻘﻤﺎش+ﺧﯿﺎطﺔ
ﻋﻄﺎرﯾﺎت
ﺑﻘﺎﻟﺔ
ﻋﺪد ﺻﯿﺪ
اﻧﺸﺎﺋﯿﺔ
ﺻﯿﺎﻏﺔ ذھﺐ
ﻏﺬاﺋﯿﺔ
ﻋﺪد زراﻋﯿﺔ
ﻣﺤﻞ ﺗﺼﻠﯿﺢ ﺑﺎﯾﺴﻜﻼت

اﻟﻌﺪد
21
5
3
3
4
2
12
5
3

ﻧﻮع اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل
ﻋﻼوي ﺣﺒﻮب /ﺟﻤﻠﺔ
ﻣﻄﺤﻨﺔ ﺣﺒﻮب/ﺟﻤﻠﺔ
ﺧﺎن ﺑﯿﻊ اﻟﺤﯿﻮاﻧﺎت
ﺧﺒﺰ وﺣﻠﻮﯾﺎت
ﺣﻼق
ﺣﺪاد
ﻧﺠﺎر
اﺣﺬﯾﺔ)ﺑﺎﺗﺎ(
ﻣﻜﺎﺋﻦ اﻟﺜﻠﺞ

اﻟﻌﺪد
24
2
9
4
5
2
2
2
2

اﻟﻤﺼﺪر -:الدراسة الميداںية
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اﻻﺳﺘﻨﺘﺎﺟﺎت-:
امكن بعد مںاقشة الموضوع عبرالمباحث الث ث الخروج با ستںتاجات ا تية-:
 -١ساهم موقع مديںة الفلوجة على كتف ںهر الفرات ا يسر في ظهور سوقها القديم الذي يزال يمون سكان
مديںة الفلوجة وماحولها بمختلف السلع والبضائع.
-٢ادى اںبساط سطح المديںة في سهولة ا تصال بيںها وبين القرى القريبة مںها والبعيدة بما ادى الى ظهور
سوقها التقليدي واستمراره الى الوقت الحاضر على الرغم من ظهور اسواق متعددة في مديںة الفلوجة.
 -٣تميزت تصاميم الوحدات العمراںية السكںية والتجارية والصںاعية بكوںها ذات طابع شرقي ومبنية من الطابوق
وا جر او الطين مسقوفة با خشاب المغطاة بالطين.
 -٤ساد ںظام الشوارع العضوي مںطقة السوق القديم بسبب غياب عںصر التخطيط مع رغبة السكان في السكن
بمكان يسهل عليهم فيه الدفاع عن المديںة ثم الوصول الى مجمل الخدمات الموجودة في السوق.
 -٥ظهرت الخاںات والع وي كاستجابة حتمية لحاجة المسافرين والف حين الى المبيت عںد السفر او بيع
مںتجاتهم التي جلبوها من الريف ،مع احتفاظ الخاںات والع وي بالطابع الشرقي

اﻟﻤﺼﺎدر-:
 -١الدراجي،سعدي ابراهيم،خاںات مںدثرة في العصر العثماںي في الفلوجه ،مجلة جامعة ا ںبار للعلوم ا نساںية،
عدد خاص بںدواة تراث وتاريخ ا ںبار ١١،مايس.٢٠١١،
 ٢ــ المحمدي،

شاكر حمود،تاريخ الفلوجة من الجذور حتى مںتصف القرن العشرين،ط،٢اصدار المجمع

الثقافي في الفلوجة ،مجلة روافد.٢٠٠٩،
 -٣بك،مؤيد حسن مصطفى ،شيخ ا ثاريين المهںدس

على مصطفى وموجز تاريخي عن مديںة الفلوجة

قديما والعهدين العثماںي والملكي ،الفلوجة.٢٠٠٤،
 -٤الجںابي،ص ح حميد ،جغرافية الحضراسس وتطبيقات،جامعه الموصل.
 -٥الهيتي،صبري فارس وصالح فليح حسن،جغرافيه المدن،جامعه بغداد.٢٠٠٠.،
 -٦المسلط ،منسي،الفلوجة في تاريخ العراق المعاصردراسة وثائقية علمية متخصصة ،١٩٦٦-١٩٠٠جامعة ا ںبار،
كلية التربية للبںات.٢٠١٩،
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 -٧المحمدي ،احمد فياض صالح ،مديںه الفلوجه وظائفها وع قتها ا قليميه،جامعه بغداد ،كليه ا داب ،رساله
ماجستيرغير منشورة .١٩٩٠
 ٨ــ الكبيسي ،احمد

جهاد ،كفاءة التوزيع المكاںي لمراكز الصحة العامة في مديںة الفلوجة بأستخدامںظم

المعلومات الجغرافية ،رسالة ماجستير ،منشورة ٢٠٠٩
 -٩الجںابي ،حسن كشاش و امجد رحيم الكبيسي،مںطقة ا عمال المركزية في مديںة الرمادي دراسه في
مراحل تطورها الوظيفي،جامعه ا ںبار،كلية التربيه للعلوم ا نساںية،عدد خاص ببحوث المؤتمر العلمي ا ول
لكليات العلوم ا نساںية ٢٠١١،مجله جامعه ا ںبارللعلوم ا نساںية.
 -١٠مديرية بلدية الفلوجة ،الشعبة الهںدسية،خرائط مديںة الفلوجة القديمة ،غير منشورة.
 -١١مديرية الطابو العامة،مديرية الطابو وتسوية ا راضي في مديںة الفلوجة.
 -١٢مديرية المساحة العامة ،خارطه طبو غرافية ،الفلوجة.
 -١٣مقابلة شخصية مع السيد صبحي راشد الباںي ،مواليد ،١٩٤٣يعمل مدير مدرسة ابتدائية ،بتاريخ .١٥/٦/٢٠١٩
-١٤مقابلة شخصية مع الباحث ا كاديمي الدكتور فواز مصلح العجراوي،مهتم بشؤون مديںة الفلوجة عبر
التاريخ.
 -١٥ارشيف مصور ستوديو الجمهورية في مديںة الفلوجة.

ﻫﻮاﻣﺶ اﻟﺒﺤﺚ:
)(١

شاكر حمود المحمدي ،تاريخ الفلوجة من الجذور حتى مںتصف القرن العشرين ،ط، ٢٠٠٩، ٢ص٣٤

) (٢حسن كشاش الجںابي و امجد رحيم الكبيسي ،مںطقة ا عمال المركزية في مديںة الرمادي دراسه في مراحل تطورها الوظيفي
،جامعه ا ںبار ،كلية التربيه للعلوم ا نساںية ،عدد خاص ببحوث المؤتمر العلمي ا ول لكليات العلوم ا نساںية ، ٢٠١١،ص٣٩٩
)(٣

شاكر حمود  ،تأريخ الفلوجة  ،مصدر سابق  ،ص ٣٧

)(٤

شاكر حمود  ،مصدر سابق  ،ص٣٨

) (٥منسي المسلط  ،مصدر سابق ،ص٣٠١
)، (٦شيخ ا ثاريين المهںدس

على مصطفى وموجز تاريخي عن مديںة الفلوجه قديمأ والعهدين العثماںي والملكي ،الفلوجة

، ٢٠٠٤،ص ١٩
) (٧مقابله شخصية مع السيد صبحي راشد الباںي مواليد  ١٩٤٣والذي كان يعمل مدير مدرسهةابتدائيه،بتاريخ ١٥/٦/٢٠١٩
)(٨

شاكر حمود  ،مصدر سابق ،ص -* ٣٩كتاب سںوي للدولة العثماںية تدون فيه كل القضايا الرسميه من اسماء اشخاص

يعملون في الدولة او أعياد او وقائع مشهوره او أسماء س طين
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) (١٨ںفس المصدر السابق ،ص٦٥
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fields of knowledge, is well established amongst the scholarly community. More
importantly, as a teaching scholar, Sheikh Abdul Aziz al-Samarrai has produced research
in a variety of fields. His work in the Holy Quran Basics of Interpretation were particularly
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notable, culminating in his book The Basics of Holy Quran Interpretation. This study
explores one of the major aspects of this book,

اﻟﻤﻠﺨﺺ
َ
ٌ ںكر ُه
ُ ِم ﱠما ُي
 ولم تكن مقتصرة،أحد شمولية المدرسة ا صفية لدراسة العلوم الشرعية والعلوم ا خرى وتدريسها
تعالى

 ولم يكن مدرسها المشهور وشيخها الجليل الشيخ عبد العزيز السامرائي رحمه،على علم من العلوم
ً
ً
ً
ً
 ومن بين تلك العلوم علم،ومختصرا
ومحررا
 مؤلفا،مںعكفا على علم من العلوم بل كاںت له في كل علم بصمة
ً  فقد كتب الشيخ رحمه تعالى،التفسير وأصوله
ّ كتابا
 جاء هذا البحث براز جاںب،(سماه )علم أصول التفسير
ُ )ج
ُ من جواںب المؤِّلف وتفصي ً للمؤﱠلف في بحثںا الموسوم
العزيز السامرائي في
عبد
ا
شيخ
هود
ِصفية
ِ الشيخ
ِ
ِ
ُُ
ً
.أںموذجا
"أصول التفسير
ِ التفسير كتابه ِ"ع ُلم
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اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ:
الحمد الذي َم ﱠن عليںا بكتابه العزيز وجعله لںا ً
ً
واضحا ّبي ًںا ،والص ة والس م على سيدںا
مںهجا
بالرحمة ُ
والخ ُلق العظيم ،ورضي عن آله الطاهرين وصحبه والتابعينُ ،
وبعد..
ِ

المبعوث

فإںه مما يخفى على مسلم مكاںة علم التفسير وأهميته من بين العلوم الشرعية ،فهو من أشرف العلوم وأجلها
وأوسعها ،كوںه أحد العلوم المتعلقة بكتاب

عز وجل وأبرزها ،وحاجة ا مة إليه ماسة ،يتعرف الںاس فيه على

معاںي القرآن الكريم والتي من خ لها يصل ا نسان إلى ذروة العمل الصالح ،وںيل رضا

تعالى بالعمل بما

ورد في القرآن الكريم من تعاليم وأحكام ،وا بتعاد عما ںهى وحرم ،ويتمكن المسلم من معرفة الحق ،لذا فقد
ً
ً
ً
شرف أهل القرآن ورفع مكاںتهم وجعل أهل التفسير مرجعا لعباده في فهم مه وكفى بهذا فض وشرفا ،ولو
علم طلبة العلم بفضل علم التفسير وعلو شأںه كان مما يعيںهم على إقبال الںفس على تعلمه وا خذ مںه بكل قوة
واجتهاد.
ُ ٰ
ََ ﱠ
ْ
َٰٓ َ ﱡ َ ﱠ ُ َ
ُ َ ۡ َ ُ ُ
ْ ﱠ
اس ق ۡد َج َآءكم ُب ۡر َه ٞن ِّمن ﱠر ِّبك ۡم َوأ َںزل َںآ ِإل ۡيك ۡم ں ٗورا ﱡم ِب ٗيںا ١٧٤فأ ﱠما ٱل ِذ َين َء َام ُںوا ِبٱ ِ ۡ َو ۡٱع َت َص ُموا
قال تعالى) :يأيها ٱلں
َ
َ
َ
ٗ
ُ
ِب ِهۦ ف َس ُي ۡد ِخل ُهم ِفي َر ۡح َمةٖ ِّم ۡں ُه َوف ۡض ٖل َو َي ۡه ِد ِيه ۡم ِإل ۡي ِه ِص َٰرطا ﱡم ۡس َت ِق ٗيما.(١) (١٧٥
فمن أراد معرفة ا يمان وصحة ا عتقاد ومعرفة

تعالى وأسمائه وصفاته وسنںه في خلقه فهي مبيںة في القرآن

الكريم ،ومن أراد الفقه في الشريعة ومقاصدها فهي واضحة في القرآن الكريم ،ومن طلب الموعظة وحسن السلوك
وتزكية الںفس فهي مسطورة في القرآن الكريم ،وما عليه سوى قراءته وتدبره ،وهذا هو علم التفسير ،فالمفسر كثير
ا شتغال بالقرآن ومعاںيه وهدايته ،بل يكاد يكون أكثر وقته مصاحبة لت وة القرآن وتدبره ودراسته ،وهو من أجل
أںواع مصاحبة القرآن.
ومن هںا بدأ أهل العلم ببيان كتاب

تعالى وتوضيحه للںاس بشتى ا ساليب والطرق الكثيرة ،وما يزال تتںوع

كتاباتهم في طريق المعرفة القرآںية.
وبما أن علم التفسير هو من العلوم العريقة كان بد أن تكون له أصول وضوابط علمية دقيقة وجب أن يتعرف
إليها طالب القرآن ،شرع العلماء بتأصيل هذا العلم ،فألفوا الكتب والمتون في علم عرف بيںهم بعلم )أصول
التفسير(.
ومما يںكره أحد كثرة الدراسات القرآںية وما يتعلق به ،وتعدد تلك الدراسات واتساعها ،حتى إںه ليمكںںا
ً
القول بأںه يوجد أي ںص على ا رض درس كما درس الںص القرآںي ،حتى قيل على بعض تلك الدراسات ترفا
ً
علميا.
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وقد بدأت حركة التأليف في هذا العلم بين متون وشروح ومختصرات ومطو ت ولم تنتهي حتى وصلت إلى
شيخ شيوخںا العالم الفاضل الشيخ عبد العزيز السامرائي ،فقد كتب كتابه الذي بين أيديںا وسماه )علم أصول
التفسير(؛ ليكون ممن ساهم في خدمة نشر هذا العلم على مر العصور وا زمںة.
ُُ
)ج ُ
وستكون دراستںا في بحثںا الموسوم ُ
أصول التفسير"
عبد
هود
الشيخ ِ
العزيز السامرائي في التفسير كتابه ِ"ع ُلم ِ
ِ
ِ
ً
أںموذجا( .على مقدمة ومطالب ث ثة وخاتمة.
المقدمة :وفيها مكاںة علم التفسير وأهميته من بين العلوم الشرعية.
المطلب ا ول :سيرة شيخ ا صفية الشخصية والعلمية.
المطلب الثاںي :جهود الشيخ في كتابه) :علم أصول التفسير( ،وهو في أربعة فروع:
أولها :تعريف بالكتاب.
ثاںيها :مںهجية الكتاب.
ثالثها :مادة الكتاب.
رابعها :مصادر الكتاب وإحا ته واستد ته.
المطلب الثالث :ںظرة موازںة بين الكتاب وموارده.
الخاتمة وفيها أهم الںتائج والتوصيات.
وںحن إذ ّ
من عليںا فشرفںا بدراسة هذا الكتاب وإظهاره بين الںاس ںتمںى أن ںصل إلى مبتغاںا بالقبول مںه
جل ج له ،وأن يںفعںا ويںفع بںا ،إںه الكريم الجواد.

اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول ﺳﻴﺮة ﺷﻴﺦ اﻵﺻﻔﻴﺔ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ واﻟﻌﻠﻤﻴﺔ
أوﻻ ً :اﺳﻤﻪ وﻧﺴﺒﻪ:
هو السيد الشريف عبد العزيز بن سالم بن صںع بن علي السامرائي ) .(٢وهو من السادة ا شراف الحسيںية،
ً
إذ يعود نسبه إلى عشيرة البو ںيسان في مديںة سامراء ،والسبب في تسميتهم بهذا ا سم هو أن جدا لهم ولد في
)(٣
شهر ںيسان ّ
فسمي باسمه.
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ﺛﺎﻧﻴﺎً :وﻻدﺗﻪ:
ولد -طاب ثراه -في أسرة معروفة بالص ح والتقوى ،من أبوين شريفين في مديںة سامراء ،سںة ١٣٣٢ه الموافق لعام
١٩١٤م ،وقد أعقب أبوه ث ثة أو د ،أكبرهم السيد حمدون ،ويليه السيد محمود ،وأصغر ا خوة السيد عبد العزيز
وهو أفضلهم.

)(٤

أعقب الشيخ عبد العزيز رحمه

تعالى ثماںية ،ما بين ذكور وإںاث ،وقد شاء

تعالى أن يخترمهم ا جل

وهم صغار ،ولم يبق من عقبه غير بںتين تزوج إحداهما أبن أخيه الشيخ طه حمدون السالم ،وتزوج ا خرى ابن
تعالى بخير ا بںاء ،وهم ت مذته الںجباء الذين نشروا علومه في ا فاق،

خالتها ،ولئن لم يعش له ولد فقد عوضه
ْ
واش َرأبت لمقاماتهم ا عںاق ،وقد عبر عن ذلك الشيخ ںفسه طيب تعالى ثراه فيما ںقله تلميذه العالم الفاضل
الفياض عںه ،وهو قوله) :لم يعش لي ولد ،و ﱠ
الشيخ خليل محـمد ّ
لكن تعالى عوضںي بطلبة العلم ،فإںي أشعر
أںهم كلهم أو دي(.

)(٥

َ
ٌ ﱠ َ
ٌ َ
وما أصدق ما قيل :ا باء ث ثةٌ :
وأب ز ﱠو َجك.
وأب عل َمك،
أب َو َلدك،

)(٦

ﺛﺎﻟﺜﺎً :ﺳﻴﺮﺗﻪ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ:
نشأ الشيخ عبد العزيز في مديںة سامراء ،ودخل المدارس ا بتدائية فيها ،وبعد أن أںهى دراسته ا بتدائية دخل
المدرسة الدينية ،وتلقى العلوم الشرعية على أيدي أكابر علمائها وأساتذتها ،فأخذ عںهم العلوم العقلية والںقلية ،فںال
ً
قسطا وافرا من العلوم الشرعية ،وںال ا جازة العلمية فيها على يد شيخه أحمد بن محـمد أمين الراوي الرفاعي
رحمه

تعالى.

)(٧

سافر الشيخ عبد العزيز إلى القاهرة كمال دراسته الشرعية في ا زهر وذلك في سںة ١٩٣٤م ،لكںه ما لبث أن
ً
ً
رجع إلى سامراء ،ںه لم يجد فيها ما كان يطمح إليه ،بعد أن قضى فيها أشهرا ق ئل .و ںه ُعين معلما في التعليم
ا بتدائي ،فبقي في تلك الوظيفة سنتين ،ليعتذر بعد ذلك من إكمال وظيفته في التعليم ،وكان ذلك في سںة
١٩٣٨م ،ليعود بعدها إلى شيوخه في المدرسة العلمية الدينية ليںهل من علوم شيوخه في سامراء ،وفي مقدمتهم
الشيخ عبد الكريم الدبان رحمه تعالى ،فأكمل دراسته حتى أجيز با جازة الشرعية.
ً
وفي سںة ١٩٤٢م وبعد التخرج من المدرسة الدينية تعين واعظا في محافظة ا ںبار -قضاء هيت ،فرأى أهلها مںه
ًّ
مدرسا للعلوم الشرعية في مدرستها ،فتخرج على يد الشيخ
الهمة والمقدرة العلمية ،ليكون الشيخ عبد العزيز بعدها
عبد العزيز الكثير من طلبة العلوم الشرعية ،ليصبحوا بعد ذلك من أكابر العلماء ،وبقي فيها إلى سںة ١٩٤٨م

)(٨
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لينتقل الشيخ بعد ذلك إلى مديںة الفلوجة ،حيث المدرسة العلمية الدينية )ا صفية( في رحاب جامع الفلوجة
ًّ
ً
ً
)(٩
ومدرسا في مدرستها حتى سںة ١٩٧١م.
الكبير ،ليكون إماما وخطيبا في جامعها الكبير

راﺑﻌﺎً :وﻓﺎﺗﻪ:
تعالى،

في صبيحة يوم ا ثںين  ٩ذي القعدة ١٣٩٣/ه الموافق  ٣كاںون ا ول ١٩٧٣ /م اںتقل الشيخ إلى رحمة
ً
وكاںت وفاته في سامراء ،بعد عمر قارب الستين عاما قضاه في خدمة العلم والدين ،وشارك في تشييعه جميع
ً
ً
محبيه من أهالي مدينتي الفلوجة وهيت وبقية المحافظات ،فكان ذلك يوما مذه هل مدينته ،لكون أںها لم
تتوقع حضور تلك الجموع لتوديع شيخها ومعلمها ومربيها.
ودفن في مقبرة سامراء الكائںة في وسط المديںة ،وقبره رحمه

تعالى يزار ومعروف ،لتنتهي بذلك حياة الشيخ

عبد العزيز الحافلة بالورع والتقوى والعمل الصالح ،ليلقى ما قدمه من عمل في خدمة ا س م والمسلمين.

)(١٠

اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻲﻧ ﺟﻬﻮد اﻟﺸﻴﺦ ﻲﻓ ﻛﺘﺎﺑﻪ
اﻟﻔﺮع اﻷول اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﺎﻟﻜﺘﺎب
أوﻻ ً :ﻋﻨﻮان اﻟﻜﺘﺎب
ُ
يقع الكتاب بعںوان) :علم أصول التفسير( في صفحات بلغت ث ث عشرة صفحة ،وهو في ضمن السلسة التي
حرص عليها المؤلف الشيخ عبد العزيز السامرائي رحمه
ا ّ
صفية الدينية في الفلوجة ،وهو في علم التفسير.

تعالى العلمية ،التي كاںت تدرس لطلبة المدرسة

ً
مبتعدا عن التعقيد ،وأسلوب واضح الطرح مع
وقد اتخذ المؤلف مںهجية علمية واضحة تتميز بسهولة العبارة،
ً
ﱠ ﱠ
ً
عز وجل تفسيرا
متجںبا ا سهاب في الںقل ،يعتمد في ذلك على ما جاء من علوم تتعلق بكتاب
إيجاز الفكرة،
ً
وتوضيحا.
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ﺛﺎﻧ ًﻴﺎ :ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻜﺘﺎب إﻰﻟ ﻣﺆﻟﻔﻪ
ً
لم ںقف على َمن ذكر تشكيكا في نسبة هذا الكتاب لمؤلفه ،بل مما أفادںا ا طمئںان إلى الجزم بصحة نسبته للشيخ
رحمه

تعالى الحقائق ا تية:

 .١ما جاء في أول الكتاب في النسخة الخطية التي اعتمدںا عليها.
 .٢تصريح عدد من طلبته الذين التقيںا بهم ،وأخذںا العلم عن بعضهم.
.٣

يوجد في الكتاب ما يخالف هذه النسبة من مسائل أو عبارات تخالف مںهج الشيخ أو ما عرف به في
بقية مؤلفاته.

 .٤أن هذا الكتاب كان ً
مںهجا ً
مقررا في المدرسة ا صفية تولى الشيخ تدريسه بںفسه وربما أحد ط به تحت
ّ
ً
مقطوعا بنسبته إلى المؤلف؛ إذ يبعد نسبة اشتهاره في
إشرافه ،وبهذا ذاع صيت أمر الكتاب ،فأصبح
المدرسة ولدى ط به آںذاك.
ً
ﺛﺎﻟﺜﺎ :ﺳﺒﺐ ﺗﺄﻟﻴﻒ اﻟﻜﺘﺎب
لم يصرح الشيخ رحمه

بسبب تأليف الكتاب كما هو معهود لدى المؤلفين ،ولعل سبب ذلك يعود إلى إكمال

الشيخ السلسلة العلمية المںهجية التي تدرس في المدرسة ا صفية في العلوم الشرعية واللغوية؛ إذ حرص الشيخ
رحمه

على التأليف وا عداد والجمع في العلوم كلها.

راﺑﻌﺎ :ﺧﻄﺔ اﻟﻜﺘﺎب
ً
ّ
ابتدأ الكتاب بمقدمة مختصرة وقصيرة ﱠ
عرف فيها المؤلف بعض المصطلحات المهمة والرئيسة في هذا العلم،
كعلم التفسير والقرآن والسورة وا ية وغيرها.
ً
مقتصرا على أهمها وأشهرها ،وقد ّ
ً
عدها خمسة
ثم سار المؤلف بخطوات واضحة ُي ّبين فيها علوم القرآن الكريم،
علميا ً
وخمسين ً
ںوعا ،جمع ا بواب المتشابهة في عںوان واحدّ ،
تبويبا ً
وبوبها ً
حسںا؛ إذ ںظمه على فصول ،ومن ثم
ذكر بعض المتفرقات فيه.
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ﺧﺎﻣﺴﺎ :وﺻﻒ اﻟﻜﺘﺎب
ً
والكتاب الذي بين أيديںا عبارة عن مخطوط بخط اليد ،لم يكتب عليه اسم الكاتب أو الںاسخ ،غير أںںا بعد
َ َ
البحث وا ستقصاء نستطيع أن ں ِصف الكتاب بما يأتي:
ُ
 .١خط البحث بخط )الرقـــعة(؛ لسهولة الخط وخفة الحركة فيه ،مع خروج الںاسخ عن بعض قواعد الخط
في كثير من الكلمات.
ُ
 .٢لم يخل الكتاب من أخطاء إم ئية مع قلتها ،كما في صحيفة ،(١١ ،٨ ،٧ ،٤) :وعد ا مام مجاهد ) (١١أحد
ً
ّ
القراء السبعة بد من عبد بن عامر الشامي ) ،(١٢ويبقى احتمالية وقوع هذه ا خطاء ِم َن الںاسخ أو
المؤلف ںفسه؛ إذ لم ںجد للكتاب غير نسخة واحدة.
 .٣عںد مقارںة الكتاب ببعض المؤلفات المخطوطة من الكتب المںهجية التي كاںت تدرس في المدرسة
ُ
ا ﱠ
صفية الدينية وجدںا كتاب )علم أصول الحديث( قد ذكر عليه اسم الںاسخ وهو الشيخ طالب خلف
حمود الزوبعي ) ،(١٣وعںد المقارںة الدقيقة وجدںا التشابه الكبير بين الخطين ،مما يجعلںا ںميل إلى القول
ُ
بأن الںاسخ لكتابںا )علم أصول التفسير( هو الںاسخ ںفسه ،الشيخ طالب خلف حمود الزوبعي.

اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻲﻧ ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ اﻟﻜﺘﺎب ،واﻟﻤﺂﺧﺬ ﻋﻠﻴﻪ:
أوﻻ ً :ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ اﻟﻜﺘﺎب:
جمع الشيخ عبد العزيز سالم السامرائي رحمه

تعالى في كتابه هذا أهم مباحث علوم القرآن والتي

غںى

لطالب التفسير عںها ،فذكر أكثر المسائل إن لم تكن جميعها ،من غير ذكر الخ ف وا راء وا قوال فيها ،وهي
مںهجية سار عليها أهل العلم في متوںهم ومختصراتهم ،ونستطيع أن ںوجز هذه المںهجية بما يأتي:
 -١ا ختصار والسهولة واليسر:
عمد المؤلف رحمه

تعالى إلى اںتقاء المعلومة السهلة واليسيرة والمختصرة في هذا الفن ،ليكون كتابه بمثابة

اللبںة ا ولى وا ساس لط ب العلم المبتدئين في علوم القرآن والتفسير ،وقد جرت عادة العلماء في تصںيفاتهم
ا ختصار واليسر في مثل هذه ا مور ،ويتدرج في ا طالة والصعوبة إلى ما يسمى بالمطو ت في هذا الفن ،كي
يصل إلى مبتغاه ومںتهاه ،وهذه هي السمة العامة والبارزة في كتابه.
 -٢ا كتفاء بذكر المهم:
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ً
تعالى في كثير من ا حيان بذكر ا مور المهمة في كتابه من غير التوسع ،وهذا أيضا

يكتفي المؤلف رحمه

للسهولة واليسر ،ويكتفي بما هو مطلوب في هذه المرحلة خاصة ،ولهذا أمثلة كثيرة في كتابه ںكتفي بذكر بعضها.
• ا كتفاء بذكر التعريف ا صط حي فقط ،من غير ذكر التعريف اللغوي في أكثر تعريفات الكتاب ،كما
في تعريفه للتفسير والتأويل.
• التزام المؤلف رحمه

)(١٤

ً
تعالى َ
ذكر تعريف واحد مكتفيا به ،من غير ذكر التعريفات الواردة في المفردة

ںفسها ،والتي ذكرها العلماء ،كما في تعريفه للقرآن الكريم.
• قد ترد أقوال في المسألة الواحدة ،فںجد المؤلف رحمه
• اكتفاؤه رحمه

)(١٥

واحد.
قول ٍ
تعالى يكتفي بذكر ٍ

تعالى بالحديث عن ُ
الم َع ﱠرب في القرآن الكريم على ذكر ا لفاظ من غير الحديث عن

التراكيب )الجمل( وا ع م كما ذكره غيره من العلماء.

)(١٦

ً
• اقتصاره على ذكر المثال أحياںا من غير بيان العلة أو السبب ،وهذا ما ںجده في بعض الموضوعات المتںاثرة
في أثںاء كتابه ،كا ستعارة والتشبيه وغيرهما.

)(١٧

• أكتفى المؤلف رحمه تعالى بذكر التوقيف بالنسبة للسور القرآںية ،مع وجود خ ف في ذلك ،مما يوقع
ً
)(١٨
الوهم بأںه قول باتفاق ،في حين أںه لم يذكر أن ترتيب ا يات كان توقيفيا أو .
ﺛﺎﻧﻴﺎً :اﻟﻤﺂﺧﺬ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﺘﺎب:
لكل جهد علمي إنساںي قيمة علمية محترمة ،والباحث المدقق

بد له من الںظر بعين ا ںصاف وكتابںا الذي

بين أيديںا كغيره من كتب البشر يخلو من المآخذ التي تقلل من قيمته العلمية ،وقد سجلںا بعض المآخذ
على الكتاب والتي من أهمها:
 -١الجزم العلمي غير الدقيق:
ذكرںا فيما سبق أن الشيخ رحمه ابتعد عن ذكر الخ فات وا قوال في المسألة وهذا ما يجعله يجزم ببعض
ً
المسائل  -شعر بهذا أو لم يشعر -ول سف أن هذا الجزم لم يكن دقيقا ،وفيما يأتي بعض ا مثلة:
• ذكر المؤلف رحمه

ُ
ﱠ
تعالى عںد حديثه فيمن أول َمن ألف في هذا الفن )أصول التفسير( ،فقال" :أول

من ألف فيه ا مام البلقيںي ) (١٩رحمه

تعالى" ) ،(٢٠في حين أںه قد سبقه غيره كا مام ابن الجوزي

)(٢١

في كتبه الكثيرة والمتںوعة في هذا العلم ،والطوفي ) (٢٢في كتابه) :ا كسير في علم التفسير( ،والزركشي في
كتابه) :البرهان في علوم القرآن(.
Page 262

DOI 10.18502/kss.v4i8.7189

AICHS

• جزمه بأن القرآن الكريم قسمان ،فاضل ومفضول ) ،(٢٣مع أن غيره يںكر ذلك ،بعلة أن كلمة مفضول توحي
بالںقص.
• الجزم بأن القراءات المتواترة تقتصر على ّ
القراء السبعة (٢٤) ،وهو خ ف الراجح وما عليه المحققون؛ إذ
الراجح وما عليه المحققون أںها عشر قراءات ) ،(٢٥قال ا مام ابن الجزري )" :(٢٦القول بأن القراءات الث ث
غير متواترة في غاية السقوط و يصح القول به عمن يعتبر قوله في الدين" ).(٢٧
تعالى يجزم بأن أقل ا يات ث ث ،كسورة الكوثر في القرآن الكريم (٢٨) ،مع أن

• ںجد أن المؤلف رحمه
ً
هںاك خ فا في البسملة ،هل هي آية كما يقول أكثر أهل العلم (٢٩) ،فإن كاںت آية أصبحت سورة الكوثر
أربع آيات.
 -٢ترك بعض القيود المهمة في التعريف:
المعرفً ،
من المعلوم اشتراط كون التعريف ً
جامعا لكل صفات ﱠ
ماںعا من دخول غيره بوجود قيود ومحترزات
المعرف ،فإن خ التعريف لقيد مهم كان التعريف ً
ںاقصا ،وهذا من سجلںاه على المؤلف رحمه تعالى
يضعها ّ ِ
فإںه قد ترك بعض القيود المتعلقة عںد تعريفه لبعض المصطلحات العلمية كما في تعريفه للقرآن الكريم ،فقد فاته
ذكر قيد مهم في التعريف وهو "التواتر" ،وهو قيد تثبت به القراءة ،والعلم القطعي عںد جمهور العلماء ،مع أن
)(٣٠

أهل العلم قد ذكروه في تعريفاتهم.
وقد ُيشفع للشيخ رحمه أںه اكتفى بقيد )المتعبد بت وته(؛ ںه قيد ُيخرج قراءات ا حاد ،وا حاديث
القدسية؛ فالتعبد بت وته معںاه :ا مر بقراءته في الص ة وغيرها على وجه العبادة ،وليست قراءة ا حاد وا حاديث
القدسية كذلك ) .(٣١غير أن هذا قيد موهم وغامض يحتاج إلى توضيح وبيان ،بل عںد مراجعة تعريفات أهل
العلم للقرآن ںجدهم قد اختلفوا في تعريفه على مراتب ث ثة" ،فمںهم من أطال في التعريف وأطںب بذكر جميع
خصائص القرآن الممتازة ،ومںهم من اختصر فيه وأوجز ،ومںهم من اقتصد وتوسط" ) ،(٣٢وأكثر التعريفات شهرة
ً
معجزا ،والتواتر وصو .
لدى أهل ا ختصاص تكاد تجمع على اشتراط ا ںزال
 -٣ا بهام في بعض العبارات:
بالرغم من السهولة واليسر التي اںتهجها المؤلف رحمه

تعالى في كتابه ،كاںت هںاك بعض القضايا المبهمة

المفتقرة إلى البيان ،وهذا ما يجده القارئ في بعض صفحات هذا الكتاب ،كقوله بعدم الجواز للتفسير بالرأي،
وجواز التأويل ،من غير أن يبين العلة بعدم الجواز.
 -٤عدم الموازںة بذكر المثال:
ً
ً
مما شك فيه أن التمثيل يزيد ا مر توضيحا وتوثيقا في الںفس ،وهذا ما ںجده في مؤلف الشيخ رحمه
لبعض من المجا ت التي تحتاج إلى التمثيل ،مما نستطيع أن نسجل عليه عدم
تعالى ،لكن مما يؤاخذ تركه
ٍ
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ّ
الموازںة بالتمثيل ،كما مثل ںواع علوم القرآن الكريم ،كالتي ترجع إلى الںزول الزماںي ،كالليلي والصيفي والشتائي
ً ﱠ
والفراشي ،فإںه مثل لها جميعا إ الںهاري فإںه لم يمثل له ،وأما الںزول المكاںي فلم يمثل للمكي و المدںي و
الحضري ،وإںما اكتفى بذكرهن فقط ،على خ ف السفري فإںه مثل له.

)(٣٣

 -٥عدم تخريج ا يات وا حاديث:
استعمل الشيخ رحمه

تعالى ا دلة الشرعية من كتاب وسںة في ضرب بعض ا مثلة كما سيأتي بياںه ،ولكن

مما يؤاخذ عليه عدم تخريجه ل يات القرآںية وا حاديث الںبوية الواردة في صفحات هذا الكتاب ،مما يضعف
جاںب ا ستشهاد و سيما في ا حاديث الںبوية ــمع قلتها ،-و يخفى بيان الحاجة إلى تخريج ا حاديث ومعرفة
الصحيح مںها من الضعيف.
ولعل أهم ما يشفع للشيخ في هذا اختصاره في تأليف هذا الكتاب والذي يعد ً
ً
مختصرا جيء به ل ط ع
متںا
على أصول هذا العلم.

اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﺎدة اﻟﻜﺘﺎب:
ُ
ً
تعالى في كتابه هذا )علم أصول التفسير( ــمع قلة صفحاته -مادة

جمع الشيخ عبد العزيز السامرائي رحمه
ً
ً
علمية كبيرةًّ ،
وكما هائ من المعلومات والمسائل في علوم القرآن الكريم التفسير ،ويمكںںا أن ںقسمها على
قسمين :ا ول :مباحث عامة في علوم القرآن الكريم ،والثاںي :مباحث خاصة في علم التفسير ،أما القسم ا ول:
مباحث عامة في علوم القرآن الكريم ،وهما مبحثان:
 .١أقسام القرآن الكريم.
 .٢أںواع العلوم القرآںية ،وأهمها:

• ما يرجع إلى الںزول ،كالمكي ،والمدںي ،والحضري ،والسفري ،والںهاري والليلي ،والصيفي والشتائي،
والفراشي ،وأسباب الںزول ،وأول ما ںزل من القرآن ،وآخر ما ںزل مںه.
• ما يرجع إلى السںد ،كالمتواتر ،وا حاد ،والشاذ ،وقراءات الںبي ،والحفاظ ،والرواة.
• شروط ّ
عد الںص من القرآن الكريم وعدمه.
• أسماء القراء العشرة وشيوخهم.
• علم الت وة وا داء ،كا بتداء ،والوقف ،وا مالة ،والمد ،وتخفيف الهمزة ،وا دغام.
• علم الںاسخ والمنسوخ وأقسامه الث ثة.
• مباحث تعود إلى علم المعاںي ،كالوصل ،والفصل ،وا يجاز ،وا طںاب ،والمساواة ،والقصر.
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القسم الثاںي :مباحث خاصة في علم التفسير ،وهي:
 .١تعريف التفسير والتأويل.
 .٢تعريف القرآن.
 .٣تعريف السورة.
 .٤تعريف ا ية.
ﱠ
والمعرب ،والمجاز ،والمشترك،
 .٥مباحث تخص ا لفاظ والكلمات والجمل في القرآن الكريم ،كالغريب،
وا ستعارة ،والتشبيه.
 .٦مباحث متعلقة با حكام الشرعية المستںبطة من القرآن الكريم ،كالعام ،والخاص ،والمجمل ،والظاهر،
والمںطوق ،والمفهوم ،والمطلق ،والمقيد.
 .٧مباحث متعلقة ببعض ا لفاظ القرآںية ،كا سماء ،والكںى ،وا لقاب ،والمبهمات.

اﻟﻔﺮع اﻟﺮاﺑﻊ ﻣﺼﺎدر اﻟﻜﺘﺎب وإﺣﺎﻻﺗﻪ واﺳﺘﺪﻻﻻﺗﻪ:
أوﻻ ً :ﻣﺼﺎدر اﻟﻜﺘﺎب وإﺣﺎﻻﺗﻪ:
اعتمد الشيخ رحمه

ُ
تعالى في تأليف كتابه )علم أصول التفسير( على الخزين العلمي الذي اكتسبه ّإبان

تحصيله للعلوم الشرعية واللغوية ،مںذ ںعومة أظفاره ودخوله في سلك الدراسة العلمية الدينية ،فقد قرأ وتعلم واطلع
ُ
على كثير من أمات المصادر والمراجع المتعلقة بعلم التفسير وغيره ،وعںد المراجعة الدقيقة للكتاب ،لم ںجد
الشيخ رحمه تعالى قد أحال قارئ الكتاب إلى مصدر معين بںفسه ،ولم ُيسم لںا المصادر التي اعتمدها في
ْ
تأليف كتابه ،ولم ُيحلںا ي مرجع من المراجع التي أفاد مںها ،لذا يمكںںا القول بأںه قد اعتمد على مخزوںه العلمي
في التفسير.

ﺛﺎﻧﻴﺎً :اﺳﺘﺪﻻﻻﺗﻪ:
المتأمل في الكتاب يجد أن الشيخ رحمه

تعالى قد استدل في كتابه با دلة الشرعية الںقلية والعقلية ،وتںوعت

استد ته مع قلتها ،وسںقتصر على أمثلة في استد له بالكتاب والسںة الںبوية.
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أ -اﻻﺳﺘﺪﻻل ﻲﻓ اﻟﻜﺘﺎب:
استدل الشيخ رحمه

تعالى بكتاب

تعالى في أكثر من خمسة وستين موضعا ،مںها:

 .١قوله تعالى :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭼ ) (٣٤في التمثيل فيما ںزل من القرآن الكريم في الليل وهو ما يسمى بـ)الليلي(،
وفيما ںزل في الفراش وهو ما يسمى بـ)الفراشي(.
 .٢قوله تعالى :ﭽ ﭻ ﭼ ﭽﭼ ) (٣٥في أول ما ںزل من القرآن الكريم.
ْ
 .٣قوله تعالى :ﭽ َمل ِك ﭟ ﭠﭼ ) (٣٦من غير ألف للقراءة الصحيحة.
ّ
ً
 .٤قوله تعالى :ﭽ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣﭼ )(٣٧؛ ومثل للقراءة الشاذة قائ ) :ﮠ ﮡ ﮢ صَالِ حَة ٍ ﮣ( ,إلى غير ذلك.
 .٥قوله تعالى :ﭽ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴﭼ ) ،(٣٨وهي آية العدة بالنسبة للنساء ،وهي منسوخة بآية ﭽ ﭑ

ﱠ
ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚﭼ ) ،(٣٩فكل منسوخ فںاسخه بعده ،إ آية العدة فإںها منسوخة بآية العدة قبلها،
ً
وهي قبل ا ولى في الترتيب ،وبعدها ںزو .

ب -اﻻﺳﺘﺪﻻل ﻲﻓ اﻟﺴﻨﺔ:
استدل الشيخ رحمه

تعالى بالسںة الںبوية في أكثر من ستة مواضع ،ومںها:

 .١قوله)َ :م ْن قال في القرآن برأيه أو بما يعلم فليتبوأ مقعده من الںار( ).(٤٠
)(٤١

وقد استدل به في حديثه عن التفسير والتأويل.
ُ ّ
حلت لںا ميتتان ودمان ،السمك والجراد والكبد والطحال ).(٤٢
 .٢قوله :أ ِ
وقد استدل به عںد حديثه عن المعاںي المتعلقة با حكام؛ إذ ّ
السںة تخص الكتاب.
ُ
ُ
ﱠ
 .٣قوله) :أمرت أن أقاتل الںاس حتى يقولوا إله إ ( ).(٤٤

)(٤٣

وقد استدل به في معرض حديثه عن المعاںي المتعلقة با حكام في الںوع الخامس.
ﱡ
 .٤قوله ) :تحل الصدقة لغںي( ).(٤٦

)(٤٥

وقد استدل به في معرض حديثه عن المعاںي المتعلقة با حكام في الںوع الخامس
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اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻧﻈﺮة ﻣﻮازﻧﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻜﺘﺎب وﻣﻮارده
بعد البحث والتأمل في مادة الكتاب وطريقة عرضه واستد ته ،ولما ںتمتع به من مخزون علمي في هذا الفن،
تعالى قد استوحى كتابه من كتاب شرح مقدمة التفسير )الںقاية(

وجدںا أن الشيخ عبد العزيز السامرائي رحمه
ً
ل مام للسيوطي ،فتتبعںا الكتاب ًبابا بباب ،وفص بفصل ،وكلمة بكلمة ،فسجلںا بعض الفروقات ںوجزها بما يأتي:
ّ .١
عرف الشيخ عبد العزيز السامرائي رحمه
ﱠ
إ أن الشيخ لم يذكر )المتعلقة بألفاظه والمتعلقة با حكام وغير ذلك ،(...فقال الشيخ" :علم يبحث عن
تعالى التفسير بما عرفه ا مام السيوطي رحمه

تعالى،

أحوال الكتاب العزيز ،أحواله مثل ںزوله وسںده ،وآدابه ،وألفاظه ،ومعاںيه ) ،(٤٨أما السيوطي فقد عرفه
َ
ْ
ْ
ََْ
ْ َّ
ُ
قائ " :علم ْيب َحث ِف ِيه أ ْح َوال الكتاب ال َع ِز يز من ِج َهة ں ُزوله َو َس َںده وآدابه َوألفاظه ومعاںيه ال ُم َت َعلقة بألفاظه
َ
َْ َ
)(٤٩
والمتعلقة ِبا ْحك ِام َوغير ذ ِلك".
ﱠ
 .٢جزم الشيخ رحمه تعالى بأن ّأول من ألف في علم التفسير هو ا مام ج ل الدين البلقيںي ،فقال" :أول
ّ
َمن ألف فيه ج ل الدين البلقيںي ،ثم جاء السيوطي فأكمله بتأليفه التحبير وا تقان" ) ،(٥٠وهو ما قاله ا مام
َ
حتى جاء شيخ ا س م ج ل ّ
السيوطي رحمه " :لم َأقف على تأليف فيه ﱠ
المتق ّدمين ﱠ
الدين
من
حد
ِ ِ
ِ
ِ
ُ
العلوم من مواقع ﱡ
الں ُجوم فأتى بالعجب العجاب
البلق ِيں ّي فدوںه وںقحه وهذبه ورتبه ِفي كتاب َس ﱠم ُاه مواقع
ِ
َ
َ
ُ
َ
َ
ْ
َوجعله خمسين ںوعا على ںمط أں َواع ُعلوم َ
الح ِديث" ) ،(٥١إلى أن قال" :فكان ْاب ِت َداء استںباط هذا العلم من
ّ َ
البلقيںي َوت َمامه على يدي" ).(٥٢
وليس ا مر هكذا ،فقد سبقه من ا ئمة كثير كما ذكرںا لك في بحثںا) ) ،((٥٣ويعود سبب تسمية السيوطي
ّ
ل مام البلقيںي بأںه أول َمن وقف عليه بالتأليف ،أن ذلك كان قبل تأليفه ا تقان ،ثم وقف على َمن سبقه
من ا ئمة السابقين ،وهذا ما ذكره السيوطي في مقدمة ا تقان )(٥٤؛ إذ ُي َع ّد التحبير المؤلف ا ول للسيوطي
أعلم.

في هذا المجال ،وا تقان متأخر عںه أوسع مںه .و
ﱠ
ﱠأن البلقيںي ﱠ
عد أںواع علم التفسير ،في حين أن ا مام السيوطي ذكر بأن ا مام
 .٣لم يذكر الشيخ رحمه
ً
البلقيںي جعلها خمسين ںوعا  -على ںمط أںواع الحديث  -فتتبعها السيوطي بعده في كتابه )التحبير في علم
ً
التفسير( لتكون ضعف ما ذكره البلقيںي ،وجعل هذا الكتاب يںحصر في خمسة وخمسين ںوعا ،وأما أںواعه
ںوع.
فهي اثںان ومائة ٍ

)(٥٥

ً
ً
 .٤ذكر الشيخ رحمه تعالى تعريفا للسورة في أںها طائفة من القرآن مسماة باسم خاص توقيفيا (٥٦) ،أما ا مام
سموا الكثير من السور من عںدهم ،كما ّ
السيوطي رحمه فذكر أن الصحابة والتابعين قد ّ
سمى حذيفة
بن اليمان التوبة بالفاضحة وسورة العذاب ،وسمى سفيان بن عييںة الفاتحة بالواقية ،وغيرهم آخرون ،وهذا
)(٥٧
ما بسطه ّ
وبيںه ا مام السيوطي رحمه تعالى في كتابه التحبير في الںوع الخامس والتسعين.
Page 267

DOI 10.18502/kss.v4i8.7189

AICHS

 .٥اقتصر الشيخ رحمه

تعالى في تعريف السورة على تعريف واحد فقال" :السورة :طائفة من القرآن

ً
مسماة باسم خاص توقيفا" ) ،(٥٨في حين ںجد ا مام السيوطي قد ذكر قول بعضهم بأن "السورة قطعة لها
أول وآخر و يخلو من ںظر لصدقة على ا ية وعلى القصة" ) ،(٥٩ثم يرجح ا مام التعريف ا ول ،ولعله
السبب الذي جعل الشيخ يعرض عںه ،مكتفيا بالقول الراجح.
ﱠ
 .٦اقتصر الشيخ رحمه على أن أقل السورة ث ث آيات ) ،(٦٠أما ا مام السيوطي رحمه فيقول ذلك
ويشرع في القول على عدم ّ
عد البسملة آية ،أو على أںها مںه ،لكںها ليست آية من السورة ،بل مستقلة
ً
اختصارا مںه بالتأليف.
؛

للفصل (٦١) ،وهذا ما لم يذكره الشيخ رحمه
َ
ّ .٧قسم الشيخ رحمه تعالى القرآن الكريم على قسمين :فاضل ومفضول (٦٢) ،بيںما يضيف ا مام السيوطي
رحمه تعالى ً
قسما آخر ،سماه :أفضل ،فقال" :وقد ظهر لي أن القرآن يںقسم إلى أفضل وفاضل ومفضول
ن م بعضه أفضل من بعض كفضل الفاتحة وآية الكرسي على غيرهما" ).(٦٣
ً
ً ُ ً
ّ .٨
وعرفا ،وعرف التأويل اصط حا فقط (٦٤) ،في حين ںجد ا مام السيوطي
عرف الشيخ رحمه التفسير لغة
قد ّ
عرفهما من الںاحية ا صط حية فقط.
ّ .٩
عرف الشيخ رحمه

)(٦٥

تعالى أسباب الںزول قائ ً " :هي الباعثة على ںزول ا يات") ) ،((٦٦ولم ّ
يعرفه ا مــــام

السيوطــي ،بيںما لــــم يذكر الشيخ التصاںيف فـــــــي هذا العلم ،بخ ف ا مام السيوطي ،فـقـد ذكر ا مام
الواحدي وابن حجر وغيرهما.

)(٦٧

ً
 .١٠تںاول ا مام السيوطي رحمه تعالى الحديث عن سبب الںزول ،ذاكرا الحكم له وفصل ذلك ،فما ذكر
عن صحابي فحكمه الرفع ،وما روي عن تابعي فمرسل ،وإن كان ب سںد ف ُيلتفت إليه (٦٨) ،وهذا ما لم
يذكره الشيخ عبد العزيز السامرائي رحمه
 .١١اقتصر الشيخ رحمه

تعالى في كتابه.

على قوله أن أول ما ںزل من القرآن هو قوله تعالى :ﭽﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿﭼ ) ،(٦٩فقال:

"أول ما ںزل ﭻ ﭼ ﭽفي غار حراء" ) (٧٠في حين ںجد ا مام السيوطي رحمه

تعالى ذكر آيتين ) ،(٧١وهما

قوله تعالى :ﭽﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿﭼ ،وقوله :ﭽ ﮬ ﮭﭼ.(٧٢) .
ّ
 .١٢اقتصر الشيخ رحمه تعالى في حديثه عن أواخر ما ںزل من القرآن الكريم بقوله" :إن آخر ما ںزل سورة
ً
براءة ،وقيل :غيرها" ) ،(٧٣ولم يفصل في ذلك ،في حين ںجد ا مام السيوطي أورد أقوا كثيرة ،مںها :آية
ال لة آخر النساء ،وقيل :آية الربا ،وقيل :ﭽ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽﯾ ﭼ ،وقيل :آخر براءة ،وقيل :آخر سورة
ںزلت )الںصر( ،وقيل سورة براءة.

)(٧٤

وفي ضوء هذه المقارںة يتبين لںا ً
جليا أن الشيخ عبد العزيز رحمه

تعالى قد استفاد ً
كثيرا من كتاب الںقاية

ل مام السيوطي رحمه تعالى ،بل نستطيع القول بأںه )مختصر الںقاية( ،فكتاب من أوله إلى آخره ليس فيه إ
هذه الفروق التي تخرجه عن ا صل ،وبهذا يعد سوى مختصر له ،وأن ما كتبه الشيخ رحمه ُي َع ّد من
Page 268

DOI 10.18502/kss.v4i8.7189

AICHS

المختصرات في هذا العلم ،وهذا ا سلوب الذي اعتمده الشيخ هو الذي يحتاج إليه طالب العلم في مرحلةٍ ما
ّ
من مسيرته العلمية ،أما مؤلف ا مام السيوطي فإںه جمع ما بين المختصرات والمطو ت ،وهو مما يحتاج إليه
طالب العلم ً
أيضا في مرحلة ما .و أعلم.

اﻟﺨﺎﺗﻤﺔ
ﱠ
بعد هذه المسيرة العلمية التي عشںا فيها في مؤلف علمي ،يمكںںا أن ںلخص بأهم الںتائج التي تم التوصل اليها،
ُ
وبعض الوصايا والمقترحات التي ںرى لز ًاما حصولها:

أوﻻ ً اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ:
 .١إلمام الشيخ عبد العزيز السامرائي رحمه تعالى بكثير من العلوم الشرعية ،وحبه للمشاركة في ديمومة
ً
الحركة العلمية التأليفية ،برزت له مؤلفات في هذا الميدان سواء كان ً
ً
تلخيصا ،مما
جمعا أو تأليفا أو
جعل المدرسة ا صفية من المدارس الدينية التي تتسم بالشمولية في تدريس العلوم الشرعية ،وكتابه هذا
ُ
)علم أصول التفسير( ضمن هذه السلسلة العلمية ،اعتمد في تأليفه على الخزين العلمي الذي اكتسبه من
تحصيله للعلوم الشرعية واللغوية ،سيما أںه حائز على ا جازات العلمية.
 .٢ا ثر المبارك والطيب الذي تركه الشيخ رحمه

تعالى في ںفوس من سمع به وعرفه ،لم يأت عن فراغ،

وإںما جاء بسبب تلك السيرة الحسںة والمكاںة العلمية التي اتسم بها الشيخ رحمه

تعالى طيلة حياته،

فقد عرف بالص ح والتقوى وا خ ق الحسںة.
ً
 .٣احتوى الكتاب على أهم مباحث علوم القرآن بأسلوب يتسم بالسهولة واليسر ،مراعيا بذلك مستوى الطلبة
 ،ويكاد يكون هذا الطابع على مؤلفاته جميعها.
ً
ّ .٤كون هذا الكتاب مع صفحاته القليلة مادة علمية كبيرة تثري القارئ في مجال معرفة المسائل المتعلق بعلوم
القرآن الكريم عموما وفي علم التفسير بالوجه الخصوص.
ﱠ
 .٥أثبت الباحثان من خ ل البحث والتںقيب أن هذا الكتاب )المخطوط( هو ملخص لكتاب )الںقاية(
ل مام السيوطي رحمه
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ﺛﺎﻧ ًﻴﺎ اﻟﺘﻮﺻﻴﺎت واﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺎت:
 .١يوصي الباحثان بضرورة التزام طلبة العلم وا كاديميين السير على ما سار عليه الشيخ رحمه

من

التدريس والتأليف وخدمة المجتمع بما تملي عليه ا ماںة العلمية.
 .٢يوصي الباحثان بجمع مؤلفات الشيخ عبد العزيز المخطوطة والمطبوعة ،وإعادة إخراجها بموسوعة علمية
موحدة تحمل اسم )مؤلفات الشيخ السامرائي(.
وآخر دعواںا أن الحمد

رب العالمين ،وصلى

وسلم على سيدںا مـحمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

اﻟﻤﺼﺎدر
اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﻳﻢ.
] [ ١السيوطي ،ج ل الدين عبد الرحمن١٣٩٤ .ه١٩٧٤ -م .ا تقان ،تحقيق :محـمد أبو الفضل إبراهيم ،الهيئة
المصرية العامة للكتاب.
] [ ٢العسق ںي ،أحمد بن علي١٤١٥ .هـ .ا صابة في تمييز الصحابة ،ط ،١تحقيق :عادل أحمد عبد الموجود
وعلى محـمد معوض ،دار الكتب العلمية ،بيروت.
] [ ٣الزركلي ،خير الدين بن محمود٢٠٠٢ .م .ا ع م ،ط ،١٥دار العلم للم يين.
] [ ٤الزركشي ،محـمد بن عبد

بن بهادر١٣٧٦ .هـ١٩٥٧ -م .البرهان في علوم القرآن .ط ،١تحقيق :محـمد

أبو الفضل إبراهيم ،دار إحياء الكتب العربية عيسى البابي الحلبي وشركائه.
] [ ٥الداںي ،عثمان بن سعيد بن عثمان١٤١٤ .هـ١٩٩٤ -م .البيان في عد آي القرآن ،ط ،١تحقيق :غاںم قدوري
الحمد ،مركز المخطوطات والتراث ،الكويت.
الق ﱠںوجي ،محـمد صديق خان بن حسن١٤٢٨ .هـ٢٠٠٧ -م .التاج المكلل من جواهر مآثر الطراز ا خر
]ِ [ ٦
وا ول ،ط ،١وزارة ا وقاف والشؤون ا س مية ،قطر.
] [ ٧المشهداںي ،عبود فياض١٤٣٤ .هـ٢٠١٣-م .تاريخ علماء الفلوجة والشخصيات العلمية فيها ،ط ،١مطبعة دار
المںاهج.
] [ ٨الطبري ،مـحمد بن جرير١٤٢٠ .هـ٢٠٠٠ -م .جامع البيان في تأويل القرآن ،ط ،١تحقيق :أحمد محـمد
شاكر ،مؤسسة الرسالة.
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] [ ٩القزويںي ،مـحمد بن يزيد١٤٣٠ .هـ٢٠٠٩ -م .سنن ابن ماجه ،ط ،١تحقيق :شعيب ا رںؤوط ،وعادل مرشد،
َ ّ
وعبد اللطيف حرز  ،دار الرسالة العالمية.
و ﱠ كامل قره بللي،
]ِّ [ ١٠
الس ِج ْستاںي ،سليمان بن ا شعث بن إسحاق بن بشير ا زدي١٤٣٠ .هـ٢٠٠٩ -م .سنن أبي داود ،ط،١
ﱠ
تحقيقَ :
كامل قره بللي ،دار الرسالة العالمية.
شعيب ا رںؤوط ،و َ ِ
] [ ١١الترمذي ،محـمد بن عيسى بن َس ْورة بن موسى١٣٩٥ .هـ١٩٧٥ -م .سنن الترمذي،ط ،٢تحقيق وتعليق:
أحمد محـمد شاكر ،ومحـمد فؤاد عبد الباقي ،وإبراهيم عطوة عوض المدرس في ا زهر الشريف ،شركة
مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي ،مصر.
] [ ١٢النسائي ،أحمد بن شعيب بن علي الخراساںي١٤٢١ .هـ ٢٠٠١ -م .السنن الكبرى ،ط ،١حققه وخرج أحاديثه:
حسن عبد المںعم شلبي ،أشرف عليه :شعيب ا رںاؤوط ،قدم له :عبد

بن عبد المحسن التركي ،مؤسسة

الرسالة ،بيروت.
َ
] [ ١٣الذهبي ،محـمد بن أحمد بن عثمان بن ق ْايماز١٤٠٥ .هـ١٩٨٥ -م .سير أع م الںب ء ،ط ،٣تحقيق :مجموعة
من المحققين بإشراف الشيخ شعيب ا رںاؤوط ،مؤسسة الرسالة.
] [ ١٤الحںبلي ،عبد الحي بن أحمد بن محـمد ابن العماد١٤٠٦ .هـ١٩٨٦ -م .شذرات الذهب في أخبار من
ذهب ،ط ،١حققه :محمود ا رںاؤوط ،خرج أحاديثه :عبد القادر ا رںاؤوط ،دار ابن كثير ،دمشق ،بيروت.
ُ
َ
] [ ١٥طاش كبري ز َاده ،أحمد بن مصطفى بن خليل .الشقائق الںعماںية في علماء الدولة العثماںية ،دار الكتاب
العربي ،بيروت.
] [ ١٦العزاوي ،الدكتور خالد احمد الصالح١٤٢٤ .هـ٢٠٠٤ -م.الشيخ عبد العزيز سالم السامرائي حياته وجهوده
العلمية في الفقه والفتوى ،بغداد.
] [ ١٧البخاري ،محـمد بن إسماعيل الجعفي١٤٢٢ .هـ.صحيح البخاري )الجامع المسںد الصحيح المختصر من
أمور رسول

وسنںه وأيامه( ،ط ،١تحقيق :محـمد زهير بن ںاصر الںاصر ،دار طوق الںجاة.

] [ ١٨الںيسابوري ،مسلم بن الحجاج القشيري .صحيح مسلم )المسںد الصحيح المختصر بںقل العدل عن
العدل إلى رسول

( تحقيق :محـمد فؤاد عبد الباقي ،دار إحياء التراث العربي ،بيروت.

] [ ١٩ا دںه وي ،أحمد بن محـمد١٤١٧ .هـ١٩٩٧ -م .طبقات المفسرين ،ط ،١تحقيق :سليمان بن صالح الخزي،
مكتبة العلوم والحكم ،السعودية.
] [ ٢٠العزاوي ،عباس محـمد .عشائر العراق.
] [ ٢١السامرائي ،الشيخ عبد العزيز سالم .علم أصول التفسير ،مخطوط.
] [ ٢٣الفيروز آبادي ،مجد الدين محـمد بن يعقوب١٤٢٦ .هـ٢٠٠٥ -م .القاموس المحيط ،ط ،٨تحقيق :مكتب
تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة ،مؤسسة الرسالة ،بيروت ،لبںان.
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] [ ٢٤القطان ،مںاع بن خليل١٤٢١.هـ٢٠٠٠ -م .مباحث في علوم القرآن ،ط ،٣مكتبة المعارف للنشر والتوزيع.
] [ ٢٥المالكي ،أحمد بن مروان الديںوري١٤١٩ .هـ .المجالسة وجواهر العلم ،تحقيق :أبو عبيدة مشهور بن
حسن آل سلمان ،جمعية التربية ا س مية ،البحرين ،أم الحصم ،دار ابن حزم ،بيروت ،لبںان.
ﱠَ َ َ َ
] [ ٢٦الهيثمي ،ںور الدين علي بن أبي بكر .مجمع الزوائد ومںبع الفوائدَ ،حقق ُه َوخ ﱠر َج أ َح ِاديث ُه :حسين سليم
ْ
أسد ّ
ﱡ
الداراںيَ ،د ُار َ
اث.
المأ ُمون ِللت َر ِ
ُ
] [ ٢٧أبو شهبة ،محـمد بن محـمد بن سويلم١٤٢٣.هـ٢٠٠٣ -م.المدخل لدراسة القرآن الكريم ،ط ،٢مكتبه
السںة ،القاهرة.
] [ ٢٨الموصلي ،أحمد بن علي بن أبو يعلى التميمي١٤٠٤.هـــ  .١٩٨٤مسںد أبي يعلى ،ط ،١تحقيق :حسين سليم
أسد ،دار المأمون للتراث ،دمشق.
] [ ٢٩الشيباںي ،محـمد بن حںبل بن ه ل١٤١٦.هـ١٩٩٥ -م .مسںد ا مام أحمد بن حںبل ،ط ،١تحقيق :أحمد
محـمد شاكر ،دار الحديث ،القاهرة.
] [ ٣٠الطبراںي ،سليمان بن أحمد بن أيوب الشامي١٤٢٧.هـ٢٠٠٦ -م .المعجم الكبير ،ط ،١تحقيق :فريق من
الباحثين بإشراف وعںاية :د.سعد بن عبد الحميد ،و د .خالد بن عبد الرحمن الجريسي.
َ
] [ ٣١الذهبي ،شمس الدين محـمد بن أحمد بن ق ْايماز١٤١٧ .هـ١٩٩٧ -م .معرفة القراء الكبار على الطبقات
وا عصار ،ط ،١دار الكتب العلمية.
] [ ٣٢ﱡ
الز ْرقاںي ،محـمد عبد العظيم .مںاهل العرفان في علوم القرآن ،ط ،٣مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه.
] [ ٣٣ابن الجزري ،شمس الدين محـمد بن محـمد بن يوسف .النشر في القراءات العشر ،تحقيق :علي محـمد
الضباع ،المطبعة التجارية الكبرى.
] [ ٣٤السيوطي ،عبد الرحمن بن أبي بكر ج ل الدين١٤٠٥.هـ١٩٨٥ -م .الںقاية مطبوع مع )إتمام الدراية لقراء
الںقاية( ،ط ،١تحقيق :الشيخ إبراهيم العجوز ،دار الكتب العلمية ،بيروت.
]َ [ ٣٥
الع ْي َد ُروس ،محي الدين عبد القادر بن عبد ١٤٠٥.هـ .الںور السافر عن أخبار القرن العاشر ،ط ،١دار
الكتب العلمية ،بيروت.
] [ ٣٦ا ربلي ،شمس الدين أحمد بن محـمد ابن خلكان البرمكي .وفيات ا عيان وأںباء أبںاء الزمان ،تحقيق:
إحسان عباس ،دار صادر ،بيروت.

اﻟﻬﻮاﻣﺶ
) (١سورة النساء
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) (٢الشيخ عبد العزيز سالم السامرائي :ص.١٦
) (٣عشائر العراق :ص٣٨٤
) (٤يںظر :الشيخ عبد العزيز سالم السامرائي :ص ،١٧تاريخ علماء الفلوجة :ص٨٣
) (٥تاريخ علماء الفلوجة :ص٨٣
) (٦المصدر السابق
) (٧يںظر :الشيخ عبد العزيز سالم السامرائي :ص٤١
) (٨يںظر :تاريخ علماء الفلوجة :ص٨٣
) (٩يںظر :الشيخ عبد العزيز سالم السامرائي :ص ،٤١ -٣٨تاريخ علماء الفلوجة :ص٨٣
) (١٠يںظر :الشيخ عبد العزيز سالم السامرائي :ص ،٤٥تاريخ علماء الفلوجة :ص٨٤
) (١١مجاهد :ا مام مجاهد بن جبر أبو الحجاج المكي ا سود شيخ القراء والمفسرين ،توفي سںة )٢٠٢هـ( .يںظر سير أع م الںب ء:
٤٥٥-٤/٤٤٩
) (١٢عبد

بن عامر الشامي :إمام أهل الشام في القراءة عبد

بن عامر بن يزيد بن تميم ،بن ربيعة ،أبو عمران اليحصبي.

ولد سںة ٢١هـ ،وتوفي سںة ١١٨هـ .يںظر معرفة القراء الكبار :ص٤٩-٤٦
) (١٣طالب خلف الزوبعي :أحد طلبة العلم اشتغل ً
إماما في أحد مساجد الفلوجة ثم اںقطعت أخباره ابان ا حت ل .تربطںي
فيه معرفة في ثماںينيات القرن الماضي
) (١٤يںظر علم اصول التفسير :ص ٢-١
) (١٥يںظر المصدر ںفسه :ص ١
) (١٦يںظر علم اصول التفسير :ص ٧
) (١٧يںظر المصدر ںفسه :ص ٨
) (١٨يںظر المصدر ںفسه :ص ١
) (١٩البلقيںي :أبو الفضل ج ل الدين عبد الرحمن بن عمر بن رس ن الكںاںي ،العسق ںي ا صل ،ثم البلقيںي المصري ،ولد سںة
٧٦٣هـ =١٣٦٢م ،من علماء الحديث بمصر ،اںتهت إليه رياسة الفتوى بعد وفاة أبيه ،له كتب في )التفسير( و)الفقه( وغيرها ،توفي
في القاهرة سںة  ٨٢٤هـ = ١٤٢١م .يںظر :شذرات الذهب ،٩/٢٤٢ :ا ع م للزركلي٣/٣٢٠ :
) (٢٠يںظر علم اصول التفسير :ص ١
) (٢١ابن الجوزي :أبو الفرج عبد الرحمن بن أبي الحسن علي بن

ابن القاسم بن

بن أبي بكر الصديق ،البغدادي الفقيه

الحںبلي الملقب جمال الدين الحافظ ،صںف في فںون عديدة ،مںها" :زاد المسير في علم التفسير" ،توفي سںة ٥٩٧هـ .يںظر وفيات
ا عيان١٤٠ /٣ :
َ
َْ
) (٢٢الطوفيُ :س َل ْي َمان بن عبد ْالقوي بن عبد ْال َكر يم الطوفي الصرصري ﱠثم ْال َب ْغ َداد ّي ْال َح ْں َبل ّي ْال َع َمة ںجم ّ
الدين أ ُبو ّ
الر بيع الف ِقيه
ِ
ِ
ِ
َ
ْ
ا صولي المتفںن ،ومؤلفاته َكث َيرة م ْں َها ا كسير ِفي ق َواعد ﱠ
التف ِسير َوشرح مقامات الحريريَ ،توفي سںة ٧١٦هـ .طبقات المفسرين
ِ
ِ ِ
ل دںه وي :ص٢٦٤
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) (٢٣يںظر علم اصول التفسير :ص ١
) (٢٤يںظر المصدر ںفسه :ص ٥-٤
) (٢٥يںظر :البرهان في علوم القرآن ،٣٣٠ /١ :ا تقان في علوم القرآن٢٥٨ /١ :
) (٢٦ابن الجزري :شمس ّ
الدين أبو الخير بن بن بن بن علي ،المعروف بابن الجزري الشافعي الصوفي ،ولد
بدمشق سںة ٧٥١هـ ،وتفقه بها ،اںتهت إليه رئاسة علم القراءات في الممالك .توفي سںة ٨٣٣هـ .يںظر شذرات الذهب٩/٢٩٨ :
) (٢٧النشر في القراءات العشر١/٤٥ :
) (٢٨يںظر علم اصول التفسير :ص ١
) (٢٩يںظر :البيان في عد آي القرآن :ص ،١٣٩ا تقان في علوم القرآن٣٦٦ /١ :
) (٣٠يںظر :المدخل لدراسة القرآن الكريم :ص٢١
) (٣١يںظر مباحث في علوم القرآن :ص١٧
) (٣٢يںظر مںاهل العرفان في علوم القرآن١٩ /١ :
) (٣٣يںظر علم اصول التفسير :ص ٣
) (٣٤سورة التوبة :من ا ية ١١٨
) (٣٥سورة العلق :من ا ية ١
) (٣٦سورة الفاتحة :ا ية ٤
) (٣٧سورة الكهف :ا ية ٧٩
) (٣٨سورة البقرة :من ا ية ٢٤٠
) (٣٩سورة البقرة :من ا ية ٢٣٤
) (٤٠الحديث بلفظه في السنن الكبرى للنسائي ٢٨٦ /٧ :برقم  ،٨٠٣١وقد حكم المحققون عليه بالضعف ،قال الشيخ أحمد
شاكر في تخريجه للحديث بطرقه وألفاظه) :تدور هذه ا حاديث كلها على عبد ا على بن عامر الثعلبي ،وقد تكلموا فيه" .قال أحمد:
ضعيف الحديث .وقال أبو زرعة :ضعيف الحديث ،ربما رفع الحديث وربما وقفه .وقال ابن عدي :يحدث بأشياء يتابع عليها،
وقد حدث عںه الثقات .وقال يعقوب بن سفيان :في حديثه لين وهو ثقة .وقال الدارقطںي :يعتبر به .وحسن له الترمذي ،وصحح
ََ
ٌ
)هذا َح ِديث َح َس ٌن( :سنن
له الحاكم ،وهو من تساهله .وصحح الطبري حديثه في الكسوف( .جامع البيان ،١/٧٨ :وقال الترمذي:
َ
ْ
ﱠ
َ
َ
ْ
الترمذي ٤٩ /٥ :برقم  ،٢٩٥٠وقال الهيثمي في مجمع الزوائد ومںبع الفوائد)َ ١٦٣ /١ :ر َو ُاه أ ُبو َي ْعلى َوالط َب َرا ِں ﱡي في الك ِب ِير ِباخ ِت َص ِار
َق ْوِل ِهِ :في ْال ُق ْر ِآنَ ،ور َج ُال َأبي َي ْع َلى ر َج ُال ﱠ
الص ِح ِيح( .يںظر :مسںد أبي يعلى الموصلي ٤٥٨ /٤ :برقم  ،٢٥٨٥المعجم الكبير للطبراںي:
ِ
ِ
ِ
 ٣٥ /١٢برقم ١٢٣٩٢
) (٤١علم أصول التفسير :ص٢
) (٤٢روي بںحوه عںد أحمد ٢١٢ /٥ :برقم  ،٥٧٢٣قال الشيخ أحمد شاكر :الحديث صحيح بغيره ،وعںد ابن ماجه في سنںه:
 ٤/٤٣١برقم  ٣٣١٤قال الشيخ شعيب ا رںؤوط :حديث حسن
) (٤٣علم أصول التفسير :ص٩
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) (٤٤رواه البخاري ٨٧ /١ :برقم  ،٣٩٢ومسلم ٥١ /١ :برقم٢٠
) (٤٥علم أصول التفسير :ص٩
) (٤٦رواه أحمد في مسںده ٦/٩٤ :برقم  ٦٥٣٠قال الشيخ أحمد شاكر :صحيح ،وابن ماجه في سنںه ٣/٤٧ :برقم  ،١٨٣٩وأبو داود
في سنںه ٧٥ /٣:برقم  ،١٦٣٤والترمذي في سنںه ٣٥ /٢ :برقم  ٦٥٢وقال حديث حسن
) (٤٧علم أصول التفسير :ص٩
) (٤٨علم أصول التفسير :ص١
) (٤٩الںقاية :ص٢٠
) (٥٠علم أصول التفسير :ص١
) (٥١الںقاية :ص ٢٠
) (٥٢المصدر السابق :ص٢١
)(٥٣يںظر ص ١٢من البحث
) (٥٤يںظر ا تقان في علوم القرآن١٩-١/١٨ :
) (٥٥يںظر الںقاية :ص٢١
) (٥٦يںظر علم أصول التفسير :ص١
) (٥٧يںظر الںقاية :ص٢١
) (٥٨يںظر علم أصول التفسير :ص١
) (٥٩الںقاية :ص٢١
) (٦٠يںظر علم أصول التفسير :ص١
) (٦١يںظر الںقاية :ص٢٢-٢١
) (٦٢يںظر علم أصول التفسير :ص١
) (٦٣الںقاية :ص٢٢
) (٦٤يںظر علم أصول التفسير :ص٢
) (٦٥يںظر الںقاية :ص٢٣-٢٢
)(٦٦يںظر علم أصول التفسير :ص٣
) (٦٧يںظر الںقاية :ص٢٨
) (٦٨يںظر المصدر السابق
) (٦٩سورة العلق ،ا ية ١
) (٧٠علم أصول التفسير :ص٣
) (٧١يںظر الںقاية :ص٢٩
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) (٧٢سورة المدثر :ا ية ١
) (٧٣علم اصول التفسير :ص٣
) (٧٤يںظر الںقاية :ص٣١-٣٠
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Abstract
The location of Fallujah, sitting on land and river transport routes, coupled with its
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proximity to Baghdad, contributed to its expansion at the end of the nineteenth century.
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The increase in population drew it to the attention of the Ottoman Empire. Formerly a
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village in the region of Saqlawiya, after the Ottomans constructed a large wooden bridge
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in 1885, it became the metropolitan centre for the region. At this time, the Ottomans
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also increaseds the size of their gharrison at Fallujah, to protect their burgeoning trade
routes, especially those with Bagdhad. The city also gained a motor vessel to allow
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it to transport goods and military equipment to Baghdad. This study considers these
developments, and also dicusses the Ottoman policies of pacification and subjugation
with regards to the Arab tribes living in villages around Fallujah, ranging from taxation
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and military force to peace-keeping mediation to prevent inter-tribal conflicts.

اﻟﻤﻠﺨﺺ
ً
 فض عن قربها من مركز و ية بغداد أدى الى تطورها،ان وقوع الفلوجة على طرق المواص ت البرية والںهرية
 إذ، مما دفع الدولة العثماںية الى ا هتمام بها،بشكل ملحوظ ںهاية القرن التاسع عشر فازدادت اعداد سكاںها
 كما،م وجعلت مںها مركز ںاحية بعد ان كاںت قرية تابعة لںاحية الصق وية١٨٨٥ شيدت فيها جسر خشبي عام
قامت بزيادة اعداد الجںود في حاميتها العسكرية بهدف توفير ا من وحماية الطرق التجارية التي تربطها بالمدن

are credited.

 فقد زودت بلدية الفلوجة بسفيںة تعمل بالمحرك، فيما اهتمت بطرق الںقل والمواص ت، و سيما بغداد،ا خرى
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 وقد كان للدولة العثماںية سياسة خاصة في تعاملها مع العشائر،لںقل البضائع والمعدات الحربية الى بغداد

the responsibility of the AICHS
Conference Committee.

 واستخدامها للقوة العسكرية في،العربية التي تقطن في قرى الفلوجة مںها ما يتعلق بفرض الضرائب على ف حيها
 اضف الى ذلك ان الدولة،حيال التمردات التي تقوم بها تلك العشائر المتمثلة بهجومها على القوافل التجارية
ً
العثماںية لطالما حاولت مںع حدوث الںزاعات العشائرية بين العشائر العربية في تلك المںطقة سعيا مںها قرار
.ا من وإخضاع العشائر لسلطتها
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اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﻤﻔﺘﺎﺣﻴﺔ :الجاںب ا داري ،الحامية العسكرية ،الدولة العثماںية ،الفلوجة ،العشائر العربية

اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ
خضعت الفلوجة للحكم العثماںي على أثر دخولهم الى بغداد عام ١٥٣٤م وطردهم للقوات الفارسية مںها ،اذ
كاںت احدى القرى القريبة من مركز و ية بغداد والتي بدأت أهميتها تظهر مںذ القرن السابع عشر ،فقد جعلت
ً
ً
مںها الدولة العثماںية مقرا للعديد من مخازن العتاد .سكںها والقرى المحيطة بها نسيجا من العشائر العربية،
وقد اهتمت الدولة العثماںية ببعض المرافق الخدمية التي تتعلق بطرق الںقل والمواص ت الںهرية والبرية مںها،
والںواحي العمراںية كبںاء الجوامع ،والخاںات ،والق ع العسكرية ،وتشييد الجسور.
فرضت َ
علي طبيعة البحث ان اتبع الموضوعية في كتابته ،اذ استںد الى أربعة محاور كان أولها تںاولي للجاںب
ا داري والعمراںي الذي بحثت من خ له موقع الفلوجة الجغرافي والجهاز ا داري الذي عمل على إدارة أمورها،
بںاء للجوامع والخاںات والمح ت التجارية ،فيما تںاولت في
كما درست الجواںب العمراںية وما شهدته الفلوجة من ٍ
ً
المحور الثاںي الحامية العسكرية والكيفية التي كان تدار بها ومقراتها وتمويںها والواجبات المںاطة بها ،فض عن
ان طرق الںقل والمواص ت التي جعلت مںها المحور الثالث بحثت من خ لها بدائية وسائل الںقل ،وا خطار التي
تحيق بالقوافل التجارية التي كاںت تسلك الطرق البرية ،و سيما بين الفلوجة وبغداد وا هتمام المتواضع الذي
ابدته الدولة العثماںية بالطرق البرية والںهرية .اما المحور الرابع وا خير الذي ختمت به البحث ،فقد تںاولت في
سياسة الدولة العثماںية تجاه العشائر العربية التي تقطن القرى المحيطة بالفلوجة على ضفتي ںهر الفرات تمثلت
بفرضها للضرائب على المحاصيل الزراعية وردع المتمردين من تلك العشائر ومںعها لحدوث الںزاعات فيما بيںها.

اوﻻ ً .اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻹداري واﻟﻌﻤﺮاﻲﻧ.
ً
ً
تقع الفلوجة الى الغرب من بغداد على مسافة ث ثة أربعين مي بين دائرتي عرض  ٣٣ ٢١- ٣٣ ١٧شما وخطي
ً
طول  ٤٣ ٤٩-٤٣ ٤٤شرقا ) (١ظهرت ول مرة في الوثائق العثماںية في مںتصف القرن السادس عشر كوںها احدى
ً
القرى التابعة لو ية بغداد ) ،(٢وقد زادت أهميتها مع بداية القرن السابع عشر ،اذ اتخذتها الدولة العثماںية مقرا لخزن
العتاد لقربها من و ية بغداد ،غير ان الفلوجة خرجت عن الحكم العثماںي بعد ان سيطرت عليها القوات الفارسية
Page 278

DOI 10.18502/kss.v4i8.7190

AICHS

التي احتلت بغداد عام ١٦٢٣م على اثر حركة التمرد التي قام بها بكر صوباشي ضد والي بغداد العثماںي ) ،(٣ا مر
الذي دفع الدولة العثماںية الى تسيير العديد من الحم ت العسكرية ستعادة و ية بغداد من القوات الفارسية
كاںت اخرها حملة السلطان مراد الرابع

)(٤

١٦٤٠-١٦٢٣م عام ١٦٣٨م الذي تمكن عن طريقها من طرد القوات

الفارسية من و ية بغداد والمںاطق المحيطة بها فعادت بذلك الفلوجة الى الحكم العثماںي ).(٥
ترتق الفلوجة من حيث المستوى ا داري الى أكثر من قرية حتى ںهاية القرن التاسع عشر ،فقد اںتقلت في
لم ِ
تبعيتها ا دارية الى ںاحية الصق وية ) (٦التي تأسست عام ١٨٧١م من قبل والي بغداد مدحت باشا ١٨٧٢-١٨٦٩م
ً
عام ١٨٧١م جعلها احدى الںواحي التابعة للواء الدليم التابع اداريا الى و ية بغداد ) ،(٧وقد كاںت الدولة العثماںية
تعتمد في ادارتها للقرى على هيئات اطلقت عليها اسم )هيئات اختيارية القرى( واںاطت بها بعض المهام من
أهمها ا ب غ عن ا شخاص الخارجين عن القاںون كالسراق وقطاع الطرق وفي حالة هروبهم فأںها تتحمل مسؤولية
عدم ا ب غ عںهم بأن تعمل تلك الهيئات على جباية أموال من سكان القرى التي وقعت فيها عمليات السلب
والںهب تصل الى ضعف ما سرقه أولئك السراق وقطاع الطرق من القوافل التجارية او أموال تعود ملكيتها للدولة،
وقد كان في الفلوجة هيئة اختيارية ارتبطت بشكل مباشر بمدير ںاحية الصق وية كوںها احدى القرى التابعة
لها ).(٨
قدم مجلس و ية بغداد مقترحه الى الحكومة المركزية في إستاںبول عام ١٨٩٥م القاضي بتحويل مركز ںاحية
ً
الصق وية الى الفلوجة مبررا ذلك بالتطور الذي شهدته الفلوجة في الںاحية العمراںية بعد عام ١٨٨٥م ںتيجة انشاء
الجسر الخشبي فيها الرابط بين ضفتي الفرات ،وتزايد اعداد سكاںها بعد الهجرات التي جاءت اليها من مركز
ً
ںاحية الصق وية ،فض عن مںع عشيرتي شمر وعںزة من ا قتتال فيما بيںهما ) ،(٩اذ لطالما استخدمت عشيرة عںزة
الجسر الخشبي في الفلوجة للعبور الى الضفة ا خرى من اجل شن هجماتها ضد عشيرة شمر ) ،(١٠كما ان ا خطار
التي شكلتها فيضاںات ںهر الفرات على حياة المارة من عامة الںاس والتجار وبضائعهم في معبري الصق وية،
والشي وية على الرغم من السدة التي انشأها والي بغداد سري باشا عام ١٨٨٩م بهدف حماية ںاحية الصق وية من
فيضاںات ںهر الفرات ) (١١كاںت احدى المبررات التي دفعت مجلس و ية بغداد الى تقديم مقترحه بںقل مركز
الںاحية من الصق وية الى الفلوجة ).(١٢
قامت دوائر الحكومة المركزية في إستاںبول بدراسة مقترح مجلس و ية بغداد بںقل مركز الںاحية من الصق وية
الى الفلوجة من كافة الجواںب ،اذ وجه الصدر ا عظم رفعت باشا وزارتي الداخلية والمالية ) (١٣ودائرة ا ركان
الحربية العمومية بدراسة ذلك المقترح ،فيما يتعلق باختصاصاتها دراسة مستفيضة ،وقد ںتج عن تلك الدراسة
موافقتها على المقترح ،اذ اوضحت دائرة ا ركان الحربية العمومية ان الفلوجة والصق وية فيها تشكيل عسكري
واحد اطلق عليه اسم الطابور وأكدت اںه ليس هںاك اية محاذير عسكرية تقف في طريق تحويل مركز الںاحية
الى الفلوجة بل على العكس فان وجود الجسر في تلك المںطقة من شأںه تسهيل السوق العسكري ) ،(١٤فيما أبدت
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وزارتي المالية والداخلية موافقتهما على المقترح ) ،(١٥فقد وجهت وزارة الداخلية مجلس و ية بغداد تزويد إدارة
سجل الںفوس بالمعلومات المتعلقة بسكان الفلوجة بعد تحويلها الى مركز ںاحية ).(١٦
تمخضت الدراسة المستفيضة التي أجرتها دوائر الحكومة المركزية في استاںبول حول تحويل مركز الںاحية
الى الفلوجة عن اصدار مرسوم عام ١٨٩٩/١٩٠٠م ںص على تحويل مركز الںاحية من الصق وية الى الفلوجة ،فيما
تراجع المستوى ا داري لمںطقة الصق وية الى قرية تتبع إداريا لںاحية الفلوجة ،وقد تعاقب على إدارة ںاحية
الفلوجة عدد من المدراء كان اولهم بصيرت افںدي الذي بقي في مںصبة حتى عام ١٩٠٥م حيث تسںم المںصب
بد عںه السيد عبد القادر افںدي عقبة السيد محمود ںديم افںدي الذي تسلم إدارة الںاحية عام ١٩٠٩م استمر في
ممارسة مهامه كمدير لںاحية الفلوجة حتى احت لها من قبل البريطاںيين في الثاںي والعشرين من اذار ١٩١٧م،
ووفقا لقاںون الو يات العثماںي لعام ١٨٦٤م فقد كان هںاك مجلس اداري يساعد مدير الںاحية في إدارة شؤںها
فتكون مجلس إدارة الفلوجة من أربعة اشخاص جميعهم من الختيارية )كبار السن( تقع على عاتقهم تقديم
المشورة لمدير الںاحية فيما يتعلق بإدارة شؤوںها ).(١٧
تنبه احد ابںاء الفلوجة )عويد الحمو( الى فكرة انشاء خان بالقرب من الجسر الذي انشاته الدولة العثماںية
ً
في الفلوجة وقد تزامن انشاء الخان مع انشاء الجسر في عام ١٨٨٥م سعيا مںه لتحقيق الكثير من ا رباح عن
طريق تقديم الطعام للعاملين في انشاء ذلك الجسر وايوائهم ،غير ان اكتمال انشاء الجسر ادى الى نشاط الحركة
التجارية فتحول الخان الى مكان ستراحة المسافرين مع حيواںاتهم ،ا مر الذي ادى الى استقطاب اعداد كبيرة
من السكان الى الفلوجة قاموا بأنشاء البيوت بالقرب من الخان الذي انشأه )عويد الحمو( اعتمدوا في انشائها
على بقايا طابوق مديںة ا ںبار ا ثرية ،فض عن ان السكان الذين كاںوا غالبيتهم من المسلمين قاموا ببںاء جامع
بالقرب من الخان اطلقوا عليه اسم )جامع الوقف( استبدله الفريق كاظم باشا قائد كتيبة الفرسان في و ية بغداد
وشقيق زوجة السلطان العثماںي عبد الحميد الثاںي بجامع عرف باسمه والمعروف حاليا بجامع الفلوجة الكبير

)(١٨

كاںت الفلوجة مركز استقطاب عداد متزايدة من السكان ںتيجة النشاط التجاري المتزايد الذي شهدته بعد
ان تحولت الى ںاحية فقد سكںها الى جاںب العرب المسلمين الكثير من ا سر اليهودية والںصراںية فأسرة البوعريم
كاںت من اوائل ا سر العربية التي سكںت الفلوجة وتملكت ا راضي فيها ،اذ عملت على شراء اراضي واسعه
في مںطقة ا زركية المجاورة للفلوجة من الفريق كاظم باشا عام ١٩٠٩م ) (١٩ومن اسر الفلوجة ا وائل كاںت اسرة
ال كںه التي امتلكت اراضي واسعة في الفلوجة والمعروفة بو ئها للعثماںيين ،فقد رحل اغلب افرادها الى بغداد
بعد زوال الحكم العثماںي واںخرطوا في الجمعيات المںاهضة ل حت ل البريطاںي ) ،(٢٠اما اسره كاظم ال خزعل
التي تںتسب الى عشيرة الراويين الحسيںية فكاںت واحده من ابرز ا سر العربية التي ادت دورا بارزا في ںهضة
الفلوجة فعميدها الحاج اسماعيل الكاظم كان يمتلك اراضي واسعة في مںطقة العامرية ).(٢١
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اما عن ا سر الںصراںية فقد كاںت اسرة التاجر ا رمںي قيوميجيان واحدة من اقدم ا سر الںصراںية التي
سكںت الفلوجة بعد موجه التهجير التي قامت بها الدولة العثماںية ضد الكثير من ا سر ا رمںية ںتيجة للتمردات
التي قام بها ابںاء تلك الطائفة ) (٢٢فهم من م ك ا راضي الكبار في الفلوجة ،اذ امتلك اغوب ،وكيروب و ٌ
لدي
مارديروس قيوميجيان ںصف اراضي العامرية البالغة عشرون الف دوںم عتيق ) (٢٣تم شرائها في المزايدة التي
اجرتها الدولة العثماںية عام ١٨٩٠م ثم قاموا بشراء الںصف الثاںي في اراضي العامرية من صاحبها الفريق كاظم
باشا عام ١٩٠٨م فصارت كل اراضي العامرية ملك سره ال قيوميجيان ا رمںية الںصراںية ) ،(٢٤فض عن امت كها
اراضي واسعة في مںطقتي النساف والحصي ،اذ بلغت مساحة اراضيها في مںطقة النساف تسعة عشر الف دوںم
عتيق ،اما اراضيهم في مںطقة الحصي ،فقد بلغت مساحتها خمس واربعون الف دوںم عتيق قاموا بشرائها من
الفريق كاظم باشا بعد ان رست عليه المزايدة لتلك ا راضي عام ١٨٩١م ).(٢٥
شكل اليهود نسبة بأس بها من سكان الفلوجة فقد اںتقل اليهود من الصق وية الى الفلوجة ںتيجة زياده
النشاط التجاري فيها ،و سيما بعد انشاء الجسر الخشبي فيها عام ١٨٨٥م حيث قاموا بشراء اراضي على الضفة
اليسرى لںهر الفرات عںد رأس الجسر بںوا عليها العديد من المح ت التجارية ،وقد تزايدت هجرات اليهود الى
الفلوجة ،اذ جاءت اعداد اخرى من بغداد زاد على اثرها اعداد المح ت التجارية فكان حوكي اغا بابا واحدا من
ابرز الشخصيات التجارية اليهودية التي قامت بشراء ا راضي في الفلوجة وبںاء المح ت التجارية ،اما مںاطق
سكںاهم فقد كاںت بالقرب من مح تهم التجارية على الضفة اليسرى لںهر الفرات وفي محلة السراي مقابل جامع
الفلوجة الكبير ،في الوقت الذي سكن عدد من اليهود في مںطقة قريبة من جامع الفلوجة الكبير اطلق عليها اسم
دربوںة اليهود ).(٢٦

ﺛﺎﻧﻴﺎً .اﻟﺤﺎﻣﻴﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ.
كاںت الفلوجة عقدة مواص ت برية وںهرية بين و ية بغداد من جهة ومںاطق غرب العراق وب د الشام من جهة
أخرى ،ا مر الذي فرض على الدولة العثماںية حماية تلك الطرق عن طريق وضع حامية عسكرية عثماںية تأخذ
على عاتقها القيام بتلك المهمة ،فض عن توفير ا من وتںفيذ اوامر الدولة العثماںية ممثله بوالي بغداد ،فقد كان
في الفلوجة قوة عسكرية صغيرة اقدم ذكر لها في الوثائق العثماںية يعود الى بداية القرن السابع عشر المي دي )،(٢٧
كاںت تلك القوة التي تتكون من عدد من افراد الضابطية والجںدرمة الخيالة بإمرة عريف حتى عام ١٩١١م ) ،(٢٨اذ
اںاطت الدولة العثماںية قيادة حامية الفلوجة العسكرية لضابط برتبه م زم اول بعد ان اطلقت عليها اسم )مجموعه
الفرات العسكرية( وكان حكيم افںدي الضابط بالجيش العثماںي السادس قائد لمجموعة الفرات العسكرية بعد
ان تمت ترقيته الى م زم اول في  ١١اذار عام ١٩١١م ).(٢٩
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اتخذت مجموعه الفرات العسكرية من بںاية السراية القديمة التي تقع بالقرب من جامع الفلوجة الكبير مقرا
لها ساعدها في توفير ا من عدد من الحراس الليليين )البصواںية( وقد تمكںت تلك المجموعة من فرض السيطرة
واقرار ا من على الرغم من قله اعداد جںودها ) (٣٠وتتبع مجموعه الفرات العسكرية لمفرزة طابور الدليم التابع
بدوره للواء درك و ية بغداد ) ،(٣١وقد ںجحت مجموعة الفرات العسكرية في القيام بالمهام التي القيت على عاتقها،
اذ وقع عليها مهمه مںع المتاجرة با سلحة الںارية التي كان يقوم بها مهربي ا سلحة كون الفلوجة تقع على طريق
المواص ت بين و ية بغداد من جهة ومدن غرب العراق ،وب د الشام من جهة اخرى ففي عام ١٩٠١م تمكںت
قوة الضابطة التابعة لمجموعة الفرات العسكرية في الفلوجة من القاء القبض على احد مهربي ا سلحة في و ية
بغداد آںذاك وبحوزته خمسه وعشرون مسدسا مع كميات كبيرة من الذخائر سلمتها الى المستودع الحربي للجيش
الهمايوںي السادس ) ،(٣٢في الوقت الذي قامت فيه اماںه الرسوم في و ية بغداد بفرض غرامه على ذلك المهرب
والتي هي قيمه تلك المسدسات مع الذخائر وارسلتها مع المسدسات وذخائرها الى الطوبخاںه في استاںبول ).(٣٣
ان عدم وجود قوه عسكرية ترافق القوافل التجارية بين بغداد والفلوجة دفع العشائر العربية التي تسكن في
تلك المںاطق الى مهاجمتها ،ا مر الذي القى بمهام اضافيه على عاتق مجموعه الفرات العسكرية في الفلوجة ،اذ
كان عليها مطاردة المتهمين بسرقة القوافل التجارية ودخلت من اجل ذلك في الكثير من ا شتباكات مع افراد
تلك العشائر ںتج عںها العديد من القتلى والجرحى من

الطرفين ،مما حتم عليها في بعض ا حيان طلب الدعم

والمساںدة من قيادة طابور الدليم من اجل القاء القبض على المتهمين من ابںاء تلك العشائر ) ،(٣٤فض عن مهام
اخرى ارتبطت بمںع حدوث القتال بين العشائر العربية التي تقطن في قرى الفلوجة ).(٣٥
ان تكرار الهجمات التي قامت بها العشائر العربية على القوافل التجارية بين بغداد والفلوجة من جهة ،وعدم
قدرة مجموعة الفرات العسكرية في الفلوجة على توفير الحماية لتلك القوافل من جهة اخرى دفعت الدولة
العثماںية الى انشاء مخفر في مںطقة ابو مںيصير الواقعة في مںتصف المسافة بين بغداد والفلوجة بهدف توفير
الحماية للقوافل التجارية في تلك المںطقة ،فقد قدمت قيادة الجںدرمة في و ية بغداد طلب الى قيادة الجيش
تروم فيه بںاء مخفر في تلك المںطقة ) ،(٣٦وقد قام قائد الجيش رضا باشا بدراسة ذلك المقترح مع الصدر ا عظم
فجاءت موافقة السلطان العثماںي عبد الحميد الثاںي على ذلك المقترح وتم بںاء المخفر تحت اشراف لجںة تضم
عدد من المهںدسين بكلفة ث ثة عشر الف وخمسون قرشا سددت من ميزاںيه الجںدرمة العامة لعام ١٩٠٢م ).(٣٧
دخلت الدولة العثماںية الحرب العالمية ا ولى ) (١٩١٨-١٩١٤الى جاںب الماںيا والںمسا -المجر ،ا مر الذي دفع
دول الحلفاء بريطاںيا ،فرنسا ،روسيا ،ايطاليا،الو يات المتحدة ا مريكية الى مهاجمة ام كها في الب د العربية،
و سيما في العراق الذي تمت مهاجمته من قبل القوات البريطاںية بقيادة الجںرال ستاںلي مود من السيطرة
على بغداد عام ١٩١٧م ) ،(٣٨ولما كان لواء الدليم بںواحيه المتعددة بضمںها ںاحية الفلوجة تابع لو ية بغداد ،فقد
تحركت قوة عسكرية بريطاںية حت له فكاںت الفلوجة المحطة ا ولى التي تعرضت لهجمات القوات البريطاںية،
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اذ هاجمت قوة بريطاںية مكوںه من لوائي مشاه ولواء من الفرسان في التاسع عشر من اذار ١٩١٧م وتمكںت من
احت لها فاںتهى بذلك الحكم العثماںي في الفلوجة ).(٣٩

ﺛﺎﻟﺜﺎً .ﻃﺮق اﻟﻨﻘﻞ واﻟﻤﻮاﺻﻼت
كاںت طرق الںقل والمواص ت في الفلوجة اثںاء الحكم العثماںي على ںوعين برية وںهرية فالطرق البرية كاںت
ً
وسائل المواص ت فيها بدائية وقديمة حيث كان المسافرين الى المدن ا خرى ،و سيما بغداد يتںقلون سيرا على
ً
ا قدام او على ظهور الحيواںات من جمال ،وخيول ،وبغال ،وحمير وغالبا ما يتم السفر بشكل جماعي على هيئة
قوافل اطلق عليها اسم )الكروان( تںطلق من مكان معلوم بهدف جلب احتياجاتهم من ا قمشة ،والمواد الغذائية
ً
كالشاي ،والسكر ،والرز ا حمر ،والدخن ،فض عن ادوات الزراعة كالمںاجل ،والمساحي وغيرها ) ،(٤٠ذلك ان
اںتاج القرى المحيطة بالفلوجة من المحاصيل الزراعية لم يكن يكفي لسد حاجة سكان المديںة فاذا عدںا الى
عام١٧٠١م لوجدںا ان و ية بغداد اعتمدت في تمويل جںود قلعة الفلوجة العسكرية من المواد الغذائية على ما
كاںت تبتاعه لهم من و ية الموصل من حںطة وشعير ،اذ ابتاعت لهم ما مقداره ثماںية وستون ألف واربعمائة
وثماںية كيل من الحںطة وخمس وعشرون ألف واربعمائة وتسعه عشر كيل من الشعير ).(٤١
لم تشر الوثائق العثماںية الى اهتمام الدولة العثماںية بطرق المواص ت البرية في الفلوجة .فمںذ سيطرتها على
الفلوجة وحتى ںهاية القرن التاسع عشر اعتمدت في ںقل التجار وبضائعهم وحيواںاتهم في عبور ںهر الفرات على
وسائل ںقل بسيطة اطلق عليها اسم السفيںة ،والقرضة اللتان استخدمتا في معبري الصق وية والشي وية لںقل
اولئك التجار وبضائعهم من احدى ضفتي الںهر الى الضفة ا خرى مقابل رسوم كاںت تجبيها من اولئك التجار
بلغت خمسه ا ف قرش سںويا ،غير ان ا خطار التي كاںت تحيط بالتجار وبضائعهم وحيواںاتهم في مواسم
فيضاںات ںهر الفرات والتي اشرںا اليها سابقا كاںت الدافع ا كبر وراء انشاء جسر الفلوجة عام ١٨٨٥م من قبل
الدولة العثماںية ،فض عن سعيها لتحقيق ارباح اكثر عن طريق فرض الرسوم على المارة والتجار مقابل عبورهم
ںهر الفرات على ذلك الجسر الذي بلغت كلفته مائه وث ثة الف وخمسمائة واربع وستون قرشا ).(٤٢
ً
كان جسر الفلوجة خشبيا غير ثابت عليه الكثير من المأخذ اهمها اںه يتحمل اكثر من طںين ،ا مر الذي
ںتج عںه حدوث اضرار بشكل مستمر في ذلك الجسر كاںت تحدث مرة او مرتين في العام الواحد ںتيجة عبور
حمو ت كبيرة عليه تصل الى اكثر من سبعه أطںان ،فض عن مشاكل الفيضاںات لںهر الفرات التي تعمل
على تحطيم بعض اجزاء الجسر ،مما جعله غير صالح لعبور القوافل التجارية والمارة من عامة الںاس ) (٤٣وقد
جعلت بلدية الفلوجة ادارة خاصه لذلك الجسر تأخذ على عاتقها تںظيم حركة القوافل التجارية ومرور عامة الںاس
اطلق عليها اسم )مأمورية الجسر( تظم عدد من الموظفين يتقاضون رواتب شهرية جراء خدماتهم ومشمولين
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بالتكريم في حال ادائهم واجبات استثںائية،فقد كرمت وزارة الداخلية العثماںية احد مأموري الجسر )سيد عباس(
بميدالية ) (٤٤التخليصية ںتيجة اںقاذه مراة كاںت تمر على الجسر سقطت في ںهر الفرات ) ،(٤٥كما ان مأمورية
جسر الفلوجة كاںت على تنسيق دائم مع الحامية العسكرية في قلعة الفلوجة ) (٤٦بهدف مںع عبور ابںاء العشائر
التي ترى وزارة الداخلية ان في عبورهم اںد ع لقتال مع عشيرة اخرى على الضفة الثاںية لںهر الفرات ).(٤٧
فرضت الدولة العثماںية ممثله بدائرة بلدية الفلوجة رسوم على القوافل التجارية والبضائع التي تمر على جسر
الفلوجة وتعود تلك الرسوم الى المال الميري ) ،(٤٨وقد اںاطت دائرة بلدية الفلوجة مهمه جباية تلك الرسوم التي
كاںت تصل الى عشرون ألف قرش سںويا الى مأمورية ذلك الجسر ،فض عن قيام مأمورية جسر الفلوجة بجباية
الرسوم عن البضائع التي تعبر عن طريق القرضة والسفيںة اللتان ابقتهما بلدية الفلوجة في معبر الصق وية لعبور
الںاس والقوافل التجارية في حاله توقف جسر الفلوجة عن الخدمة ل سباب سبق ذكرها ).(٤٩
اما الطرق الںهرية فتتمثل بںهر الفرات الذي تںقل عن طريقة البضائع والمعدات الحربية من الفلوجة الى مسكںه
ثم من هںاك عن طريق البر الى و ية بغداد ،فقد ںقل الصدر ا عظم خسرو باشا الكثير من المعدات الحربية
عن طريق سفن الشختور ) (٥٠) (şahturالتي أرسلها الى الفلوجة في حملته على بغداد عام ١٦٢٩م ستعادتها من
القوات الفارسية ) ،(٥١وقد التفتت الدولة العثماںية الى اهميه ذلك الطريق في ںقل البضائع والمعدات الحربية
من الفلوجة الى و ية بغداد فعملت على ا هتمام به عن طريق توفير السفن ذات المحركات التي زودت بها بلدية
بغداد ،اذ زودتها بخمسه سفن عام ١٩١١م خصصت احدى تلك السفن لبلدية الفلوجة من اجل استخدامها في
ںقل البضائع والمعدات الحربية كوںها مقر لعدد من مخازن العتاد كما اشرںا سابقا ) ،(٥٢فض عن استخدام السفن
في ںقل البريد عن طريق ںهر الفرات فقد كاںت المديرية العامة للبرق والبريد ترسل البريد الى الفلوجة حيث
يتم ںقله بعدها الى و ية بغداد عن طريق السفن التي تبحر في ںهر الفرات كوںه طريق امن وبعيد عن الهجمات
العشائر العربية التي كاںت غالبا ما تتعرض لها القوافل التجارية التي تسلك الطرق البرية ).(٥٣

راﺑﻌﺎً .اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻴﺔ وﻋﺸﺎﺋﺮ اﻟﻔﻠﻮﺟﺔ
سكںت القرى المحيطة بالفلوجة مجموعه من العشائر العربية مںها عشيرة الجميلة ،وعشيرة المحامدة ،وعشيرة
البوعيسى ،وعشيرة زوبع ،وعشيرة البوعلوان ،وعشيرة الح بسة ،وعشيرة اللهيب ،وعشيرة بںي زيد ،فض عن فرق
عشائرية اخرى هي الرعود ،والبوعبيد ،والبوعساف ،والبوفهد ،والبوركيبه ) ،(٥٤اضف الى ذلك عشيرة البوذياب
التي كاںت تسكن بين الفلوجة وبغداد ) ،(٥٥وقد اعتمدت تلك العشائر في معيشتها على تربية الحيواںات من
اغںام ،وماعز ،وخيول ،فض عن زراعة ا راضي في القرى التي يسكںوها مثل قرى النساف ،والحصي ،والعامرية،
والكرمة ،والصق وية ،فكاںت محاصيل الحںطة ،والشعير ،والرز ،والقطن ،والسمسم من اهم المحاصيل التي
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اعتاد على زراعتها ابںاء تلك العشائر ،اضف الى ذلك زراعتهم شجار الفاكهة التي تكثر في مںطقتي الصق وية
والنساف ) ،(٥٦وقد اتبعت الدولة العثماںية سياسة عملت على تںظيم واسكان العشائر التي تقطن في قرية الفلوجة
تمثلت بتوفيرها فرص عمل بںاء تلك العشائر ،فأغلب العمال الذين استخدمهم والي بغداد لكري ںهر عيسى
القريب من بغداد عام ١٥٥٢م كاںوا من أبںاء عشائر الفلوجة

)(٥٧

اعتمدت الدولة العثماںية على الضرائب في تمويل خزاںتها المركزية لذلك كاںت تفرض الضرائب المختلف
على جميع المںاطق التي تقع تحت حكمها ،فقد فرضت على ا راضي الزراعية في الصق وية والنساف والتي
رست على الفريق كاظم باشا عام ١٨٩١م ںوعين من الضرائب .ا ولى تدفع عن الحبوب بجميع اںواعها ومقدارها
خمس المحصول ،والثاںية تدفع عن اشجار الفاكهة ومقدارها عشر المحصول سںويا وهںاك ںوعا اخر من الضرائب
فرض بشكل مقطوع على الكرود

)(٥٨

في هاتين المںطقتين ،اذ يدفع ف حوا كل كرد ضريبة مقطوعة مقدارها

مائه وخمسون قرشا وث ثمائة وخمسون اوقيه من الحںطة ،ومثلها من الشعير على المحاصيل الشتوية ) .(٥٩اما
ً
المحاصيل الصيفية فيدفع ف حوا الكرد الواحد ما مقداره ث ثمائة وخمسون قرشا ،فض عن ستين باره عن كل
شجرة من اشجار الںخيل سںويا ).(٦٠
كان لبعض ابںاء العشائر التي تسكن بين الفلوجة وبغداد خ فات مع بعض مفوضي ا راضي في مںاطق
ابو غريب والرضواںية عام ١٨٨١م حول عائدية مساحات كبيرة من ا راضي في مقاطعات رويبة ،والںصراںي،
والفلوجة بعد ان ادعى اولك المفوضين بملكيتهم راضي تلك المقاطعات ،وقد حسمت محكمة البداءة في
بغداد ذلك الخ ف لصالح ابںاء العشائر في الفلوجة كوںهم قدموا وثائق رسميه تثبت ملكيتهم راضي مقاطعات
رويبة ،والںصراںي ،والفلوجة ) ،(٦١وقد كاںت غالبيه ا راضي الزراعية في قرى الفلوجة مملوكة لعدد من الضباط
العسكريين العثماںيين والشخصيات التجارية التي تربطهم ع قات جيدة مع اولئك الضباط ،وقد حصلوا عليها
وفق مزايدات اعلںتها الحكومة العثماںية عام ١٨٩٠م عدا بعض ا راضي في مںطقة النساف والتي بلغت سته ا ف
وتسعمائة وثماںية وسبعون دوںم عتيق كاںت ملكا لعدد من الشخصيات المحلية بعد ان اظهروا سںدات رسمية
تثبت ذلك عںدما اعلںت الدولة العثماںية اراضيهم في المزاد وما كان على الحكومة العثماںية ا ان استثنت تلك
ا راضي واخرجتها عن مساحة ا راضي المعلںة في ذلك المزاد ).(٦٢
عملت الدولة العثماںية جاهدة من اجل مںع الںزاعات العشائرية بشتى الطرق ،فكثيرة هي الںزاعات العشائرية
التي كاںت تحدث بين العشائر العربية في الفلوجة ،فقد كاںت عشيرة عںزة على خ ف مستمر مع عشيرة شمر
التي تسكن في و ية الموصل ،وقد تجدد ذلك الخ ف في عام ١٨٩٢م ،ا مر الذي دفع الحكومة المركزية في
إستاںبول الى اشعار وزارة الداخلية بعدم السماح بںاء عشيرة عںزة التي تسكن بين الفلوجة ولواء الدليم بالعبور
الى مںطقة الجزيرة عن طريق جسر الفلوجة لتحاشي وقوع القتال بيںها وبين عشيرة شمر ).(٦٣
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اتخذت بعض العشار العربية البدوية من المںاطق الصحراوية بين الفلوجة ولواء الدليم مكان لرعي حيواںاتهم
من اغںام ،وماعز ،وخيول ،وجمال في ںهاية القرن التاسع عشر ،وقد كاںت عشيرة عںزه واحدة من أكبر تلك العشائر
التي امتدت مںاطق سكںاها ما بين الفلوجة ولواء الدليم وارتكبت الكثير من اعمال السلب والںهب ،فض عن
اعمال التخريب .ففي تموز عام ١٩٠٤م قام افراد من عشيرة عںزة بكسر ثماںية اعمدة من اعمده الخط البرقي
الممتد بين الفلوجة ولواء الدليم واتلفت ث ثمائة متر من ا س ك وث ثة عوازل ،وقد توسعت اعمال التخريب
الى الحد الذي طلبت مع وزارة البريد والبرق من وزارة الداخلية وضع حد لتلك ا عتداءات ،اذ اقترحت عليها
تحميل هيئة اختيارية القرى القريبة من الخط البرقي مسؤولية اعمال التخريب واصدار اعمام يقضي بربط
اهالي تلك القرى بكفالة تںص على بںدين ا ول تسليمهم السراق والمخربين ،فان عجزوا فعليهم دفع ضعف قيمه
المواد المسروقة من الخط البرقي ) ،(٦٤ا مر الذي اعترض عليه مجلس و ية بغداد مؤكدا لوزارة الداخلية ان
اهالي القرى القريبة من الخط البرقي ع قة لهم بإعمال السرقة والتخريب وان الذي قام بها هم البدو من ابںاء
عشيرة عںزة ) ،(٦٥مما دفع وزارة الداخلية الى رفض مقترح وزارة البريد والبرق معللة ذلك بالظلم الذي سيعمل
على اںتشار روح التمرد بين سكان تلك القرى ).(٦٦
شكلت عشائر الفلوجة العربية ،و سيما التي تسكن في المںاطق الواقعة بين الفلوجة وبغداد مصدر قلق للدولة
ً
العثماںية متمثلة بمجلس و ية بغداد فكثيرا ما هاجمت تلك العشائر القوافل التجارية التي تمر ذهابا وايابا بين
الفلوجة وبغداد بهدف السلب والںهب يدفعها الى ذلك شظف العيش ،ںتيجة عدم اهتمام الدولة العثماںية بتوفير
فرص عمل لهم ،اذ لم تكن تهتم بالقطاع الزراعي فقد قامت عشيرة البوذياب ) (٦٧بمهاجمة القوافل التجارية في
حزيران عام ١٩١٣م في احدى المںاطق بين الفلوجة وبغداد وسلبت جميع البضائع التي تحملها تلك القوافل،
ً
فض عن سلبها لخيول المكاريين ) ،(٦٨ا مر الذي تحركت على اثرة مفرزة سيارة من قوات درك الفلوجة بهدف
القاء القبض على المتهمين بعمليات السلب والںهب واعادة ا موال المںهوبة الى التجار ،غير ان ابںاء عشيرة
البوذياب تصدوا الى تلك القوة بقوة الس ح اصيب على اثرها عدد من افرادها بإط قات ںارية واجبروها على
ا نسحاب الى مقراتها في داخل الفلوجة ).(٦٩
قامت قيادة لواء درك بغداد بإصدار امر الى امر طابور الدرك في لواء الدليم في حزيران ١٩١٣م بالتوجه الى
عشيرة البوذياب من اجل التںكيل بهم والقاء القبض على السراق وقطاع الطرق واعادة ا موال المںهوبة )،(٧٠
فتحركت جميع القوة الموجودة في قيادة طابور درك لواء الدليم مدعومة بقوة الدرك في الفلوجة صوب عشيرة
البوذياب وتمكںت من اقتحام المںطقة التي يسكںوها والقاء القبض على المتهمين بالهجوم على القوافل التجارية
وارسلتهم مكبلين الى الجهة العدلية في و ية بغداد بهدف التحقيق معهم وتقديمهم الى المحكمة رغم ان وجهاء
عشيرة البوذياب اںكروا بشكل قاطع تصديهم لمفرزة درك الفلوجة بالس ح ،مما دفع والي بغداد الى اصدار امر الى
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قيادة درك لواء بغداد بعدم التعرض بںاء عشيرة البوذياب واعادة المفرزة التي ذهبت من بغداد لدعم قوة طابور
درك الدليم وا كتفاء بمحاكمة المتهمين ).(٧١

ﻫﻮاﻣﺶ اﻟﺒﺤﺚ:
) (١منسي المسلط ،الفلوجة في تاريخ العراق المعاصر ) ،١٩٦٦-١٩٠٠د .م ،(٢١٠٩ ،ص٣٦
) (٢دفتر مهمة ،٨٨٨ام السلطان العثماںي سليمان لقاںوںي الى والي بغداد بخصوص كري وتںظيف ںهر عيسى ص ٣٤٥ب ،ںق

ً

عن :فاضل بيات ،الب د العربية في الوثائق العثماںية أواسط القرن العاشر الهجري /السادس عشر المي دي ،مركز ا بحاث للتاريخ
والفںون والثقافة ا س مية) ،إستاںبول ،(٢٠١١ ،المجلد الثاںي ،ص٢٧٦-٢٧٥
) (٣ستيفن همسلي لوںكريك ،أربعة قرون من تاريخ العراق الحديث ،ترجمة :جعفر الخياط ،منشورات مكتبة اليقظة العربية،
ط) ،٦بغداد (١٩٨٥ ،ص٨٣؛ علي شاكر علي ،تاريخ العراق في العهد العثماںي  ١٧٥٠-١٦٣٨دراسة في احواله السياسية ،ط،١
)الموصل ،(١٩٨٥ ،ص٤٨
) (٤حملة السلطان مراد الرابع .ضمت تلك الحملة مائة خمسين ألف جںدي جاءوا من مختلف الو يات العثماںية اتخذت من
و ية الموصل ںقطة وثوب ںحو و ية بغداد ،تجمعوا في الموصل وقضوا فيها عشرة أيام قبل اںط قهم ںحو و ية بغداد :عماد كريم
عباس الراوي ،و ية الموصل ١٧٢٦-١٦٢٣م .دراسة في أوضاعها ا دارية وا قتصادية والسياسية ،أطروحة دكتوراه غير منشورة مقدمة
الى مجلس كلية ا داب ،جامعة ا ںبار ،٢٠١٥ ،ص ٨٧-٨٥
) (٥عبد الرحمن شرف ،تاريخ دولت عثماںية) ،إستاںبول ،(١٣١٨ ،ج ،٢ص٣٩
) (٦أرشيف رئاسة الوزراء في إستاںبول ،الباب العالي ،غرفة ا وراق ،قلم مراس ت دائرة الصدارة العظمى ،التقرير ذو التصںيف
 ٨٦٨/٦٥٠٥٩الذي بعث به الصدر ا عظم رفعت باشا الى وزارتي المالية والداخلية بشأن تحويل مركز الںاحية من الصق وية الى
الفلوجة والمؤرخ في كاںون ا ول ١٨٩٦م
) (٧أرشيف رئاسة الوزراء في إستاںبول ،شورى الدولة ،التقرير ذو التصںيف  ١-٢١٦٩/٢٦من مجلس و ية بغداد الى رئيس مجلس
شورى الدولة بشأن تحويل مركز الںاحية من الصق وية الى الفلوجة والمؤرخ في كاںون ا ول .١٨٩٥
) (٨أرشيف رئاسة الوزراء في إستاںبول ،وزارة الداخلية ،قلم المراس ت ،التقرير رقم  ٣٠٩ذو التصںيف  ١-٨٧٨/١٣من وزارة البرق
والبريد الى وزارة الداخلية بشأن التمرد الذي قامت به عشيرة عںزة بين الفلوجة ولواء الدليم والمؤرخ في تموز ١٩٠٤م.
) (٩أرشيف رئاسة الوزراء في إستاںبول ،مجلس شورى الدولة ،التقرير ذو التصںيف  ١-٢١٦٩/٢٦من مجلس و ية بغداد الى
رئيس مجلس شورى الدولة بشأن تحويل مركز الںاحية من الصق وية الى الفلوجة والمؤرخ في كاںون ا ول .١٨٩٥
) (١٠أرشيف رئاسة الوزراء في إستاںبول ،وزارة الداخلية ،قلم المراس ت ،التقرير ذو الرقم  ١-١٩٧٠/٣بشأن مںع عشيرة عںزة من
العبور الى مںطقة الجزيرة عن طريق جسر الفلوجة والمؤرخ في اب ١٨٩٢م
) (١١عباس العزاوي ،تاريخ العراق بين احت لين) ،بغداد ،(١٩٥٣ ،ج ،٧ص.١٠٦
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) (١٢أرشيف رئاسة الوزراء في إستاںبول ،الباب العالي ،غرفة ا وراق ،قلم مراس ت دائرة الصدارة العظمى ،التقرير ذو التصںيف
 ٨٦٨/٦٥٠٥٩الذي بعث به الصدر ا عظم رفعت باشا الى وزارتي المالية والداخلية بشأن تحويل مركز الںاحية من الصق وية الى
الفلوجة والمؤرخ في كاںون ا ول ١٨٩٦م.
) (١٣أرشيف رئاسة الوزراء في إستاںبول ،الباب العالي ،غرفة ا وراق ،قلم مراس ت دائرة الصدارة العظمى ،التقرير ذو التصںيف
 ٨٦٨/٦٥٠٥٩والمؤرخ في كاںون ا ول ١٨٩٦م.
) (١٤أرشيف رئاسة الوزراء في إستاںبول ،مجلس شورى الدولة ،التقرير ذو التصںيف  ٣-٢١٦٩/٢٦من رئاسة ا ركان الحربية
العمومية مجلس الى رئيس مجلس شورى الدولة بشأن تحويل مركز الںاحية من الصق وية الى الفلوجة والمؤرخ في ايار ١٨٩٥
) (١٥أرشيف رئاسة الوزراء في إستاںبول ،مجلس شورى الدولة ،التقرير ذو التصںيف  ٢-٢١٦٩/٢٦من وزارة الداخلية الى الصدر
ا عظم بشأن تحويل مركز الںاحية من الصق وية الى الفلوجة والمؤرخ في شباط  .١٨٩٥أرشيف رئاسة الوزراء في إستاںبول ،الباب
العالي ،غرفة ا وراق ،قلم مراس ت دائرة الصدارة العظمى ،التقرير ذو التصںيف  ٨٦٨/٦٥٠٥٩والمؤرخ في كاںون ا ول ١٨٩٦م
) (١٦أرشيف رئاسة الوزراء في إستاںبول ،الباب العالي ،غرفة ا وراق ،قلم مراس ت دائرة الصدارة العظمى ،التقرير ذو التصںيف
 ٨٦٨/٦٥٠٥٩والمؤرخ في كاںون ا ول ١٨٩٦م
) (١٧منسي المسلط ،المصدر السابق ،ص ،ص .٦٢ ،٥٥
)(١٨منسي المسلط ،المصدر السابق ،ص.٢٨-٢٧
) (١٩لوںكريك ،المصدر السابق ،ص ٣٧٣؛

سعيد الراوي البغدادي ،تاريخ ا سر العلمية في بغداد ،تحقيق :عماد عبد الس م

رؤوف ،ط) ،٢بغداد ،(٢٠٠٧ ،ص.٢٠٤ ،
) (٢٠عبد الجبار حسن الجبوري ،ا حزاب والجمعيات السياسية في القطر العراقي  ،١٩٥٨-١٩٠٨دار الحرية للطباعة) ،بغداد،
 ،(١٩٧٧ص٤٧
) (٢١مقابلة مع العقيد جمال كريم عباس الراوي أحد ضباط الجيش العراقي السابق وهو أحد أبںاء اسرة جواد ال خزعل وأقارب
الحاج إسماعيل الكاظم بتاريخ ٢٠١٩ /٤ /٢٥م
) (٢٢راجحة ںافع عيد الدليمي ،الع قات الروسية-العثماںية  ،١٩١٧-١٩٠٥رسالة ماجستير غير منشورة مقدمة الى مجلس كلية
التربية للبںات ،جامعة ا ںبار ،٢٠١٢ ،ص ١١٤-١٠٩
) (٢٣الدوںم العتيق :قطعة من ا رض مساحتها أربعين ذراع .محمود علي عامر ،قاموس اللغة العثماںية ،ط ،١دار الصفدي،
)دمشق ،(٢٠٠٢ ،ص ١٩٩
) (٢٤أرشيف رئاسة الوزراء في إستاںبول ،وزارة الداخلية ،قلم المراس ت ،التقرير ذو التصںيف  ١-٢٦ /١٣٠٤يتضمن جواب و ية
بغداد على استفسار وزارة الداخلية حول كيفية بيع ا راضي للفريق كاظم باشا والمؤرخ في  ٥تشرين الثاںي ١٩٠٨م
) (٢٥أرشيف رئاسة الوزراء في إستاںبول ،وزارة الداخلية ،قلم المراس ت ،التقرير ذو التصںيف  ١٣-٢٦ /١٣٠٧يتضمن جواب و ية
بغداد على استفسار وزارة الداخلية حول كيفية بيع ا راضي للفريق كاظم باشا والمؤرخ في  ٢٥تشرين الثاںي ١٩٠٨م
) (٢٦منسي المسلط ،المصدر السابق ،ص ٢١٧
) (٢٧أرشيف رئاسة الوزراء في إستاںبول ،دفاتر المهمة ،دفتر مهمة  ،٧٨الحكم  ،١٩٨٤ص ،٧٦١المؤرخ في عام ١٦٠٩م
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) (٢٨منسي المسلط ،المصدر السابق ،ص.٤٦
) (٢٩أرشيف رئاسة الوزراء في إستاںبول ،الباب العالي ،غرفة ا وراق ،قلم مراس ت دائرة الصدارة العظمى ،التقرير ذو التصںيف
 ٤٢٨٠/٣٢٠٩٥٧بشأن ترقية امر مجموعة الفرات العسكرية في الفلوجة والمؤرخ في اذار ١٩١١م.
) (٣٠منسي المسلط ،المصدر السابق ،ص.٤٦١-٤٦٠
) (٣١أرشيف رئاسة الوزراء في إستاںبول ،الباب العالي ،غرفة ا وراق ،قلم مراس ت دائرة الصدارة العظمى ،التقرير ذو التصںيف
 ٤٢٨٠/٣٢٠٩٥٧والمؤرخ في اذار .١٩١١
) (٣٢أرشيف رئاسة الوزراء في إستاںبول ،وزارة الداخلية ،قلم المراس ت ،التقرير ذو التصںيف  ١-٤ /٥٠٥من اماںة الرسوم في
و ية بغداد الى وزارة الداخلية بشأن مصادرة عدد من المسدسات من احد المهربين والمؤرخ في  ١٥ںيسان .١٩٠٢
) (٣٣أرشيف رئاسة الوزراء في إستاںبول ،وزارة الداخلية ،قلم المراس ت ،التقرير ذو التصںيف  ١-٤ /٥٠٥من اماںة الرسوم في
و ية بغداد الى وزارة الداخلية بشأن تغريم أحد مهربي ا سلحة الى و ية بغداد والمؤرخ في  ١٥ںيسان .١٩٠٢
) (٣٤أرشيف رئاسة الوزراء في إستاںبول ،وزارة الداخلية ،دائرة الحقوق ،التقرير ذو التصںيف  ١-٥٧ /١٩من وزارة الداخلية الى
و ية بغداد بشأن الهجمات التي تعرضت لها القوافل التجارية بين الفلوجة وبغداد والمؤرخ في حزيران .١٩١٣
) (٣٥أرشيف رئاسة الوزراء في إستاںبول ،وزارة الداخلية ،قلم المراس ت ،التقرير ذو التصںيف  ١-٣ /١٩٧٠من وزارة الداخلية الى
و ية بغداد بشأن مںع عشيرة عںزة من العبور على جسر الفلوجة الى مںطقة الجزيرة والمؤرخ في أيار ١٨٩٢م.
) (٣٦أرشيف رئاسة الوزراء في إستاںبول ،قيادة الجيش العثماںي ،قيادة الجںدرمة ،إرادة عسكرية ،التقرير ذو التصںيف ١-٤٢/٢٣
الذي رفعه قائد الجيش رضا باشا الى الصدر ا عظم حول انشاء مخفر بين بغداد والفلوجة والمؤرخ في  ٨أيلول .١٩٠٢
) (٣٧أرشيف رئاسة الوزراء في إستاںبول ،قيادة الجيش العثماںي ،قيادة الجںدرمة ،إرادة عسكرية ،التقرير ذو التصںيف ٣-٤٢/٢٣
الذي رفعه الصدر ا عظم سعيد باشا الى السلطان العثماںي عبد الحميد الثاںي بشأن انشاء مخفر بين بغداد والفلوجة والمؤرخ في
 ٢١أيلول .١٩٠٢
) (٣٨منسي المسلط ،المصدر السابق ،ص٣٠-٢٩
) (٣٩أرشيف رئاسة الوزراء في إستاںبول ،وزارة الداخلية ،مديرية ا من العام ،قلم غرفة ا وراق ،التقرير ذو التصںيف .١-١٧،٤٦
والمؤرخ في اذار ١٩١٧م.
) (٤٠منسي المسلط ،المصدر السابق٢٧٩-٢٧٨ ،
) (٤١أرشيف رئاسة الوزراء في إستاںبول ،علي اميري ،عهد السلطان مصطفى الثاںي ،التقرير ذو التصںيف  ٢٢٤٧ /٢٣ .٢الذي
يتضمن مقدار ما تبتعاه و ية بغداد لحامية الفلوجة العسكرية من الحںطة والشعير والمؤرخ في عام ١٧٠٠م.
) (٤٢أرشيف رئاسة الوزراء في إستاںبول ،ورقة محضر خاصة بمںاقشات مجلس الو ء ذات التصںيف  ٢٠بشأن الرسوم المجباة
من التجار وعامة الںاس مقابل عبورهم على جسر الفلوجة والمؤرخ في ١٦ںيسان ١٨٨٦م.
) (٤٣جريدة العراق ،العدد  ،٨٧٢بتاريخ  ٢٩اذار .١٩٢٣
ً
) (٤٤ميدالية :الوسام الذي مںحه الدولة العثماںية لمواطںيها تقديرا لعمل مميز .سهيل صابان ،المعجم الموسوعي للمصطلحات
العثماںية التاريخية ،مطبوعات مكتبة فهد الملكية الوطںية) ،الرياض ،(٢٠٠٠،ص٢١٩
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) (٤٥أرشيف رئاسة الوزراء في إستاںبول ،وزارة الداخلية ،قلم المراس ت ،التقرير ذو التصںيف  ١-٤١٨/٥٥الذي ارسلته و ية بغداد
الى وزارة الداخلية بشأن تكريم احد مأموري جسر الفلوجة والمؤرخ في تموز ١٨٩٥م
) (٤٦أرشيف رئاسة الوزراء في إستاںبول ،وزارة الداخلية ،قلم المراس ت ،التقرير ذو التصںيف  ١-٣ /١٩٧٠والمؤرخ في أيار ١٨٩٢م
) (٤٧أرشيف رئاسة الوزراء في إستاںبول ،وزارة الداخلية ،قلم المراس ت ،التقرير ذو التصںيف  ٢-٣ /١٩٧٠من وزارة الداخلية الى
و ية بغداد بشأن السماح لعشيرة عںزة بالعبور على جسر الفلوجة الى مںطقة الجزيرة والمؤرخ في اب ١٨٩٢م.
ً
) (٤٨المال الميري :الميري كلمة عثماںية تعںي حكومي ،اذا فالمال الميري هو المال العائد للدولة .محمود علي عامر ،المصدر
السابق ،ص٤٠٥
) (٤٩أرشيف رئاسة الوزراء في إستاںبول ،ورقة محضر خاصة بمںاقشات مجلس الو ء ذات التصںيف  ٢٠والمؤرخة في ١٦ںيسان
١٨٨٦م.
) (٥٠الشختور ،ںوع من أںواع السفن الشراعية الصغيرة المستخدمة في ا سطول العثماںي تعمل في ا ںهار لںقل البضائع والجںود
وهي اكبر من قوارب ا شكامبافية واصغر من قوارب الجكلفة .سهيل صابان ،المصدر السابق ،ص ١٤٠
) (٥١لوںكريك ،المصدر السابق ،ص ٨٧
) (٥٢أرشيف رئاسة الوزراء في إستاںبول ،الباب العالي ،غرفة ا وراق ،قلم مراس ت دائرة الصدارة العظمى ،التقرير ذو التصںيف
 ٣٨٨٠/٢٩٠٩٥٩الذي ارسله الصدر ا عظم الى مجلس المبعوثان العثماںي بشأن تزويد بلدية و ية بغداد بعدد من السفن والمؤرخ
في اذار ١٩١١م
) (٥٣أرشيف رئاسة الوزراء في إستاںبول ،وزارة الداخلية دائر ة المخابرات العمومية ،التقرير ذو التصںيف  ١/٢٤-١١٩المرسل من
وزارة الداخلية الى وزارة المالية بشأن تزويد بلدية و ية بغداد بعدد من السفن والمؤرخ في كاںون ا ول ١٩١٠م.
) (٥٤منسي المسلط ،المصدر السابق ،ص ٢١٥-٢١٣
) (٥٥أرشيف رئاسة الوزراء في إستاںبول ،وزارة الداخلية ،دائرة الحقوق ،التقرير ذو التصںيف  ١-٥٧ /١٩والمؤرخ في حزيران ١٩١٣
) (٥٦أرشيف رئاسة الوزراء في إستاںبول ،وزارة الداخلية ،قلم المراس ت ،الكتاب الخاص بمزاد أراضي الميري في مںطقتي
الصق وية والنساف ذو التصںيف  ٢-٢٦ /١٣٠٤والمؤرخ في  ٥تشرين ا ول ١٨٩٠م.
ً
) (٥٧دفتر مهمة ،٨٨٨ص٣٤٥ب ،ںق عن :فاضل بيات ،المصدر السابق ص.٢٧٦-٢٧٥
) (٥٨الكرود :هي جمع لكلمة كرد الفارسية ا صل والتي تعںي ا راضي المعشبة البعيدة عن الںهر .محمود علي عامر ،المصدر
السابق ،ص ٣٥٥
) (٥٩أرشيف رئاسة الوزراء في إستاںبول ،وزارة الداخلية ،قلم المراس ت ،الكتاب الخاص بمزاد أراضي الميري في مںطقتي
الصق وية والنساف ذو التصںيف  ٣-٢٦ /١٣٠٤والمؤرخ في  ٢تشرين الثاںي ١٨٩١م
) (٦٠أرشيف رئاسة الوزراء في إستاںبول ،وزارة الداخلية ،قلم المراس ت ،الكتاب الخاص بمزاد أراضي الصق وية والنساف ذو
التصںيف  ١٧-٢٦ /١٣٠٧والذي أكد ان ا راضي قد رست على الفريق كاظم باشا والمؤرخ في ٢١ايلول ١٨٩٣م.
) (٦١أرشيف رئاسة الوزراء في إستاںبول ،وزارة المالية ،أوراق المالية ،التقرير ذو التصںيف  ١-٦١/٢١م مجلس و ية بغداد الى
وزارة المالية بشأن خ ف على ا راضي والمؤرخ في أيار ١٨٨١م
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) (٦٢أرشيف رئاسة الوزراء في إستاںبول ،وزارة الداخلية ،قلم المراس ت ،التقرير ذو التصںيف  ١-٢٦ /١٣٠٤والمؤرخ في  ٥تشرين
الثاںي ١٩٠٨م.
) (٦٣أرشيف رئاسة الوزراء في إستاںبول ،وزارة الداخلية ،قلم المراس ت ،التقرير ذو الرقم  ٢-١٩٧٠/٣والمؤرخ في اب ١٨٩٢م
)(٦٤أرشيف رئاسة الوزراء في إستاںبول ،وزارة الداخلية ،قلم المراس ت ،التقرير رقم  ٣٠٩ذو التصںيف  ١-٨٧٨/١٣والمؤرخ في
تموز ١٩٠٤م.
) (٦٥أرشيف رئاسة الوزراء في إستاںبول ،وزارة الداخلية ،قلم المراس ت ،التقرير رقم  ١٢٠ذو التصںيف  ٣-٨٧٨/١٣من و ية بغداد
الى وزارة الداخلية بشأن التخريب الذي تعرضت له خطوط البرق بين الفلوجة ولواء الدليم والمؤرخ في  ٩ايلول ١٩٠٤م.
) (٦٦أرشيف رئاسة الوزراء في إستاںبول ،وزارة الداخلية ،قلم المراس ت ،التقرير رقم  ١٢٠ذو التصںيف  ٣-٨٧٨/١٣من وزارة
الداخلية الى وزارة البرق والبريد بشأن رفضها لمقترح الكفالة الذي طرحته والمؤرخ في تشرين الثاںي ١٩٠٤م
) (٦٧عشيرة البوذياب .فرع من البورديںي من عشائر الدليم التي ازاحتها عشيرة العكيدات من القائم باتجاه تيار ںهر الفرات ،والتي
ازاحت بدورها عشيرتي الجںابيين والشجيرات حتى وصلت الى الفلوجة :ماكس فرايهرفون اوبںهايم ،ارش بروںيلش ،فرںر كاسكل،
البدو ،ترجمة :محمود كبيبو ،ط ،شركة دار الوراق للنشر المحدودة) ،لںدن.٢٨٩-٢٨٦،(٢٠٠٧ ،
ً
) (٦٨المكاريين .جمع مكاري وهو لفظ كان شائعا في العصر ا س مي واستمر حتى ںهاية العهد العثماںي يقصد به الذي يكري
دواب الجر والحمل :مصطفى عبد الكريم الخطيب ،معجم المصطلحات وا لقاب التاريخية ،ط ،١مؤسسة الرسالة) ،بيروت،
 ،(١٩٩٦ص .٤٠٥
) (٦٩أرشيف رئاسة الوزراء في إستاںبول ،وزارة الداخلية ،دائرة الحقوق ،التقرير ذو التصںيف  ١-٥٧ /١٩والمؤرخ في حزيران .١٩١٣
) (٧٠أرشيف رئاسة الوزراء في إستاںبول ،وزارة الداخلية ،دائرة الحقوق ،التقرير ذو التصںيف  ٣-٥٧ /١٩كتاب القيادة العامة
للدرك  /الشعبة ا ولى الى وزارة الداخلية بشأن تعرض القوافل التجارية الى هجمات العشائر العربية بين بغداد والفلوجة والمؤرخ
في حزيران .١٩١٣
) (٧١أرشيف رئاسة الوزراء في إستاںبول ،وزارة الداخلية ،دائرة الحقوق ،التقرير ذو التصںيف  ٢-٥٧ /١٩تقرير و ية بغداد الى
وزارة الداخلية بشأن اںكار وجهاء عشيرة البوذياب تعرض أبںاء عشيرتهم لمفرزة الفلوجة التي ذهبت لقاء القبض على المتهمين
والمؤرخ في حزيران .١٩١٣

ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﺮاﺟﻊ
اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ:
 -١دفتر مهمة ،٨٨٨ام السلطان العثماںي سليمان لقاںوںي الى والي بغداد بخصوص كري وتںظيف ںهر عيسى ص
ً
٣٤٥ب ،ںق عن :فاضل بيات ،الب د العربية في الوثائق العثماںية أواسط القرن العاشر الهجري /السادس عشر
المي دي ،مركز ا بحاث للتاريخ والفںون والثقافة ا س مية) ،إستاںبول ،(٢٠١١ ،المجلد الثاںي.
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 -٢أرشيف رئاسة الوزراء في إستاںبول ،الباب العالي ،غرفة ا وراق ،قلم مراس ت دائرة الصدارة العظمى،
التقرير ذو التصںيف  ٨٦٨/٦٥٠٥٩الذي بعث به الصدر ا عظم رفعت باشا الى وزارتي المالية والداخلية بشأن
تحويل مركز الںاحية من الصق وية الى الفلوجة والمؤرخ في كاںون ا ول ١٨٩٦م.
 -٣أرشيف رئاسة الوزراء في إستاںبول ،شورى الدولة ،التقرير ذو التصںيف  ١-٢١٦٩/٢٦من مجلس و ية بغداد
الى رئيس مجلس شورى الدولة بشأن تحويل مركز الںاحية من الصق وية الى الفلوجة والمؤرخ في كاںون ا ول
.١٨٩٥
 -٤أرشيف رئاسة الوزراء في إستاںبول ،وزارة الداخلية ،قلم المراس ت ،التقرير رقم  ٣٠٩ذو التصںيف ١-٨٧٨/١٣
من وزارة البرق والبريد الى وزارة الداخلية بشأن التمرد الذي قامت به عشيرة عںزة بين الفلوجة ولواء الدليم والمؤرخ
في تموز ١٩٠٤م.
 -٥أرشيف رئاسة الوزراء في إستاںبول ،وزارة الداخلية ،قلم المراس ت ،التقرير ذو الرقم  ١-١٩٧٠/٣بشأن مںع
عشيرة عںزة من العبور الى مںطقة الجزيرة عن طريق جسر الفلوجة والمؤرخ في اب ١٨٩٢م.
 -٦أرشيف رئاسة الوزراء في إستاںبول ،وزارة الداخلية ،قلم المراس ت ،التقرير ذو التصںيف ١-٢٦ /١٣٠٤
يتضمن جواب و ية بغداد على استفسار وزارة الداخلية حول كيفية بيع ا راضي للفريق كاظم باشا والمؤرخ في
 ٥تشرين الثاںي ١٩٠٨م.
 -٧أرشيف رئاسة الوزراء في إستاںبول ،وزارة الداخلية ،قلم المراس ت ،التقرير ذو التصںيف ١٣-٢٦ /١٣٠٧
يتضمن جواب و ية بغداد على استفسار وزارة الداخلية حول كيفية بيع ا راضي للفريق كاظم باشا والمؤرخ في
 ٢٥تشرين الثاںي ١٩٠٨م.
 -٨أرشيف رئاسة الوزراء في إستاںبول ،دفاتر المهمة ،دفتر مهمة  ،٧٨الحكم .١٩٨٤
 -٩أرشيف رئاسة الوزراء في إستاںبول ،الباب العالي ،غرفة ا وراق ،قلم مراس ت دائرة الصدارة العظمى،
التقرير ذو التصںيف  ٤٢٨٠/٣٢٠٩٥٧بشأن ترقية امر مجموعة الفرات العسكرية في الفلوجة والمؤرخ في اذار
١٩١١م.
 -١٠أرشيف رئاسة الوزراء في إستاںبول ،وزارة الداخلية ،قلم المراس ت ،التقرير ذو التصںيف  ١-٤ /٥٠٥من
اماںة الرسوم في و ية بغداد الى وزارة الداخلية بشأن مصادرة عدد من المسدسات من احد المهربين والمؤرخ
في  ١٥ںيسان .١٩٠٢
 -١١أرشيف رئاسة الوزراء في إستاںبول ،وزارة الداخلية ،دائرة الحقوق ،التقرير ذو التصںيف  ١-٥٧ /١٩من
وزارة الداخلية الى و ية بغداد بشأن الهجمات التي تعرضت لها القوافل التجارية بين الفلوجة وبغداد والمؤرخ
في حزيران .١٩١٣
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 -١٢أرشيف رئاسة الوزراء في إستاںبول ،وزارة الداخلية ،قلم المراس ت ،التقرير ذو التصںيف  ١-٣ /١٩٧٠من
وزارة الداخلية الى و ية بغداد بشأن مںع عشيرة عںزة من العبور على جسر الفلوجة الى مںطقة الجزيرة والمؤرخ
في أيار ١٨٩٢م.
 -١٣أرشيف رئاسة الوزراء في إستاںبول ،قيادة الجيش العثماںي ،قيادة الجںدرمة ،إرادة عسكرية ،التقرير ذو
التصںيف  ١-٤٢/٢٣الذي رفعه قائد الجيش رضا باشا الى الصدر ا عظم حول انشاء مخفر بين بغداد والفلوجة
والمؤرخ في  ٨أيلول .١٩٠٢
 -١٤أرشيف رئاسة الوزراء في إستاںبول ،وزارة الداخلية ،مديرية ا من العام ،قلم غرفة ا وراق ،التقرير ذو
التصںيف  .١-١٧،٤٦والمؤرخ في اذار ١٩١٧م.
 -١٥أرشيف رئاسة الوزراء في إستاںبول ،علي اميري ،عهد السلطان مصطفى الثاںي ،التقرير ذو التصںيف .٢
 ٢٢٤٧ /٢٣الذي يتضمن مقدار ما تبتعاه و ية بغداد لحامية الفلوجة العسكرية من الحںطة والشعير والمؤرخ في
عام ١٧٠٠م.
 -١٦أرشيف رئاسة الوزراء في إستاںبول ،ورقة محضر خاصة بمںاقشات مجلس الو ء ذات التصںيف  ٢٠بشأن
الرسوم المجباة من التجار وعامة الںاس مقابل عبورهم على جسر الفلوجة والمؤرخ في ١٦ںيسان ١٨٨٦م.
 -١٧أرشيف رئاسة الوزراء في إستاںبول ،وزارة الداخلية ،قلم المراس ت ،التقرير ذو التصںيف  ١-٤١٨/٥٥الذي
ارسلته و ية بغداد الى وزارة الداخلية بشأن تكريم احد مأموري جسر الفلوجة والمؤرخ في تموز ١٨٩٥م.
 -١٨أرشيف رئاسة الوزراء في إستاںبول ،وزارة الداخلية ،قلم المراس ت ،التقرير ذو التصںيف ١-٣ /١٩٧٠
والمؤرخ في أيار ١٨٩٢م.
 -١٩أرشيف رئاسة الوزراء في إستاںبول ،ورقة محضر خاصة بمںاقشات مجلس الو ء ذات التصںيف ٢٠
والمؤرخة في ١٦ںيسان ١٨٨٦م.
 -٢٠أرشيف رئاسة الوزراء في إستاںبول ،الباب العالي ،غرفة ا وراق ،قلم مراس ت دائرة الصدارة العظمى،
التقرير ذو التصںيف  ٣٨٨٠/٢٩٠٩٥٩الذي ارسله الصدر ا عظم الى مجلس المبعوثان العثماںي بشأن تزويد بلدية
و ية بغداد بعدد من السفن والمؤرخ في اذار ١٩١١م.
 -٢١أرشيف رئاسة الوزراء في إستاںبول ،وزارة الداخلية دائر ة المخابرات العمومية ،التقرير ذو التصںيف
 ١/٢٤-١١٩المرسل من وزارة الداخلية الى وزارة المالية بشأن تزويد بلدية و ية بغداد بعدد من السفن والمؤرخ في
كاںون ا ول ١٩١٠م.
 -٢٢أرشيف رئاسة الوزراء في إستاںبول ،وزارة الداخلية ،دائرة الحقوق ،التقرير ذو التصںيف  ١-٥٧ /١٩والمؤرخ
في حزيران .١٩١٣
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 -٢٣أرشيف رئاسة الوزراء في إستاںبول ،وزارة الداخلية ،قلم المراس ت ،الكتاب الخاص بمزاد أراضي الميري
في مںطقتي الصق وية والنساف ذو التصںيف  ٢-٢٦ /١٣٠٤والمؤرخ في  ٥تشرين ا ول ١٨٩٠م.
 -٢٤أرشيف رئاسة الوزراء في إستاںبول ،وزارة الداخلية ،قلم المراس ت ،الكتاب الخاص بمزاد أراضي
الصق وية والنساف ذو التصںيف  ١٧-٢٦ /١٣٠٧والذي أكد ان ا راضي قد رست على الفريق كاظم باشا والمؤرخ
في ٢١ايلول ١٨٩٣م.
 -٢٥أرشيف رئاسة الوزراء في إستاںبول ،وزارة المالية ،أوراق المالية ،التقرير ذو التصںيف  ١-٦١/٢١م مجلس
و ية بغداد الى وزارة المالية بشأن خ ف على ا راضي والمؤرخ في أيار ١٨٨١م.
 -٢٦أرشيف رئاسة الوزراء في إستاںبول ،وزارة الداخلية ،قلم المراس ت ،التقرير رقم  ٣٠٩ذو التصںيف
 ١-٨٧٨/١٣والمؤرخ في تموز ١٩٠٤م.
 -٢٧أرشيف رئاسة الوزراء في إستاںبول ،وزارة الداخلية ،دائرة الحقوق ،التقرير ذو التصںيف  ١-٥٧ /١٩والمؤرخ
في حزيران .١٩١٣
 -٢٨أرشيف رئاسة الوزراء في إستاںبول ،وزارة الداخلية ،دائرة الحقوق ،التقرير ذو التصںيف  ٣-٥٧ /١٩كتاب
القيادة العامة للدرك  /الشعبة ا ولى الى وزارة الداخلية بشأن تعرض القوافل التجارية الى هجمات العشائر
العربية بين بغداد والفلوجة والمؤرخ في حزيران .١٩١٣
 -٢٩أرشيف رئاسة الوزراء في إستاںبول ،وزارة الداخلية ،دائرة الحقوق ،التقرير ذو التصںيف  ٢-٥٧ /١٩تقرير
و ية بغداد الى وزارة الداخلية بشأن اںكار وجهاء عشيرة البوذياب تعرض أبںاء عشيرتهم لمفرزة الفلوجة التي
ذهبت لقاء القبض على المتهمين والمؤرخ في حزيران .١٩١٣

اﻟﻜﺘﺐ:
 -١منسي المسلط ،الفلوجة في تاريخ العراق المعاصر ) ،١٩٦٦-١٩٠٠د .م.(٢١٠٩ ،
 -٢ستيفن همسلي لوںكريك ،أربعة قرون من تاريخ العراق الحديث ،ترجمة :جعفر الخياط ،منشورات مكتبة
اليقظة العربية ،ط) ،٦بغداد.(١٩٨٥ ،
 -٣علي شاكر علي ،تاريخ العراق في العهد العثماںي  ١٧٥٠-١٦٣٨دراسة في احواله السياسية ،ط) ،١الموصل،
.(١٩٨٥
 -٤عبد الرحمن شرف ،تاريخ دولت عثماںية) ،إستاںبول ،(١٣١٨ ،ج.٢
 -٥عباس العزاوي ،تاريخ العراق بين احت لين) ،بغداد ،(١٩٥٣ ،ج.٧
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-٦

سعيد الراوي البغدادي ،تاريخ ا سر العلمية في بغداد ،تحقيق :عماد عبد الس م رؤوف ،ط) ،٢بغداد،

.(٢٠٠٧
 -٧عبد الجبار حسن الجبوري ،ا حزاب والجمعيات السياسية في القطر العراقي  ،١٩٥٨-١٩٠٨دار الحرية
للطباعة) ،بغداد.(١٩٧٧ ،
 -٨محمود علي عامر ،قاموس اللغة العثماںية ،ط ،١دار الصفدي) ،دمشق.(٢٠٠٢ ،
 -٩سهيل صابان ،المعجم الموسوعي للمصطلحات العثماںية التاريخية ،مطبوعات مكتبة فهد الملكية الوطںية،
)الرياض.(٢٠٠٠،
 -١٠ماكس فرايهرفون اوبںهايم ،ارش بروںيلش ،فرںر كاسكل ،البدو ،ترجمة :محمود كبيبو ،ط ،شركة دار الوراق
للنشر المحدودة) ،لںدن.(٢٠٠٧ ،
 -١١مصطفى عبد الكريم الخطيب ،معجم المصطلحات وا لقاب التاريخية ،ط ،١مؤسسة الرسالة) ،بيروت،
.(١٩٩٦

رﺳﺎﺋﻞ اﻟﻤﺎﺟﺴﺘﻴﺮ واﻟﺪﻛﺘﻮراه:
 -١عماد كريم عباس الراوي ،و ية الموصل ١٧٢٦-١٦٢٣م .دراسة في أوضاعها ا دارية وا قتصادية والسياسية،
أطروحة دكتوراه غير منشورة مقدمة الى مجلس كلية ا داب ،جامعة ا ںبار.٢٠١٥ ،
 -٢راجحة ںافع عيد الدليمي ،الع قات الروسية-العثماںية  ،١٩١٧-١٩٠٥رسالة ماجستير غير منشورة مقدمة الى
مجلس كلية التربية للبںات ،جامعة ا ںبار.٢٠١٢ ،

اﻟﻤﻘﺎﺑﻼت اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ:
 -١مقابلة مع العقيد جمال كريم عباس الراوي أحد ضباط الجيش العراقي السابق وهو أحد أبںاء اسرة جواد ال
خزعل وأقارب الحاج إسماعيل الكاظم بتاريخ ٢٠١٩ /٤ /٢٥م.

اﻟﺼﺤﻒ:
 -١جريدة العراق ،العدد  ،٨٧٢بتاريخ  ٢٩اذار .١٩٢٣
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 وركزت على المںهج،ــ بشكل مختصر

رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدںا

الحمد
ّأما بعد

 رحمه- فهذا البحث تںاولت فيه الشيخ عبد العزيز سالم السامرائي

 مع باقي الكتب التي يدرسها، و سيما الرسالة التي كتبها الشيخ في علم أصول الفقه،ا صولي المتبع في المدرسة
 زيادة على المںهج العلمي المتبع في المدرسة من أجل مںج الشهادة العلمية لطلبة،الشيخ في المدرسة ا صفية
.المدرسة
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ّ
تعد المدرسة ا صفية اللبںة ا ساسية التي تخرج مںها كبار علماء العراق وأساتذته ولهذا كاںت المدرسة والمںهج
المتبع فيها في علم ا صول محط اهتمامي وتركيزي في هذا البحث.
وسلم على سيدںا

وصلى

وعلى آله وصحبه أجمعين.

Keywords: Abdulaziz, Al-Asifiyah, Method, Islamic Jurisprudence, Samarrai

اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﻤﻔﺘﺎﺣﻴﺔ :ا صفية ،أصول الفقه ،السامرائي ،عبدالعزيز ،المںهج.

اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ:
الحمد

العالم الع م ،والص ة والس م على سيد ا ںام رسول

عليه الص ة والس م.

وبعد:
لقد بذل علماء ا مة ا س مية ً
جهودا كبيرة لوصول علم أصول الفقه إلى ما وصل إليه من المراتب والدرجات،
ً
وهذا له دور كبير وفاعل في فهم الںصوص الشرعية ،وذلك رتباطه باستںباط ا حكام ّ
مما جعل هذا ا مر عںواںا
للثقة التشريعية ،ويكون عںد المتمرس فيه ملكة للںظر في الكثير من العلوم ا نساںية.
الركب في ِح َلق العلم ُ
و يتأتى ذلك العلم ودراسة أصول الفقه إ ّ بثںي ُ
والمدارسة عںد علماء ا مة ا ماجد.
والشيخ عبد العزيز سالم السامرائي ــ رحمه ً -
الركبّ ،
واحدا من أولئك العلماء الذين ثںو ُ
وشمروا عن
ساعد َ
ً
وتدريسا ــ وقد أخرج لںا ما أخرج من المصںفات ،ومںها الرسالة التي أسماها) :علم أصول
الج ّد ــ دراسة
الفقه( ّ
ويعد هذا المصںف بمثابة بداية الطريق لتلقي علم ا صول.
ْ
ً
وںظرا ل همية التي حازها الشيخ وأهمية مصںفه فقد آثرت أن يكون البحث باسم )مںهج وطريقة الشيخ عبد
ً
أںموذجا(.
العزيز سالم السامرائي مصںفه "علم أصول الفقه" والمدرسة ا صفية/
ْ
واقتضت طبيعة البحث أن يكون في مقدمة ومبحثين وخاتمة
درست في المبحث ا ول :الشيخ عبد العزيز السامرائي والمںهج ا صولي في مصفںه ،وجاء في مطلبين:
ا ول موجز عن حياة الشيخ عبد العزيز رحمه

 ،-والثاںي :مںهجه ا صولي في مصںفه" :علم أصول الفقه"

وطريقة تدريسه.
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وخصصت المبحث الثاںي لدراسة المدرسة ا صفية ومںاهج علم ا صول فيها ،وهو على مطلبين ا ول :ا رضية
العلمية للمدرسة ا صفية والمطلب الثاںي في بيان مںح الشهادة العلمية ومكاںة الدرس ا صولي فيها ،وركزت في
هذا المطلب على ترتيب مادة ا صول في الدروس حتى يجتاز طالب العلم.
ْ
وبعدها أقوم إن شاء بعرض ںتائج البحث وما يتوصل مںه ،ل ستفادة مںها للتعليم ا كاديمي في وقتںا
الحاضر.
والحمد

ً
ً
وأخرا ،وصلى
أو

على خاتم ا ںبياء والمرسلين سيدںا

طيب ا صل والفرع إلى يوم الدين.

اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻷول
اﻟﺸﻴﺦ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﺳﺎﻟﻢ اﻟﺴﺎﻣﺮاﻲﺋ
واﻟﻤﻨﻬﺞ اﻷﺻﻮﻲﻟ ﻲﻓ ﻣﺼﻨﻔﻪ
اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول
اﻟﺸﻴﺦ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ اﻟﺴﺎﻣﺮاﻲﺋ
اﺳﻤﻪ وﺣﻴﺎﺗﻪ وأﺳﺮﺗﻪ
اﻟﻔﺮع اﻷول :اﺳﻤﻪ:
هو الشيخ الشريف العالم العابد عبد العزيز بن سالم بن صںع

بن علي الحسني ،يرجع نسبه إلى سيدںا الحسن

بن علي ،من قبيلة )البو ںيسان( إحدى أكبر العشائر في سامراء ).(١
اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻲﻧ :ﺣﻴﺎﺗﻪ:
ولد الشيخ عبد العزيز السامرائي  -رحمه تعالى  -في أسرة صالحة من أبوين صالحين في مديںة سامراء بمحافظة
ً
منشئا ً
صالحا على التقى
ص ح الدين العراقية ،سںة )١٣٣٢ه _ ١٩١٤م( ومںذ صغره تربى على أيدي العلماء ،ونشأ
ً
والص ح وحفظا للقرآن ،أكمل دراسته ا بتدائية في المدرسة ثم ألتحق بمدارس العلم المعروفة في ذلك الوقت
بالكتاتيب ،وتتلمذ على أيدي علماء سامراء ،كالشيخ أحمد الراوي ،والشيخ عبد الوهاب البدري ،ثم اںتقل إلى
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السماوة ثم إلى مصر ليبقى ً
أشهرا معدودة ثم اںتقل إلى محافظة ا ںبار وبالتحديد إلى مديںة هيت فتسلم زمام
المدرسة الدينية وتخرج على يديه العديد من العلماء ،ثم اتجه إلى الفلوجة فبقى فيها وتتلمذ على يديه كبار علماء
ً
العراق ،حتى قال عںه الشيخ الںبهان ــ رحمه ) :-ركن العلم في العراق( ،قال عںه ً
أيضا) :ما رأت عيںي مخلصا
مثله بالعلم( ) ،(٢عاد ــرحمه

 -إلى سامراء في مرض موته وتوفي هںاك سںة١٣٩٣) :ه _ ١٩٧٣م( ).(٣

اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻟﺚ :أﺳﺮﺗﻪ:
ﱠ
كما سبق ذكره فإن الشيخ عبد العزيز تربى في أسرة مثالية في العلم والتقوى والورع ،فمںذ صغره رحمه
العلم وجالس العلماء والصالحين بتوجيه من أبويه رحمهما  ،وتزوج من ابںة عمهُ ،ورزق بالعديد من ا بںاء
ً
جميعا مںذ صغيرهم سوى بںتين ،لكن تعالى عوضه بطلبة كاںوا له كا بںاء أثبت هذا الشيء اهتمامه
توفوا
ً ً
العالي بطلبة العلم والحرص عليهم كما كان يحرص على أو ده ) ،(٤وكان يردد دائما قائ " :لم يعش لي ولد ولكن

طلب

تعالى عوضںي بطلبة العلم فإںي أشعر أںهم كلهم أو دي" ).(٥
اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻲﻧ
ﻣﻨﻬﺠﻪ اﻷﺻﻮﻲﻟ ﻲﻓ ﻣﺼﻨﻔﻪ
)ﻋﻠﻢ أﺻﻮل اﻟﻔﻘﻪ(
وﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﺪرﻳﺴﻪ ﻟﻠﻜﺘﺎب
اﻟﻔﺮع اﻷول :اﻟﻤﻨﻬﺞ اﻷﺻﻮﻲﻟ ﻟﻠﺸﻴﺦ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﻲﻓ ﻣﺼﻨﻔﻪ )ﻋﻠﻢ أﺻﻮل اﻟﻔﻘﻪ(
ألف الشيخ عبد العزيز سالم السامرائي مؤلفات عدة ) (٦من ضمںها )رسالة في علم أصول الفقه( كتبها من ورقات
ّ
عدة في سںة )١٩٥٩م( كما ذكره في ںهاية رسالته ،ومن خ ل قراءتي للرسالة وجدت أن مںهج الشيخ قد سار على
ﱠ
دأب السابقين باستعماله ألفاظ موجزة ذات معان كبيرة ،حتى أن بعض طلبة العلم كاںوا يعدون هذه الرسالة
مختصرة لورقات ا مام الجويںي المسماة بـ)متن الورقات( ،لكن الشيخ عبد العزيز  -رحمه

ــ قد سار على

مںهج المحدثين في تقسيم بواب ا صول فأدخل العام والخاص وا مر والںهي وغيرها من المباحث في قسم
القرآن ،في حين أفرده ا مام الجويںي بقسم مںفرد ،وإدخال هذه المباحث في قسم القرآن الكريم قد يشوبه
شيء من اللبس ،لكون هذه المباحث من المباحث المشتركة في الكتاب والسںة وا جماع والقياس ،فحصره
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بمحث القرآن إشكال تجںبه ا مام الجويںي في متںه ،وأخذ به الشيخ عبد العزيز في رسالته ،وعںد الںظر والتمعن
ﱠ
ومراجعة المسائل التي ذكرها الشيخ عبد العزيز ــ رحمه ــ في رسالته وجدت أن أكثر ا راء التي اعتمدها
في كتابه أخذ بقول جمهور ا صوليين ،ومال إلى رأي مدرسة المتكلمين بصورة واضحة ،لكون الشيخ عبد العزيز
شافعي المذهب فكان ميوله للمذهب هو الدافع عتماد قول مذهبه في أكثر ا راء ا صولية التي ذكرها ).(٧
ً
والںاظر في رسالة الشيخ عبد العزيز يجده قد ألف رسالته على المںهج ا ستقرائي التوضيحي تسهي لطلبة
َ
ً
ً
العلم باستعمال مصطلحات بسيطة فيذكر تعريفا
مختصرا لهذه ا لفاظ ومن ث ﱠم يمثل كثر جزئيات الرسالة
ً
لزيادة الفائدة وتسهي على الطالب ).(٨
وبعد ذكر التعريف والمثال يذكر المسائل التي تںدرج تحت المباحث ا صولية التي يذكرها ستيعاب
الموضوع بصورة كاملة.
ابتدأ الشيخ رحمه

ﱠ
الرسالة بمقدمة بسيطة عن تأريخ علم ا صول فذكر أن واضع علم أصول الفقه ومبتكره

هو ا مام الشافعي  -رحمه

ــ ونسب القول با جماع في ذلك ) ،(٩ثم بدأ بذكر تقسيمه للرسالة وقسمه على

أبوب سبعة ،إذ قال" :ا بواب السبعة :الكتاب ،السںة ،ا جماع ،القياس ،استصحاب الحال ،الترجيح ،صفات
المجتهد" ) ،(١٠ثم ذكر في آخر الرسالة خاتمة مختصرة ذكر فيها ا جتهاد وفضل ا جتهاد.
وذكر أقسام الحكم التكليفي وأخذ بمذهب المتكلمين فلم يفرق بين الواجب والفرض ،و بين الكراهة التںزيهية
والكراهة التحريمية ،و بين الباطل والفاسد ).(١١
وقد خالف الشيخ عبد العزيز مذهب جمهور الشافعية ) (١٢عںد ذكره لمسألة نسخ القرآن بالسںة ،فأخذ بقول
ا مام الجويںي من الشافعية وجمهور ا صوليين ) ،(١٣وترك مذهبه فجمهور الشافعية يقولون بعدم جواز نسخ القرآن
بالسںة ،في حين ذهب الجمهور إلى جواز مثل هذا النسخ ).(١٤
ّ
وأما المںهج المتبع في الشرح والتفصيل فقد كان ّ
يفصل في بعض المواضع التي تحتاج إلى تفصيل ،ويختصر
في المواضع التي تحتاج إلى ا سهاب والتفصيل.
والرسالة التي ںحن بصددها قد لفتت اںتباه بعض طلبة العلم وقد وجدت ً
كتابا للشيخ ص ح ّ
عواد الكبيسي قد
ً
موجزا أوضح فيه بعض العبارات ّ
شرح رسالة الشيخ عبد العزيز ً
وبيںه ،على طريقة ّ
شراح متن الورقات
شرحا
السابقين.
اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻲﻧ :ﻣﻨﻬﺞ اﻟﺸﻴﺦ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﻲﻓ ﺗﺪرﻳﺴﻪ ﻟﺮﺳﺎﻟﺘﻪ:
عںدما ألف الشيخ عبد العزيز هذه الرسالة لم تكن من المںاهج المحددة لطلبة المدرسة ا صفية في الجدول
المحدد من قبل دائرة ديوان ا وقاف المركزي ) ،(١٥بل وضعها الشيخ  -رحمه
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المدرسة كون أصول الفقه مهم بهذه الورقات )رﺳﺎﻟﺔ اﻟﺸﻴﺦ( كما هو معروف من الكتب المهمة البدائية لطلبة
العلم ،فكان المںهج المتبع في تدريسه هو حفظ متن الرسالة كمتن لعلم ا صول ،مع شرح موجز لزيادة ا يضاح
لطلبة العلم مع إلزام الطلبة بحفظ الشرح كذلك ،إذ كان الشيخ يقرأ الرسالة على طلبته والطلبة يدوںون الكتاب
عںدهم ).(١٦

اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻲﻧ:
اﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻵﺻﻔﻴﺔ ،واﻟﻤﻨﻬﺞ اﻷﺻﻮﻲﻟ اﻟﻤﺘﺒﻊ ﻓﻴﻬﺎ
سار الشيخ عبد العزيز في المدرسة ا صفية على مںهج علمي رصين من أجل تطوير مستوى الطلبة ،وكان للمدرسة
مںهج خاص في مختلف العلوم ،ومن هذه العلوم التي راعاها الشيخ عبد العزيز مادة علم أصول الفقه ،والتي أوكل
ً ً
بالغا ،فكتب فيها رسالته التي تقدم ذكرها ،وكذا اختار ً
ً
مںهجيا لتدريس الطلبة وتطوير هذا العلم
كتابا
لها اهتماما
لدى طلبة العلم ،ففي هذا المبحث أذكر تأسيس المدرسة بشكل مختصر ،والقاعدة العلمية فيها ،في المطلب
َ
ا ول ،ومن ث ﱠم أذكر المںهج ا صولي المتبع في المدرسة في المطلب الثاںي.
اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول:
اﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻵﺻﻔﻴﺔ ،واﻷرﺿﻴﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻓﻴﻬﺎ
اﻟﻔﺮع اﻷول :اﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻷﺻﻔﻴﺔ :ﺗﺄﺳﻴﺴﻬﺎ ،وأﺷﻬﺮ ﻋﻠﻤﺎﺋﻬﺎ
ﺗﺄﺳﻴﺴﻬﺎ:
تقع المدرسة ا صفية في جامع الفلوجة الكبير ،وهذه المدرسة قبل تسميتها با صفية كاںت تسمى بالمدرسة العلمية
ﱠ
الدينية ،ومن خ ل الكتب المحفوظة في أرشيف المدرسة التي وقعت بين أيديںا يتضح بأن تأسيس المدرسة
كان في ںهاية ا ربعيںات من القرن الماضي ) ،(١٧وفي الكتاب الصادر من مديرية ا وقاف ذي العدد )(٢٣٧٣٤
بتأريخ ) (٣/٩/١٩٦٨تم تغيير ا سم من المدرسة العلمية الدينية إلى المدرسة ا صفية بوثيقة رسمية ) ،(١٨فبقت
هذه التسمية تطلق على المدرسة وهي عامرة بطلبة العلم الشرعي لغاية اليوم.
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أﺷﻬﺮ ﻋﻠﻤﺎﺋﻬﺎ:
تتلمذ على يد الشيخ عبد العزيز في ا صفية ،وقبلها عںدما كان في مديںة هيت كبار علماء العراق وتخرجوا مںها،
الفياض ،والشيخ إبراهيم الجدي ،والشيخ الدكتور علي هاشم ،والشيخ ا ستاذ الدكتور

أمثال الشيخ خليل

عبدالملك السعدي ،والشيخ ا ستاذ الدكتور حمد عبيد ،وأخيه الشيخ ا ستاذ الدكتور أحمد عبيد الكبيسي،
والشيخ الدكتور

مطلك ،والشيخ ا ستاذ المساعد الدكتور حاتم الشجيري ،والشيخ حمزة ،وغيرهم من كبار

علماء العراق ،وهذه المدرسة لم تكن تحتوي على طلبة العلم العراقيين فحسب بل احتوت على العديد من الطلبة
من خارج العراق من أںدوںيسيا ،وںيجريا ،وغيرهما من الدول ).(١٩
اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻲﻧ :اﻷرﺿﻴﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻟﻠﻤﺪرﺳﺔ اﻵﺻﻔﻴﺔ:
ّ
ْ
حازت المدرسة ا صفية جل اهتمام العلماء وطلبة العلم ،لما فيها من أرضية علمية رصيںة تؤهل الطالب بأن
يركب مركب العلماء ،ويلتحق بهم ،فتهيأت المدرسة من قبل الشيخ عبد العزيز السامرائي  -رحمه

ــ من

اختيار مشايخ أكفاء ومںهج علمي رصين كان لهما الدور في إيصال المدرسة ا صفية للمستوى العالي التي تحلم
بها كل المدارس ا س مية إلى يومںا هذا.
ّأما أوقات الدوام والحضور فكان رحمه

يحرص على حضور الطلبة إلى ص ة الفجر وبعد إںهاء ا ذكار

الصباحية وقراءة سورة )يس( يبدأ بتسجيل الحضور ،ثم يبدؤون بمراجعة دروسهم إلى وقت ص ة الضحى ،ومن
بعدها يأخذون استراحة لمدة ساعة ثم يبدؤون بالدروس اليومية إلى وقت الظهيرة ،وبعد اںتهاء ص ة الظهر
والدروس اليومية ووجبة الغداء ،وأخذ قسط من الراحة يبدؤون بدروسهم إلى بعد وقت المغرب يںهون دروسهم
ويتفرغون لص ة المغرب وا وابين ،لحين ص ة العشاء ،وبعد العشاء وص ة الوتر يتدارسون الطلبة فيما بيںهم
لحين مںتصف الليل ،وبعد كل فريضة يقوم الشيخ بتوكيل أحد الطلبة أو من يںوب عںه بتسجيل الحضور ،ومعاقبة
المقصرين مںهم ،وعلى هذا الجدول كان يسير عليه الشيخ رحمه

ا سبوع كله ،فيما كان عطلة المدرسة يومي

الث ثاء والجمعة ،فكان يخصص الث ثاء لمراجعة دروس ا سبوع ،ويوم الجمعة استراحة الطلبة ).(٢٠
وكان الشيخ  -رحمه

 -يتابع جميع أمور المدرسة من احتياجاتهم من مأكل وملبس وفراش ،والوثائق التي

حصلت عليها تؤكد هذه المتابعات مںه  -رحمه
وكما حرص الشيخ  -رحمه
حرص رحمه

.-

 -من اختبار المںهج العلمي الرصين الذي سأذكره في المطلب الثاںي ،كذلك

على اختيار المربين وا ساتذة الذين تربوا على يديه أمثال الشيخ خليل

الفياض ،والشيخ

الدكتور علي هاشم والشيخ ا ستاذ الدكتور عبد الملك السعدي ،والشيخ ا ستاذ المساعد الدكتور حاتم الشجيري
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فبعد حصولهم على ثقة الشيخ في التدريس بعدما وصلوا إلى مراحل متقدمة لديه أوكل مهمة التدريس ومعاوںته
في المدرسة فكاںوا ِںعم المشايخ شهد لهم القاصي والداںي بذلك ).(٢١
وكذا كان الشيخ عبد العزيز  -رحمه

ــ يعتںي بالجاںب الروحي وا يماںي زيادة على الجاںب العلمي ،فكان

الشيخ عبد العزيز قد أوكل مهمة التربية الروحية للشيخ

الفياض الكبيسي  -رحمه

ــ فحين يدخل الشيخ

الفياض إلى المدرسة كان الشيخ عبد العزيز يںهي درسه ويقول) :استفادوا من الصالحين( ) (٢٢فيستمعون
إلى توجيهات الشيخ

الفياض ،ويحضرون معه مجالس الذكر ،وكان يوصي الطلبة بالصبر والتسامح والعفو

والتعاون ويكرر قوله تعالى :ﱡﭐﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗﱘ ﱙ ﱚ ﱛﱠ ) ،(٢٣فهذا هو دور الشيخ
ولم يغفل الشيخ عبد العزيز بالجواںب التثقيفية ،فكان رحمه

الفياض في المدرسة ).(٢٤

ُيعطي ً
درسا في السيرة الںبوية في يوم الجمعة

بعد ص ة الفجر في كتاب )السيرة الںبوية حمد زين الدح ن( ،والث ثاء بعد ص ة الظهر يعطيهم )رياض
الصالحين ل مام الںووي( ).(٢٥
ّأما المںهج العلمي في المدرسة ا صفية لطلبة العلم مںذ دخلوهم للمدرسة إلى وقت حصولهم على ا جازة
ُ
العلمية فكان تحدد باثنتي عشرة سںة ،تمثل الدراسة ا بتدائية ،والمتوسطة وا عدادية ،فالطالب الذي ُيقدم
على مقعد في المدرسة ا صفية يخضع لبعض ا ختبارات التي تؤهله لكي يكون ً
طالبا في هذه المدرسة ،وكان
ںظام المدارس الدينية في بداية ا مر مقيدا بعمر بين الثاںية عشرة سںة إلى الخامسة عشرة ،ثم خاطبت إدارة
المدرسة بكتاب رسمي لغرض إزالة هذا الشرط كون العلم يتقيد بعمر معين فالجميع لهم الحق في الدخول في
المدرسة ) ،(٢٦وهذه المدرسة كاںت موازيه للمدارس ا كاديمية ،ثم تغير ںظام ا صفية فصار على ںظام الثماںي
سںوات ،يكمل فيه الطالب ثم يمںح فيه الشهادة الدينية من المدرسة.
ّ
وأما المواد التي اختارها الشيخ عبد العزيز فهي مواد علمية رصيںة مترتبة على حسب المستوى الدراسي،
وفي أثںاء بحثي في الوثائق التي حصلت عليها وجدت جداول للدروس اليومية ،ووجدت فيها المواد التي كاںوا
يدرسوںها في المدرسة ا صفية ) ،(٢٧وهذه المواد قد راعى فيها الشيخ عبد العزيز المستوى العمري للطالب،
مںها المتون ،ومںها الشروح ،وكل مرحلة دراسة مكمله للمرحلة السابقة ،كي يتخرج الطالب وقد ألم بأكثر العلوم
الشرعية ،وكان يتقيد بالمراحل الدراسية في دروسه بل كان يستمر في إعطاء الدروس ،فإذا أكمل الطالب
دروسه المقررة للسںة الواحدة قبل ںهاية الفترة المحددة ،كان يعطيه ً
كتابا للسںة القادمة لكن في ںهاية السںة ُيطالب
بالمادة العلمية المحددة في الجدول ا متحاںي ،و ُيسلط الشيخ -رحمة  -على جاںب دون جاںب آخر ،فكما
اهتم رحمه بعلوم القرآن والتفسير ،اهتم بالفقه واللغة ،والحديث والعقيدة ،فكما أسلفت لم ُيهمل الشيخ رحمه
ّ
أي جاںب من جواںب العلم والتربية ).(٢٨
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ّ
وأما مادة أصول الفقه فالدائرة ديوان ا وقاف في بغداد قد حددت دراسة ا صول في السںة الثامںة ،والتاسعة
بحسب الجدول الذي حصلت عليه ) ،(٢٩وكان الشيخ  -رحمه

 -يضيف كتابين سأذكرهما بالتفصيل فيما بعد

زيادة على الكتاب المقرر من دائرة ديوان ا وقاف ).(٣٠
وكان الصف السادس والتاسع يخضعان متحان مركزي ،والمركز ا متحاںي كان في مديںة الرمادي )،(٣١
ﱠ
خصوصا ،وباقي المواد ً
ً
عموما
وبحسب سجل درجات الطلبة فإن المستوى العلمي للطلبة في مادة أصول الفقه
كاںت عالية ،فهذا دليل على المستوى العلمي العالي للطلبة ).(٣٢
اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻲﻧ:
ﻣﻨﺢ اﻟﺸﻬﺎدة اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻲﻓ اﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻵﺻﻔﻴﺔ ،واﻟﻤﻨﻬﺞ اﻷﺻﻮﻲﻟ ﻓﻴﻬﺎ
ً
اسيا لتحديد المواد التي ُت ّ
جدو در ً
درس للطالب في السںة الدراسية الواحدة ،لكن
وضعت دائرة التعليم ا س مي
الشيخ عبد العزيز لم يتقيد بهذا الجدول ،بل زاد بعض الكتب التي وجد فيها مںفعة لطالب العلم ،وقد حظي
علم أصول الفقه اهتمام الشيخ عبد العزيز  -رحمه

ــ فألف رسالة أسماها )علم أصول الفقه( ،تكلم فيها على

أساسيات ا صول ،زيادة على كتاب )جمع الجوامع( ،فهذان الكتابان لم يكوںا في ضمن المںهج المقرر من دائرة
التعليم أقره الشيخ لفائدة طالب العلم.
وفي هذا المطلب سأبين كيفية مںح الشيخ الشهادة العلمية في المدرسة ا صفية ،والمںهج العلمي في علم
ا صول الذي أقره الشيخ عبد العزيز السامرائي  -رحمه
ْ
المتعبة في تدريسه للكتاب بشكل مختصر إن شاء .

 ،-وأتكلم على كل كتاب يخص ا صول والمںهجية

اﻟﻔﺮع اﻷول :ﻣﻨﻬﺞ اﻟﺸﻴﺦ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﻲﻓ ﻣﻨﺤﻪ ﻟﻠﺸﻬﺎدة اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ
العديد من طلبة الشيخ عبد العزيز ممن أكملوا المںهج العلمي عںده لم يكوںوا قد حصلوا على ا جازة العلمية
ﱠ
من الشيخ رحمه وعںد السؤال عن السبب وجدت أن أكثرهم قد قالوا بأن ا جازة لم تكن شغلهم الشاغل بل
ﱠ
كاںت دراستهم من أجل اكتساب العلم ،فالذين حصلوا على إجازة الشيخ عبد العزيز كاںوا معدودين مع أن طلبة
ُ
الشيخ كاںوا كثر ،وعںد لقائي مع بعض الطلبة الذين أكملوا في المدرسة ا صفية كالشيخ حاتم الشجيري ،والشيخ
مطلك وسؤالي لهم عن ا جازة قالوا :لم ںمںح ا جازة من الشيخ لكون ا جازة لم تكن بالحسبان ،وكان الشغل
الشاغل لديںا اكتساب العلم من الشيخ -رحمه
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لكن بالمقابل كان لبعض طلبة العلم ّ
ممن درسوا عںد الشيخ  -رحمه
العلمية أمثال الشيخ إبراهيم الجدي  -رحمه
حفظهما

 -والشيخ خليل

 -الشرف في الحصول على ا جازة

الفياض ،والشيخ عبد الملك السعدي -

ــ بعد إكمالهم للمںهج العلمي الذي كان يضعه الشيخ عبد العزيز  -رحمه

.-

والسںوات التي تمںح فيه الشهادة العلمية في المدرسة كاںت تستمر لغاية اثنتي عشرة سںة ،ثم تقلصت سںوات
الدراسة إلى ثماںي سںوات ،وبعد خروج الشيخ عبد العزيز من إدارة ا صفية ،تقلصت مدة الدراسة في المدرسة
إلى ست سںوات كںظام الدراسة الثاںوية ).(٣٤
اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻲﻧ :اﻟﻤﻨﻬﺞ اﻟﻌﻠﻤﻲ ﻷﺻﻮل اﻟﻔﻘﻪ ﻲﻓ اﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻷﺻﻔﻴﺔ
ً ﱠ
ُ
أسلفت سابقا فإن دائرة ديوان ا وقاف كاںت ترسل المواد الدراسية بصورة عامة للشيخ عبد العزيز لكن
كما
ً
الشيخ لم يتقيد بالمںهج ُ
المرسل ،فقد كان يضيف بعض الكتب الذي يراه مكم لطالب العلم ،والذي يخصںي
في بحثي هو مںهج أصول الفقه في المدرسة ا صفية.
من المقررات لمادة أصول الفقه في المدرسة ا صفية هو كتاب متن )المںار( في أصول الفقه الحںفي ،وكان
هذا الكتاب يدرس مدة سنتين على جزأين في المرحلة الثامںة والتاسعة ،لكن من خ ل مقابلتي لمشايخ ا صفية
ُ
وجد ﱠأن الشيخ رحمه يعتںي ً
كثيرا با صول فيلزم الطالب من السںة ا ولى بدراسة ا صول وكان مںهجه على
الںحو التالي:
في السںة ا ولى ُيدرس الشيخ رحمه

ط به رسالته التي ألفها على غرار متن الورقات ل مام الجويںي التي

أسماها )رسالة في علم أصول الفقه( ،مع وجود زيادات له ،فكان المتن ملزما به الطالب بحفظه ،فكان الشيخ
يقرأ الرسالة على الط ب ،والط ب يدوںون ما يقرأه عليهم ،وبعد إںهاء درس المتن يشرع في الشرح ،وكذا الشرح
مطالب به الطالب ،وهذه الرسالة لم تكن موجودة في مںهج التعليم ا س مي المرسل إلى الشيخ ).(٣٥
ﱠ
ُ
وكما أسلفت عںد ذكري لمںهج الشيخ عبد العزيز في رسالته فإن الرسالة كاںت قد كتبت للطلبة المبتدأين
ولهذا استعمل أسهل العبارات ،وأخذ من الموضوعات ما يحتاجه المبتدأ من تعريف ا صول والفقه ،وبعض
أساسيات ا صول ،فهذه الرسالة تقابل متن ا جرومية في الںحو ،ومتن الغاية في الفقه ،وغيرها من المتون سهلة
العبارة ،وسهلة الحفظ.
وفي السںة الثاںية ُيعطي الشيخ عبد العزيز ــ رحمه

 ًدرسا في )جمع الجوامع في أصول الفقه( ل مام

السبكي رحمه  ،وهذا الكتاب من أشهر الكتب ا صولية في المذهب الشافعي ،وقد جمع فيه مؤلفه كل القواعد
والمباحث ا صولية في المذهب ،ولهذا ُيعد ً
خاتما للكتب ا صولية في المذهب الشافعي ،وهذا الكتاب كما هو
معروف محط أںظار أكثر ا صوليين ولهذا ُيعد من أكثر الكتب التي شرحت بشروح وحواش مختلفة.
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اعتںى الشيخ  -رحمه

ْ
 -بصورة كبيرة بهذا الكتاب ،وكان طريقة شرحه أن يعطي المتن للطلبة لكن يلزمهم

بحفظ المتن بل يفصل القول في حل عبارات الكتاب والطالب ملزم بفهم الشرح وحفظه ،فكان الشيخ  -رحمه
 يعطيهم الشرح ال زم للكتاب ،والطالب يبحث في الشروح والحواشي لزيادة الفائدة والفهم ،و يقتصرون علىشرح الشيخ  -رحمه  ،-وكان وضع الشيخ  -رحمه  -لهذا الكتاب في ضمن المںهج كي يكون الطالب ُملما
بأصول الشافعية فيما يقابل كتاب المںار الذي حددتها مديرية ديوان ا وقاف ،وقد حصلت على بعض الورقات
ﱠ
التي تؤيد بأن الكتاب قد ُدرس في المدرسة على يد الشيخ عبد العزيز ).(٣٦
وهذا الكتاب يزال إلى يومںا هذا يعتںي به أكثر العلماء ّ
ممن درسوا على يد الشيخ عبد العزيز ،و ُيجاز
ّ
طالب العلم إ إذا أكمل هذا الكتاب هميته العظمى ،ومكاںته العالية ،فقد ألفه ا مام السبكي على وفق ما
ّرجح في المذهب الشافعي ،فابتدأ في ذكر مقدمة عن ا صول ،ثم قسم الكتاب على سبعة أقسام ،وذكر في أول
ْ
ا قسام القرآن الكريم ،ففصل القول فيه ،وكان مںهجه فيه أن يوجز العبارة ،لكن بألفاظ تحتوي على معان كبيرة،
ً
ً
موجزا للمصطلحات فيما يراه ا نسب وا رجح ،وكذا جاء بأكثر المسائل
وفي بداية كل مبحث يذكر تعريفا
ا صولية ،واعتںى ً
كثيرا في المسائل التي وقع فيها ا خت ف بين ا صوليين ويحرر محل ا خت ف ثم يضع ما
ْ
يراه ا رجح بين ا قوال بأن ُيقدم الراجح ويؤخر الضعيف المرجوح.
وفي السںة الثامںة والتاسعة ُيلزم الطالب في المدرسة ا صفية بالكتاب المقرر لعلم ا صول وهو متن )المںار(
إذ كان ُيقسم الكتاب على جزأين ،في كل سںة يدرس الطالب ً
جزء من الكتاب.
ﱠ
ومن خ ل لقائي ببعض مشايخ ا صفية قالوا ّلي بأن كتاب المںار هو المںهج ا صولي الملزم لطالب المدرسة
ْ
أن ُيجري فيه ا متحاںات الںهائيةّ ،أما باقي الكتب ا صولية التي يدرسها الشيخ ف يدخل في ضمن المںهج
ُ
ا متحاںي ،وهذا ما وجده في الجدول لںهاية ا متحاںات ،فكتاب المںار قد أدخل في ضمن المواد المقررة ،أما
رسالة الشيخ في ا صول ،وجمع الجوامع لم يكوںا في ضمن المںهج المقرر كما أسلفت ،وإدخال هذين الكتابين
في المںهج لزيادة ملكة الطالب و سيما أن الكتابين في أصول المذهب الشافعي ،والمںار في أصول الحںفية.
ُ
ومتن المںار كما هو معروف ل مام النسفي  -رحمه ــ ُيعد من أمات الكتب التي أولفت على مںهج الحںفية،
فهو في مقابلة كتاب جمع الجوامع عںد الشافعية ،وهو محط أںظار العلماء والشراح كذلك ،والمںهج الذي سار
عليه ا مام النسفي في أول كتابه هو البداية بالبسملة والحمدله ،ثم بدأ في تقسيم الكتاب على أربعة أقسام ذكر
ا صلية في البداية ،ثم ذكر القسم الرابع وهو القياس ،فقال" :أعلم أن أصول الشرع ث ثة الكتاب والسںة وإجماع
ً
ْ
ا مة ،وا صل الرابع القياس" ) ،(٣٧ومںهجه كمںهج باقي ا صولي في التأليف ،بأن يذكروا تعريفا للباب ،ثم أركاںه
وأقسامه وشروطه.
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ثم بعد ذلك ذكر الحقوق المتعلقة في ذمة ا نسان وهي أربعة وهي حقوق
وحق

وحقوق العباد ،وحقوق مشتركة

هو الغالب ،وكذا القسم الرابع مشتركة لكن حق العبد هو الغالب.

ثم شرع في بيان ا هلية ،وما يتعلق به من شروط ،وعوارض هذه ا هلية ،وأقسام هذه العوارض.
وكذا من مںهجه في كتابه كان يذكر بعض القواعد ا صولية في المذهب وما يںدرج تحته من المسائل الفقهية،
ويذكر ا خت ف ا صولي في داخل المذهب ،وكذا ما حصل فيه ا خت ف بين الحںفية والشافعية ،مع ذكر وجه
ا خت ف بيںهما.

ﺧﺎﺗﻤﺔ:
الحمد

رب العالمين ،والص ة والس م على المبعوث رحمة للعالمين ،وعلى آله وصحبه أجمعين.

ّأما بعد:
من خ ل هذا البحث توصلت إلى مجموعة من الںتائج أوجزها بما يأتي:
 .١ألف الشيخ عبد العزيز رسالته في ا صول على مںهج العلماء السابقين ،وراعى في كتابه المستوى العلمي
ُ
للطلبة ،فهذه الرسالة تعد من المؤلفات السهلة للطالب المبتدأ ،ولهذا كان يعطيه الشيخ للطالب في السںة
ا ولى.
 .٢كان الشيخ رحمه

صاحب القرار في المدرسة ،فكان له الص حية الكاملة في إعطاء الطالب المںهج

ً
مںاسبا له ،فبعض الطلبة كان يںجز مفردات سںوات ث ثة في سنتين ،ومںهم من يںجزه في
الدراسي بما يراه
سنتين ،فلم يتقيد رحمه
 .٣لم يلتزم الشيخ رحمه

بتعليمات مديرية ديوان ا وقاف.
بالمواد المرسلة من ديوان ا وقاف ،بل زاد كتبا ومںاهج أخرى وجدها ذات أهمية

للطالب ،ومن هذه المواد كتابه الرسالة ،وكذا جمع الجوامع في ا صول.
 .٤أسس الشيخ رحمه

في المدرسة ا صفية القواعد التي قامت عليها المدرسة بعد رحيله ،وا ساس الذي

اعتںى به الشيخ يزال إلى يومںا هذا تقوم المحافظة عليهم ،و يزال الںاس مںتفعين بعلهم.
 .٥المدرسة كاںت و تزال حاضںة للعلم والعلماء ،وخرجت العشرات من العلماء الذين يشهد له الںاس بالعلم
والتقى.

اﻟﺒﺎﺣﺚ
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اﻟﺤﻮاﺷﻲ:
) (١الحواشي :يںظر :العزاوي ،خالد ،١٤٢٤ ،الشيخ عبد العزيز سالم السامرائي ،حياته وجهوده العلمية في الفقه والفتوى ،رسالة
ماجستير .الجامعة ا س مية ــ بغداد(١٧) ،
) (٢الشيخ عبد العزيز السالم السامرائي ،تاريخ ا سترجاع ،١٩/٤/٢٠١٩ :نشر بموقعhttp://www.alkeltawia.com/ :
site2/pkg09/index.php?cat=527&dir=dpages&ex=2&lang=1&page=show

) (٣يںظر :المحمدي،

١٤٣٠ ،ه ،تأريخ الفلوجة من الجذور إلى مںتصف القرن العشرين ،الطبعة الثاںية ،مجلة الروافد ــ

الفلوجة ،ط١٤٣٠) :٢ه _ ٢٠٠٩م((١٤٤) ،
) (٤يںظر :الشيخ عبد العزيز سالم السامرائي ،حياته وجهوده العلمية في الفقه والفتوى(١٩_١٨) :
) (٥عبد العزيز السامرائي ،تاريخ ا سترجاع ،١٩/٤/٢٠١٩ :نشر بموقعhttps://ar.wikipedia.org/wiki/ :

عبد_العزيز_السامرائي
) (٦ألف رحمه

مؤلفات في العقيدة والفقه وا صول والںحو والصرف والب غة والمںطق

) (٧اختلف أهل ا صول في مںهجهم بكتابة ا صول على ث ثة مںاهج :المںهج ا ول :مںهج المتكلمين :وهذا مںهج جمهور
ا صوليين من المالكية والشافعية والحںابلة والزيدية وا مامية والمعتزلة وغيرهم من المذاهب ا س مية ا خرى اعتمدوا في أثںاء
مهم في المباحث ا صولية على التحقيق المںطقي الدقيق للقواعد ا صولية معتمدين في أقوالهم على الحجج والبراهين وتأييد
العقل رائهم ً
بعيدا عن ا ںتقاء من المسائل الفقهية في ذكرهم للمباحث ا صولية ،فكاںت القواعد ا صولية هي الحاكمة والتي
تخضع المسائل إلى هذه القواعد .المںهج الثاںي :مںهج الحںفية :وهذا مںهج أئمة الحںفية في ا صول  ،فقد خالفوا غيرهم من
ﱠ
ا صوليين في مباحث أصولية ،إذ أںهم قد استخلصوا من المسائل الفقهية والمسائل التي أثرت عن الصحابة والتابعين القواعد
ً
ً
علميا لمسائلهم كوںهم قد
ا صولية فهذه القواعد خاضعة لهذه المسائل ،ولهذا أكثروا من ذكر المسائل ،ولهذا كاںت تحلي تهم تحلي
أخضعوا مسائلهم لهذا المںهج ،ومن المخالفات التي حصلت بين المںهجين في مسألة الد ت والمفاهيم ،وكذا في تقسيمات السںة
من حيث طرق وصوله إليںا فكان تقسيمهم ث ثي ،وكذا في تقسيمات ا حكام التكليفية فهم قد فرقوا بين الواجب والفرض ،وغيرها
من المسائل .المںهج الثالث :مںهج بين المںهجين :وهذا المںهج سار عليها أغلب علماء ا صول بعد القرن السادس كالقرافي،
والساعاتي ،وا سںوي ،والسبكي ،وابن القيم والمعاصرين في محاولة مںهم الجمع بين المںهجين ،بتقليل بعض الفروق ومحاولة دمج
المںهجين السابقين ،باستعمال العقل والمںطق في مںهجهم في تحليل القواعد ا صولية ،وتطبيق هذه القواعد على المسائل الفقهية.
يںظر :أبو زهرة،

 ،أصول الفقه ،دار الفكر العربي ــ مصر ،(٢٤_٢١) ،الزلمي ،مصطفى ،أصول الفقه في نسيجه الجديد ،الطبعة

العاشرة ،مطبعة الخنساء ــ بغداد(١١_١٠) ،
)ّ (٨
صرح بها الشيخ ا ستاذ المساعد الدكتور حاتم الشجيري في مقابلة معه بتأريخ ،(١٧/٨/٢٠١٩) :والشيخ الدكتور

مطلك

في مقابلة معه بتأريخ(٢٥/٨/٢٠١٩) :
) (٩فهو بذلك خالف القول الصحيح وهو أن أول من تكلم في علم أصول الفقه هو ا مام جعفر الصادق  ،ثم تبعه ا مام أبو
يوسف تلميذ ا مام أبو حںيفة ــ رحمهما

 ،-لكن أول من دون هو ا مام الشافعي ،فالصحيح المتكلم ا ول هو ا مام جعفر

الصادق ،والمدون ا ول هو ا مام الشافعي ،يںظر :أصول الفقه بي زهرة(١٥) :
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) (١٠لم يذكر  -رحمه

 -باقي أدلة ا حكام كا ستحسان ،والمصالح المرسلة ،والعرف بل أقتصر على خمسة أدلة ،وترك الباقي

) (١١مذهب الحںفية هو القول بالتفريق بين هذه المصطلحات ،فالفرض والواجب لفطين لشيئين مختلفين ،بيںما مذهب المتكلمين
ﱠ
ذهبوا إلى أن هذين اللفظين لشيء واحد فلم يفرقوا بيںهما
) (١٢ذهب جمهور الشافعية في عدم جواز نسخ القرآن الكريم بالسںة الںبوية ،فهم بذلك خالفوا مذهب جمهور ا صوليين القائلين
بالجواز ،يںظر :يںظر :الشافعي،

١٣٨٥ ،ه ،الرسالة ،الطبعة ا ولى ،مكتبه الحلبي ــ مصر ،(١/١٠٦) ،والشيرازي ،إبراهيم١٤٢٤ ،هـ،

اللمع في أصول الفقه :الطبعة الثاںية ،دار الكتب العلمية ــ بيروت ،(٥٩) ،والزركشي ،بدر الدين

١٤٢١ ،ه ،البحر المحيط في

أصول الفقه ،دار الكتب العلمية ــ بيروت(٣/١٨٧) ،
) (١٣يںظر :الجصاص ،أحمد١٤١٤ ،ه ،الفصول في ا صول :الطبعة الثاںية ،وزارة ا وقاف الكويتية ــ الكويت ،(٢/٣٤٥) ،وابن
القصار ،أبو الحسن١٤٢٠ ،ه ،مقدمة في أصول الفقه ،الطبعة ا ولى ،دار المعلمة ــ الرياض ،(٢٩٧) ،والهروي ،يحيى١٤٣٤ ،ه ،المجزي
في أصول الفقه ،الطبعة ا ولى ،(١/٤١٢) ،والمعتزلي،

١٤٠٣ ،ه ،المعتمد ،الطبعة ا ولى ،دار الكتب العلمية ــ بيروت،(١/٣٩٥) ،

والشريف المرتضي ،علي ،الذريعة إلى أصول الشريعة :اللجںة العلمية في مؤسسة ا مام الصادق ــ قم ،(٣٣٠) ،والظاهري ،علي،
ا حكام في أصول ا حكام ،دار ا فاق الجديدة ــ بيروت ،(٤/١٠٧) ،والجويںي ،عبدالملك ،التلخيص في أصول الفقه ،دار البشائر
َْ َ
ا س مية ــ بيروت ،(٢/٥١٦) ،والكل َوذاںي ،محفوظ١٤٠٦ ،ه ،التمهيد في أصول الفقه ،الطبعة ا ولى ،مركز البحث العلمي وإحياء
التراث ا س مي  -جامعة أم القرى ،(٢/٣٦٩) ،والشماخي ،احمد١٤٠٤ ،ه ،مختصر العدل وا ںصاف ،وزارة التراث القومي والثقافة
ــ ُعمان(٤٤) ،
ﱠ
) (١٤يتبين في هذه المسألة بأن الشيخ رحمه

قد سار على مںهج ا مام الجويںي في كل مسألة ولم يذكر ما ذهب إليه جمهور

الشافعية في عدم جواز نسخ القرآن بالسںة الںبوية
) (١٥عںد اط عي على جداول الدروس اليومية لم أجد هذه الرسالة من ضمن المواد المقررة ،يںظر وثيقة(١) :
)ّ (١٦
صرح بها الشيخ ا ستاذ المساعد الدكتور حاتم الشجيري في مقابلة معه بتأريخ ،(١٧/٨/٢٠١٩) :والشيخ الدكتور

مطلك

في مقابلة معه بتأريخ(٢٥/٨/٢٠١٩) :
) (١٧وثيقة تؤيد تسمية المدرسة بالمدرسة العلمية ،وكذا تأريخ الوثيقة في ںهاية ا ربعيںات من القرن الماضي رقم(٢) :
) (١٨وثيقة رقم(٣) :
ﱠ
) (١٩وثيقة رقم (٤) :تؤيد بأن هںاك طلبة من خارج العراق
ً
) (٢٠ںق عن الشيخ ا ستاذ المساعد الدكتور حاتم الشجيري حفظه

بتأريخ ،(١٧/٨/٢٠١٩) :والشيخ ا ستاذ الدكتور مشعان

سعود بتأريخ(٢٥/٨/٢٠١٩) :
ً
) (٢١ںق عن الشيخ ا ستاذ الدكتور مشعان سعود بتأريخ(٢٥/٨/٢٠١٩) :
ً
) (٢٢ںق عن الشيخ ا ستاذ المساعد الدكتور حاتم الشجيري من سماعه من الشيخ عبد العزيز بتأريخ(١٧/٨/٢٠١٩) :
) (٢٣سورة آل عمران :من ا ية(١٣٤) :
ً
) (٢٤ںق عن الشيخ ا ستاذ الدكتور مشعان سعود بتأريخ(٢٥/٨/٢٠١٩) :
ً
) (٢٥ںق عن الشيخ ا ستاذ الدكتور مشعان سعود بتأريخ(٢٥/٨/٢٠١٩) :
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) (٢٦يںظر وثيقة رقم (٥) :الداعية إلى إلغاء شرط العمر
) (٢٧يںظر جدول الدروس اليومية رقم الوثيقة(١) :
ً
) (٢٨ںق عن الشيخ ا ستاذ الدكتور مشعان سعود بتأريخ(٢٥/٨/٢٠١٩) :
) (٢٩وثيقة رقم(١) :
ً
) (٣٠ںق عن الشيخ ا ستاذ المساعد الدكتور حاتم الشجيري بتأريخ(١٧/٨/٢٠١٩) :
) (٣١وثيقه (٦) :بتوقيع الشيخ عبد العزيز على درجات الطلبة ،وكتابته  -رحمه

 -على طلبة السادس والتاسع بأن الطلبة

يخضعون إلى امتحان مركزي في مركز الرمادي
) (٣٢ںموذج من سجل الدرجات التي حصلت عليها وفيها درجات الطلبة في مادة ا صول(٧) :
ً
) (٣٣ںق عن الشيخ ا ستاذ المساعد الدكتور حاتم الشجيري في مقابله معه بتأريخ(١٧/٨/٢٠١٩) :
ً
) (٣٤ںق عن الشيخ ا ستاذ الدكتور مشعان سعود في مقابلة معه بتأريخ(٢٥/٨/٢٠١٩) :
ً
) (٣٥ںق عن الشيخ الدكتور مطلك في مقابلة معه بتأريخ(٢٥/٨/٢٠١٩) :
ً
) (٣٦ںق عن الشيخ ا ستاذ المساعد الدكتور حاتم الشجيري في مقابلة معه بتأريخ(١٧/٨/٢٠١٩) :
) (٣٧النسفي ،عبد ١٣١٦ ،ه ،متن المںار ،دار سعادات – أيران.(٢) ،

ﻣﺼﺎدر
اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﻳﻢ
 .١ابن القصار ،أبو الحسن١٤٢٠ ،ه ،مقدمة في أصول الفقه ،الطبعة ا ولى ،دار المعلمة – الرياض.
 .٢أبو زهرة،

 ،أصول الفقه ،دار الفكر العربي – مصر.

 .٣الجصاص ،أحمد١٤١٤ ،ه ،الفصول في ا صول :الطبعة الثاںية ،وزارة ا وقاف الكويتية  -الكويت.
 .٤الجويںي ،عبدالملك ،التلخيص في أصول الفقه ،دار البشائر ا س مية – بيروت.
 .٥الزركشي ،بدر الدين

١٤٢١ ،ه ،البحر المحيط في أصول الفقه ،دار الكتب العلمية – بيروت.

 .٦الزلمي ،مصطفى ،أصول الفقه في نسيجه الجديد ،الطبعة العاشرة ،مطبعة الخنساء – بغداد.
 .٧الشافعي،

١٣٨٥ ،ه ،الرسالة ،الطبعة ا ولى ،مكتبه الحلبي – مصر.

 .٨الشريف المرتضي ،علي ،الذريعة إلى أصول الشريعة :اللجںة العلمية في مؤسسة ا مام الصادق – قم.
 .٩الشماخي ،احمد١٤٠٤ ،ه ،مختصر العدل وا ںصاف ،وزارة التراث القومي والثقافة – ُعمان.
 .١٠الشيخ عبد العزيز السالم السامرائي ،تاريخ ا سترجاع ،١٩/٤/٢٠١٩ :نشر بموقع:
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http://www.alkeltawia.com/site2/pkg09/index.php?cat=527&dir=dpages&ex=2&lan
g=1&page=show

 .١١الشيرازي ،إبراهيم١٤٢٤ ،هـ ،اللمع في أصول الفقه :الطبعة الثاںية ،دار الكتب العلمية – بيروت.
 .١٢الظاهري ،علي ،ا حكام في أصول ا حكام ،دار ا فاق الجديدة – بيروت.
 .١٣عبد العزيز السامرائي ،تاريخ ا سترجاع ،١٩/٤/٢٠١٩ :نشر بموقع:

https://ar.wikipedia.org/wik

i/عبد_العزيز_السامرائي
 .١٤العزاوي ،خالد ،١٤٢٤ ،الشيخ عبد العزيز سالم السامرائي ،حياته وجهوده العلمية في الفقه والفتوى ،رسالة
ماجستير .الجامعة ا س مية  -بغداد.
َْ َ
 .١٥الكل َوذاںي ،محفوظ١٤٠٦ ،ه ،التمهيد في أصول الفقه ،الطبعة ا ولى ،مركز البحث العلمي وإحياء التراث
ا س مي  -جامعة أم القرى.
 .١٦المحمدي،

١٤٣٠ ،ه ،تأريخ الفلوجة من الجذور إلى مںتصف القرن العشرين ،الطبعة الثاںية ،مجلة

الروافد – الفلوجة.
 .١٧المعتزلي،

١٤٠٣ ،ه ،المعتمد ،الطبعة ا ولى ،دار الكتب العلمية – بيروت.

 .١٨النسفي ،عبد ١٣١٦ ،ه ،متن المںار ،دار سعادات – أيران.
 .١٩الهروي ،يحيى١٤٣٤ ،ه ،المجزي في أصول الفقه ،الطبعة ا ولى.
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اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ:

وثيقة رقم(١) :

وثيقة رقم(٢) :
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(٣) :وثيقة رقم

(٤) :وثيقة رقم
DOI 10.18502/kss.v4i8.7191
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(٥) :وثيقة رقم

(٥) :وثيقة رقم
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One of the most successful scholars in this field is Professor Ahmed Al-Kubaisi, whose
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 و يزال رجالها يتألقون في ميادين العلم والمعرفة ومجا تها،ما زالت روائح ا صفية يفوح عبيقها هںا وهںاك
ً
ً
 وقد برز من ا صفية رجال اںتشر.وتفسيرا
ومن أشرف تلك المجا ت ما يتعلق بخدمة كتاب تعالى ت وة
 وكان من بيںهم ا ستاذ الدكتور،تعالى وتفسيره

ںتاجهم العلمي والفكري والدعوي في ميادين خدمة كتاب
ُ
أحمد الكبيسي
ٍ وجاء بحثي في مقدمة،( وهو كتاب )أحسن القصص في القرآن الكريم،فدرست أحد مؤلفاته

are credited.
Selection and Peer-review under
the responsibility of the AICHS
Conference Committee.

 أما المقدمة فقد مهدت فيها بعض أهداف البحث والتي من خ لها عالجت فيها بعض المش ت:ومطلبين
ً
ً
،( أحمد عبيد الكبيسي وكتابه أحسن القصص تعريفا وبياںا.د.التي عںت للباحثـ وأما المطلب ا ول فعںواںه )أ
. ثم الخاتمة وفيها أهم الںتائج،(وعںوان المطلب الثاںي )جهود الكبيسي في كتابه أحسن القصص ومںهجه وموارده
Keywords: Asfiya, efforts, interpretation, Ahmed Kubaisi, the best stories.
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اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ:
الحمد

ً
الذي جعل كتابه ً
متجددا يروي كل من يںهل مںه أو يغترف والص ة والس م على سيدںا
ينبوعا

الذي هداںا إلى الصراط المستقيم وعلى آله وصحبه والتابعين وبعد:
فما زالت روائح ا صفية يفوح عبيقها هںا وهںاك ،و يزال رجالها يتألقون في ميادين العلم والمعرفة ومجا تها
ً
ً
وتفسيرا.
ومن أشرف تلك المجا ت ما يتعلق بخدمة كتاب تعالى ت وة
وقد برز من ا صفية رجال اںتشر ںتاجهم العلمي والفكري والدعوي في ميادين خدمة كتاب

تعالى وتفسيره،

وكان من بيںهم ا ستاذ الدكتور أحمد الكبيسي وقد اںصب بحثي على أحد مؤلفاته ،وهو كتاب )أحسن القصص
في القرآن الكريم( ،وجاء في مقدمةٍ ومطلبين:
أما المقدمة فقد مهدت فيها بعض أهداف البحث والتي من خ لها عالجت فيها بعض المش ت التي عںت
للباحث.
ً
ً
وأما المطلب ا ول :أ.د .أحمد عبيد الكبيسي وكتابه أحسن القصص تعريفا وبياںا.
ً
أو  :ںبذة مختصرة عن سيرة ا ستاذ الدكتور الشخصية والعلمية.
ً
ثاںيا :تعريف بالكتاب.
المطلب الثاںي :جهود الكبيسي في كتابه أحسن القصص ومںهجه وموارده:
ً
أو  :جهوده الشخصية من جهة " عرض مادة الكتاب واستد ته".
ً
ثاںيا :مںهج الكبيسي في الكتاب.
ثالثا :موارد الكتاب وإحا ته.
ثم الخاتمة وفيها أهم الںتائج.

اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول
أ.د .أﺣﻤﺪ ﻋﺒﻴﺪ اﻟﻜﺒﻴﺴﻲ وﻛﺘﺎﺑﻪ أﺣﺴﻦ اﻟﻘﺼﺺ ﺗﻌﺮﻳﻒ وﺑﻴﺎن
ً
أو  :ںبذة مختصرة عن سيرة ا ستاذ الدكتور الشخصية والعلمية:
هو الدكتور الشيخ أحمد بن عبيد بن عبد

بن حمد الكبيسي الطائي ،ولد في الفلوجة عام ١٩٣٥م ،ودرس

في مدارسها الحكومية ،ثم اںتظم في المدرسة العلمية الدينية "ا صفية" عام ١٩٤٦م ،وتخرج فيها عام ١٩٥٢م.
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وواصل دراسته العلمية ودخل جامعة ا زهر المصرية كلية الشريعة والقاںون وحصل على شهادة البكالوريوس
عام ١٩٥٦م ،وبعد ذلك حصل على شهادة الماجستير في الفقه المقارن من الجامعة ںفسها في عام ١٩٦٨م ،ثم
الدكتوراه في الفقه الجںائي من جامعة ا زهر عام ١٩٧٠م.
وقد شغل مںاصب علمية كثيرة ،أهمها:

)(١

 .١معيد في كلية ا داب قسم الشريعة ١٩٦٨م.
 .٢تدريسي في جامعة بغداد كلية ا داب قسم الشريعة عام ١٩٧١م.
 .٣تدريسي في كلية الحقوق جامعة بغداد عام ١٩٧٥م.
ُ .٤عين ً
رئيسا لقسم الدراسات ا س مية في جامعة ا مارات العربية المتحدة عام ١٩٧٦م.
 .٥رئيس لقسم الشريعة في كلية القاںون بجامعة بغداد عام ١٩٨٠م.
وله مشاركات في مؤتمرات وںدوات علمية كثيرة ،ومحافل ومهرجاںات مختلفة في البلدان العربية
)(٢

وا س مية.
ّ
له مؤلفات كثيرة في مختلف الموضوعات الفقهية والعلمية والتفسيرية ،مںها:
 -١أحكام السرقة في الشريعة والقاںون
 -٢ا حوال الشخصية في الفقه والقضاء والقاںون
 -٣المرأة والسياسة في صدر ا س م.
 -٤فلسفة ںظام ا سرة في ا س م
-٥حقوق المتهم في الفقه الجںائي ا س مي
 -٧تحقيق كتاب فقه الملوك ومفتاح الريتاج المرصد على كتاب الخراج.
 -٨كتاب تحليلي في أحوال الصحابة الكرام رضي

عںهم.
)(٣

 -٩أحسن القصص في القرآن الكريم الذي ںحن بصدده.
ً
ثاںيا :التعريف بالكتاب "أحسن القصص في القرآن الكريم":
ُ
ً
خر َج الكتاب مؤلفا من قبل مجموعة من المتخصصين والمشاركين ،كان ا ستاذ الدكتور أحمد عبيد الكبيسي
أ
ِ
له مؤ ًلفا ومشرفا ،ساعده في ذلك مجموعة من الباحثين والفںيين ممن كان له ٌ
دور في إبرازه بهذا الشكل ،سواء
كان في كتابته القصصية ،أو في الرسومات الموجودة داخل الكتاب ،وبيد خطاط متخصص للعںواںات الرئيسة
في الكتاب ،وقد أخرج الكتاب بطريقة العرض المسرحي ،فخرج الكتاب إليںا بصورة فںية بديعة.
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ّ
ُ
وقد ألف هذا الكتاب على شكل قصص ذ كرت في القرآن الكريم ،كما هو واضح من عںواںه الذي أسماه
مؤلفه" :أحسن القصص في القرآن الكريم".
بيد أںه لم يكن للكتاب مقدمة و خاتمة كبقية الكتب ،وبعد اتصال هاتفي للمؤلف عن سبب ذلك ،أجاب
ُ
بأن سبب تأليفه الكتاب كان على عجلة من ا مر ،إذ قد ط ِلب مںي تأليفه من بعض الجهات القريبة ،وكںت
ً
بدعوة خاصةٍ للتدريس في أحد البلدان العربية ،فكتبته وأرسلته للطبع ،ولم أتنبه
عازما على السفر خارج العراق
ٍ
على ترك المقدمة أو الخاتمة.
بدأ الكتاب بأول قصة وهي بعںوان بدء خلق ،تحدث فيها المؤلف عن خلق
وأرض وأںهار وبحار وجبال وںباتات وأشجار وںجوم وكواكب ،وكيف قدر

تعالى للمخلوقات من سماء

تعالى مصادر القوة وا رزاق لهذه

المخلوقات.
وبعد ذلك عرج المؤلف على خلق الم ئكة والجن وكيف صںف الم ئكة إلى تصںيفات
ٌ
مأمور به وموكل به.

ًّ

بحسب ما هو

وبعد ذلك تكلم على خلق آدم عليه الس م وتكريمه له بسجود الم ئكة له ،ومعصية إبليس لعںه

في عدم

السجود له ،وخروجه من الجںة ثم خ فته في ا رض وكذلك ذكر ولديه وكيف قتل قابيل هابيل وعوضه
سبحاںه وتعالى بعد ذلك بولده شيت عليه الس م.
ً
ثم بدأ المؤلف بسرد قصص ا ںبياء عليهم الص ة والس م مبتدأ بسيدںا إدريس عليه الس م ،ثم ںوح عليه
الس مًّ ،
قاصا عليںا حال ا ںبياء ورسا تهم وبعثهم قوامهم وںصح ا ںبياء لهم بعبادة ا له الواحد وعدم الشرك،
وںبذ عبادة ا وثان وا صںام ،فاتبعهم من اتبعهم وآمن بهم من آمن ،وعصى من عصى ،وكيف ّںجا

سبحاںه

وتعالى أںبياءه ومن آمن معهم ،وأرسل عذابه على معاںديهم وأعدائهم ،إلى أن وصل المؤلف إلى عصر الںبوة
وقبلها و دة الںبي صلى
صلى

عليه وسلم ثم عصر الںبوة والهجرة والغزوات وختم بذلك عصر الںبوة بمرض الںبي

عليه وسلم واںتقاله إلى الرفيق ا على.
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اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻲﻧ ﺟﻬﻮد اﻟﻜﺒﻴﺴﻲ ﻲﻓ ﻛﺘﺎﺑﻪ أﺣﺴﻦ اﻟﻘﺼﺺ وﻣﻨﻬﺠﻪ
وﻣﻮارده:
أوﻻ ً :ﺟﻬﻮده اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ "ﻋﺮض ﻣﺎدة اﻟﻜﺘﺎب واﺳﺘﺪﻻﻻﺗﻪ":
ّ
إن المتأمل في كتاب المؤلف والمتصفح في قصصه يجد أن ا سلوب الذي طغى على مںهج المؤلف في تأليفه
قصصيا ًّ
ًّ
وعظيا طغت عليه الصورة الفںية ،وكان ل حداث التاريخية ً
ںصيبا
للكتاب هو مںهج نستطيع أن نسميه
مںها.
ً
وكما ذكرںا سابقا في تعريف الكتاب فإںه شارك في كتابته كاتب قصصي وكاتب ںص مسرحي فض عن الرسم
ً
ً
ً
ً
سيںمائيا مما جعل القراءة ً
أمرا مشوقا يمل مںه القارئ،
مسرحيا أو
التصويري ،فيخيل للقارئ أںه يشاهد عم
وكذلك جعلت هذه الميزات من الكتاب ً
كتابا للجميع للدارس وغير الدارس لصاحب التخصص ولغير أصحاب
التخصص ،للصغير وللكبير.
ً
وعںدما يقوم المؤلف بسرد القصص يجعل لكل حادثةٍ عںواںا يخصها ،فلم يذكر القصة الواحدة بالجملة ،وإںما
ً
ً
كان يجعل لكل حادث في القصة الواحدة عںواںا مستق  ،مثال ذلك قصة ںبيںا آدم عليه الس م ،فقد جعلها على
ً
أربعة عشر عںواںا وبحسب التسلسل الزمںي ،بدأها بخلقه وختمها بو دة ولده شيت والتي اطلق عليها عںوان
"شيت هبة

" وهذا بخ ف كتب قصص القرآن الكريم ا خرى.

خاصا ً
والمتأمل في عںواںات الحوادث والقصص فقد اںتهج المؤلف ً
مںهجا ً
بديعا فهو يعطي للحدث مجم

ً

كلمة واحدة أو كلمتين يوحي للقارئ ما بداخل هذه القصة قبل القيام بقراءتها فهي عںواںات تجذب القارئ ً
جذبا
ںها ذات موضوعية.
وقد كان للمؤلف أسلوب جميل ،افتتح فيه القصص ،إذ تشد القارئ بأسلوب أدبي جميل ،ومن أمثلة ذلك
مقدمته التي أوردتها في قصة بںاء المسجد الںبوي ،التي قال فيها" :المسلمون ما المسلمون اليوم؟ فرحون جذلون،
يترںمون وينشدون ،كأںهم في عيد يمرحون .ولكںهم يكدون ا ن ويعملون .يغطي وجوههم الغبار ،ويكسوا أيديهم
الطين .فما خطبهم وما يفعلون؟ إںهم يبںون مسجد الںبي الكريم" ).(٤
وںراه كذلك عںدما ذكر حادثة ذبح سيدںا إبراهيم لولده إسماعيل عليه الس م ،وكيف بدأ هذه القصة بعبارات
حاںية تدل على حب الوالد لولده فقال" :ما أطيب ںفس إبراهيم بولده إسماعيل وهو يراه يسعى معه في أشغاله
وحوائجه ،وقرت عين الشيخ بولده ،وهو يرى فيه م مح الذكاء والفطںة والحلم ،ولم يكن في حياة إبراهيم عليه
الس م شيء أحب إليه من إسماعيل ،وفي ليلة من تلك الليالي السعيدة الهاںئة ،جاءت الرؤيا براهيم ،وما
)(٥
أشدها ً
وقعا على ںفس إبراهيم ،وعلى قلبه الرحيم"
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وكثيرة هي الںماذج التي افتتح بها المؤلف قصصه ،فهي تجذب القارئ وتشوقه كمال القصة مهما طالت.
ومن ا ساليب التصويرية والفںون الب غية فإںه شاع في السرد القصص لدى الدكتور أحمد الكبيسي أسلوب
ّ
التقريرية هي "التي ّ
تقرر هيئتها لدى المتلقي بوساطة مدلول كلمات
التقرير ،في التعبير عن ا حداث ،والصورة
ْ
ںهضت برسمها من غير اللجوء إلى أساليب البيان") ) ،((٦ومن ذلك قوله" :ودںا حافي القدمين" ) (٧إذ
التعابير التي
ّ
ّ
من الواضح أن الصورة المرسومة بوساطة هذه ا لفاظ تقوم على أفںان البيان ،فحقق بوساطتها الصورة المطلوبة
للتعبير عن ا حداث.
ومن التصوير التقريري لديه قوله ً
أيضا" :كان هںالك السحرة يزالون ساجدين في الميدان" ) ،(٨فمن الواضح
سرد هذه ا حداث بتصوير يخلو ً
تماما من أساليب البيان ،والتعبير عںه بتركيب لغوي مجردة عن المجاز.
التقريري في سرده القصصي ف يعںي خلوها ً
ّ
تماما من أساليب البيان ،ومن ذلك على سبيل
إذا شاع التصوير
أسلوبية ّ
ّ
المثال التشبيه ،الذي وظفه ّ
عدة ،ومںها ما جاء ليعبر عن الحدث بالدرجة ا ساس ،ومن ذلك
لتقںيات
ّ
ّ
التشبيهية لرصد حدث
قوله" :فقد اںتشر الفزع والرعب كاںتشار الںار في الهشيم الجاف" ) ،(٩وهںا يوظف الصورة
ّ
ّ
ّ
ّ
والمشبه ،به وقد أدت الوظيفة
المشبه
مهم من القصص ،ويتمثل في حركة سريعة ،يقوم عليها حال كل من
ّ
التعبيرية هذه الوظيفة على أمثل وجه.
ّ
يوظف التشبيه لرصد الحدث بوساطة تصوير جمالي وافر بالخيال ،وهي الوظيفة ا قرب ّ
لفن التشبيه ،ومن
وقد
ّ
التشبيهية على التقريب
ذلك قوله" :وكاںت الںجوم تتدلى كالقںاديل البعيدة في أرجاء السماء" ) (١٠وهںا تقوم الصورة
سيدںا موسى عليه الس م في ّ
بين طرفي التشبيه؛ لرصد الحال التي تفاجأ بها ّ
قصة الںار المعروفة ،وبالتقريب بين
هذين الطرفين تذكى مخيلة المتلقي على ّ
تذوق الصورة.
ّ
ومن التشبيه ذلك ً
أيضا قوله "كأن البئر "الجب" أشرقت بالںور السماوي" ) (١١وهںا يتجه السرد القصصي إلى
ّ
تعبير جمالي ،يوظف التشبيه لتخييل حالة البئر بعد مكوث سيدںا يوسف فيه؛ محاولة مںه للتعبير عن ج ل قدر
ّ
سيدںا يوسف عليه الس م من جهة ،وتجسد الرعاية ا هية له من جهة أخرى.
ّ
ً
مما ّ
ّ
وقد حفل ا سلوب القصصي لديه ّ
جمالية أعمق خيا ّ
وتحديدا ما يحققه ّفن ا ستعارة
تقدم،
بتقںية
ُ
ّ
ّ
ٌ
ّ
ّ
شيء من
المكںية هي" :التي لم ُي َص ﱠرح فيها باللفظ المستعار ،وإںما ذ ِك َر فيها
المكںية ،ومعلوم أن ا ستعارة
صفاته أو خصائصه أو لوازمه القريبة أو البعيدة" ) ،(١٢ومن ذلك قوله" :ںبتت رسالة التوحيد" ) ،(١٣وهذا التوظيف
يعںى تشبيه الرسالة بالںبات ،وحذف الںبات وا تيان ب زم من لوازمه ،وهي "ا ںبات" ،والمراد من هذا التصوير
ا ستعاري التعبير عن ثبوت رسالة التوحيد كما ثبتت جذور الںبات من جهة ،وںموها في قلوب المؤمںين من جهة
أخرى.
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ومن ا ستعارة المكںية ً
أيضا قوله" :ومع يوسف دخل إيماںه العميق السجن فأںاره ،ودخلت معه أخ قه الكريمة
السجن ففاضت على السجںاء رحمة" ) (١٤في هذا التعبير استعارتان مكںيتان تقومان على تشبيه إيمان سيدںا يوسف
ّ
عليه الس م بالسراج ،وحذف السراج وا تيان ب زم من لوازمه وهي ا ںارةّ ،أما ا ستعارة ا خرى فتتمثل في تشبيه
أخ قه الكريمة بمياه البحر الوفيرة ،وحذف المشبه به وجاء ب زم من لوازمه ،وهي "الفيض" .والصورتان تسيطران
على مخيلة المتلقي؛ لما فيهما من الخيال الوافر الذي ّ
يعبر فيه عن طرفي التصوير المستعار والمستعار له.
المكںية ً
ّ
أيضا قوله" :وعيوںهم تںطق بما يرى من حزن في قلوبهم" ) ،(١٥وهںا ّ
شبه العيون با نسان
ومن ا ستعارة
الںاطق ،وحذف هذا ا نسان وجاء ب زم من لوازمه وهو "الںطق" ،بمعںى ّأںه استںطق العيون بوساطة ّ
تقںية ا ستعارة
ّ
ّ
المتمثل في اںدهاش هذه العيون ّ
مما يجري.
المكںية؛ ليزيد من خيال المتلقي ،ستيعاب الحدث
المكںية ً
ّ
أيضا قوله" :وقلبها مثقل بالحزن" ) ،(١٦وفي هذا التعبير -على جزالته -استعارتان مكںيتان،
ومن ا ستعارة
ّ
جسما ًّ
تتمثل ا ولى بمںح الحزن ً
ماديا ،من شأںه أن يم الفضاء ،أما ا ستعارة ا خرى فتتمثل في تشبيه القلب
بالوعاء ،وحذف الوعاء وا تيان ب زم من لوازمه وهي ا مت ء ،ومن هںا يتأرجح تفكير المتلقي بين ّ
تذوق استعارة
القلب "المكان" من جهة ،واستيعاب الحزن "المكين" من جهة اخرى.
وليس ً
بعيدا عن ذلك قوله ً
أيضا" :وامت ت قلوب الجمع المحتشد ً
رعبا" ) (١٧بمعںى تشبيه القلوب بالوعاء
"المكان" ،وتشبيه الرعب بالجسم "بالمكين".
المكںية قوله ً
أيضا" :واذا به يراها ،ها هي مدين ّ
ّ
تلوح له" ) ،(١٨وهںا يصف لحظة وصول سيدںا
ومن ا ستعارة
موسى عليه الس م إلى مشارف مديںة مدين ،بتعبير معكوس ً
تماما لما هو معهود ومںتظر؛ إذ من المألوف أن ّ
يعبر
عن فرحة سيدںا موسى بالوصول إلى المديںة المقصودة ،ولكن الذي جرى ّأںه ّ
عبر عن حركة مديںة مدين ںفسها
بتشبيهها بامرأة ،وحذف هذه المرأة وجاء ب زم من لوازمه وهي "تلوح" ،وسيلة مںه للتعبير عن ترحاب هذه المديںة
ُ
ّ
المكںية وسيلة لقلب المعںى لدى المتلقي فيخلق بذلك شحںة من
بمقدمه الكريم ،وهںا يمكن أن ت ّعد ا ستعارة
ا ںزياح ،أو العدول اللغوي.

ﺛﺎﻧﻴﺎً :ﻣﻨﻬﺞ اﻟﻜﺒﻴﺴﻲ ﻲﻓ اﻟﻜﺘﺎب:
ّ
لم يكن للمؤلف مںهج خاص في تأليفه لهذا الكتاب ،كالمںاهج المعروفة في كتب القصص القرآںي ،وإںما كان
المںهج الذي اتبعه هو مںهج قصصي سردي وعظي ،ولم يعتمد المںهج البحثي في كتابه وإںما اعتمد على ما قرأه
في كتب التفسير والتاريخ والسير ،فصاغه بأسلوبه الخاص وبسطه للقارئ.
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وموضوع الكتاب ــكما في عںواںه -متخصص في القصص القرآںي؛ إذ تشكل القصص قسما ً
كبيرا من القرآن
الكريم إن لم تكن أهم أجزائه ،وقد تحدث القرآن عن هذا القصص فقال :ﭽﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱﭼ ) (٢٠)(١٩أي:
ّ
ّإن في سرد قصص ا ںبياء ً
ً
وأحكاما تربوية واجتماعية؛ ن ا ںبياء والرسل متوحدون في كل ما جاؤوا به
دروسا
بعضهم يكمل ً
بعضا ،وآخر ا ںبياء وخاتمهم

عليه الص ة والس م.

ﺛﺎﻟﺜﺎ :ﻣﻮارد اﻟﻜﺘﺎب وإﺣﺎﻻﺗﻪ:
ّ
ّ
مما يخفى أن من أهم موارد الكتاب هو القرآن الكريم؛ ن القصص تخصه ومحور موضوعه ،فالقارئ عںدما
ً
يقرأ فيه يرى أن المؤلف يستخدم ا لفاظ القرآںية الواردة فيه بدي بها عن مه ولو لم يكمل ا ية ،كما في
قوله" :وهكذا خرج ركب أو د يعقوب ،ا سباط من الشام ضمن قافلة كبيرة ،بعد ث ثين ً
عاما من إلقائهم أخاهم
يوسف" ) ،(٢١ﭽﮬ ﮭ ﮮ ﭼ ) ،(٢٢ومںها كذلك في قصة أصحاب الكهف فقد ذكر المؤلف المحاورة التي كاںت
ً
بيںهم فقال" :وراح بعضهم يسأل بعضا عن المدة التي مكثوها في الكهف ںائمين ،ﭽ ﮫ ﮬ ﮭ ﭼ سائ اصحابه:
ﭽﮮ ﮯ ﭼ فأجابوه قائلين :ﭽ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﭼ "

)(٢٣

ومن موارد الكتاب كذلك ا حاديث الںبوية الشريفة التي أوردها المؤلف في كتابه عںدما ذكر رؤيا ںبيںا إبراهيم
عليه الص ة والس م التي أمره

تعالى فيها بذبح ولده إسماعيل ) ،(٢٤وهو قول الںبي صلى

عليه وسلم "رؤيا

ا ںبياء وحي" )،(٢٥
ومںها ما ذكره المؤلف عںد سرده لقصة سيدںا يوسف "عليه الس م" بعںوان الخاتمة عںدما دعا ربه بقوله ):(٢٦
ﭽ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵﭼ ) (٢٧قوله عليه الص ة والس م" :اللهم أحيںي ما كاںت الحياة خيرا لي ،وتوفںي إذا كاںت الوفاة
خيرا لي" ).(٢٨
ومن تلك ا حاديث كذلك قوله صلى
ُ
ّ
)(٣١
لتغسله الم ئكة".
أحد )" (٣٠إن صاحبكم ِ

عليه وسلم في حںظلة بن أبي عامر ) (٢٩عںدما استشهد في معركة

وكان للجاںب التاريخي الدور الكبير في تأليف الكتاب فقد ذكر المؤلف الحوادث التاريخية بتفاصيلها وما
أحدثته ا مم السابقة قبل الرسالة المحمدية ،ومن تلك القصص ما ذكره في قصة قتل ںاقة سيدںا صالح عليه
الس م بعںوان "ا عتداء على الںاقة" ) ،(٣٢فذكر المرأتين اللتين حرضتا على قتلها وكان لهما إبل ومال وجمال
وهما "صدوف وعںيزة" فاںجذبا لهما شقيان هما "مصدع بن مهرج وقدار بن سالف" ).(٣٣
ومںها كذلك ما ذكره المؤلف أںه بعد أن قتل قابيل هابيل عوضه

تعالى بـ"شيث" وكان ںعم الولد

الصالح )،(٣٤وكان لشيث أو د مںهم "آںوش" الولد ا كبر ثم ولد ںوش "قيںان" وولد لقيںان "مه ئيل " ثم
ولد لمه ئيل "إليارد" وولد ليارد " خںوخ" ،وهو الںبي إدريس عليه الس م.
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ومن موارد الكتاب كذلك السيرة الںبوية وهي كثيرة ً
جدا و سيما عںدما يتكلم على العهد الںبوي من و دة
الںبي صلى

عليه وسلم إلى البعثة وما وقع قبلها من إرهاصات ثم البعثة والهجرة والمعارك التي وقعت بين

الهجرة وفتح مكة والغزوات التي اعقبت الفتح المبين.
ٌ
ْ
ومن هذه قول عبد المطلب عںدما سأله رجل بقوله :وما حملك على أن تسميه ً ا ،وهو اسم ليس من أسماء
ْ
)(٣٦
آبائك و قومك؟ ،فقال عبد المطلب :أردت أن يحمده في السماء ،وتحمده الںاس في ا رض.
ومںها ما ذكره المؤلف بعد حادثة الغار والوحي لقاء سيدںا

صلى

عليه وسلم بورقة بن ںوفل ) ،(٣٧فلما

قص عليه أمره قال ورقة ) :(٣٨والذي ںفسي بيده ،إںك لںبي هذه ا مة ،ولقد جاءك الںاموس ا كبر الذي جاء
َ َﱠ
َ َ َ
َ َ ََ
ّ
)(٣٩
موسى َول ُتكذ َب ﱠں ُه َول ُت ْؤذ َي ﱠں ُه َول ُت ْخ َر َج ﱠں ُه َول ُتقاتل ﱠں ُه ،ولئن أںا أدركت ذلك اليوم ںصرن ںصرا يعلمه.

اﻟﺨﺎﺗﻤﺔ
الحمد

رب العالمين والص ة والس م على سيد ا ولين وا خرين وعلى أله وصحبه أجمعين.

وأںا أںهي هذه الجولة العلمية في كتاب "أحسن القصص" للدكتور أحمد عبيد الكبيسي أذكر بعض الںتائج
التي توصلت إليها:
 .١يعد الكتاب من الكتب القيمة التي أظهرت القصص القرآںي بصورة سهلة يتلقاها الجميع.
 .٢استخدم الكاتب في كتابه وسائل توضيحية ليسهل على القارئ استيعاب ما يقرأه ،ومن هذه ا ساليب
الرسوم التصويرية والتي تجسد الحدث بتفاصيله ،وتسهل على القارئ معرفة القصة.
 .٣لم ْ
تكن كتابة المؤلف لهذا الكتاب على وفق الكتابات البحثية ا كاديمية المعتمدة ل حا ت إلى المصادر
والمراجع ،وإںما كان على المںهج الوعظي ،لكون المؤلف قد اطلع على كتب التفسير والتأريخ فصاغها
بأسلوبه الخاص.
 .٤اعتمد المؤلف على الموارد الرئيسة التي يخلو أي كتاب إس مي مںها ،أ وهي الكتاب والسںة ،وكذلك
على كتب التأريخ والسير.
 .٥كان ل سلوب الب غي والتصويري ا ثر الواضح في صياغة ُجمل الكتاب فالكتاب مليء بها ،استطاع
ً
المؤلف توظيفها أحسن توظيف مستعم أكثر الفںون الب غية وأبدعها في كتابه.
ّ
وصل اللهم على سيدںا ّ ٍ وعلى آله وصحبه وسلم
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اﻟﻤﺼﺎدر
اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﻳﻢ
بن حبان بن أحمد بن حبان التميمي ،أبو حاتم ،الدارمي،

 .١ا حسان في تقريب صحيح ابن حبان:
ُالبستي "ت٣٥٤ :هـ" ترتيب :ا مير ع ء الدين علي بن بلبان الفارسي "ت ٧٣٩ :هـ" حققه وخرج أحاديثه
وعلق عليه :شعيب ا رںؤوط مؤسسة الرسالة ،بيروت ط ١٤٠٨ ،١هـ  ١٩٨٨ -م
 .٢أحسن القصص "قصص القرآن الكريم" للدكتور أحمد الكبيسي ،الكتابة القصصية :ص ح

علي ،وزارة

الثقافة وا ع م _جمهورية العراق _بغداد ١٤٢٦ه _ ٢٠٠٥م ط.٤
 .٣أسد الغابة في معرفة الصحابة ،أبو الحسن علي بن أبي الكرم

بن

بن عبد الكريم بن :تحقيق :علي

معوض  -عادل أحمد عبد الموجود :دار الكتب العلمية ط١٤١٥ ،١هـ ١٩٩٤ -م.
َ
 .٤الب غة العربية ،لعبد الرحمن بن حسن َح َب ﱠںكة الميداںي الدمشقي "ت ١٤٢٥هـ" ،دار القلم ،دمشق ،الدار
الشامية ،بيروت ،ط١٤١٦ ،١هـ ١٩٩٦ -م
 .٥بںاء الصورة ّ
الفں ّية في البيان العربي ،موازںة وتطبيق ،د .كامل حسن البصير ،مطبعة المجمع العلمي
العراقي١٩٨٧،م.
 .٦تاريخ الطبري = تاريخ الرسل والملوك ،وصلة تاريخ الطبري:

بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب

ا ملي ،أبو جعفر الطبري "ت٣١٠ :هـ""صلة تاريخ الطبري لعريب بن سعد القرطبي ،ت٣٦٩:هـ" :دار
التراث ــ بيروت ط :الثاںية ١٣٨٧ -هـ.
 .٧تاريخ علماء الفلوجة والشخصيات العلمية فيها تأليف الشيخ عبود فياض المشهداںي دار المںاهج ط ،١
٢٠١٣م.
َ .٨
التيجان في ُملوك ِح ْم َي ْر :عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري المعافري ،أبو

 ،جمال الدين

"ت٢١٣:هـ" يرويه عن أسد بن موسى عن أبي إدريس ابن سںان عن جده مه وهب بن مںبه رضي
عںهم تحقيق :مركز الدراسات وا بحاث اليمںية مركز الدراسات وا بحاث اليمںية ،صںعاء  -الجمهورية
العربية اليمںية ،ط١٣٤٧ ،١هـ.
 .٩الجامع المسںد الصحيح المختصر من أمور رسول

صلى

بن إسماعيل أبو عبد البخاري الجعفي تحقيق:
عن السلطاںية بإضافة ترقيم
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 .١٠الخصائص الكبرى :لعبد الرحمن بن أبي بكر ،ج ل الدين السيوطي "ت٩١١هـ" دار الكتب العلمية ــ
بيروت.
 .١١السيرة الںبوية بن هشام :عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري المعافري ،أبو

 ،جمال الدين "ت:

٢١٣هـ" تحقيق :مصطفى السقا وإبراهيم ا بياري وعبد الحفيظ الشلبي :شركة مكتبة ومطبعة مصطفى
البابي الحلبي وأو ده بمصر ط١٣٧٥ ،٢هـ ١٩٥٥ -م.
 .١٢الشيخ عبد العزيز سالم السامرائي حياته وجهوده العلمية في الفقه والفتوى للدكتور خالد أحمد صالح،
مكتب العلم ٢٠٠٤م.
 .١٣المستدرك على الصحيحين أبو عبد

الحاكم

بن عبد

بن

ُ
بن حمدويه بن ںعيم بن الحكم

الضبي الطهماںي الںيسابوري المعروف بابن البيع "ت٤٠٥هـ" ،تحقيق :مصطفى عبد القادر عطا ،دار الكتب
العلمية ــ بيروت ط ١٤١١ ،١ــ ١٩٩٠م.

اﻟﻬﻮاﻣﺶ:
) (١يںظر الشيخ عبد العزيز سالم السامرائي للدكتور خالد أحمد صالح ،٧٤:تاريخ علماء الفلوجة الشخصيات العلمية فيها الشيخ
عبود فياض المشهداںي١١٧ :
) (٢يںظر المصدران السابقان
) (٣يںظر الشيخ عبد العزيز سالم السامرائي ، ٧٥ :تاريخ علماء الفلوجة١١٨ :
) (٤أحسن القصص ٤٩٨
) (٥أحسن القصص ١٠٢
) (٦بںاء الصورة ّ
الفں ّية في البيان العربي ،موازںة وتطبيق ،د .كامل حسن البصير٢٦٨ :
) (٧أحسن القصص٢٤٥:
) (٨أحسن القصص٢٧٣ :
) (٩أحسن القصص٢٧٣ :
) (١٠أحسن القصص٢٤٤ :
) (١١أحسن القصص١٤٢:
َ
) (١٢الب غة العربية ،لعبد الرحمن َح َب ﱠںكة الميداںي ٢٤٣ / ٢
) (١٣أحسن القصص١٢٢:
) (١٤أحسن القصص١٥٨:
) (١٥أحسن القصص١٩٥:
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) (١٦أحسن القصص٢٠٨:
) (١٧أحسن القصص٢٧٢:
) (١٨أحسن القصص٢٣٨:
) (١٩سورة يوسف ،ا ية١١١ :
) (٢٠سورة يوسف ،ا ية١١١ :
) (٢١أحسن القصص ١٧٢
) (٢٢سورة يوسف:من ا ية ١٠
) (٢٣أحسن القصص ٤٢١
) (٢٤أحسن القصص ١٠٢
) (٢٥صحيح البخاري باب التخفيف في الوضوء الحديث "١/٣٩ "١٣٨
) (٢٦أحسن القصص ١٩٦
) (٢٧سورة يوسف من ا ية ١٠١
) (٢٨صحيح البخاري باب تمںي المريض الموت الحديث "٧/١٢١ "٥٦٧١
) (٢٩هو حںظلة ابن ابي عامر بن صيفي بن مالك بن أمية بن ضبيعة بن زيد بن عوف بن عمرو بن عوف بن مالك بن ا وس
ّ
الجاهلية يعرف بالراهب،
ا ںصاري ا وسي المعروف بغسيل الم ئكة وذلك ستشهاده في معركة احد وهو جںب .وكان أبوه في
ّ
ّ ّ ﱠ
الںبي صلى ا عليه وسلم عاںده وحسده ،وخرج عن
واسمه عمرو ،ويقال عبد عمرو ،وكان يذكر البعث ودين الحںيفية ،فلما بعث
المديںة وشهد مع قريش وقعة أحد ،ثم رجع إلى مكة ،ثم خرج إلى الروم فمات بها سںة تسع ،ويقال سںة عشر .يںظر :ا صابة في
تمييز الصحابة ٢/١١٩
) (٣٠أحسن القصص ٥٥٧
) (٣١المستدرك للحاكم باب "ذكر مںاقب حںظلة بن ابي عامر" الحديث " ٣/٢٢٥ :"٤٩١٧وقال "هذا حديث صحيح على شرط
مسلم ،ولم يخرجاه" وصحيح ابن حبان :باب " ذكر حںظلة بن عامر "الحديث" ١٥/٤٩٦:"٧٠٢٥
) (٣٢أحسن القصص١٠٢ :
) (٣٣التيجان في ملوك حمير ،لجمال الدين الحميري ١/٣٩١
) (٣٤أحسن القصص٣٤ :
) (٣٥تاريخ الطبري  ١٦٤-١/١٦٢وأحسن القصص٣٤ :
) (٣٦يںظر الخصائص الكبرى للسيوطي ١/١٣٤ :وأحسن القصص ٤٤٠
) (٣٧هو ورقة بن ںوفل بن أسد بن عبد العزى بن قصي القرشي ،وهو ابن عم خديجة ،وهو الذي أخبر خديجة أن رسول
صلى

عليه وسلم ںبي هذه ا مة ،لما أخبرته بما رأى الںبي صلى

عليه وسلم لما أوحي إليه ،وخبره معه مشهور ،وقد أختلف

في إس مه أسد الغابة بن ا ثير٥/٤١٦:
) (٣٨أحسن القصص٤٧٥ :
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اﻟﻤﻠﺨﺺ
حظيت كتابات الرحالة بأهمية كبيرة في التدوين التاريخي ںظرا للمعلومات التي وردت فيها والتي يمكن العثور
على الكثير مںها في المصادر ا خرى ،وو سيما ما تںاول الجواںب ا جتماعية والثقافية وا قتصادية مع التدقيق
وا ںتباه على بعض المعلومات غير الدقيقة والخاطئة التي وردت في تلك الكتابات.
يتںاول البحث دراسة كتابات الرحالة عن مديںة الفلوجة ابتداء من الںصف الثاںي من القرن السادس عشر
حتى بدايات القرن العشرين ويتضمن العوامل التي دفعت الرحالة إلى زيارة العراق وهي عوامل اقتصادية وعلمية
واستخباراتية وكذلك سعي بعض الدول ا وربية وو سيما في القرںين السادس عشر والسابع عشر إلى البحث
عن طريق بديل عن رأس الرجاء الصالح للوصول إلى شرقي آسيا والهںد بعد استحواذ البرتغال على ذلك الطريق
واحتكار التجارة فيه ،وأهم الطرق التي سلكوها من أجل الوصول إلى الفلوجة وفي مقدمتها طريق الفرات الںهري
وأهم المحطات التي مروا بها للوصول إليها وطبيعة الطريق ومخاطره ووسائل الںقل.
من جهة أخرىّ ،دون الرحالة م حظاتهم عن قرية الفلوجة وميںائها ومںازلها والحركة ا قتصادية فيها ودورها في
كوںها محطة طريق ںهائية باتجاه بغداد .كما تںاول البحث المںاطق المحيطة بالفلوجة وأبرز معالمها.
يستعرض البحث أهم الرحالة الذين مروا بالفلوجة ومںهم سيزار فردريك وليوںهارت راوولف ورالف فيتش
وغيرهم وامتاز وصفهم للفلوجة بمعلومات قليلة ںظرا لبعد المساكن عن الميںاء ولكون القرية ممرا إلى بغداد .ومع
ّ
ذلك مثلت تلك المعلومات أساسا لفرضية أن الفلوجة لم تؤسس في ںهايات القرن التاسع عشر كما ذهب إليه
ّ
بعضهم بل إن تأسيسها سبق هذا التاريخ بقرون لكںها اںدثرت سباب غير معروفة ثم أعيدت في الںصف الثاںي
من القرن التاسع عشر
Keywords: Foreign Travelers; Iraq; Ottoman Era; Euphrates; Fallujah

اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﻤﻔﺘﺎﺣﻴﺔ :الرحالة ا جاںب؛ العراق ؛ العهد العثماںي؛ الفرات؛ الفلوجة.

اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ
تمثل الرح ت مصدرا مهما من مصادر تدوين التاريخ ںظرا حتوائها على معلومات تخص جواںب الحياة
ا جتماعية وا قتصادية والسياسية في المںاطق التي يزورها الرحالة

يرد الكثير مںها في المصادر التاريخية

ا خرى .وتزداد هذه ا همية في بعض المدد الزمںية التي لم ترد اليںا معلومات عںها.
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والعراق بغںاه الثقافي وأهميته السياسية وا قتصادية وا ستراتيجية لم يںقطع عںه الرحالة في أي عصر من
العصور ،لكن هذه الرح ت ازدادت وتيرتها ابتداء من الںصف الثاںي من القرن السادس عشر بعد أن شهد
العالم ثورة جغرافية في مجال البحث عن طرق م حية بحرية جديدة ومںاطق غير مكتشفة أطلق عليها حركة
ا ستكشافات الجغرافية في القرن الخامس عشر ،توجت باكتشاف طريق رأس الرجاء الصالح واحتكار البرتغاليين
للتجارة والںقل بوساطته؛ لذلك كان على الدول ا وربية ا خرى أن تبحث عن طرق بديلة دامة تجارتها مع
جںوب شرقي آسيا والهںد فبدأ الرحالة ا جاںب بالتدفق على العراق في طريقهم إلى الهںد ،فض عن عوامل
أخرى مثل الرغبة بالمغامرة ،وجمع المعلومات هداف استخباراتية ،وأغراض علمية ،وأهداف دينية تبشيرية،
والتجارة الفردية ،سںذكرها في سياق هذا البحث.
وںظرا ن العراق لم يكن هدفا كثر هذه الرح ت ،بل كان ممرا لمواصلة الرح ت إلى آسيا لم يعتن الرحالة
وو سيما في القرںين السادس عشر والسابع عشر بتقديم معلومات وافية عن العراق بل جاءت معلوماتهم عامة
احتوت على أخطاء تخص ا ماكن وبعضها متأثر بالروايات التلمودية ،ومع ذلك لم تخل من فائدة للباحثين.
احتلت الفلوجة أهمية واضحة في طريق الفرات الںهري الذي سلكه الرحالة آںذاك والذي كان يبدأ من بيره
جك وينتهي بآخر محطاته في الفلوجة ثم يواصل المسافرون رح تهم برا إلى بغداد ،ومن هںاك إلى البصرة والهںد.
وتعود أسباب تفضيل الرحالة لهذا الطريق إلى سهولة مسالكه موازںة بالطريق الصحراوي ،وتمتعه با مان النسبي
وقلة تكاليفه.

أﺑﺮز اﻟﺮﺣﺎﻟﺔ اﻟﺬﻳﻦ زاروا اﻟﻔﻠﻮﺟﺔ )ﺑﺤﺴﺐ ﺳﻨﺔ اﻟﺮﺣﻠﺔ(
 .١سيزار فيدريجي )فريدريك(  :Cesar Frederickهو تاجر إيطالي من مديںة البںدقية اهتم بالتجارة مع
الهںد ،ابتدأ رح ته من البںدقية عام  ١٥٦٣متجها إلى قبرص ثم طرابلس الشام فحلب ،وسلك طريق الفرات
الںهري إلى الفلوجة ثم برا إلى بغداد وبعدها بحرا إلى الهںد ).(١
 .٢ليوںهارت راؤولف  :Leonhart Rauwolfطبيب ورحالة هولںدي وكان مهتما بدراسة ا عشاب الطبية
والںباتات ،و سيما في المشرق ،ابتدأ رحلته من هولںدا في  ١٨آيار  ١٥٧٣باتجاه ميںاء مرسيليا في فرنسا ثم
طرابلس في ب د الشام وحلب ،ثم الفلوجة عن طريق الفرات الںهري التي وصل إليها في  ٢٤تشرين ا ول
 ،١٥٧٣ومن هںاك اںطلق برا إلى بغداد وأكمل رحلته بحرا إلى الهںد .وذكر راؤولف أںه كان يخشى من
أن يعده ا هالي جاسوسا لذلك تںكر بثياب تركية .وتمت طباعة رحلة راؤولف باللغة الهولںدية عام ١٥٨١
وترجمت إلى اللغة ا ںكليزية ونشرت عام .(٢) ١٦٩٣
 .٣كاسبارو بالبي  :Gasparo Balbiرحالة إيطالي من البںدقية عمل بالتجارة من خ ل رح ته إلى المشرق.
غادر بالبي حلب في  ١٣كاںون ا ول  ١٥٧٩وسلك طريق الفرات الںهري فوصل إلى الفلوجة في  ٢١شباط
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 ١٥٨٠ثم غادرها إلى بغداد فالبصرة ومن هںاك إلى الهںد وسي ن ،وسجل أحداث رحلته التي اهتم فيها
بالموازين والمقاييس والںقود المتداولة والرسوم ،ونشر كتاب عن رح ته عام  ١٥٩٠في البںدقية ).(٣
 .٤رالف فيتش وجون الدريد وجون ںيوبري وآخرين  :Ralph Fitch, John Eldred, John Newberyهم
مجموعة من البريطاںيين كلفتهم شركة المشرق  Levant Companyالبريطاںية با شراف على فتح مںافذ
للتجارة في المشرق والهںد ،وحملوا معهم توصية من الملكة اليزابيث ا ولى ) Elizabeth Iحكمت بين
 .(١٦٠٣-١٥٥٨واںطلقت رحلة الوفد من بريطاںيا في  ١٣شباط  ١٥٨٣إلى طرابلس الشام ومںها إلى حلب
ووصلوا إلى الفلوجة في  ٢٨حزيران  ،١٥٨٣وتكررت رح تهم في الطريق ںفسه مرتين ).(٤
 .٥ا ب بارثليمي كاريه  :Barthelemy Carreرحالة فرنسي ورجل دين غادر باريس في  ٢٨آذار ١٦٧٢
واستمرت رحلته حتى عام  ١٦٧٤وكان مكلفا بحمل رسائل من الملك لويس الرابع عشر

Louis XIV

)حكم بين  (١٧١٥-١٦٤٣ووزيره كولبيرت  Colbertلدعم التجارة الفرنسية في الهںد التي ابتدأت آںذاك
ومراقبة مںافسي شركة الهںد الشرقية الفرنسية

(Compagnie française pour le commerce des

) .Indes orientalesوصل كاريه إلى حلب وغادرها عن طريق الصحراء باتجاه بغداد في  ١٠حزيران من
العام ںفسه وصمم أ يذهب في قافلة ںها كاںت بطيئة وأقل أماںا ،وصحب معه حراسا مسلحين وارتدى
الم بس العربية زيادة في التمويه .واستغرقت رحلته ستة عشر يوما إلى بغداد بعد أن مر بالضفة الثاںية
من ںهر الفرات مقابل الفلوجة في  ٢٥حزيران .(٥) ١٦٧٢
 .٦جان أوتر ) :Otter Johan ( Jeanرحالة سويدي ابتدأ رحلته من ميںاء مرسيليا عام  ١٧٣٤وزار إستاںبول
وأصفهان وتوجه إلى البصرة وبغداد ومر بالفلوجة عام .(٦) ١٧٣٦
 .٧المنشئ البغدادي :مواطن إيراںي أطلق على ںفسه اسم السيد

بن أحمد الحسيںي المنشئ البغدادي

وكان موظفا في المقيمية البريطاںية ببغداد في عهد الوالي داود باشا لغاية عام  ١٨٢٢ووضع كتابا عن رح ته
للمدن العراقية ،بما فيها الفلوجة ،باللغة الفارسية معتمدا في كتابته على مشاهداته الشخصية ).(٧
 .٨فرنسيس جسني  :Francis Rawdon Chesneyضابط بريطاںي كلف بإجراء مسح لںهري دجلة والفرات
وبيان ص حيتهما للم حة ،وألف كتابا عن مهمته وصدر كتابا آخر عن استجوابه في مجلس العموم
البريطاںي عن المشروع ،قام بزيارات عدة للفلوجة ابتداء من عام .١٨٣١
 .٩بعثة جامعة بنسلفاںيا برئاسة رك  :F.W.Clarkوهي بعثة علمية استهدفت دراسة ا ثار والتںقيب عںها
في أںحاء مختلفة من العراق بين ا عوام  ،١٨٩٠-١٨٨٨وقامت البعثة بزيارة الفلوجة ومديںة ا ںبار ا ثرية
في  ٥كاںون الثاںي  ،١٨٨٨وزارت المںطقة مرة ثاںية في العام التالي ).(٨
 .١٠الكساںدر ريتشارد زفوبدا  :Alexander Richard Svobodaرحالة من أصل أرمںي ولد في بغداد حيث
كان يقيم والديه ،تلقى تعليمه في المدرسة الفرنسية اليسوعية في بغداد واهتم بجمع الطوابع ورسم البطاقات
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البريدية .قام برحلته عںد بلوغه التاسعة عشر من العمر عام  ١٨٩٧من بغداد إلى باريس بصحبة أفراد أسرته
والقںصل البريطاںي السابق في بغداد ادوارد موكلر  Edward Mocklerوآخرين ،وكتب يوميات رحلته
باللغة العربية ).(٩
 .١١جيرارد لجمن  :Gerard Evelyn Leachmanضابط بريطاںي شهير تولى مهام الضابط السياسي البريطاںي
بعد الحرب العالمية ا ولى ،قام برحلة تجسسية وقدم من الهںد إلى العراق في طريقه إلى لںدن ،مر بالفلوجة
في  ٣آذار .١٩٠٧
 .١٢الوا موسيل )موزيل(  :Alois Musilرحالة وأكاديمي تشيكي ،كان يتقن اللغة العربية وقام بعدد من
الرح ت لمدة ںاهزت العشرين عاما ابتداء من عام  ١٨٩٦إلى ب د الشام والعراق وںجد ،واهتم بشكل
خاص با ثار والںباتات ووضع كتبا عدة عن رح ته ،زار الفلوجة في  ١٦ںيسان .(١٠) ١٩١٥

ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻔﺮات اﻟﻨﻬﺮي ﺑﻴﺮه ﺟﻚ-اﻟﻔﻠﻮﺟﺔ:
مثلت مديںة حلب ںقطة التجمع الرئيسة لمن كان يسلك طريق الفرات الںهري ،ومن هںاك كاںت تںطلق القوافل
البرية إلى مديںة بيره جك التي تعد المحطة ا ولى لطريق الفرات الںهري ،وتبعد عںها مسيرة يومين وںصف )،(١١
إلى ث ثة أيام ).(١٢
وصف راؤولف بيره جك بأںها مديںة ليست كبيرة و محصںة باستثںاء وجود قلعة على حافة الںهر ،وتحيط
بها أرياف ،ويقرب عرض الںهر عںد المديںة من ميل ) ،(١٣والذي يمر قرب أسوارها ،وفيها يتجمع التجار الذين
كاںوا يرومون السفر عن طريق ںهر الفرات في مجموعات بحسب كمية البضاعة التي يحملوںها .وفي هذه المديںة
ُ
ُ
تصںع وتشترى القوارب التي تحمل التجار وبضائعهم إلى بغداد ،وكاںت هذه القوارب ذات قاعدة مسطحة وقوية
لكںها تصلح إ لرحلة واحدة ،وذلك لضحالة مياه الںهر في أجزاء مںه وامت ء قاعه با حجار الكبيرة التي تعيق
الم حة وتلحق أضرارا بالقوارب .وكاںت تكلفة القارب الواحد  ٥٠-٤٠معدںي )) (١٤عملة متداولة آںذاك(.
لم يقتصر الںقل في هذا الطريق على التجار ،إذ ذكر بالبي إںه كان يتم فيه ںقل ما يخص الجيش العثماںي
والموظفين الرسميين ،وأںه رأى سفينتين محملتين بالرصاص اںطلقت من بيره جك إلى بغداد ،وسفيںة أخرى
كاںت تقل شخصا برتبة )بيك( إلى البصرة .وقبل السماح بالسفر في الںهر كان بد من دفع الرسوم للسلطات
العثماںية في المديںة ،ع وة على الهدايا إلى حاكم المديںة وںائبه ).(١٥
أشار الرحالة إلى ازدهار هذا الطريق بالتجارة وكان مزدحما بالقوارب ،إذ ذكر راؤولف أںه رأى ث ثة قوارب
)(١٦
والجمال
تغادر مرة واحدة باتجاه بغداد  ،في حين أشار رالف فيتش إلى أن المعروض ل يجار من القوارب ِ

كان كبيرا وصل إلى خمسة عشر قاربا كبيرا وخمسة آ ف جمل ).(١٧
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كاںت الرحلة بين بيره جك والفلوجة تستغرق بين  ١٨-١٥يوما إذا كان مستوى المياه مرتفعا في الںهر ،أما إذا
كان مستوى المياه مںخفضا ںتيجة الجفاف فان الرحلة تمتد إلى  ٥٠-٤٠يوما ،إذ كثيرا ما تصطدم القوارب بالحجارة
في قاع الںهر ںخفاض مياهه فتحتاج للتصليح ) .(١٨وكاںت هںاك ںقاط محددة في الطريق يتم فيها استيفاء الرسوم
للدولة وتقديم الهدايا للحكام مثل مديںة الرقة ودير الزور والقائم وعاںة وغيرها ) .(١٩وتدفع الضرائب أيضا حد
المتںفذين الذي كان يسيطر على مںاطق واسعة في الطريق وعدد من القرى على الفرات وهو حاكم إمارة )أبو
ريشة( المحلية الذي وصفه رالف فيتش بـ"ملك البدو" ) .(٢٠ولم يكن الوضع على الطريق آمںا كفاية لذلك كان
على التجار تأمين ما يلزم من الحماية لقواربهم التي تحمل تجارتهم من هجمات اللصوص المفاجئة عن طريق
توفير المسلحين الذين كاںوا يحملون البںادق للتصدي للمهاجمين وإط ق الرصاص عليهم ).(٢١
وصف بالبي مديںة عاںة )التي أطلق عليها قلعة عاںة( أںها تحتوي على ثماںية عشر ںاعورا وإںها تخضع لسلطة
"الرجل القوي ابي ريشة" ،وأن الطريق بين عاںة وجبة يحتوي على الكثير من الںواعير ويمتاز بكثرة أشجار
الںخيل ) ،(٢٢في حين ذكر راؤولف عن مديںة عاںة بأںها مديںة جميلة تكثر فيها ا شجار المثمرة مثل الزيتون
والليمون والبرتقال والرمان والںخيل ،وبعد الخروج من عاںة تمتاز المںطقة بالخصوبة وفيها الكثير من البساتين
والںواعير ).(٢٣
ّ
والمديںة الثاںية التي ذكرها الرحالة في طريقهم إلى الفلوجة هي حديثة التي قال عںها بالبي :إن فيها قلعة
وسكاںها أكثر عددا من عاںة وفيها حاكم يمثل أبأ ريشة ،وهںاك ستة ںواعير مقابل المديںة ومجموعة من الجزر
بعدها ) .(٢٤وذكر راؤولف عن حديثة أںها مديںة جميلة وكبيرة قديمة البںاء وتخضع لشيخ البادية )أبي ريشة(
ويقسمها ںهر الفرات على قسمين يقع الجزء ا كبر مںها على الجهة اليمںى من الںهر ) ،(٢٥والںهر هںاك مليء
با سماك الضخمة التي مثلت مصدرا مهما ل مدادات الغذائية لسكان حديثة وغيرها إذ يتم تجفيف الفائض مںها
ووضع الدقيق عليها وتخزيںها ل ستفادة مںها حقا ).(٢٦
وهںاك عدد من المدن والقرى الصغيرة التي ذكرها الرحالة مثل آلوس التي وصفها بالبي بأںها عامرة با شجار
والںخيل ،وجبة التي قال إںها تقع على الساحل ا يسر من الںهر وفيها قلعتان وبيوتها جميلة وحقولها خصبة ،وهيت
التي يخلو الطريق بعدها من ا شجار باستثںاء بعض ا حراش والقصور القديمة المهدمة ،واںتشار الحيواںات
البرية ) .(٢٧وذكرت بعثة جامعة بنسلفاںيا ا مريكية أن الطريق غںي بآثار المدن القديمة والق ع المدمرة ،وأدغالها
م ى بالخںازير البرية وا سود والثعالب والذئاب والضباع والحمير الوحشية والغز ن فيما اختفت ا فيال
والںعام ).(٢٨
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وﺻﻒ اﻟﺮﺣﺎﻟﺔ ﻟﻠﻔﻠﻮﺟﺔ
تمتعت الفلوجة بموقع إستراتيجي مهم كآخر محطة من محطات الطريق التجاري الںهري الذي كاںت تسلكه
القوافل التجارية القادمة إلى العراق ،ومن هںاك يتم ںقلها إلى بغداد ،وهي ممر للمسافرين إلى بغداد ثم البصرة
فب د فارس أو الهںد .لذلك كان بد من تهيئة المستلزمات المادية والخدمية دارة عصب الحياة ا قتصادية.
وبالرغم من شح المعلومات التي أوردها الرحالة عن الفلوجة ،و سيما في القرون الماضية ،ن هدفهم كان
الهںد وشرقي آسيا ولم تكن المدن العراقية سوى ممر ومحطات طريق لم يهتموا كثيرا بالكتابة عںها ،ومع ذلك
تمكںا من الحصول على بعض ا شارات التي تدل على أهمية هذه المديںة.
فبالنسبة قتصاديات المديںة ،ذكر الرحالة سيزار فردريك )الذي زار الفلوجة عام  (١٥٦٣أںه تباع القوارب
التي تںقل الحمو ت من بيره جك في الفلوجة لعدم ص حيتها للعودة مرة أخرى بـ) (٧أو ) (٨وكاںت قد كلفتهم
ّ
) (٥٠-٤٠معدںيا في بيره جك ) ،(٢٩وهذا يعںي أن جزءا من اقتصاديات المديںة كان يعتمد على تفكيك هذه
ً
أخشابا في مںاطق أخرى وأقربها بغداد ،أو إعادة تصںيع القوارب بما ي ئم البيئة المحلية.
القوارب وبيعها
واعتمدت الفلوجة أيضا في حياتها ا قتصادية على صںاعة القوارب أو ا طواف ،ووصف الرحالة بالبي الذي
ّ
وصل إلى الفلوجة في  ٢١شباط  ١٥٨٠أن ا طواف كاںت تحملها عشرة قرب أو اثنتا عشرة مںفوخة بالهواء ومربوطة
مع بعضها ثم توضع ألواح الخشب فوقها بما يمكںها من حمل كميات كبيرة من البضائع ) .(٣٠على ضفتي الںهر.
اعتمدت الفلوجة أيضا على ثرواتها الزراعية ،وأشار بالبي إلى وجود غابات الںخيل الكثيفة في محيط المديںة،
وتوفر ںوع جيد من ا سماك في ںهر الفرات أسماه )سمك فراتي( كان يصطاد مںه بكميات كبيرة على ضفتي
الںهر يعتاش مںه الم حون والف حون ) .(٣١وذكر الدريد الذي رافق رالف فيتش في رحلته أن هںاك مجموعة من
العرب في المںاطق القريبة من الںهر كاںوا يعتمدون في معيشتهم على بيع الحليب والزبدة والبيض ولحم الضأن،
ويأخذون مقابلها من التجار الزجاجيات وا مشاط والقطع المرجاںية التي تستخدم حليا للنساء ،وهذه العملية
تجري بالمقايضة ن العرب لم يكوںوا مهتمين بالںقود ).(٣٢
ويعد الميںاء العصب ا قتصادي للمديںة آںذاك ،وأشار راؤولف الذي مر بالفلوجة في  ٢٤تشرين ا ول ،١٥٧٣
بأںه يتم إںزال البضائع في الميںاء في ساحة مكشوفة ) ،(٣٣وبالتأكيد كان هںاك الكثير من العاملين في تفريغ
البضائع وتحميلها ويعتمدون في حياتهم على هذا المورد.
ّ
إن خدمة ںقل البضائع وا فراد من الموارد ا قتصادية ا خرى في المديںة ،والذين كاںوا يأتون عن طريق ںهر
الفرات إلى بغداد ،باستخدام الجمال والحمير التي كان يمتلكها عدد من الم ك يساعدهم عدد من العاملين ،اذ
ورد في كتابات رالف فيتش الذي وصل إلى الفلوجة في  ٢٨حزيران  ،١٥٨٣أںه حاول تأجير الجمال من م كها
لںقل بضاعته إلى بغداد لكںهم رفضوا بسبب ارتفاع حرارة الجو و سيما أن معظم الطريق المؤدي لبغداد عبارة
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عن مںطقة جرداء ،لكںهم في الوقت ںفسه لم يكوںوا راغبين بخسارة الفائدة من هذه العملية لذلك تم التعاقد على
تأجير مئة حمار لںقل بضائع التجار ا ںكليز على أن يتم السير مساء وجزء من الںهار لتفادي حرارة الجو ).(٣٤
وفيما يخص الجاںب ا داري أورد رحالة القرن السادس عشر وما بعدهم معلومات عن وجود موظف اداري
عثماںي في الفلوجة كان مسؤو عن است م الرسوم التي يدفعها التجار عںد إںزال بضائعهم في الميںاء )،(٣٥
واںكشاري وجاويش وأمين بلدة ).(٣٦
افتقرت كتب الرحالة إلى تقديم تفاصيل عن مباںي الفلوجة ،و سيما في المرحلة المبكرة ،حتى أںهم لم يتفقوا
على التسمية فمںهم من أطلق عليها بلدة مثل بالبي ) ،(٣٧أو قرية مثل سيزار فريدريك ) ،(٣٨أو قرية صغيرة مثل
راؤولف ) ،(٣٩أو قرية ومحطة كما ورد في رحلة رالف فيتش ) .(٤٠وإذ أشار رالف فيتش إلى وجود مئات المںازل
في قرية الفلوجة ا

ںه لم يحدد مكاںها أو يعطي أي وصف عںها ) ،(٤١في حين ذكر الرحالة راؤولف أن الميںاء

كان خاليا من أي مبںى لكںه ذكر عبارة مبهمة أن الميںاء يبعد ربع فرسخ )أي حوالي كيلومتر وربع( عن القرية
ومںها يتوجه المسافرون إلى بغداد ) .(٤٢ومن المںطقي ان وجود مئات العاملين في الميںاء وںقل البضائع وتفكيك
وصںاعة القوارب والمهام الساںدة ا خرى كان تستلزم وجود سكن لهم لكن تغافل معظم الرحالة عن وصف ذلك
يعود إلى عدم اهتمامهم بمعبر لم يكن هدفا لرح تهم وتواضع القرية بما يستحق ذكرها ،أو كون القرية بعيدة
عن الميںاء وخط سيرهم.
ومن ا مور الملفتة للںظر ما أشار اليه راؤولف من أن الفلوجة هي ںفسها مديںة بابل عاصمة الدولة الكلداںية
ّ
وسوغ قوله بوجود آثار كثيرة في المںطقة أصابها الدمار ومںها جسر قديم على ںهر الفرات رأى بعض قطعه ويقع
شمالي المكان ،وعلى مقربة مںه أكوام من القار لط ء السفن ،وأمام الفلوجة وقربها تل لقلعة "ما تزال" أںقاضها
قائمة وخلفها يقع برج بابل الذي تهدم وتسكںه الهوام بحسب قوله ) ،(٤٣وهذا الخلط بالمواقع يعود إلى تأثر الرحالة
بالفكر التلمودي وعدم امت كهم معلومات كافية عن العراق ،ع وة عن اںتشار آثار المدن والحصون القديمة في
المںطقة.
بعد وصول الرحالة إلى مديںة الفلوجة تبدأ المرحلة ا خيرة من السفر إلى بغداد التي أطلق عليها العديد من
رحالة القرن السادس عشر اسم بابل أو بابل الجديدة والتي كاںت على مسيرة يوم وںصف من الفلوجة ،وتميز
الطريق بالوعورة والجفاف وكان عبارة عن مںاطق صحراوية جرداء ،ويمر الطريق بعقرقوف التي أشار إليها العديد
من الرحالة ).(٤٤
من جهة أخرى ،لم يختلف رحالة القرن السابع عشر كثيرا ّ
عمن سبقهم ،إذ أشار الرحالة ا ب كاريه الذي عبر
ںهر الفرات عںد الفلوجة عام ّ ١٦٧١
وكرر زيارته في حزيران من العام التالي ،إلى معاںاة السفر لحين وصوله إلى
مںطقة مروج خضراء وأشجار ںخيل فعرف أںه وصل إلى "قرية" الفلوجة ،وهںاك ّ
ضيفه أصحاب إحدى المزارع
في الضفة ا خرى من ںهر الفرات ،وأخبره سكان المںطقة باستحالة عبوره إلى الضفة ا خرى من الںهر والوصول
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إلى الفلوجة ثم مواصلة سفره إلى بغداد ن الفيضاںات غمرت ا راضي ،وان عليه العبور من مںطقة أخرى قرب
الرضواںية حيث تعرض للتسليب من إحدى العصابات ،وقارن الرحالة بين حالة ا مان الذي كان يسود معبر
الفلوجة والفوضى ا مںية في المعابر ا خرى ).(٤٥
أما الرحالة جان أوتر ،الذي زار الفلوجة عام  ١٧٣٦فتكلم على "قرية كبيرة" تدعى الفلوجة " "Feloudgeعلى
الضفة الشرقية لںهر الفرات ،وأںها مشهورة برسو المراكب القادمة من أعالي الفرات ) ،(٤٦كما يتم صںاعة ا

ك

التي تباع فيها ).(٤٧
شهد القرن التاسع عشر توافد عدد من الرحالة إلى المديںة بعد أن أصابها التدهور ،وربما يعود ذلك إلى تغير
طرق المواص ت واضمح ل الطريق الںهري ،لكن ںصب جسر عائم على ںهر الفرات في الفلوجة أعاد لها أهميتها،
ففي هذا السياق ذكر المنشئ البغدادي أن الفلوجة كاںت قديما مديںة على الفرات ،وإںها "ا ن" ،أي عام ،١٨٢٢
مںدثرة ،وهںاك جسر على الفرات ،والقبائل العربية في المںطقة تخضع لسلطة باشوات بغداد ).(٤٨
وصف جسني ) (٤٩جسر القوارب الموجود آںذاك على ںهر الفرات عںد الفلوجة بأن وجوده في هذا المكان،
ع وة على جسري الحلة والمسيب كان ںتيجة لكوںها مںاطق آمںة ،والجسر مكون من قوارب عدة في وسطه
قارب متحرك يفتح في أوقات معيںة لمرور السفن الصغيرة والقوارب ) ،(٥٠وذكر زفوبدا )الذي مر بالفلوجة ً
قادما
من بغداد باتجاه الشام في  ١٨ںيسان  (١٨٩٧إن الجسر مكون من  ٢٥قاربا صغيرا وكان ضيقا )ّ .(٥١
وبين موسيل
في أثںاء مروره بالمديںة في ںيسان  ١٩١٥أںه عںد الوصول للجسر العائم كان يتم تفريغ الحمولة من الجمال قبل
العبور على الجسر لعدم تحمله ا ثقال ،إذ لم يكن يربط القوارب ا لوح من الخشب يزيد عرضه على ث ثين
سنتيمترا ) ،(٥٢ويبدو أن موسيل قد بالغ كثيرا في ضيق عرض الجسر إذ إن الصور الملتقطة له تبين أن عرض
الجسر كان أكثر من ذلك ).(٥٣
وكان هذا الجسر قائما في ںيسان عام  ١٨٣١عںدما زار جسني المںطقة ،لكںه حدث فيضان مفاجئ في  ٦آذار
عام  ١٨٣٤قبل موعده المعتاد مما أدى إلى اںهيار الجسر وحملته المياه بعيدا في الںهر ) ،(٥٤ويبدو أن الجسر كان
يتعرض أحياںا إلى الضرر بسبب الفيضاںات أو أسباب أخرى ،إذ أشارت بعثة جامعة بنسلفاںيا إلى تعرض الجسر
ل ضرار وإغ قه بسبب الفيضاںات في شهر آيار  ١٨٨٨لكن تم تصليحه بعد أيام ).(٥٥
ان وجود الجسر في الفلوجة يعںي أن المديںة أخذت تستعيد أهميتها آںذاك كعقدة مواص ت مهمة ،فبعد
أن كاںت المحطة ا كثر أهمية في طريق الفرات الںهري خ ل قرون عديدة ،تدهورت التجارة فيه خ ل القرن
ا خير لصالح الطريق الصحراوي كما أشار جسني ).(٥٦
أطلق في القرن التاسع عشر على الفلوجة "قلعة الفلوجة" ) ،(٥٧كما وردت في الخرائط العثماںية ) ،(٥٨وكتابات
الرحالة ومںهم جسني وغيره ،إذ أشار ا خير إلى أهمية الموقع في الدفاع عن المںاطق المحيطة به ،ووجود البدو
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الذين يمارسون الزراعة في مںاطق واسعة شرقي وغربي القلعة ،وكاںت تلك القلعة خاضعة براهيم أغا ،أحد
مساعدي باشا بغداد ،ويتم فيها حفظ اللحوم والدجاج والوقود والمواد الغذائية ،وهي ںقطة ا تصال ا فضل أماںا
مع بغداد ) ،(٥٩فض عن وجود حاكم للمديںة استقبل جسني عںد زيارته للقلعة عام  .(٦٠) ١٨٣١وربما قصد جسني
موظفا عثماںيا إذ لم ترد في الكتابات المعاصرة أي إشارة لوجود حاكم للمديںة في تلك المرحلة المبكرة.
أشارت بعثة جامعة بنسلفاںيا برئاسة رك ،التي زارت الفلوجة في الخامس من كاںون الثاںي عام  ،١٨٨٨أيضا
إلى قلعة الفلوجة وأںها كاںت ذات يوم ،كما يدل اسمها ،قلعة أو قصر ،وأن بقايا البںاء "التركي أو العربي" الضخم
المبںي بالطوب المحروق ما تزال موجودة آںذاكّ ،
وحول سكان المديںة القلعة إلى محجر يحصلون مںه على مواد
البںاء لبںاء مںازلهم ) .(٦١ويبدو من الںص المذكور أن هذا القصر أو القلعة هو مبںى آخر يتعلق بالقلعة التي
تنسب إلى الوالي سليمان باشا والتي كاںت بموقع جامع كاظم باشا وتعود ملكيته للفريق كاظم باشا ) ،(٦٢صهر
السلطان عبد الحميد الثاںي وقائد فرقة السواري )الفرسان(.
وصفت بعثة رك ،المديںة أںها كاںت صغيرة وعبارة عن "أكواخ بائسة" تتعدى "دزيںة" من المںازل ،ويبدو
هذا الرقم متواضعا جدا و يعبر عن حجم المديںة آںذاك ،إذ أشار رك ںفسه إلى وجود مقاه في المديںة
ستراحة المسافرين الذين كاںوا يمرون بها في طريقهم من بغداد وإليها لعبور الجسر ،وان البعثة وجدت مأوى
لمبيت أفرادها في أحد المقاهي التي وصفها بأںها مريحة أكثر من أي مكان آخر ).(٦٣
أجرت البعثة دراسات في موقع مديںة ا ںبار ا ثرية وتجولت في ت لها ودرست الفخار الذي وجدته محطما
في ت لها خ ل عامي  ،١٨٨٩-١٨٨٨لكن طلب الوفد بالتںقيب عن ا ثار فيها رفض ن المںطقة كاںت في ضمن
"ا م ك السنية" العائدة للسلطان العثماںي ).(٦٤
وبعد تسع سںوات من زيارة بعثة رك ،كتب الكساںدر ريتشارد زفوبدا ،أن الفلوجة كاںت ترى من مسافة
ںصف ساعة وعدد سكاںها  ٥٠٠-٤٠٠نسمة وبها ث ثة مقاهي وخاںين وبيت صغير لكاظم باشا ،وأكثر أراضيها تعود
لكاظم باشا وكيروب أغا ).(٦٥
زار الضابط البريطاںي لجمن الفلوجة في أوائل آذار عام  ١٩٠٧قادما من بغداد عبر قافلة وأمضى ليلته في
الفلوجة في أحد الخاںات )كروان سراي( ،الذي وصفه بأںه كان "يغص بالعرب الذين كاںوا يتحدثون ب اںقطاع،
إضافة إلى ب هجيںة كاںت تنبح وتتعارك طيلة الليل ،وحيواںات أخرى كاںت الروائح تنبعث مںها ."...وفي
صباح اليوم التالي حاول عبور ںهر الفرات بالشختور لكںه أخفق بسبب قوة التيار قبل أن يںجح في محاولة أخرى
في عبور الںهر ).(٦٦
أصبحت للفلوجة أهمية استثںائية في أثںاء الحرب العالمية ا ولى ،إذ كاںت محطة مهمة لںقل البريد بين
حلب وبغداد في طريق كان محاذيا للضفة اليمںى من الفرات وتقطع فيه المسافة بثماںية أيام كما ذكر موسيل،
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الذي مر بالفلوجة في  ١٦ںيسان  ،١٩١٥ورأى قبل وصوله الجسر بںصف ساعة على الضفة اليسرى من الںهر ربوة
خرائب تسمى الخراب ).(٦٧

اﻻﺳﺘﻨﺘﺎﺟﺎت
 .١إن موقع الفلوجة لم يكن خاليا في العصور الماضية ،فقربه من بغداد واط لته على ںهر الفرات وخصوبة
أراضيه جعله مستقرا ل نسان مںذ آ ف السںين ،والدليل على ذلك المواقع ا ثرية العديدة التي أتلفت
ل سف سواء في المںطقة الصںاعية أو البںاية أو طعس ںعومي وغيرها.
 .٢أجمع رحالة القرن السادس عشر والقرون ال حقة على وجود قرية الفلوجة التي مثلت المحطة الںهائية
لطريق الفرات الںهري ،والتي كان يتم فيها تفريغ البضائع وںقلها برا إلى بغداد ،ولم تكن هذه القرية زراعية،
على الرغم من إحاطتها بالمںاطق الزراعية ،بل كاںت خدمية سكںها العاملون في الميںاء من الحمالين
والعاملين في تفكيك وصںاعة القوارب الںهرية وم كي الحيواںات التي كاںت تستخدم للںقل والعمال
عليها ،ع وة على ممثلي السلطة العثماںية مثل موظف الضرائب والحرس.
 .٣تعرض موقع المديںة إلى التدهور وا ںدثار في القرن الثامن عشر في أغلب الظن ،والسبب ا ساس كما
يبدو هو تغير طرق المواص ت وإهمال طريق الفرات الںهري الذي حل محله الطريق الصحراوي واستمر
ذلك كثر من قرن من الزمان.
 .٤بدأت المديںة تستعيد مكاںتها في القرن التاسع عشر بعودة طريق المواص ت لها من خ ل ںصب الجسر
العائم على ںهر الفرات بصفة دائمة ،والذي أشار إليه الرحالة مںذ عشرينيات القرن التاسع عشر وما
بعدها ع وة على وجود بعض الشخصيات المهمة في أوقات معيںة مثل والي بغداد الذي بںى قلعة أو
قصرا في المديںة والفريق كاظم باشا وغيرهما .ولذا ںرى أن ما يحاول بعض الكتاب المتخصصين أو
ْ
أنشئت بسبب إنشاء الجسر العائم عام  ١٨٨٥أو بںاء الخان بعد ذلك
غير المتخصصين إثباته أن المديںة
بسںوات استںتاج غير صحيح اعتمد على روايات شفوية شخاص لهم مصالح في ذلك ،إذ أثبت هذا
البحث وجود الجسر العائم عام  ١٨٢٢و ١٨٣١و.١٨٣٤
 .٥أن تواتر معلومات الرحالة في القرون السادس عشر والسابع عشر والثامن عشر والںصف ا ول من القرن
التاسع عشر يجعلںا ںميل إلى تبںي موضع المديںة في مكاںها الحالي ،ولكن شح المعلومات التي قدمها
الرحالة وعدم وجود تںقيبات أثرية في المديںة ذات قيمة وضياع المعالم ا ثرية ںتيجة الجهل والعبث وبںاء
المںازل بمواد البںاء القديمة وتجريف ا ثار ،وافتقارںا للصور والخرائط القديمة يجعل كل ا حتما ت
مفتوحة وںترك لمن يأتي بعدںا العثور على دليل قاطع يبين بوجه الدقة موقع الفلوجة القديمة ،كما ںتأمل
استكمال فرز الوثائق العثماںية القديمة لعلها تجيب عن تساؤلںا.
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 .٦ںوصي بتبںي جامعة الفلوجة ،بالتعاون مع السلطات المحلية حملة وطںية للحفاظ على ما تبقى من ا ثار
والتںقيب عںها بشكل علمي مدروس بالتعاون مع المؤسسات المتخصصة ظهار الوجه الحضاري للفلوجة
والكشف عن تاريخها كما ںوصي بفتح قسم ل ثار في جامعة ا ںبار لتولي مهمة الكشف عن حضارة محافظة
ا ںبار وتأريخها بما فيها الفلوجة.

اﻟﻤﺼﺎدر واﻟﻤﺮاﺟﻊ
-١اںيس عبد الخالق محمود ،العراق في رحلة جون الدريد  ،١٥٨٤-١٥٨٣مجلة دراسات تاريخية ،بيت
الحكمة-بغداد ،العدد  ،٣٣بغداد.٢٠١٢،
-٢براي،ن ،مغامرات لجمن في العراق والجزيرة العربية  ،١٩٢٠-١٩٠٨ترجمة سليم طه التكريتي ،دار واسط،
بغداد ،د.ت.
-٣بغداد من خ ل وثائق ا رشيف العثماںي ،اعداد فاضل بيات ،مركز ا بحاث للتاريخ والفںون والثقافة
ا س مية ،إستاںبول.٢٠٠٨ ،
-٤خالد عبد اللطيف حسن ،العراق في رحلة رالف فيتش  ،١٥٨٤-١٥٨٣مجلة دراسات تاريخية ،بيت
الحكمة-بغداد ،العدد  ،٣٣بغداد.٢٠١٢،
-٥راوولف ،ليوںهارت ،رحلة المشرق إلى العراق وسوريا ولبںان وفلسطين عام  ،١٥٧٣ترجمة سليم طه التكريتي،
دار الحرية للطباعة ،بغداد.١٩٧٨ ،
-٦رحلة بالبي إلى العراق ،ترجمة بطرس حداد ،دار الشؤون الثقافية العامة ،بغداد.٢٠٠٥ ،
-٧زفوبدا ،إسكںدر ريشارد ،من بغداد إلى باريس  ١٨٩٧يوميات السفر إلى أوربا بطريق البر مرورا بدمشق
وبيروت ،ترجمة ںوف عبد الحميد ع وي ،مطبوعات جامعة واشںطن.٢٠١٣ ،
-٨سراب

مخلف ،مدن ا ںبار في العهد العثماںي في كتب السالںامات والرحالة  ،١٩١٤-١٥١٨رسالة ماجستير

غير منشورة ،كلية التربية للعلوم ا نساںية-جامعة ا ںبار.٢٠١٥،
-٩سعدي إبراهيم الدراجي ،جامع كاظم باشا في مديںة الفلوجة )تاريخه ،تخطيطه ،عمارته( ،بحث غير منشور.
-١٠

بن السيد احمد الحسيںي ،رحلة المنشئ البغدادي ،ترجمة عباس العزاوي المحامي ،شركة التجارة

والطباعة المحدودة ،بغداد.١٩٤٨ ،
-١١موسيل ،الوا ،الفرات ا وسط-رحلة وصفية ودراسات تاريخية ،ترجمة صدقي حمدي وعبد المطلب عبد
الرحمن داود ،منشورات المجمع العلمي العراقي ،بغداد.١٩٩٠ ،

Page 340

DOI 10.18502/kss.v4i8.7193

AICHS

12-Chesney, Francis Rawdon, Narrative of the Euphrates Expedition, Longmans, London, 1868.
13-Edwards, Michael, Ralph Fitch- Elizabethan in the Indies, Barnes and Noble book,
London, 1973, PP.202-203.
14-Kerr, Robert, A General History and Collection of Voyages and Travels,Vol.7, London, 1824.
15-Kouyoumdjian, J, The Kouyoumdjians,U.S.A, 1988.
Otter, M, Voyage en Turquie et en Perse, Paris, 1748.
16-Peters, John Punnett, Nippur or explorations and adventures on the Euphrates,
the Narrative of University of Pennsylvania expedition to Babylonia in the years 18881890, Vol.1, G.P.Putnam,s sons,NewYork,1897.
17-Rauwolf, Leonhart, A Collection of Curious travels and voyages, translated by:
Nicholas Staphorst, Vol.2, London, 1938.
18-Report from the select Committee on steam navigation to India, Vol.8, House of
Commons, London, 1834.
19-The Travels of the Abbe Carre in India and the Near East 1672-1674, Vol.1, Edited
by: Charles Fawcett, Hakluyt Society, London, 1947.
20-www.svobodadiasproject.org/alexander-richard-svoboda.
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ملحق رقم )(١
جسر الفلوجة الخشبي ويظهر في الخلفية مںزل أسرة قوميجيان في الضفة الثاںية من الںهر
المصدر.J.Kouyoumdjian, The Kouyoumdjians,U.S.A, 1988 :
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ملحق رقم )(٢
خارطة عثماںية لو ية بغداد )السںة غير معروفة( يظهر فيها موقع قلعة الفلوجة
المصدر :بغداد من خ ل وثائق ا رشيف العثماںي
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ملحق رقم )(٣
جامع كاظم باشا وتظهر القلعة م صقة له )الصورة تعود إلى عام (١٩١٨
المصدر :د .سعدي إبراهيم الدراجي ،جامع كاظم باشا
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ملحق رقم )(٤
مخطط لمںزل أسرة قوميجيان الذي آلت ملكيته فيما بعد للمرحوم الحاج عبد الكريم الضامن مقابل الجامع
الكبير )جامع كاظم باشا(
المصدرJ.Kouyoumdjian, The Kouyoumdjians :

ﻫﻮاﻣﺶ اﻟﺒﺤﺚ:
)Robert Kerr, A General History and Collection of Voyages and Travels,Vol.7, London, (١
1824, PP.144-145.

) (٢ليوںهارت راوولف ،رحلة المشرق إلى العراق وسوريا ولبںان وفلسطين عام  ،١٥٧٣ترجمة سليم طه التكريتي ،دار الحرية
للطباعة ،بغداد ،١٩٧٨ ،ص .٦،٩١-٥
) (٣رحلة بالبي إلى العراق ،ترجمة بطرس حداد ،دار الشؤون الثقافية العامة ،بغداد ،٢٠٠٥ ،ص .١٠-٥
)Michael Edwards, Ralph Fitch- Elizabethan in the Indies, Barnes and Noble book, (٤

London, 1973, PP.202-203اںيس عبد الخالق محمود ،العراق في رحلة جون الدريد ،١٥٨٤-١٥٨٣مجلة دراسات تاريخية،
بيت الحكمة -بغداد ،العدد ،٣٣بغداد،٢٠١٢،ص .١٧٢
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)The Travels of The Abbe Carre in India and the Near East 1672-1674, Vol.1, Edited (٥
by: Charles Fawcett, Hakluyt Society, London, 1947, PP.xiii-xLiii

)-(٦سراب

مخلف ،مدن ا ںبار في العهد العثماںي في كتب السالںامات والرحالة  ،١٩١٤-١٥١٨رسالة ماجستير غير منشورة،

كلية التربية للعلوم ا نساںية-جامعة ا ںبار ،٢٠١٥،ص ٥٢
)(٧

بن السيد احمد الحسيںي ،رحلة المنشئ البغدادي ،ترجمة عباس العزاوي المحامي ،شركة التجارة والطباعة المحدودة،

بغداد ،١٩٤٨ ،ص .٦
)John Punnett Peters, Nippur or explorations and adventures on the Euphrates, (٨
the Narrative of University of Pennsylvania expedition to Babylonia in the years 18881890, Vol.1, G.P.Putnam,s sons,NewYork,1897,P.172.
)www.svobodadiasproject.org/alexander-richard-svoboda(٩

)-(١٠الوا موسيل ،الفرات ا وسط-رحلة وصفية ودراسات تاريخية ،ترجمة صدقي حمدي وعبد المطلب عبد الرحمن داود،
منشورات المجمع العلمي العراقي ،بغداد ،١٩٩٠ ،ص .٤-٣
) (١١خالد عبد اللطيف حسن ،العراق في رحلة رالف فيتش  ،١٥٨٤-١٥٨٣مجلة دراسات تاريخية ،بيت الحكمة-بغداد ،العدد
 ،٣٣بغداد ،٢٠١٢،ص ١٨٢
) (١٢ليوںهارت راؤولف ،المصدر السابق ،ص ٩٣
) (١٣المصدر ںفسه ،ص ٩٧
)Kerr,Op.Cit,P.144 (١٤

) (١٥رحلة بالبي إلى العراق ،ص ٢٣-٢٢
) (١٦ليوںهارت راؤولف ،المصدر السابق ،ص ١٠٢
)Edwards,Op.Cit,P.203 (١٧
)Kerr,Op.Cit,P.144 (١٨

) (١٩رحلة بالبي إلى العراق ،ص ٣٠-٢٦
) (٢٠خالد عبد اللطيف حسن ،المصدر السابق ،ص ١٨٢
) (٢١ليوںهارت راؤولف ،المصدر السابق ،ص ١٠٦؛ رحلة بالبي إلى العراق ،ص ٢٦-٢٢
) (٢٢رحلة بالبي إلى العراق ،ص ٤٧-٣٩
) (٢٣ليوںهارت راؤولف ،المصدر السابق ،ص ١٥٥-١٥٠
) (٢٤رحلة بالبي إلى العراق ،ص .٤٩-٤٨
) (٢٥ليوںهارت راؤولف ،المصدر السابق ،ص ١٥٨
)Peters,Op.Cit,P.182 (٢٦

) (٢٧رحلة بالبي إلى العراق ،ص ٥٧-٥٠
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)Peters,Op.Cit,P.182 (٢٨
)Kerr,Op.Cit,P.144 (٢٩

) (٣٠رحلة بالبي إلى العراق ،ص .٦٣
) (٣١المصدر ںفسه ،ص .٦١
) (٣٢اںيس عبد الخالق محمود ،المصدر السابق ،ص ١٥٨
) (٣٣ليوںهارت راؤولف ،المصدر السابق ،ص ١٧٥-١٧٤
)Edwards,Op.Cit,P.25 (٣٤

) (٣٥ليوںهارت راؤولف ،المصدر السابق ،ص ١٥
) (٣٦رحلة بالبي إلى العراق ،ص .١٤
) (٣٧المصدر ںفسه ،ص .٦٤
)Kerr,Op.Cit,P.144 (٣٨
)Leonhart Rauwolf, A Collection of Curious travels and voyages, translated by: (٣٩
Nicholas Staphorst, Vol.2, London, 1938,P.136
)Edwards,Op.Cit,P.24 (٤٠
)Ibid,P.24 (٤١

) (٤٢ليوںهارت راؤولف ،المصدر السابق ،ص ١٦٢
) (٤٣المصدر ںفسه ،ص ١٦٤-١٦٢
) Edwards,Op.Cit,P.24 (٤٤ليوںهارت راؤولف ،المصدر السابق ،ص  ١٦٦؛
)The Travels of The Abbe Carre ,PP.67-73 (٤٥
)M.Otter, Voyage en Turquie et en Perse, Paris,1748,P.213 (٤٦

) (٤٧سراب
)(٤٨

مخلف ،المصدر السابق ،ص ٥٢

بن السيد احمد الحسيںي  ،المصدر السابق ،ص ٩٨

) (٤٩تحتل رح ت جسني أهمية بالغة ،إذ قام بعدة زيارات للمںطقة ودرس بدقة الم حة في ںهر الفرات ،و سيما عام ١٨٣١
وا عوام ال حقة ،ففي شهر كاںون الثاںي  ١٨٣١اںطلق من هيت عبر ںهر الفرات ووصل الفلوجة في خمسة أيام وواصل رحلته برا إلى
بغداد ،وعاد إلى الفلوجة مرة أخرى وذهب إلى الحلة عبر الفرات ،ولم يكن هذا طريقا سالكا كما ذكر ،بل كان المسافرون يںزلون
في الفلوجة ويواصلون سفرهم إلى بغداد برا Report from the select Committee on steam navigation
to India, Vol.8, House of Common, London, 1834, PP.14-15
)Ibid ,PP.50-62 (٥٠

) (٥١إسكںدر ريشارد زفوبدا ،من بغداد إلى باريس  ١٨٩٧يوميات السفر إلى أوربا بطريق البر مرورا بدمشق وبيروت ،ترجمة ںوف
عبد الحميد ع وي ،مطبوعات جامعة واشںطن ،٢٠١٣ ،ص .١٠
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) (٥٢الوا موسيل ،المصدر السابق ،ص ١٨٣
) (٥٣يںظر ملحق رقم )(١
)Report from the select Committee,P.56 (٥٤
)Peters,Op.Cit,P.24 (٥٥
)Francis Rawdon Chesney, Narrative of the Euphrates Expedition, Longmans, Lon- (٥٦
don, 1868, P.413

) (٥٧يعتقد الباحث الدكتور سعدي إبراهيم الدراجي أن القلعة أو القصر تعود لوالي بغداد سليمان باشا أبو ليله مؤسس حكم
المماليك في العراق  ،١٧٦٢-١٧٤٩وجاءت أقدم إشارة عںها من الرحالة طه الباليساتي في أوائل عام  .١٧٧٢سعدي إبراهيم الدراجي،
جامع كاظم باشا في مديںة الفلوجة )تاريخه ،تخطيطه ،عمارته( ،بحث غير منشور
) (٥٨يںظر ملحق رقم )(٢
)Report from the select,P.62 (٥٩
)Chesney, O.p.Cit, P.82 (٦٠
)Peters,Op.Cit,P.172 (٦١

) (٦٢يںظر ملحق رقم )(٣
)Peters,Op.Cit,PP.172-173 (٦٣
)Ibid,PP.174-177 (٦٤

) (٦٥ينتمي كيروب أغا إلى أسرة قيومجيان ا رمںية التي ںزحت من ا ںاضول إلى بغداد وكاںت تمتلك أراضي زراعية واسعة في
الفلوجة والمںاطق القريبة مںها .للتفصيل عن أسرة قيومجيان ،يںظرJ.Kouyoumdjian, The Kouyoumdjians,U.S.A, :
1988

) (٦٦ن.براي ،مغامرات لجمن في العراق والجزيرة العربية  ،١٩٢٠-١٩٠٨ترجمة سليم طه التكريتي ،دار واسط ،بغداد ،ص ١٩
) (٦٧الوا موسيل ،المصدر السابق ،ص ١٨٢ ،١٧
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اﻟﻤﻠﺨﺺ
المسائل العلمية لم تخرج على ما كان عليه الصحابة الكرام ولم تحد عن مںهاجهم في استںباط ا حكام وقد
ّ
ﱠ
عد العلماء الخ ف الفقهي خصيصة لهذه ا مة وتوسعة في شريعتها السمحاء وإںه لمن حكمة ورحمته أن
أودع في اصول هذه الشريعة قواعد كلية ومبادئ عامة كفيلة بتںظيم حياة الںاس في ا زمںة وا مكںة كافة ,كما
ّ
إن هذه الشريعة ا س مية خالدة خلود الدهر باقية بقاء ا نسان متجددة الفروع تجدد الليل والںهار محفوظة
بحفظ تعالى وواضحة وضوح الحق بعد ان اخذت ا مة ا س مية تصحوا من غفلتها أو تستيقظ من ںومتها
ّ
وتستعيد شخصيتها بعد ما اصيبت به من غزو كاد يأتي على وجودها وإن رجال في كل فترة وزمان يحيون
ً
ّ
ً
خداما من خدامها
ما اںدثر من معالم هذا الدين وإںه لشرف لںا ںعدل به شرفا أن يوفقںا تعالى أن ںكون
ّ
ںوضح للںاس مںها ما نستطيع فان وفقںا فبتوفيق وبركات الصالحين وإن فشلںا فمن الںفس والهوى إن ثمرات
المدرسة ا صفية لم تكن متوقفة عںد المساجد فحسب وإںما فاح عطرها ںحو المجتمع والتحق كثير من طلبتها
بالدراسة ا كاديمية حتى تميزوا عن غيرهم بسعة العلم والمعرفة فكاںوا من أوائل ا ساتذة في الجامعات العراقية
هم من خريجي المدرسة ا صفية الفلوجية وكان من بين هؤ ء الشيخ ياسين

سعيد الوليد الذي سيںصب

بحثںا حوله لذا اقتضى ان يكون بحثںا على مقدمة وث ثة مطالب :المطلب ا ول :دور طلبة المدرسة ا صفية
في المجال الفقهي ا كاديمي وتميزه .المطلب الثاںي :تعريف بسيرة الشيخ ياسين

سعيد الوليد الشخصية

والعلمية .المطلب الثالث :تعريف بكتابه أحكام الحج والعمرة من حيث )مںهجه وموارده واستد ته وقيمته
العلمية( ثم الخاتمة
Keywords: Assefi, academic, jurisprudence, students, studies

اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﻤﻔﺘﺎﺣﻴﺔ :آصفية ،أكاديمية ،فقهية ،ط ب ،دراسات.

اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ:
إن الحمد ںحمده ونستعيںه ونستغفره ونستهديه ،وںعوذ با من شرور أںفسںا وسيئآت أعمالںاْ ,
من يهده
وحده شريك له واشهد أن ً ا عبده ورسوله,
ف مضل له ومن يضلل ف هادي له ,وأشهد ان إله ا
صلى عليه وعلى آله وصحبه وسلم ,وبعد:
إن أرسل ںبيه ورسوله ً ا بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون حيث قال تعالى
ََ ﱡ ْ َ ﱠ َ ُْ ْ َ َ ﱠ َ ْ ُ ْ ُْ ْ َ َ ْ َْ َ َ َ َْ ْ ََ َ ْ ُ ُ ُ َ ُ
وسك ْم َح ﱠتى
في محكم كتابه العزيز} :وأ ِتموا الحج والعمرة ِ ِ ف ِإن أح ِصرتم فما استيسر ِمن الهد ِي و تح ِلقوا رء
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َ َ َ
َ
َ َُ َْ ْ ُ َ ﱠُ َ ْ َ َ ْ ُ َ ً َ
َ
ْ َ ٌ
ًَ
َ َ ُ
يضا أ ْو ِب ِه أذى ِم ْن َرأ ِس ِه ف ِف ْد َية ِم ْن ِص َي ٍام أ ْو َص َدقةٍ أ ْو ن ُس ٍك ف ِإذا أ ِم ْں ُت ْم ف َم ْن
ي ْبلغ الهدي م ِحله ف َمن كان ِمںك ْم م ِر
ََ َ َ
َ
َ
ْ
َ َ
ْ
َ ْ
ْ
َ
ْ َ
َ
َ
ت َم ﱠت َع ِبال ُع ْم َر ِة ِإلى ال َح ِ ّج ف َما ْاست ْي َس َر ِم َن ال َه ْد ِي ف َم ْن ل ْم َي ِج ْد ف ِص َي ُام ث ثةِ أ ﱠي ٍام ِفي ال َح ِ ّج َو َس ْب َعةٍ ِإذا َر َج ْع ُت ْم ِتلك
ْ
ْ
َ َﱠ ﱠ َ
ْ َ
َ ٌ َ ٌَ َ َ
ﱠُ ﱠ
َ ُ َ ُُْ
اض ِري ال َم ْس ِج ِد ال َح َر ِام َواتقوا ا َ َو ْاعل ُموا أن ا َ ش ِد ُيد ال ِعقاب{( ) ,(١وجعل
َعش َرة ك ِاملة ذ ِلك ِل َم ْن ل ْم َيك ْن أهله َح ِ
سبحاںه وتعالى في هذا الدين بيںات الهدى ود ئل الرشاد ظاهرة واضحة لمن ںظر اليها بعين بصيرة حيث قال
عليه أفضل الص ة وأتم التسليم في الحديث الشريف »خذوا عںي مںاسككم لعلي أراكم بعد عامي هذا« ).(٢
ّ
لقد سارت ا مة بعد عصر الںبوة في عصورها المتعاقبة على الرجوع إلى أحد المذاهب الفقهية المتبعة إذ إن
هذه المذاهب ورغم اخت فها في كثير من المسائل العلمية لم تخرج على ما كان عليه الصحابة الكرام ولم تحد عن
مںهاجهم في استںباط ا حكام وقد ﱠ
عد العلماء الخ ف الفقهي خصيصة لهذه ا مة وتوسعة في شريعتها السمحاء
ّ
وإںه لمن حكمة

ْ
ورحمته أن أودع في اصول هذه الشريعة قواعد كلية ومبادئ عامة كفيلة بتںظيم حياة الںاس

في ا زمںة وا مكںة كافة ،كما إن هذه الشريعة ا س مية خالدة خلود الدهر باقية بقاء ا نسان متجددة الفروع
ْ
تجدد الليل والںهار محفوظة بحفظ تعالى وواضحة وضوح الحق بعد أن أخذت ا مة ا س مية تصحوا من
ً
ّ
غفلتها أو تستيقظ من ںومتها وتستعيد شخصيتها بعد ما أصيبت به من غزو كاد يأتي على وجودها وإن رجا
ْ
ً ْ
ّ
في كل فترة وزمان يحيون ما اںدثر من معالم هذا الدين وإںه لشرف لںا ںعدل به شرفا أن يوفقںا تعالى أن
ْ
ْ
ً
خداما من خدامها ںوضح للںاس مںها ما نستطيع فإن وفقںا فبتوفيق وبركات الصالحين وإن فشلںا فمن
ںكون
الںفس والهوى.
ّ
ّ
إن ثمرات المدرسة ا صفية لم تكن متوقفة عںد المساجد فحسب وإںما فاح عطرها ںحو المجتمع وألتحق
كثير من طلبتها بالدراسة ا كاديمية حتى تميزوا عن غيرهم بسعة العلم والمعرفة فكاںوا من أوائل ا ساتذة في
الجامعات العراقية هم من خريجي المدرسة ا صفية الفلوجية وكان من بين هؤ ء الشيخ ياسين
ْ
الذي سيںصب بحثںا حوله لذا اقتضى أن يكون بحثںا على مقدمة وث ثة مطالب:

سعيد الوليد

المطلب ا ول :دور طلبة المدرسة ا صفية في المجال الفقهي ا كاديمي وتميزه.
المطلب الثاںي :تعريف بسيرة الشيخ ياسين

سعيد الوليد الشخصية والعلمية.

المطلب الثالث :تعريف بكتابه أحكام الحج والعمرة من حيث )مںهجه وموارده واستد ته وقيمته العلمية(
ْ
ثم الخاتمة وقد ذكرںا فيها أهم الںتائج التي توصلںا اليها من خ ل بحثںا هذا ،وأخيرا ںرجو من تعالى أن ںكون
تعالى لكن هذا ما استطعںا اليه بفضل

قد وفقںا في هذا البحث المتواضع و ںدعي فيه الكمال فالكمال
ْ
تعالى وكرمه فإن يكون ً
صوابا فمن وأن يكون غير ذلك فمن اںفسںا ،والحمد
و

الذي بںعمته تتم الصالحات،

و ﱡلي التوفيق.
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اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻻول
دور ﻃﻠﺒﺔ اﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻵﺻﻔﻴﺔ ﻲﻓ اﻟﻤﺠﺎل اﻟﻔﻘﻬﻲ اﻻﻛﺎدﻳﻤﻲ وﺗﻤﻴﺰﻫﻢ
اقتصرت المدرسة الدينية في الفلوجة في العهد الملكي على مدرسة واحدة هي المدرسة ا صفية ،كما يرجح أن
اسم المدرسة الدينية ا صفية يرجع إلى جامع ا صفية وهو من مساجد بغداد القديمة ويقع قرب جسر الشهداء
ومدرسته الدينية في بغداد ،التي كاںت توجد فيها دار القرآن الكريم الملحق بالمدرسة المستںصرية المجاورة لها
التي افتتحت عام ١٢٢٣م ) ,(٣التي اسست بشكل رسمي ١٩٤٤م ،زمن الشيخ حامد الم حويش إمام وخطيب
الجامع الكبير في الفلوجة ،الذي أنشئت فيه المدرسة ).(٤
يحدثںا التاريخ أںه في عام ١٨٨٥م أنشئ على الضفة اليسرى من ںهر الفرات مسجد مساحته تقدر بـــــ)٢١٣م (2
كما مسجل في دائرة ا وقاف سمي بـــــــ )مسجد الفلوجة( وهو أول مسجد يبںى فيها في العصر الحديث ،وفي
هذا العام ُبںي الجسر الخشبي على ںهر الفرات وفي تلك الحقبة أمر القائد العثماںي كاظم باشا عام ١٨٩٨م ببںاء
جامع جديد ّ
سم َي باسمه )جامع كاظم باشا( وأصبح الشيخ إبراهيم المدرس الجبوري أول إمام وخطيب فيه،
وقد ّ
سمي فيما بعد بـــــ )جامع الفلوجة الكبير( وقد تںاوب على مشيخة جامع الفلوجة الكبير علماء أج ء أولهم
الشيخ إبراهيم المدرس الجبوري حتى عام ١٩١٦م ،ثم جاء بعده الشيخ عبدالعزيز الم وهب حتى عام ١٩٢٨م،
فجاء الشيخ عبدالحكيم زعين حتى عام ١٩٣٠م ،إذ جاء الشيخ حامد الم حويش ،وبدأت رحلة جديدة في سيرة
خصوصا والفلوجة ً
ً
عموما عںدما أسس في هذا الجامع مدرسة دينية عام ١٩٤٤م كما أسلفںا في
هذا الجامع الكبير
أول ال م عںها وقد تولى الشيخ حامد الم حويش إمام الجامع والخطابة فيه وكذلك التدريس وا شراف على
هذه المدرسة حتى عام ١٩٤٦م ،إذ ںقل إلى بغداد وخلفه الشيخ عبدالعزيز إبراهيم العاںي في ا مامة والخطابة
أمين الخطيب ،الذي جيء بالشيخ

في جامع الفلوجة الكبير ،أما المدرسة ا صفية فأسںدت إلى القاضي
ً
عبدالعزيز سالم السامرائي في مايس ١٩٤٨م ،ںق من هيت إلى الفلوجة فتولى التدريس وا شراف عليها في هذا
ُ
العام ،ثم ما لبث الشيخ عبدالعزيز العاںي أن توفي عام ١٩٤٩م فألحقت ا مامة والخطابة في جامع الفلوجة الكبير
بالشيخ عبدالعزيز سالم السامرائي فأصبح هو المتولي العام على الجامع ومدرسته ) ،(٥واںتقلت المدرسة في عهده
ںقلة ںوعية في عدد ط بها ومستواهم العلمي حتى ُع ﱠد مجيئه الو دة الحقيقية للمدرسة وںتاجها العلمي ).(٦
ْ ّ
وقد تخرج مںها عدد كبير من العلماء والخطباء بل إن أكثر علماء ا ںبار من ط ب هذا الشيخ الفاضل ،الذين
أصبحوا فيما بعد أساتذة في جامعات القطر وخارجه ،وكذلك تخرج مںها علماء الشريعة وا ئمة والخطباء في
جوامع القطر ً
أيضا ).(٧
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كان الشيخ عبدالعزيز السامرائي عںد التحاقه بالمدرسة يواصل ليله بںهاره ُوي َد ِّر ُس العلوم الدينية والعربية
المختلفة ،وتقاطر إليه طلبة العلم من كل حدب وصوب؛ ليںهلوا من علمه ّ
الفياض وكان يعتمد رحمه في
تدريس ط به على مؤلفات وشروح لكتب المںهج؛ لكي يفهم الط ب ويستوعبون العلم الذي فيها ،تقع المدرسة
ا صفية في جاںب الشمال من جامع الفلوجة الكبير ،وعلى يمين الداخل من الباب الشمالي غرف قديمة تمتد
من الباب إلى ںهر الفرات على ضفة الںهر الشرقي ،وغرفة الشيخ في آخر الرواق ،وفي عام ١٩٦٣م ُج ِّد َد الجامع
ثم ُج َ
دد ْت المدرسة في عام ١٩٦٦م ،فكاںت المدرسة على يمين الداخل من الباب الشمالي للجامع ،وبعد وفاة
الشيخ عبدالعزيز سالم السامرائي عام ١٩٧٣م أصبح الشيخ إبراهيم رحيم الجدي ً
مديرا للمدرسة عام ١٩٧١م ﱠثم
تولى إدارة المدرسة الشيخ خليل الفياض)حفظه تعالى( ثم في عام ١٩٧٣م تولى إدارتها الشيخ علي هاشم
حسين بطي العيساوي ّثم ما لبثت المدرسة أن اغلقت عام ١٩٧٥م؛ ن الحكومة آںذاك ْ
ألغت المدارس الدينية،
فأصبح الجامع الكبير خارج إطار المدرسة وعين فيه الشيخ جمال شاكر الںزال ً
ً
وخطيبا في جامع الفلوجة
إماما
الكبير حتى عام ٢٠٠٤م ).(٨
اكتسبت المدرسة ا صفية في الفلوجة سمعة علمية بارزة ليس على مستوى العراق فحسب بل على المستوى
العربي وا س مي فجذبت لها ط ب العلم من كل مكان ليںهلوا من علمها الوفير ،وكاںت الشهادة التي تمںحها
المدرسة تعادل الشهادة ا عدادية في المدراس ا عدادية ا خرى ،لذا كان ط بها يرشحون للقبول في الكليات
ّ
والجامعات العراقية ،بل إںهم كاںوا يتميزون في ا ختبارات على أقراںهم من ط ب المدارس الدينية وأحد أسرار
تفوق ط ب المدرسة ا صفية في الفلوجة جدية الشيخ عبدالعزيز سالم السامرائي وتفاںيه في إںجاح مدرسته وط بها
فكان الشيخ يتابعهم ً
علميا؛ بل يتتبع أخبارهم حتى خارج الجامع بعد اںتهاء محاضراتهم في سلوكهم وتصرفاتهم،
وفض عما سبق كان ط ب المدرسة ا صفية سيما المراحل المتقدمة مںهم يكلفهم الشيخ بواجبات صفية
في القرى وا رياف المجاورة للفلوجة يوظفون ما تعلموه في توعية الںاس للشرع الحںيف بكل ما يتعلق بحياتهم
ً
ً
ا جتماعية وا قتصادية فض عن الشرعية مںها وأحياںا كان الشيخ يخرج معهم لذلك الواجب هذه لمحة تاريخية
للتعريف بالمدرسة ا صفية التي كان لها ا ثر البالغ في نشر العلم وحث الںاس على طلبه ،وفي توجيه المجتمع
التوجيه الصحيح في مںتصف القرن الماضي لث ثين ً
عاما ).(٩
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اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻲﻧ
ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺑﺴﻴﺮة اﻟﺸﻴﺦ ﻳﺎﺳﻴﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻌﻴﺪ اﻟﻮﻟﻴﺪ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ
واﻟﻌﻠﻤﻴﺔ
اسمه ونسبه وكںيته
اﺳﻤﻪ:
ياسين

سعيد حسين عيادة أمين طه أحمد وليد حمد مںصور جسام الملقب بـــــ )جريو(.

ﻧﺴﺒﻪ:
ً
الجميلي أص  ،ويلقب بــــــ )الوليد( ،الوليد :فخذ من افخاذ ألبو جسام ،فخذ ألبو جريو.
ﻛﻨﻴﺘﻪ:
أبو أسامة ،وله أو د أربعة وهم :أسامة ،وعمر ،وعثمان ،وعلي ولديه أحفاد وعددهم كثير.
وﻻدﺗﻪ:
ولد في قضاء الفلوجة محافظة ا ںبار سںة ١/٧/١٩٣٩م ,وجده الوليد نشا في قضاء عںه هو وأو ده ومںهم
وليد ,وأحمد وليد ,وأسس جامع في قضاء عںه وأسماه جامع بيت الوليد ثم قام أعمامه بترميم الجامع في فترة
الستينيات.
ﻧﺸﺄﺗﻪ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ:
نشأ في أسرة مسلمة صالحة محافظة تحب العلم في قضاء الفلوجة في محافظة ا ںبار ,دخل المدرسة ا بتدائية
في سںة ١٩٤٦م في مدرسة ا ںبار ا ولى وكان مدير تلك المدرسة آںذاك ا ستاذ ںجم الدين المدلجي وهو من
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أصول سورية ثم ںقل إلى المدرسة الثاںية ْ
أي مدرسة ا ںبار وكان مدير تلك المدرسة آںذاك ا ستاذ عبداللطيف
العلوي وصار فيما بعد اسم المدرسة أي مدرسة ا ںبار الثاںية باسم مدرسة ابن خلدون ,ثم التحق إلى المدرسة
ا صفية الدينية في سںة ١٩٥٢ -١٩٥١م ,وكان من زم ئه في تلك الفترة من الذين التحقوا إلى المدرسة ا صفية
هم الدكتور ياسين ںاصر الخطيب والدكتور هاشم جميل والحاج اسماعيل

عبد

الفياض والحاج حامد

عبدالهادي الوليد.
ﺷﻴﻮﺧﻪ:
تعالى( حيںما كان في المدرسة ا صفية من سںة ١٩٥٧-١٩٥١م,

 .١الشيخ عبدالعزيز سالم السامرائي)رحمه
ُ
ثم ںقل إلى بغداد لطلب العلم في المدرسة القادرية في سںة ١٩٥٧م ودرس عںد الشيخ كمال الدين الطائي
والشيخ القزلجي ثم تعين ً
ً
وخطيبا في جامع المصرف الكائن في محافظة بغداد /قرب الميدان,
إماما
حيث صدرت إرادتان ملكيتان ) (١٠إحداهما ل مامة وا خرى للخطابة ثم ںقل إلى جامع الوزير على ضفاف
دجلة مقابل جامع الشهداء وعںد جسر الشهداء ,ثم التحق بوظيفة إمام عسكري في الجيش في سںة ١٩٦١م,
ثم أحيل على التقاعد في سںة ١٩٨٩م برتبة عميد.
 .٢الشيخ عبدالجليل ابراهيم الهيتي.
 .٣الشيخ عبدالكريم

المدرس )الشيخ عبدالكريم بيارة(.

اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ:
متزوج ,أم أو ده متوفية وهي إبںة عمه رحمها

 ,وكاںت وفاتها سںة ٢٠٠٣م ,ثم تزوج بامرأة أخرى من آل الںعيم

وهي ںعم المرأة ,وكان ذلك بعد سںة ٢٠٠٣م وإلى ا ن.
ﻋﻘﻴﺪﺗﻪ وﻣﺬﻫﺒﻪ:
أشعري العقيدة ,شافعي المذهب.
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ﻣﺆﻟﻔﺎﺗﻪ:
 .١أحكام الصيام /مطبوع.
 .٢العثماںيون ودورهم في رفعة ا مة وحفاظ كياںها /غير مطبوع.
 .٣الحج والعمرة أحكام ومشاهد /مطبوع.
اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﺘﻲ ﺷﻐﻠﻬﺎ :ﺷﻐﻞ ﻋﺪة ﻣﻨﺎﺻﺐ وﻣﻨﻬﺎ-:
 .١إمام وخطيب جامع المصرف في محافظة بغداد.
 .٢إمام وخطيب جامع الوزير في محافظة بغداد /جاںب الرصافة.
 .٣إمام عسكري في الجيش.
ﻣﺸﺎرﻛﺎﺗﻪ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ :ﺷﺎرك ﻲﻓ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺤﺎﻓﻞ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻲﻓ اﻟﻔﻠﻮﺟﺔ وﻣﻨﻬﺎ-:
 .١المشاركة في المںتدى العلمي الثقافي في الفلوجة حيث ألقى عدة محاضرات مںها تأريخ المدرسة ا صفية,
والميراث في الشريعة ا س مية.
ً
محاضرا في تلك
 .٢المشاركة في المںتدى العلمي الثقافي الذي احتفل بذكرى تأسيس الجيش العراقي وكان
المںاسبة.
 .٣كان له حضور في كثير من المںتديات الشعبية ومن ضمںها :ںقابة المعلمين والبيت الثقافي ومركز الشباب
في قضاء الفلوجة.
اﻻﺟﺎزات اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ واﻟﺸﻬﺎدات اﻻﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ:
 .١إجازة علمية )شهادة الصف الثاںي عشر( من قبل الشيخ عبدالجليل إبراهيم الهيتي.
 .٢شهادة البكالوريوس من كلية الدراسات ا س مية التابعة إلى مجلس ا مںاء ثم فيما بعد أصبحت تابعة
إلى جامعة بغداد بدرجة امتياز.
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ﻣﺸﺎرﻛﺎﺗﻪ ﻲﻓ اﻟﺤﻴﺎة اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ:
ٌ ٌ
دور بارز في مجمل جواںب الحياة ا جتماعية ومںها اص ح ذات البين والمجالس العشائرية فكاںت يده
كان له
ً
حريصا على الحث على طلب العلم ومساعدة طلبة العلم الشرعي ,ويحضى
ممدودة في طرق الخير كما كان
باحترام وتقدير من طوائف المجتمع كافة.
رﺣﻼﺗﻪ:
كاںت له عدة رح ت مںها:
 .١للحج والعمرة مںها سبعة للحج واثنتان للعمرة.
 .٢ث ث سفرات إلى المملكة ا ردںية الهاشمية لغرض التجارة.
 .٣رحلة لغرض الع ج إلى المملكة ا ردںية الهاشمية.
ﻫﻮاﻳﺎﺗﻪ:
 .١المطالعة.
 .٢تأليف الكتب الفقهية.
 .٣ا ںتماء إلى المںتديات الثقافية مثل المںتدى العلمي الثقافي في الفلوجة با ضافة إلى زياراته المتعددة
للمںتديات الشعبية ومںها ںقابة المعلمين والبيت الثقافي ومركز الشباب في قضاء الفلوجة كما أسلفںا
ً
سابقا ).(١١

اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ:
ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺑﻜﺘﺎﺑﻪ أﺣﻜﺎم اﻟﺤﺞ واﻟﻌﻤﺮة ﻣﻦ ﺣﻴﺚ )ﻣﻨﻬﺠﻪ وﻣﻮارده
واﺳﺘﺪﻻﻻﺗﻪ وﻗﻴﻤﺘﻪ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ(
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اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﺎﻟﻜﺘﺎب:
هو كتاب فقهي اشتمل على عدة أحكام تخص الحج والعمرة حيث جمع المؤلف ورتب واختار ذلك من بطون
كتب الفقه المعتمدة ومن الرسائل المختلفة الكثيرة والمؤلفة في بيان مںاسك الحج والعمرة واختار ما يتںاسب
ووقتںا الحاضر مع ذكر بعض ا ماكن وا ثار في مكة المكرمة وفي المديںة المںورة وفي بيان الحكمة من ممارسة
ٌ
اعمال الحج والعمرة كل على اںفراد ).(١٢
ﻣﻨﻬﺠﻪ ﻲﻓ ﻛﺘﺎب )اﻟﺤﺞ واﻟﻌﻤﺮة(:
• اعتمد المؤلف في بيان المسائل الفقهية على المذاهب ا ربعة وهي على الترتيب المذهب الحںفي
ً
عموماً ,
وغالبا على المذهب الشافعي لكوںه
والمذهب المالكي والمذهب الشافعي والمذهب الحںبلي
شافعي المذهب.
وفقه وتمںى أحد
علم ٍ
• ذكر في مقدمة كتابه سبب تأليفه لهذا الكتاب وذلك في قوله) :فقد ضمںي مجلس ٍ
ٌ
دليل يكون لهم ً
ً
وموجها فيه ما يحتاجه الحاج
مرشدا
ا صحاب أن يكون بين يدي حجاج بيت الحرام
ً
)(١٣
من بيان أركان وواجبات وسنن الحج والعمرة موافقا لحج رسول (.
• عرض ما هو بمثابة ً
تمهيدا للكتاب اشتمل على ذكر خصائص مكة المكرمة وا دلة على ذلك ثم بين أشهر
أسماء مكة وهي ستة أسماء ودليل كل اسم ).(١٤
تںاول تأريخ مكة المكرمة وآداب وأحكام سفر الحج ثم ذكر ما يلزم الحاج أن يعمله قبل سفره للحج من
)(١٥

الوصية والتوبة واختيار المال الح ل ,ولوازم السفر مما يحتاجه من حقيبة وم بس وغير ذلك.
ً
تعريفا ً
واحدا له وهو
بدأ بما يلزم البدء به من بيان مفردات العںوان بتعريف الحج لغة واصط ًحا ,واختار
)زيارة بيت

الحرام في زمن مخصوص داء شعائر خاصة حول الكعبة المشرفة وما جاورها من المواطن

المقدسة وهو الركن الخامس من أركان ا س م الخمسة التي بها تمام ا س م وكمال الدين( ).(١٦
• ذكر ا دلة على مشروعية أعمال الحج من الكتاب والسںة ,وا حاديث الشريفة الواردة بحق المديںة المںورة
كما فعل في أول الكتاب عںدما ذكر خصائص مكة وفضلها على غيرها من بقاع ا رض.

)(١٧

عرض حكم الحج عںد العلماء وأدلة فرضيته من الكتاب والسںة وا جماع ومما له ع قة بحكم الحج وكوںه
فرض مع توفر شروط وجوبه وذكر ً
أيضا مسالة وقت وجوب الحج أي أن هذه الفريضة هل هي على الفور
أو على التراخي؟ وبين الخ ف الوارد فيها من ا ئمة الث ثة )والمراد بهم هم ا ربعة عدا الشافعية(.
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الذين قالوا بالفرضية على الفور الث ثة ,وذهب الشافعية إلى القول بالفرضية على التراخي بشرطين ,وللمسألة
سيما ان المؤلف حرص في تاليفه

تفصيل يتضمن خ له أدلة ومںاقشات وترجيح لم يذكره ل ختصار,
ً
على أن يكون الكتاب سه على العوام؛ لذا لم يتوسع هںا وفيما شابه من صفحات معة بذكر المسألة
مفصلة وسار على مںهج ا ختصار البسيط في عرضها ).(١٩
• سار المؤلف في مںهجه على عرض المسائل على المذاهب ا ربعة الحںفية والمالكية والشافعية والحںابلة,
ً
وأحياںا يتںاول المسألة من مذهب ا مام الشافعي فقط وهو شافعي المذهب.
• وفي مسالة شروط وجوب الحج ذكر هذه الشروط وفصل القول في شرطي البلوغ وا ستطاعة.
• ذكر ما يتعلق بالمحارم وأثر ذلك في سفر الحج للمرأة التي

زوج لها فذكر المحارم بالنسب والمحارم

بالمصاهرة بالتفصيل واوجز ال م في ذكر المحارم بالرضاع.
• ثم جاء بعد ذلك ذكر اركان الحج فعدها أربعة وهي ا حرام وطواف ا فاضة والسعي بين الصفا والمروة
والوقوف بعرفة ثم بين الخ ف الوارد في عددها بين ا مام أبي حںيفة وا ئمة الث ثة ,فعںد الث ثة أربعة
أركان ,وعںد أبي حںيفة رحمه

ركںان هما الوقوف بعرفة ومعظم طواف الزيارة ,وهںا ذكر المؤلف هذا

القول فمعظم طواف الزيارة لكںه متعلق بالطواف المسںون وليس المفروض كطواف القدوم وعںد الدخول
للمسجد الحرام ,أما الطواف المفروض كطواف ا فاضة وطواف العمرة ف بد فيه من إتمام السبعة أشواط,
وما ذكره من قول ا مام أبي حںيفة رحمه

بمعظم الطواف اںما هو محل خ ف بين العلماء ,وبقية

ا ركان عںد ا مام أبي حںيفة رحمه هي واجب ,وقوله الحلق والتقصير وصوابه )الحلق أو التقصير(
فهو ركن عںد ا مام الشافعي رحمه أي ليس ً
واجبا كما هو عںد غيره.
• وبعد ذكره لمسألة عدد أركان الحج تںاول ا ركان وفصلها فذكر ا حرام ومواقيته وأںواعه ,وما يسبقه من
أعمال وما يحرم على المحرم وما يباح له.
• ثم ذكر المؤلف مںهج المتمع والقارن والمفرد ,وبدأ بالتمتع والقارن لكوںهما يجمعان العمرة مع الحج بنية
ً
ً
ً
واحدة خ فا للمفرد الذي يںوي الحج ثم يأتي بعده بالعمرة ,لذا أفرد عںواںا مستق سماه )أعمال العمرة
للمفرد( ببيان ما أسماه )معلومات عامة(.
• وبعد ذلك تںاول أںواع الطواف وشروطه وكيفيته ,ثم دعاء السعي ,وبيان عرفه وحدوده ,ودعاءه ,ومعںاه ,ثم
ً
ذكر بياںا لمزدلفة والدعاء الوارد فيها.
• ثم بين مںى وكيفية الرمي مع بيان الهدي أو الذبح في يوم الںحر.
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• تںاول بعدها مسألة الحلق أو التقصير ,وطواف الوداع ,وإںهاء أعمال الحج به.
ً
• ثم أورد المؤلف مسألة مهمة ً
أيضا وهي مسألة الحج عن الغير وذكر في مقدمتها بياںا قسام العبادات
حيث عدها ث ثة ,لكي يصل الى القسم الثالث مںها وهو الحج وبين اخت ف العلماء في قبول الںيابة أو
عدمها فيه فذكر أقوال المذاهب ا ربعة بين مجيز وماںع.
• ثم بين ً
تبعا لمسألة الحج عن الغير مسألة الحج عن الميت فذكرها بإيجاز.
• ثم ختم ذلك بدعاء يصلح لجميع المںاسك والمںاسبات ولعله مما اشتهر على ألسن الںاس وفيه ما ورد من
جملة دعاءه في مواطن أخرى أو أوقات أخرى كما في أذكار الصباح والمساء وغيرها.
• ثم أتبعه لجدول بين فيه خ ف المذاهب في مںاسك الحج ,ثم اتبع ذلك بجملة من المقاصد أو الحكم
في أداء مںاسك الحج فذكر الحكم من أركان الحج.
ً
• ذكر معلومات توضيحية عن أماكن في الديار المقدسة ,فذكر بياںا للمسجد الحرام والكعبة المشرفة والحجر
ا سود وكسوة الكعبة وحجر إسماعيل والمقام وميزاب الرحمة والمسعى ,با ضافة الى بعض ا ماكن وا ثار
في مكة المكرمة ومںى.
• بين بعد ذلك المسافات بين ا ماكن التي يتںقل فيها الحاج.
• ختم المؤلف كتابه بذكر المديںة المںورة والمسجد الںبوي الشريف وزيارة رسول

وما يلزم ذلك من اتباع

للسنن وا داب التي بد للزائر من مراعاتها.
• جاءت بعدها الخاتمة من المؤلف لكتابه فدعا

ً
تعالى سائ قبول عمله وا ںتفاع به ودعا لكل حاج

با ستقامة بعد حجه ,ثم ذكر في آخر خاتمته تاريخ الفراق من تأليف كتابه وهو في ) ٧صفر الخير ١٤٣٣ه
الموافق ١/١/٢٠١٢م(.
وآخر دعواںا ان الحمد

رب العالمين.

اﻟﺨﺎﺗﻤﺔ
ً
ختاما لهذا البحث فقد توصلںا الى أهم الںتائج المتعلقة به وهي:
 .١اقتصرت المدرسة الدينية في الفلوجة في العهد الملكي على مدرسة واحدة وهي المدرسة ا صفية كما
يرجح أن اسم المدرسة الدينية ا صفية يرجع إلى جامع ا صفية وهو من مساجد بغداد القديمة.
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 .٢كان الشيخ عبدالعزيز سالم السامرائي رحمه

يعتمد في تدريس ط به على مؤلفات وشروح لكتب

المںهج لكي يفهم الط ب ويستوعبون العلم الذي فيها.
 .٣اكتسبت المدرسة ا صفية في الفلوجة علمية بارزة ليس على مستوى العراق فحسب بل على المستوى
العربي وا س مي فجذبت لها ط ب العلم من كل مكان ليںهلوا من علمها الوفير.
 .٤كاںت الشهادة التي تمںحها المدرسة ا صفية تعادل الشهادة ا عدادية في المدارس ا عدادية ا خرى لذا
كان ط بها يرشحون للقبول في الكليات والجامعات العراقية.
 .٥من أهم ا سباب التي دفعت بالمؤلف الشيخ ياسين

سعيد الوليد لتأليف هذا الكتاب )الحج والعمرة

احكام ومشاهد( كان في مجلس علم وفقه وتمںى احد ا صحاب ان يكون بين يدي حجاج بيت
ٌ
دليل يكون لهم ً
مرشدا وموجها فيه ما يحتاجه الحاج من بيان اركان وواجبات وسنن الحج والعمرة
الحرام
موافقا لحج رسول

.

 .٦اعتمد المؤلف في بيان المسائل الفقهية على المذاهب ا ربعة وهي على الترتيب :المذهب الحںفي
والمالكي والشافعي والحںبلي ً
عموماً ,
وغالبا على المذهب الشافعي لكوںه شافعي المذهب.
في الختام أسال
على سيدںا

العظيم التوفيق والسداد فيما كتبںا وآخر دعواںا أن الحمد

رب العالمين وصلى

وعلى آله وأصحابه ومن سار على ںهجه الى يوم الدين.

اﻟﻤﺼﺎدر واﻟﻤﺮاﺟﻊ
ﺑﻌﺪ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﻳﻢ
 .١ا ختيار لتعليل المختار,عبد بن محمود بن مودود الموصلي البلدحي ،مجد الدين أبو الفضل الحںفي)ت:
٦٨٣هـ( ,عليها تعليقات :الشيخ محمود أبو دقيقة )من علماء الحںفية ومدرس بكلية أصول الدين سابقا(,
مطبعة الحلبي -القاهرة )وصورتها دار الكتب العلمية  -بيروت ،وغيرها(١٣٥٦ ,ه١٩٣٧-م.
 .٢اشراقات جامعية ,دورية ثقافية تصدر عن جامعة الفلوجة ,العدد ا ول /ںيسان ٢٠١٨م.
 .٣دقائق أولي الںهى لشرح المںتهى المعروف بشرح مںتهى ا رادات,مںصور بن يونس بن ص ح الدين ابن
حسن بن إدريس البهوتىالحںبلى)ت١٠٥١ :هـ( ,عالم الكتب ،ط١٤١٤ ,١ه١٩٩٣-م.
 .٤السنن الكبرى ,أحمد بن الحسين بن علي بن موسى ُ
الخ ْس َر ْو ِجردي الخراساںي ،أبو بكر البيهقي)ت:
٤٥٨هـ( ,المحقق:
 .٥فتح القدير,كمال الدين
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 .٦الفلوجة في تاريخ العراق المعاصر دراسة وثائقية علمية متخصصة من ،١٩٦٦ -١٩٠٠أ.د منسي المسلط.
 .٧كتاب التعريفات,علي بن

بن علي الزين الشريف الجرجاںي )ت٨١٦ :هـ( ,المحقق :ضبطه وصححه

جماعة من العلماء بإشراف الںاشر ,دار الكتب العلمية بيروت ــلبںان ,ط١٤٠٣ ,١ه١٩٨٣-م.
 .٨كتاب ألحج والعمرة أحكام ومشاهد ,جمع وترتيب وتأليف طالب العلم الشريف ياسين
 .٩محاورة مع الشيخ ياسين

سعيد الوليد )حفظه

الفلوجة أجراها معه كل من الدكتور

سعيد الوليد.

( في يوم الخميس الموافق  ١٥/٨/٢٠١٩في مںزله في

حسين عودة والدكتور سعدي جاسم حمود.

 .١٠مغںي المحتاج إلى معرفة معاںي ألفاظ المںهاج,شمس الدين،

بن أحمد الخطيب الشربيںي

الشافعي)ت٩٧٧ :هـ( ,دار الكتب العلمية ,ط١٤١٥ ,١ه١٩٩٤-م.
 .١١اشراقات جامعية ,دورية ثقافية تصدر عن جامعة الفلوجة ,العدد ا ول /ںيسان ٢٠١٨م(,مقال فيها بعںوان
المدرسة ا صفية في الفلوجة ںبع معطاء نشر العلم على ضفاف الفرات.

ﻫﻮاﻣﺶ اﻟﺒﺤﺚ:
) (١سورة البقرة ,آية١٩٦ :
) (٢أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ,٥/٢٠٤ :رقم الحديث٩٥٢٤ :
) (٣اما اسم )ا صفية( فنسبة الى الوالي العثماںي الملقب بـــــ )آصف أفںدي( الذي بںى الجامع والمدرسة في بغداد) .اشراقات
جامعية ,دورية ثقافية تصدر عن جامعة الفلوجة ,العدد ا ول /ںيسان ٢٠١٨م() ,مقال فيها بعںوان المدرسة ا صفية في الفلوجة ںبع
معطاء نشر العلم على ضفاف الفرات(
) (٤يںظر :الفلوجة في تاريخ العراق المعاصر ,ص  ,٣٨٩اشراقات جامعية ,دورية ثقافية تصدر عن جامعة الفلوجة ,العدد ا ول/
ںيسان ٢٠١٨م
) (٥يںظر :اشراقات جامعية ,دورية ثقافية تصدر عن جامعة الفلوجة ,العدد ا ول /ںيسان ٢٠١٨م ,الفلوجة في تأريخ العراق
المعاصر :ص.٣٩٠
) (٦الفلوجة في تأريخ العراق المعاصر :ص٣٩٠
) (٧اشراقات جامعية ,دورية ثقافية تصدر عن جامعة الفلوجة ,العدد ا ول /ںيسان ٢٠١٨م
) (٨اشراقات جامعية ,دورية ثقافية تصدر عن جامعة الفلوجة ,العدد ا ول /ںيسان ٢٠١٨م
) (٩يںظر :الفلوجة في تأريخ العراق المعاصر :ص ,٣٩٣ ,٣٩٢ ,٣٩١اشراقات جامعية ,دورية ثقافية تصدر عن جامعة الفلوجة,
العدد ا ول /ںيسان ٢٠١٨
) (١٠ا رادة الملكية :هو أمر ملكي صادر بتوجيه جهة ا مامة أو الخطابة أو التدريس أو أي مںصب آخر بأمر من الملك وتنشر
في جريدة الوقائع العراقية الرسمية
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) (١١محاورة مع الشيخ ياسين
كل من الدكتور

سعيد الوليد )حفظه ( في يوم الخميس الموافق  ١٥/٨/٢٠١٩في مںزله في الفلوجة أجراها معه

حسين عودة والدكتور سعدي جاسم حمود

) (١٢يںظر :كتاب ألحج والعمرة أحكام ومشاهد ,جمع وترتيب وتأليف طالب العلم الشريف ياسين
) (١٣مقدمة كتاب الحج والعمرة,

سعيد الوليد :ص١

) (١٤يںظر :كتاب الحج والعمرة,

سعيد الوليد :ص٦-٢

) (١٥يںظر :كتاب الحج والعمرة,

سعيد الوليد :ص١٤-٧

سعيد الوليد :ص١

) (١٦يںظر فتح القدير للكمال بن الهمام وزيادة السعي  ،٢/١٢٠ا ختيار  ،١/١٣٩والشرح الكبير للدردير على مختصر خليل ،٢/٢
ومغںي المحتاج  ،١/٤٥٩وشرح مںتهى ا رادات  ،١/٤٧٢والتعريفات ص ٨٢
) (١٧يںظر :كتاب الحج والعمرة,

سعيد الوليد :ص٤٢-١٦

) (١٨ذكر المؤلف لفظة الث ثة في أكثر من مسالة واراد بها ا ئمة الث ثة من المذاهب ا ربعة فإذا قال :ذهب الث ثة إلى كذا
وخالفهم الشافعية فالمراد بالث ثة هم :أبو حںيفة ومالك وأحمد ,وإن قال الث ثة ثم خالفهم أبو حںيفة فالمراد بالث ثة هم :مالك
والشافعي وأحمد وهكذا
) (١٩يںظر :كتاب الحج والعمرة,
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and Prophetic Sunna, evidenced by Quranic Ayahs and Prophetic hadiths to make
certain that Islam promotes knowledge instead of resisting it.
It is important to note that Sheuk Abdulazeez also lived in a period dominated by
religious ignorance. Despite that, values of generosity had remained solid among the
community full of honest and sincere people. Sheikh Abdulazeez held an important
position within the local community, sharing with them the pleasing and sad days, thus
guiding them to the right path.
Al-Samarrai had first wanted to move to Heet but was encouraged to settle in Fallujah,
where he became a beacon of knowledge and morality. He served as a teacher and
a preacher at Kadhum Basha Mosque, wrote books, and educated the local Fallujan
community. The Sheikh’s dedication to the city of Fallujah contributed to the growth
in student levels, and the number of students who became public servants, famous
preachers, and university professors.
This abstract is an outline of a larger paper where there will be broader details about
Sheikh Abdulzazeez Al-Samarra’I, covering his scholarly trips, career, his Sheikhs, students, and his publications.

اﻟﻤﻠﺨﺺ
 يرجع نسبه الى عشيرة البو ںيسان في،بن ںيسان

بن علي بن حسب

الشيخ عبد العزيز بن سالم بن صںع

سامراء وهو من السادة ا شراف بحسب نسب عشيرته
م( ونشأ فيها وهو من اسرة اشتهرت١٩١٤/هـ١٣٣٢)  من ابوين صالحين في مديںة سامراء عام-

 رحمه- ولد

.بالص ح والتقوى محبه للعلم والعلماء وفعل الخير
 ثم دخل المدرسة ا بتدائية وتخرج مںها ليكمل دراسته في،كان قد دخل الكتاتيب واتقن ت وة القرآن الكريم
. فںال اول اجازة علمية في العلوم الشرعية-

المدرسة العلمية على يد الشيخ أحمد الراوي ــ رحمه

كان العصر الذي عاش فيه الشيخ عبد العزيز له سماته وظروفه الخاصة في جميع جواںبه السياسية والثقافية
.وا جتماعية
اما الجاںب السياسي فاںه قد ولد في العام الذي بدأت فيه الحرب العالمية ا ولى والتي كان من ںتائجها
 ومن ثم وضع العراق تحت بںد ا ںتداب البريطاںي في العام،ا حت ل ا ںكليزي للعراق واںهاء السيطرة العثماںية
 مما ادى الى قيام ثورة شعبية مسلحة حدثت في جميع اںحاء العراق فكاںت ثورة كبرى ںتج عںها قيام حكم١٩٢٠
ً
ً
 ومع ذلك استمرت، فتوج الملك فيصل ا ول بن الحسين ملكا على العراق،وطںي في العراق متمث بںظام ملكي
 فاستمر الںظام الملكي،م١٩٥٣ التقلبات السياسية في العراق حتى مجيئ الملك فيصل الثاںي للحكم في العام
 اذ قامت ثورة على الںظام الملكي حولت ںظام الحكم من الںظام الملكي الى الںظام،م١٩٥٨ في الحكم الى العام
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الجمهوري ،ومع ذلك لم يستقر الوضع السياسي في العراق رغم تغير الںظام فحدثت أكثر من ثورة في ظل حكم
الںظام الجمهوري كان لها اثارها على الوضع السياسي للبلد.
اما الجاںب الثقافي فكان الوقت الذي يعيش فيه الشيخ عبد العزيز يتصف بضآلة التطور الثقافي بسبب عدم
استقرار الوضع السياسي خاصة عںدما كان العراق تحت بںد ا ںتداب البريطاںي ،ومن بعد ا ںتداب قيام الدولة
ً
العراقية في العام ١٩٢٠م ذات ا مكاںيات المحدودة لذلك كان عدد المدارس قليل جدا تقتصر الدراسة فيها
ً
على او د السياسيين وا غںياء والمتںفذين والمرتبطين با ںكليز ،فض عن ذلك فقد كاںت المدارس تدار تحت
ً
اشراف الملحقات ا جںبية المتواجدة في العراق ،لذلك عاش العراقيون في عموم العراق من حا ت الجهل فض
عن الجوع والفقر ،لكن هذا ا مر لم يمںع اغلب العراقيون عن ارسال ابںائهم الى المساجد والكتاتيب من اجل
تعلم القرآن وعلومه وبعض العلوم البسيطة ،فبقيت هذه الحالة الى ايام قيام الجمهورية عام ١٩٥٨م ،اذ حصل
تطور وازدياد في عدد المدارس ،فشملت كل مديںة في العراق وتوسعت الشريحة المتعلمة بسبب مجاںية التعليم
وا ںفتاح الفكري بعد ان تم التخلص من التسلط ا جںبي فصاحب ذلك تأسيس جامعات جديدة مثل ؛ الجامعة
المستںصرية ،جامعة البصرة ،جامعة الموصل ،ففي هذه الحقبة كاںت الدول الغربية قد قفزت قفزة كبيرة في
تطورها العلمي والثقافي فبدأت بأرسال ا قمار الصںاعية الى الفضاء لمراقبة دول العالم الثالث ،وفي خضم هذه
ً
التغيرات والتقلبات كان الشيخ عبد العزيز مواكبا لهذه التطورات التي سادت في حقبته الزمںية ،اذ كان يربطها
بالحقائق الروحية المستخلصة من الكتاب والسںة فكان يورد الشواهد القرآںية وا حاديث الںبوية الشريفة ليؤكد
ان الدين ا س مي يشجع العلم وتطوره وان الدين ا س مي ليس ضد التطور العلمي.
اما الجاںب ا جتماعي فقد عاش الشيخ حقبة زمںية كان الجهل وقلة العلم بأمور الشرع الحںيف امور سائدة
عںد اهل العصر من ضںك العيش وكثرة حاجة الںاس المادية وبالرغم من هذه ا مور السلبية ا ان مكارم
ً
ا خ ق لم تغب عن المجتمع فالصادقين بوعودهم كثر والموفين بالتزاماتهم ،والذين يغدرون و يخوںون ايضا
ً
كثر ،كما ان الجار كان يعطي حق الجار ،ولم يكن اخت ط النساء واردا بالرجال مع اختفاء مظاهر السفور وذلك
لوجود الحياء عںد النساء والغيرة عںد الرجال ،كما كاںت مںتشرة بعض البدع التي تظهر في مںاسبات ا فراح
وا تراح ،فتصدى الشيخ وكثير من رجا ت العراق كل حسب مكاںه الذي فيه ،لهذه البدع من خ ل توعية
الںاس ،فاںدمج الشيخ مع ںاس عصره واختلط بهم فدخل الى عمق قلوبهم واصبح واحد من اهل مديںة الفلوجة
يشاركهم حياتهم ويوجههم الوجهة الصحيحة.
ً
اصبح الشيخ عبد العزيز السالم مںارا في مديںة الفلوجة فعدت موضع غرسه وزرعه فاشتهر صيته فيها ،فقد
ً
كان قبل ذلك في مديںة هيت لكن طموحه قاده بان يذهب الى مديںة الفلوجة فاںتقل اليها مدرسا في مدرستها
ً
ً
العلمية واماما وخطيبا في جامع كاظم باشا ومن هںا تولى مهامه بكل جد واخ ص فاجتهد وعمل والف الكتب
وشيد المباںي وسط الںاس ورباهم وهذبهم.
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ً
ً
لقد تخرج من تحت يدي الشيخ من هذه المدرسة الكثير من الطلبة الذين اصبح لهم شأںا كبيرا في حياة
العراق بعامة وا ںبار بخاصة في جواںب متعددة ومتںوعة سواء في ميادين العلوم الدينية او في الحياتين السياسية
وا جتماعية وحتى ا قتصادية.
ان تفاںي الشيخ عبد العزيز في المدرسة العلمية لمديںة الفلوجة كان قد تخرج على يديه عشرات الط ب الذين
ً
ً
اصبح لهم ادوارا في حياة العراق والعراقيين  -كما اسلفںا  -فبدء يعرفهم القاصي والداںي فكاںوا اسيادا في مجال
 ،فعدت مدرسة الفلوجة العلمية من اكبر مدارس العراق واںفعها وعدت كذلك ںادرة

العلم ،ومعمرين لبيوت
ً
ً
الزمان علما وحرصا ،فكان من ثمرة جهوده ــ رحمه

 -ان ںجد اغلب المساجد في محافظة ا ںبار بأقضيتها

وںواحيها يأم فيه ويخطب على مںابرها ت ميذ الشيخ وت ميذهم ،كما ان هذه الثمرة قد شملت بعض مساجد
ً
مديںة هيت ،ولم يقف ا مر عںد هذا القدر بل ان كثيرا من ت ميذه قد حصلوا على شهادات عليا فاصبحوا اساتذة
جامعات وكان لهم دور بارز على الساحة العلمية والفكرية في العراق في العقود ا خيرة من الزمن.
ان هذا مجرد ملخص عام للبحث ولكن في طيات البحث ستكون هںاك تفاصيل اكثر دقة يتم ا شارة فيها
الى معلومات تفصيلية عن الشيخ عبد العزيز السالم ؛ كرح ته العلمية ،ووظائفه ،وشيوخه ،وت ميذه ،وںتاجاته
الفكرية والعلمية.
Keywords:
اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﻤﻔﺘﺎﺣﻴﺔ:

اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ
الحمد

رب العالمين والص ة والس م على سيدںا

سيد ا ولين وا خرين وعلى اله وصحبه أجمعين.

اما بعد
ً
فان كثيرا من علماء العراق الذين ساهموا في العديد من المجا ت العلمية والفكرية كاںت لهم إںجازات
واضحة وذلك من خ ل ا ط ع على التقدم الحضاري الذي أصبحت عليه الحضارة العربية ا س مية واثر ذلك
على سائر الحضارات ال حقة.
رفع

ً
-عز وجل  -مںزلة العلماء وجعل مقامهم في درجات عالية عن باقي البشر من هم دوںهم علما فجاء في

قوله سبحاںه وتعالى :ﱡﭐ ﳘ ﳙ ﳚ ﳛ ﳜ ﳝ ﳞ ﳟ ﳠﳡ ﳢ ﳣ ﳤ ﳥ ﱠ ،وقوله تعالى :ﱡﭐ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲﲳ ﱠ.
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لذا ضرر من ابراز دور احد هؤ ء العلماء ،لما لهم من فضل كبير على الحركة العلمية والفكرية في التاريخ
ً
ً
ا س مي قديما وحديثا ،والذين قدموا للبشرية عصارة جهدهم العلمي والفكري ليبيںوا سبل الرشاد والهدى للںاس،
ويوضحوا احكام الدين ا س مي ويزرعوا بين الںاس مكارم ا خ ق ،فكرس البحث ختيار احد هؤ ء العلماء،
الذي كان له فضل كبير على العراق بشكل عام وعلى مديںة الفلوجة بشكل خاص ،ولما له من مسيرة علمية زاخرة
بالدين ،والعلم ،وا دب ،وهو الشيخ الع مة عبد العزيز السالم السامرائي ،الذي ذاع صيته العلمي والديںي في
ً ً
ً
محافظة ا ںبار وتحديدا في مديںة الفلوجة ،تاركا اثرا علميا من بين علماء العراق في صفحات التاريخ ا س مي،
لذا فكان البحث تحت عںوان)) :الشيخ عبدالعزيز السالم السامرائي ودوره في الحركة العلمية والفكرية في مديںة
الفلوجة((.
وكان البحث قد تم ا عتماد في كتابته على رسالة ماجستير للباحث خالد احمد الصالح مقدمة الى مجلس
قسم الفقه واصوله في جامعة صدام للعلوم ا س مية ،بغداد ١٤١٦هـ١٩٩٥ /م ،وتعد هذه الرسالة الوحيدة التي
كتبت عن الشيخ عبد العزيز السالم فأصبحت المعين ا ساس في كتابة هذا البحث.

اوﻻ ً :اﺳﻤﻪ وﻧﺴﺒﻪ:
الشيخ عبد العزيز بن سالم بن صںع

بن علي بن حسب

بن ںيسان ] ،[١وهو من عشيرة البو ںيسان الذين

هم من السادة ا شراف الحسنية ،وعشيرة البو ںيسان من عشائر سامراء الكبيرة ].[٢

ﺛﺎﻧﻴﺎً :وﻻدﺗﻪ وﻧﺸﺄﺗﻪ:
ولد في مديںة سامراء من ابوين صالحين سںة )١٣٣٢هـ١٩١٤/م( ،وكان قد نشأ في مديںة سامراء على حب التقوى
والص ح و وقراءة القرآن الكريم في كتاتيب المديںة ].[٣

ﺛﺎﻟﺜﺎ :ﻣﺮﺿﻪ ووﻓﺎﺗﻪ:
ً
ً
أصيب الشيخ عبد العزيز بمرض داء السكر سںة )١٣٨٨هـ ١٩٦٨ /م( ،فأثر ذلك على صحته تأثيرا كبيرا ]،[٤
فأقعده المرض عن المواظبة على ممارسة التدريس اذ ازداد عليه المرض حتى ضعف بصره ،فبقي طريح الفراش
الى ان وافاه ا جل صبيحة يوم ا ثںين من سںة )١٣٩٣هـ( الموافق)٣/١٢/١٩٧٣م( ] ،[٥وهو في العقد الخامس
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من عمره ] ،[٦وحال اںتشار خبر وفاته توافد ط به من المدن التي هي؛ الفلوجة ،وهيت ،والرمادي ،وبغداد
ليشاركوا في تشييع جثماںه فسارت اعداد غفيرة من الںاس في تشييع جںازته ].[٧

راﺑﻌﺎً :ﻃﻠﺒﻪ اﻟﻌﻠﻢ:
اتقن ت وة القرآن الكريم في مدرسة الصبيان )الكتاتيب( ،ثم أكمل دراسته في المدرسة العلمية في سامراء ،درس
على يد الشيخ أحمد الراوي مع الشيخ ايوب الخطيب فںال اول اجازة في العلوم الشرعية ،فقد احبه شيوخه
لما لمسوا فيه من حب وحرص شديد للدرس وما يتمتع به من ذكاء وخلق رفيع ،سافر الى مصر سںة )١٣٥٣هـ/
١٩٣٤م( لتلقي العلوم الشرعية في ا زهر الشريف ،وبعد عودته رجع الى المدرسة العلمية واكمل دراسته فيها ].[٨

ﺧﺎﻣﺴﺎً :وﻇﺎﺋﻔﻪ:
ً
بعد عودته من مصر تم تعيںه معلما في وزارة التربية واستمر في عمله هذا لمدة عامين ا اںه ترك الوظيفة ورجع
ً
ً
للمدرسة العلمية كمال تحصيله العلمي ،ثم عين واعظا سيارا في قضاء هيت سںة )١٣٦١هـ١٩٤٢ /م( ،ومن ثم
ً
عين مدرسا في مدرسة هيت العلمية لتدريس العلوم الشرعية فاستمر فيها لمدة ستة اعوام ،ثم اںتقل للتدريس في
المدرسة العلمية بمديںة الفلوجة سںة )١٣٦٨هـ١٩٤٨ /م( ].[٩

ﺳﺎدﺳﺎً :ﻋﺼﺮه:
كان العصر الذي عاش فيه الشيخ عبد العزيز له سماته وظروفه الخاصة في جميع جواںبه السياسية والثقافية
وا جتماعية.
اما الجاںب السياسي فاںه قد ولد في العام الذي بدأت فيه الحرب العالمية ا ولى والتي كان من ںتائجها
ا حت ل ا ںكليزي للعراق واںهاء السيطرة العثماںية ،ومن ثم وضع العراق تحت بںد ا ںتداب البريطاںي في سںة
)١٣٣٩هـ١٩٢٠/م( ،مما ادى الى قيام ثورة شعبية مسلحة حدثت في جميع اںحاء العراق فكاںت ثورة كبرى ںتج
ً
ً
عںها قيام حكم وطںي في العراق متمث بںظام ملكي ،فتوج الملك فيصل ا ول ين الحسين ملكا على العراق ،ومع
ذلك استمرت التقلبات السياسية في العراق حتى مجيئ الملك فيصل الثاںي للحكم في سںة)١٣٧٣هـ١٩٥٣ /م(،
فاستمر الںظام الملكي في الحكم الى سںة )١٣٧٨هـ١٩٥٨ /م( ،اذ قامت ثورة على الںظام الملكي حولت ںظام
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الحكم من الںظام الملكي الى الںظام الجمهوري ،ومع ذلك لم يستقر الوضع السياسي في العراق رغم تغير الںظام
فحدثت أكثر من ثورة في ظل حكم الںظام الجمهوري كان لها اثارها الوضع السياسي للبلد ].[١٠
اما بالنسبة للجاںب الثقافي فكان الظرف الذي يعيش فيه الشيخ عبد العزيز يتصف بضآلة التطور الثقافي بسبب
عدم استقرار الوضع السياسي خاصة عںدما كان العراق تحت بںد ا ںتداب البريطاںي ،ومن ثم قيام الدولة العراقية
ً
في سںة )١٣٣٩هـ١٩٢٠/م( ذات ا مكاںيات المحدودة ،لذلك كان عدد المدارس قليل جدا تقتصر الدراسة فيها
ً
على او د السياسيين وا غںياء والمتںفذين والمرتبطين با ںكليز ،فض عن ذلك فقد كاںت المدارس تدار تحت
ً
اشراف الملحقات ا جںبية المتواجدة في العراق ،لذلك عاش العراقيون في عموم العراق من حا ت الجهل فض
عن الجوع والفقر ،لكن هذا ا مر لم يمںع اغلب العراقيون عن ارسال ابںائهم الى المساجد والكتاتيب من اجل
تعلم القرآن وعلومه وبعض العلوم البسيطة ،فبقيت هذه الحالة الى ايام قيام الجمهورية سںة )١٣٧٨هـ١٩٥٨/م( ،اذ
حصل تطور وازدياد في عدد المدارس ،فشملت كل مديںة في العراق فتوسعت الشريحة المتعلمة بسبب مجاںية
التعليم وا ںفتاح الفكري بعد ان تم التخلص من التسلط ا جںبي ،فصاحب ذلك تأسيس جامعات جديدة مثل
؛ الجامعة المستںصرية ،وجامعة البصرة ،وجامعة الموصل ،ففي هذه الحقبة كاںت الدول الغربية قد قفزت قفزة
كبيرة في تطورها العلمي والثقافي فبدأت بإرسال ا قمار الصںاعية الى الفضاء لمراقبة دول العالم الثالث ]،[١١
ً
وفي خضم هذه التغيرات والتقلبات كان الشيخ عبد العزيز مواكبا لهذه التطورات التي سادت في حقبته الزمںية،
اذ كان يربطها بالحقائق الروحية المستخلصة من الكتاب والسںة فكان يورد الشواهد القرآںية وا حاديث الںبوية
الشريفة ليؤكد ان الدين ا س مي يشجع العلم وتطوره وان الدين ا س مي ليس ضد التطور العلمي ].[١٢
اما الجاںب ا جتماعي فقد عاش الشيخ حقبة زمںية كان الجهل وقلة العلم بأمور الشرع الحںيف امور سائدة
على اهل العصر في ضںك العيش وكثرة حاجة الںاس والعوز المادي وبالرغم من هذه ا مور السلبية ا ان مكارم
ً
ا خ ق لم تغب عن المجتمع فالصادقين بوعودهم كثر والموفين بالتزاماتهم والذين يغدرون و يخوںون ايضا
ً
كثر ،كما ان الجار كان يعطي حق الجار ،ولم يكن اخت ط النساء واردا بالرجال مع اختفاء مظاهر السفور وذلك
لوجود الحياء عںد النساء والغيرة عںد الرجال ،كما كاںت مںتشرة بعض البدع التي تظهر في مںاسبات ا فراح
وا تراح ،فتصدى الشيخ وكثير من رجا ت العراق كل حسب مكاںه الذي فيه ،لهذه البدع بتوعية الںاس فاںدمج
الشيخ مع ںاس عصره واختلط بهم فدخل الى عمق قلوبهم واصبح واحد من اهل مديںة الفلوجة يشاركهم حياتهم
ويوجههم الوجهة الصحيحة ].[١٣
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ﺳﺎﺑﻌﺎً :دوره اﻟﻌﻠﻤﻲ واﻟﻔﻜﺮي:
ً
ً
كان الشيخ عبد العزيز يهتم با رشاد والوعظ بجاںب اهتمامه بالعلم والتدريس فقد اعطى اسلوبا في الوعظ مؤثرا
في ںفوس الںاس وكان حريص في ارشاد وتوجيه أي مجلس وعظ ،كما كان يخرج الى المںاطق المحيطة بالفلوجة
ً
في القرى وا رياف في مںاسبات مختلفة فيجلس الى شيوخهم ويجتمع حوله الںاس فأفادوا مںه كثيرا في الثقافة
ا س مية ويستفتوںه في امورهم الدينية ويأمرهم بإقامة الص ة والعمل بالمعروف والںهي عن المںكر ،قال
ً
تعالى :ﱡﭐ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﱠ ] ،[١٤فقد كان تأخذه في لومة ئم صداعا بأمر
تعالى كاره للمںكرات حرص على ان يذكر في مجلسه عن احد بسوء ،و تأتي فيها المںكرات و ترتفع فيها
ا صوات ،فكاںت مجالس للعلم وا دب ،فأبرز ما اشتهر به الشيخ عبد العزيز هو اهتمامه بالدرس والتدريس
ً
فأفںى شبابه في طلب العلم والتعلم وتجاوز العقد الخامس وهو يزداد نشاطا بترغيب الںاس على الدرس وا ستماع
وا ختيار ،فاستمرت الحركة العلمية في مدرسته تزداد من بين مدارس العراق العلمية بالںحو والفكر بسب تفاںيه
وهمته العالية ،لذلك عدت من اكبر مدارس العراق واںفعها ،اذ عليها المعول في سد احتياجات المدارس العلمية
ً ً
والجوامع في العراق ،فكان الطلبة يتوافدون عليها حتى من خارج محافظة ا ںبار ،بل ان عددا كبيرا من خارج
العراق اںظموا الى مدرسته مںهم التركي وا فريقي ثم رجعوا الى ب دهم علماء متفهمين ببركة جهود الشيخ عبد
العزيز ].[١٥
كما كان يسعى في توفير مستلزمات الدراسة في تلك المدرسة ليحافظ على وجودها ودوامها واستمرارها فكان
يوفر للطلبة السكن ال زم وخاصة للذين يوفدون من خارج الفلوجة ومن القرى وا رياف او من مںاطق اخرى
وبلدان متفرقة ،فكان يعمل على توفير ا موال وجمعها من اهل الخير وا غںياء مںهم من كان في البصرة والكويت
ً
ً
ً
ً
من خ ل رح ته ،فعد بذلك ںظاما ںموذجيا فريدا في الدراسة مختلفا عن المدارس ا خرى وذلك من خ ل ما
يعده للطالب من ںظام وتفرغ تام والتزام في الوقت فكان يبدأ الدوام من ص ة الفجر ويستمر حتى ص ة العشاء
ً
ً
ويستريحون ما بعد كل وقت ص ة ،فيعلمهم قراءة القران لفضا وتجويدا مدة شهرين او ث ثة كمرحلة تمهيدية ثم
يبدأ بالتدرج بحيث ينتقل الطالب من مرحلة الى أخرى بسهولة وتيسر يتعلم من خ لها الصرف ثم الفقه والںحو
ً
ثم ينتقل الى تعلم العلوم ا خرى في المںطق وعلم ال م والحديث والتفسير والب غة والعروض وكان يعطي مںهجا
اكثر شموليه من مںاهج وزارة ا وقاف ].[١٦
ً ً
اهتم الشيخ عبد العزيز بط به اهتماما كبيرا وخصهم برعاية تامة من جميع الںواحي المادية والمعںوية مما
جعل لهم سمة بارزة بين الںاس هي المحافظة على السلوك ا س مي والتمسك بالعلوم الشرعية ،اذ كان الشيخ
عبد العزيز من العلماء المقلين في مںح ا جازة العلمية لط به وذلك للشروط العالية التي كاںت تتطلبها ا جازة
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العلمية عںده ،فلم يكتف بدراسة كتب معيںة ومحدودة بل كان يضيف اليها اعتقاده بالطالب باںه يتحمل ا جازة
العلمية من الںاحية الدينية ويتمسك بسيرة العلماء السابقين ].[١٧

ﺛﺎﻣﻨﺎً :ﺷﻴﻮﺧﻪ:
درس الشـــيخ عبد العزيز علـى يد مجموعة مــن علماء وفقهاء العـــراق ا ج ء مـــن الذين هــم خيرة رجال
العلم والمعرفة وزيںة اهــل التقوى والورع ومںهم-:

اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﺸﻴﺦ أﺣﻤﺪ ﻋﺰت اﻟﺮاوي-:
هو الشيخ أحمد بن

أمين بن خضر بن عبد الغفور بن محمود الرجب الراوي الرفاعي يتصل نسبه بالس لة

العلوية الطاهرية ].[١٨
ولد سںة )١٣٠٠هـ١٨٨٣/م( في بلدة عںة التابعة لمحافظة ا ںبار ،فترعرع في احضان والديه في بيت التقوى
والص ح وقراءة القرآن ،وأكمل المرحلة ا بتدائية ،ثم سافر الى بغداد ليںهل من علمائها الشريعة ا س مية ].[١٩
اخذ الشيخ أحمد العلم من رجال اج ء بالعلوم ا س مية المختلفة مںهم ؛ الشيخ قاسم افںدي ] ،[٢٠والع مة
ً
ابراهيم الراوي ] ،[٢١فأجازوه بكل ما قرأ عليهم من ا صول والفروع ،ف زم المدرسة الدينية وكان قاضيا في دير
الزور ] ،[٢٢ثم في الديواںية ثم في الكوت وبعدها اصبح المدير ا ول في مدرسة سامراء الدينية ].[٢٣
بعد مسيرة طويلة من العلم اںطوت صفحة هذا العالم الجليل الشيخ أحمد الراوي بوفاته في سںة )١٣٨٥هـ /
١٩٦٦م( ،فترك مؤلفات عدة مںها ؛ اظهار الصواب ،رسالة في صوم رجب وشعبان ،تاريخ المرسة العلمية الدينية
في سامراء ].[٢٤
اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﺸﻴﺦ ﻋﺒﺪ اﻟﻮﻫﺎب اﻟﺒﺪري-:
هو الشيخ عبد الوهاب بن حسن بن أحمد بن مرعي البدري ،ولد في مديںة سامراء سںة )١٢٩٤هـ ١٨٧٧/م( ،من
ابوين علويين ] ،[٢٥قرأ القرآن الكريم على يد والده وتعلم الخط والكتابة ثم دخل المدرسة الدينية في سامراء
سںة )١٣٠٩هـ١٨٩١/م( ،فدرس على يد الشيخ

سعيد الںقشبںدي ] ،[٢٦والع مة قاسم الغواص ] ،[٢٧فأحاط

بالمعقول والمںقول وحصل على عدة اجازات علمية ،ثم سافر الى بغداد وتلقى العلوم من الشيخ عبد الوهاب
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افںدي الںائب ] ،[٢٨ثم رجع الى سامراء سںة )١٣١٨هـ١٩٠٠ /م( ،واشتغل في مهںة التدريس وله باع طويل في
جميع العلوم والفںون ،وتوفي سںة )١٣٧٢هـ١٩٥٤/م( ،ودفن في سامراء ].[٢٩
اﻟﻌﻼﻣﺔ ﻃﻪ اﻟﺴﻴﺪ ﻳﺎﺳﻴﻦ اﻟﺴﺎﻣﺮاﻲﺋ-:
هو الع مة الجليل طه ياسين بن حسين بن مصطفى السامرائي ،ينتمي الى عشيرة العشاعشة ،ولد سںة )١٣٠٠هـ
١٨٨٢ /م( ،دخل المؤدب ودرس القرآن الكريم واحسن الخط ،ثم دخل المدرسة ا بتدائية وبعد التخرج مںها،
دخل المدرسة الدينية العلمية في سامراء ،فدرس على يد

سعيد الںقشبںدي ] ،[٣٠والع مة عباس حلمي

القصاب وغيرهم ،فدرس عليهم الفقه والتفسير والحديث والںحو والصرف والمںطق والب غة ،فأجيز مںهم بكل
ً
ً
العلوم ،ثم اشتغل في مهںة القضاء في سامراء واصبح قاضيا شرعيا في سںة )١٣٢٨هـ١٩١٩/م( ،واضيف اليه مںصب
ً
الحاكم ثم استقال من الوظيفة سںة )١٣٣٩هـ١٩٢١/م( ،فعين اماما لمسجد الى ان توفي سںة )١٣٨٧هـ١٩٦٧/م(،
ودفن في مقبرة سامراء ].[٣١

ﺗﺎﺳﻌﺎً :ﺗﻼﻣﻴﺬه:
كان الشيخ عبد العزيز يحب العلم والتدريس لذلك كان متفاںي في نشر العلم والمعرفة وتفهم امور الدين والدںيا،
ً
حريصا على ايجاد طلبة يتحملون شرف هذا العلم يتسلمون الراية من يد من تقدمهم من العلماء وكان من مختصر
هؤ ء الطلبة ومںهم-:
اﻟﺸﻴﺦ اﺑﺮاﻫﻴﻢ رﺣﻴﻢ اﻟﻬﻴﺘﻲ-:
ابراهيم بن رحيم بن جدي ،يعود الى قبيلة )شمر( العربية ،ولد سںة )١٣٥٢هـ ١٩٣٣/م( ] ،[٣٢في مديںة هيت،
نشأ في هذه المديںة في ظل اسرته وابوه كان رج صالحا يحفظ القرآن الكريم ،ودرس الشيخ ابراهيم في مدرسة
الملك غازي ا بتدائية بمديںة هيت ،ولما تخرج التحق بالمدرسة العلمية الدينية سںة )١٣٦٧هـ١٩٤٧ /م( ،فتدرج
ً
ً
ً
ً
في طلبه العلم شيئا فشيئا حتى اصبح محبا لدروسه ،شغوفا لسماع ما يلقيه شيخه ــ الشيخ عبد العزيز سالم ــ
عليه من اںواع المعارف والفںون ،ولما اںتقل شيخه الى الفلوجة سںة )١٣٦٨هـ١٩٤٨/م( ،لكي يفتح مدرسة دينية
ً
هںاك ،بقي الشيخ ابراهيم يدرس على يد الشيخ طه السامرائي ،لكںه بقي محبا لمںهج شيخه عبد العزيز في
التدريس واتبع مںهجه الى ان رحل الى الفلوجة ،فجلس يطلب العلم على يد شيخه ا ول ،حتى ںال ا جازة
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العلمية من شيخه ،فترك مؤلفات كثر مںها ؛ شرح وتعليق على رسالة في العقيدة ،ورسالة في فن الخطابة ،وله كثير
من الفتاوي في الزواج والط ق والميراث ].[٣٣
كما كاںت له عدة مںاصب مںها ؛ ا مامة والخطابة والتدريس الديںي في المدارس الشرعية في الفلوجة ،اذ
كان الشيخ ابراهيم ذا همة عالية في بںاء المساجد والمدارس التي يذكر فيها اسم

سبحاںه وتعالى وتؤدى فيها

تعاليم الدين ا س مي ،ومںها جامع البغدادي ،والمدرسة الدينية في كبيسة ،والمدرسة الدينية في الفلوجة ]،[٣٤
كاںت حياته مليئة بالجد والعمل وهو في خضم ممارسته لعمله في معمل انشأه بمديںة الفلوجة بعد احالته على
التقاعد ليعيل أهله وذويه قدر

-عز وجل -عليه أن يصاب بالصعقة الكهربائية في ذلك المعمل وعلى اثرها

وافته المںية في سںة )١٤٠٥هـ١٩٨٤/م( ].[٣٥
اﻟﺸﻴﺦ ﻃﻪ ﺣﻤﺪون اﻟﺴﺎﻣﺮاﻲﺋ-:
الفاضل الشيخ طه حمدون بن صںع

بن علي من عشيرة البو ںيسان السامرائية ] ،[٣٦ولد في مديںة سامراء سںة

)١٣٦٣هـ١٩٤٣/م( ،دخل المرحلة ا بتدائية سںة )١٣٦٩هـ١٩٤٩/م( ] ،[٣٧ثم المدرسة العلمية الدينية في سامراء
وفي الفلوجة ودرس على يد عمه الشيخ عبد العزيز سالم السامرائي ،ثم عين مساعد مدرس في الفلوجة سںة
)١٣٨١هـ١٩٦١/م( في الفلوجة ،ثم أكمل كلية ا مام ا عظم سںة )١٣٩٥هـ ١٩٧٥/م( ،وكاںت له عدة مؤلفات فهو
عالم مشهود له بعلميته الواسعة فصار من بين علماء ا ںبار وسامراء حتى ںال ارفع الدرجات في كافة العلوم التي
غلب عليها طابع ا دب والتواضع ].[٣٨
اﻟﺸﻴﺦ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻋﺒﺪ اﻟﻤﻠﻚ اﻟﺴﻌﺪي-:
الع مة ا ستاذ الشيخ عبد الملك بن الرحمن بن اسعد السعدي السامرائي ،ينتمي الى عشيرة )البو عباس( اذ
رحل أحد اجداده الى مديںة هيت واستوطںها واںحدر من ذريته الشيخ عبد الملك ،فولد سںة )١٣٥٦هـ١٩٣٧/م(
] ،[٣٩في هيت ونشأ وتعلم فيها فدخل المدرسة ا بتدائية سںة )١٣٦٣هـ١٩٤٣/م( ،ثم المدرسة العلمية المدںية
سںة )١٣٦٨هـ١٩٤٨ /م( ،ثم اںتقل الى المدرسة الدينية في الفلوجة ،فدرس على يد الشيخ الع مة عبد العزيز سالم
السامرائي ،وحصل على ا جازة العلمية من شيخه عبد العزيز ،ثم دخل كلية ا مام ا عظم سںة )١٣٩١هـ١٩٧١/م(،
ثم حصل على شهادة الماجستير سںة )١٣٩٣هـ١٩٧٣ /م( ] ،[٤٠ثم حصل بعدها على شهادة الدكتوراه من جامعة
ً
ام القرى في مديںة مكة المكرمة ،واشتغل في مںاصب عدة مںها؛ امام وخطيب في جامع الرمادي ،ومديرا للمدرسة
الدينية ،كما اشتغل في الفتوى وا رشاد الديںي واشتغل في مهںة التدريس في الجامعات والمعاهد العراقية ،وله
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عدة كتب في الشريعة ا س مية واللغة العربية والمںطق وآداب البحث ،كما كان له نشاطات اس مية من خ ل
ً
جمعية رابطة علماء ا ںبار اذ كان من مؤسسيها الكبار حتى اصبح رئيسا للجمعية ].[٤١

ﻋﺎﺷﺮاً :ﻣﺆﻟﻔﺎﺗﻪ:
للشيخ عبدالعزيز السالم مؤلفات عديدة بعضها مطبوع وبعضها مخطوط وهي :علم أصول التفسير )مخطوط(،
أوضح المقال لبيان تحفة ا طفال)مطبوع( ،شرح تحفة ا طفال)مخطوط( ،علم أصول الحديث)مخطوط( ،العقائد
ا س مية)مطبوع( ،إيضاح متن السںوسية في عقائد ا س م )مخطوط( ،إيضاح العقائد النسفية )مخطوط( ،إيضاح
بدأ ا مالي )مخطوط( ،إيضاح متن الںبهاںية )مخطوط( ،رسالة في علم اصول الفقه )مخطوط( ،إيضاح متن الغاية
والتقريب في فقه ا مام الشافعي )مخطوط( ،إيضاح علم السراحية في علم الفرائض )مخطوط( ،ا خ ق المحمدية
)مطبوع( ،مجموعة ا ستغاثات الرباںية )مطبوع( ،الكشكول )مخطوط( ،قصيدة ابي مدين وتخميسها بن عربي
وشرحها بن عطاء )محقق ومطبوع( ،تخميس القصائد الوترية في مدح خير البرية )محقق ومطبوع( ،إيضاح
قطر الںدى وبل الصدى )مخطوط( ،متن المقصود في فن الصرف )محقق ومطبوع( ،إيضاح متن المقصود والبںاء
)مخطوط( ،جداول ا مثلة في فن الصرف )مطبوع( ،شرح بعض ابيات المقصورة الدريدية )مخطوط( ،رسالة
في المعاںي والبيان والبديع )مخطوط( ،تحفة ا خوان في فن البيان )مطبوع( ،رسالة في فن العروض )مخطوط(،
رسالة في فن الوضع )مطبوع( ،قطعة من اخبار المصطفى )مخطوط( ،إيضاح ايساغوجي )مخطوط( ،رسالة في
الحكمة في المقو ت العشر )مطبوع( ،آداب البحث والمںاظرة )مخطوط غير كامل( ،رسالة المںطق مختصرة
من تهذيب المںطق وكاںت غير كاملة اكملها تلميذه عبدالملك السعدي وبأذن مںه ].[٤٢
ويخلص القول ان الشيخ عبدالعزيز السالم كان قد اسهم في الحياة العلمية والفكرية لمديںة الفلوجة خاصة
وللمسلمين عامة من خ ل العطاء الثر الذي قدمه بها وكان ںتيجة لظهور هذه الںتاجات العلمية والفكرية ان
اصبح هذا الشيخ الجليل احد المںاهل التي يںهل مںها الباحثين والمتعلمين على مر السںين ال حقة.

اﻟﺨﺎﺗﻤﺔ
من خ ل ما توصل اليه البحث في حياة الشيخ عبد العزيز السالم السامرائي خاصة في مديںة الفلوجة يمكن
ايجاز الخ صة بما يلي:
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يعد الشيخ عبد العزيز السامرائي  -رحمه

ــ من اع م العراق البارزين في عصره في محافظة ا ںبار ،وخاصة

في مديںة الفلوجة ،الذي دخل ساحة الميدان العلمي وطلب من علومها عںدما دخل المدرسة العلمية في مديںة
سامراء المنسوب اليها ،فأجازوا له علمائها لما رءوا فيه الكفاية العالية والمقدرة العلمية بكل العلوم العقلية والںقلية.
ً
حاز على احترام كبار العلماء وںال ثقتهم وخاصة شيوخه ،كما كان وقورا محترما بين عامة الںاس وذلك لتواضعه
ً
ً
ً
وعلو ادبه وتقواه فكان انساںا عطوفا رحيما ،ويأمر بالمعروف ويںهى عن المںكر.
كان الظرف الذي يعيش فيه الشيخ عبد العزيز يتصف بضآلة التطور الثقافي بسبب عدم استقرار الوضع
ً
السياسي خاصة عںدما كان العراق تحت بںد ا ںتداب البريطاںي ،لذلك كان عدد المدارس قليل جدا تقتصر
الدراسة فيها على او د السياسيين وا غںياء والمتںفذين.
اهتم الشيخ عبد العزيز سالم بإعطاء دروسه العلمية في المساجد والمدارس لما لها من دور في اقامة شعائر
الدين ا س مي ،وذكر

عز وجل ،وقراءة القران الكريم ،كما كان له مںهج خاص في التدريس يصب جل

اهتمامه في اتساع فكر ت ميذه لكافة العلوم.
ً
ً
اشتغل الشيخ عبد العزيز السامرائي واعضا سيارا في مديںة الفلوجة وكان يتجول بين ضواحيها وقراها يعض
الںاس ويرشدهم على طريق التقوى والص ح ،كذلك اشتغل في مهںة التدريس في مدارس الفلوجة ،وںتيجة لهذه
الخبرة العلمية والفكرية التي اكتسبها الشيخ عبد العزيز جعلت لديه ملكة علمية تمخض عںها ںتاجات فكرية
وعلمية في علوم القرآن والحديث الںبوي الشريف والعقائد ا س مية والںحو وا دب والشعر.

اﻟﻬﻮاﻣﺶ
] [١علو ،بكر محمود)) :الشيخ عبد العزيز السالم السامرائي(( ورقة بحثية مقدمة في الںدوة الرابعة عشر لقسم التاريخ  /كلية
التربية  /جامعة سامراء تحت شعار ))شخصيات مؤثرة في تاريخ سامراء(( ،في .٢٥/٤/٢٠١٩
] [٢افںدي ،ابراهيم حلمي)) :العشائر القاطںة بين بغداد وسامراء(( ،مجلة لغة العرب ،العدد ] ،[٤السںة الثاںية ،شوال ١٣٣٠هـ
/تشرين اول ١٩١٢م ،ص -١٢٤ص.١٢٦
] [٣الصالح،خالد أحمد :الشيخ عبد العزيز السالم السامرائي وجهوده العلمية في الفقه والفتوى) ،رسالة ماجستير ،غير منشورة،
مقدمة الى مجلس قسم الفقه واصوله في جامعة صدام للعلوم ا س مية،بغداد١٤١٦ ،هـ ١٩٩٥/م( ،ص.١٢
] [٤الصالح ،الشيخ عبد العزيز السالم السامرائي ،ص٣٥؛ مقابلة شخصية مع السيد حاتم حميد العلي الںيساںي ،قام بإجراء المقابلة
بكر محمود علو.
] [٥الصالح ،الشيخ عبد العزيز السالم السامرائي ،ص.٣٥
] [٦مقابلة شخصية مع السيد حاتم حميد العلي الںيساںي؛ الصالح ،الشيخ عبد العزيز السالم السامرائي ،ص.٣٥
] [٧الصالح ،الشيخ عبد العزيز السالم السامرائي ،ص.٣٥
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] [٨مجلة التربية ا س مية ،العدد)،٨بغداد٢٠٠٥ ،م( ،ص.٦٠
] [٩مجلة التربية ا س مية ،ص.٦١
] [١٠الورد ،باقر أمين :حوادث بغداد في  ١٢قرن ،مكتبة الںهضة )بغداد١٩٨٩ ،م( وما بعدها ؛ الصالح ،الشيخ عبد العزيز السالم
السامرائي ،ص -٤ص.٥
] [١١حسين،

)الدكتور()) :التربية والتعليم(( ،كتاب حضارة العراق ،دار الحرية للطباعة )بغداد١٩٨٥ ،م( ،ج ،٢ص.٢٩٥

] [١٢الصالح ،الشيخ عبد العزيز السالم السامرائي ،ص.٧
] [١٣الصالح ،الشيخ عبد العزيز السالم السامرائي ،ص.٨
] [١٤سورة آل عمران ،ا ية ).(١٠٤
] [١٥الصالح ،الشيخ عبد العزيز السالم السامرائي ،ص.٥٢
] [١٦التربية ا س مية ،العدد) ،١٠بغداد١٤١٢ ،هـ١٩٩١ /م( ،ص.٤٤
] [١٧الصالح :الشيخ عبد العزيز السالم السامرائي ،ص.٥٢
] [١٨السهروردي،

صالح ،لب ا لباب ،مطبعة المعارف١٩٣٣ ،م ،ج ،٢ص.٣٢٩

] [١٩السهروردي ،لب ا لباب ،ج ،٢ص.٣٣٠
] [٢٠قاسم افںدي :هو الع مة جوهر العلوم قاسم افںدي القيسي ولد في سںة )١٢٩٣هـ ١٨٧٦ /م( ،فںال ا جازة العلمية من شيخه
عبد الوهاب الںائب حتى فاق اقراںه في المعقول والمںقول :يںظر :لب ا لباب ،ج ،١ص -٣١٣ص.٣٢٥
] [٢١ابراهيم افںدي الراوي ولد سںة )١٢٧٦هـ١٨٥٩ /م( ،قرأ القرآن الكريم ،وله عدة مؤلفات وتقلد مںاصب كبيرة وتوفي سںة
)١٣٦٥هـ١٩٤٥ /م( :يںظر :لب ا لباب ،ج ،١ص ٣٠٦ــ ص.٣١٠
] [٢٢الجبوري ،كامل سلمان :معجم الشعراء من العصر الجاهلي حتى سںة ٢٠٠٢م ،دار الكتب العلمية) ،بيروت٢٠٠٢ ،م( ،ج،١
ص.١٥٦
] [٢٣السامرائي ،يونس الشيخ إبراهيم :تاريخ علماء سامراء ،دار البصري )بغداد١٣٨٦ ،هـ١٩٦٦ /م( ،ص.٧٢
] [٢٤السامرائي ،تاريخ علماء سامراء ،ص.٧٣
] [٢٥الراوي،
][٢٦

سعيد :تاريخ ا سر العلمية في بغداد،دار الشؤون الثقافية العامة) ،بغداد ،(١٩٩٧ ،ص.٢٠٧

سعيد الںقشبںدي :هو الع مة وا مام الجليل الشيخ

سعيد الںقشبںدي بن الشيخ عبد القادر ولد سںة )١٢٧٧هـ١٨٦٠ /م(،

له الفضل في بںاء المدرسة العلمية في سامراء :يںظر :السهروردي ،لب ا لباب ،ج ،٢ص ٢٧٠ــ ص٢٧٤؛ السامرائي ،تاريخ
علماء سامراء ،ص.٤٦
] [٢٧قاسم الغواص بن الم

بن الشيخ بكر علي الطائي ،ولد سںة )١٢٤٥هـ١٨٢٩ /م( ،في مديںة بغداد وقرأ على اكابر علمائها:

يںظر :السامرائي ،تاريخ علماء سامراء ،ص ٥٩ــ ص.٦٢
] [٢٨عبد الوهاب أفںدي الںائب :هو ع مة العراق عبد الوهاب افںدي الںائب ابن الشيخ عبد القادر ،ولد سںة )١٢٦٩هـ ١٨٥٢ /م(،
في بغداد تقلد عدة مںاصب وتخرج على يده علماء كثيرون :يںظر :السهروردي ،لب ا لباب ،ج ،١ص ٧٢؛ السامرائي ،تاريخ
علماء بغداد في القرن الربع عشر الهجري ،مطبعة وزارة ا وقاف )بغداد١٩٨٢ ،م( ،ص.٤٦٨
] [٢٩الصالح ،الشيخ عبد العزيز السالم السامرائي ،ص.٤٧
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] [٣٠السامرائي ،تاريخ علماء سامراء ،ص.٤٦
] [٣١الصالح ،الشيخ عبد العزيز السالم السامرائي ،ص .٧٤
] [٣٢الهيتي،

ںبهان :الشيخ ابراهيم رحيم جدي الهيتي علم من ا ںبار ) ،(١٩٨٤-١٩٣٣بحث منشور مقدم في المؤتمر العلمي

الثاںي لكلية العلوم ا س مية ،الرمادي ،في ١٢/٤/٢٠١٢-١١م ،ص.١٥٨١
] [٣٣الصالح ،الشيخ عبد العزيز السالم السامرائي ،ص.٦٥
] [٣٤الهيتي ،الشيخ ابراهيم رحيم جدي الهيتي ،ص.١٦٢١
] [٣٥الصالح ،الشيخ عبد العزيز السالم السامرائي ،ص.٦٥
] [٣٦السامرائي ،تاريخ علماء بغداد ،ص ٣٠٨ــ ص.٣٠٩
] [٣٧الصالح ،الشيخ عبد العزيز السالم السامرائي ،ص.٧٤
] [٣٨السامرائي ،تاريخ علماء بغداد ،ص.٣٠٩
] [٣٩الصالح ،الشيخ عبد العزيز السالم السامرائي ،ص.٨١
] [٤٠السامرائي ،تاريخ علماء بغداد ،ص.٤٦١
] [٤١الصالح ،الشيخ عبد العزيز السالم السامرائي ،ص.٨١
] [٤٢الصالح ،الشيخ عبد العزيز السالم السامرائي ،ص-٩٨ص.١٠٠
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Since its founding, Fallujah has been marked by virtue and generosity. It was endowed
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with a brilliant history and is widely known for its great contribution to education, such as
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the Asfiya school. This school is a vital cornerstone in the construction and propagation
of the nation’s religion. The School alumni can be found throughout much of the globe.
They are admitted to Al-Azhar without need for curricular clearance. This school has
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adopted a scientific educational approach, unmatched among today’s schools, which
has made it a permanent and continued success. Despite the small size of the student
body, Al-Asifiya students are of exceptional quality.
This conference is organized to revive the glorious history of the land of Mesopotamia
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One of the bst examples of this is the reopening of the Al-Asifia School, led by
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an excellent staff of outstanding teachers. One of these is the pious Khaleel Bin
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Muhammed Bin Abdullah Al-Fayadh, well-known for his good morals, easygoing
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character, educational experience and wisdom in Islam advocacy and Guiding. He led
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a celebrated life in Al-Asifiyah with its leading guardian Sheikh Abdulazeez Al-Samarrai,
the knowledge agent in Anbar Province.
Sheikh Fayadh is the Sheikh of Al-Asifiyah, he learnt from Sheikh Abdulazeez a variety
of religious, narrated, and mental studies. He was licensed and publicly authorized to
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take over the administration of the school following Al-Samarrai. Al-Fayadh obtained
the respect and a lofty position among the Fallujan community.

اﻟﻤﻠﺨﺺ
حبا

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

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

بن عبد

الفياض( ،ذوالخلق الجم ،والمعشر

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

الفياض

اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ:
الحمد

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

المصطفى من بين الخلق

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

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

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

بن عبد

الفياض( ،ذوالخلق الجم ،والمعشر

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

.

رب العالمين.

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

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

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

الفياض وأخويه في تلك القرية بستاںين ،فيذهب الحاج

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

الفياض رحمه

تعالى في ںاحية كبيسة ،وبقي فيها

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

) (٧في عام  ،١٩٤٧وبقي الشيخ

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

في عمره ،قلد مذهب ا مام أبي حںيفة الںعمان رحمه

).(٩

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

الفياض ،الذي كان يبںي

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

سعيد مفتي بغداد بن ا مام

فيضي الزهاوي ،حضر الشيخ عددا من مجالس علمه.

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

بن عبد الفياض :كان شيخه في طريق السلوك الى

تعالى ،قال الشيخ خليل " :علمںي

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

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

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

رحمه

رحمة واسعة ،بالزواج

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

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

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

له ا ستمرار فيها فاںقطع عںها ،وتحول فيما بعد

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

الفياض.

بن عبد

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

الفياض،وكاںت قد رآت رسول

صلى

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

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

بن عبد

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

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

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

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

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

محبته في قلوب

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

اختاره

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

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

يجلس حتى ياذن

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

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

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

الفياض تربية خاصة مع ولده الشيخ خليل؛
قويا ،فرباه

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

الفياض آخر عمره توجه اليه الشيخ بكله

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

يفارقه لحظة ) ،(٣٢حتى فاضت

روحه الطاهرة الى ربها ،فكان خير خلف لخير سلف.

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

صالح المدرس:

سعيد بن

)(٣٦

أمين بن

صالح المدرس علم من أع م بغداد ،ںصب فيها مفتيا

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

لها أن تعود من جديد ،وتفتح في الفلوجة وفي جامعها

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

أمين من بيت الخطيب ،لكن الطلبة حينئذ لم يكوںوا مؤهلين

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

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

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

الفياض مدرسا ثاںيا الى جاںب الشيخ

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

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

وتربية.

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

يطلب العلم ويخدمك )،(٤٤

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

؛ ن

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

عبد

بن احمد الںبهان في حلب

الفياض وختم ذلك بلقائه بالرجل الرباںي الشيخ

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

)(٤٩

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

عثمان سراج الدين في إحدى زياراته إلى جامع الفلوجة،كان

يبيت إ في غرفة الشيخ

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

أن يأتي بك ألي " ) (٥١فبدأت شمس المعرفة

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

 " :الشيخ خليل درست عليه المقدمة الحضرمية ،ںه

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

)(٥٢

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

رحمه

واذهب الى المسجد وتدريس العلم وتوجيه الںاس الى

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

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

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

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

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

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

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

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

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

الفياض طلبة كثر ،كتب

لهم القبول في أغلب

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

يحارب جهل الجاهلين ،وازالة بدعهم عن طريق بث الوعي وصياغة

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

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

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

الفياض ،فكان الشيخ

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

له مراده ببركة ںيته الصالحة وںية والده الكريم.

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

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

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

لها

.

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

 ،فقام به خير قيام خطبة ووعظا وارشادا وتوجيها.

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

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

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

على الهدى لمن استهدى اد ء
الںاس موتى واهل العلم احياء

)(٦٣

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

للشيخ مراده ،فهيا

له الرجل المحسن عبد الجبار

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

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

ںوري المشهداںي،

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

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

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

الفياض؛ ليںهل طلبة العلم من ذلك ،فتلقاها العلماء الرباںيون

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

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

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

 -٣أ.م د .محمود عبد العزيز

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

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

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

فرج

بن عبد

فرج لكبيسي وهو ما زال يحيي هذا

الفياض.

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

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

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

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

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

الحديد ،حس الشيخ خليل بثلمة

تسد ،فبدأ يسأل

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

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

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

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

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

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

بن عبد

الفياض في عام  ،١٩٩٨لتدريس ث ثة علوم مهمة،

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

كاںت دورة علمية ںفعت وذاع صيتها

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

الفياض ،حاصل على شهادة الماجستير ومجاز برواية عاصم من الشيخ

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

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

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

بن عبد

للتربية وا رشاد

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

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

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

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

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

بن إدريس ،اعداد وتعليق وتقديم:

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

حجي -

ا خضر،دار الثقافة ــ المغرب:،

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

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

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

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

بن

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

عوامة.
 .٢٠معجم البلدان ،ياقوت بن عبد

الحموي الرومي البغدادي شهاب الدين أبو عبد  ،دار صادر١٣٩٧ ،

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

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

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

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

فياض ا خ الشقيق لعبد

جد الشيخ خليل ،والؤيدة بتوقيعه بالختم المعهود

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

بن عبد

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

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

حكيما يصلي على موتى العشيرتين،

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

بن عبد

الفياض في ركاب الصالحين ص١٢

) (٨حوار مع الشيخ خليل بن

الفياض في يوم السبت الموافق ٢٤/٨/٢٠١٩

) (٩حوار مع الشيخ خليل بن

الفياض في يوم ا ربعاء الموافق٢٨/٨/٢٠١٩ :

) (١٠حوار مع الشيخ خليل بن

الفياض في يوم الث ثاء الموافق ٢٧/٨/٢٠١٩

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

بن عبد

الفياض في ركاب الصالحين ص ٢٣

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

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

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

بن عبد

الفياض في ركاب الصالحين ص ، ٥ ٤السيد

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

بن عبد

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

) (٢٤يںظر :الحاج

بن عبد

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

) (٢٥حوار مع الشيخ خليل بن
) (٢٦للحاج

الفياض يوم ا ثںين الموافق ٧/٢٠١٩ /٢٢

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

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

الفياض في ركاب الصالحين.ص ٢٥ -١٩

) (٢٧حوار مع الشيخ خليل بن

بن عبد

) (٢٨حوار مع الشيخ خليل بن

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

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

الفياض في ركاب الصالحين

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

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

بن عبد

الفياض في ركاب الصالحين

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

بن عبد

الفياض يوم ا ثںين الموافق ٢٢/٧/٢٠١٩

) (٣١حوار مع الشيخ خليل بن

بن عبد

الفياض يوم ا ثںين الموافق ٢٢/٧/٢٠١٩

) (٣٢حوار مع الشيخ خليل بن

بن عبد

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

بن عبد

الفياض في ركاب

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

سليمان عليه الس م .يںظر مدارس بغداد القديمة ص٦١

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

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

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

الفياض يوم ا حد الموافق ٧/٧/٢٠١٩

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

الفياض في يوم الموافق ٢/٨/٢٠١٩

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

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

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

الفياض يوم ا ثںين ٢٢/٧/٢٠١٩

) (٥١حوار مع الشيخ خليل بن

الفياض يوم ا ثںين ٢٢/٧/٢٠١٩

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

الفياض يوم ا ثںين ٢٢/٧/٢٠١٩

) (٥٦حوار مع الشيخ خليل بن

الفياض :الموافق ٢/٨/٢٠١٩

) (٥٧حوار مع الشيخ خليل بن

الفياض يوم ا ثںين الموافق ٧/٢٠١٩ /٢٢

) (٥٨حوار مع الشيخ خليل بن

الفياض يوم السبت الموافق ٢٠/٧/٢٠١٩

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

بن عبد

الفياض ٨/١١/١٩٩٦

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

Page 420

DOI 10.18502/kss.v4i8.7197

AICHS

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

Page 433

DOI 10.18502/kss.v4i8.7197

AICHS
The Second Annual International Conference on Human Sciences (AICHS) /
Fallujah During the Ottoman & Iraqi Monarchy Eras
Volume 2020

Conference Paper

Elm Usool Al-Hadith" Written by: Sheikh Abdul
Aziz Salem Al-Samarrai

ﱠ
السامرائي
علم أصول الحديث تأليف الشيخ عبد العزيز بن سالم
ً
رحمه تعالى ا مام والخطيب والمدرس سابقا في )جامع الفلوجة
م( دراسة وتحقيق١٩٧٣ = ھ١٣٩٣) الكبير( في العراق المتوفى سںة

Samer S. Faraj, Ph.D and Sarmad F. Shafeeq, Ph.D

ُ
الكبيسي وا ستاذ المساعد الدكتور سرمد فؤاد شفيق العبيدي

ا ستاذ الدكتور سامر سلطان

Department of Hadith Sciences, Islamic Sciences College/University of Fallujah, Iraq

 العراق، جامعة الفلوجة، كلية العلوم ا س مية،قسم الحديث وعلومه

Corresponding Author:

Abstract

Samer S. Faraj, Ph.D

There is no doubt that the Asfiyah school, represented by its Sheikh Abdul Aziz Salem

sammer732005@yahoo.com

Al-Samarrai, is profoundly important to the defining and dissemination of Sharia sciences

Received: 12 April 2020

in the city of Fallujah. Sheikh Abdul Aziz introduced the curriculum of Sharia science.

Accepted: 21 May 2020

One of those Islamic sciences was the “Basics of Prophetic Hadith” which was a great

Published: 14 June 2020

pillar of Islam. It is the second source of Islam after the Holy Quran. Given the importance

Publishing services provided by

of the prophetic Hadith in Islamic life, Sheikh Abdulazeez wrote an introductory book

Knowledge E

about the “Basics of Prophetic Hadith”. In this study, we review this book and offer new

Samer S. Faraj, Ph.D and

insights into its teachings. This research was divided into two sections: The first one

Sarmad F. Shafeeq, Ph.D. This

deals with the biography of Sheikh Abdul Aziz. The second section focuses on the

article is distributed under the

contents and teachings of the book. In the conclusion, we present the most important

terms of the Creative Commons
Attribution License, which
permits unrestricted use and
redistribution provided that the
original author and source are
credited.
Selection and Peer-review under
the responsibility of the AICHS
Conference Committee.

findings of this study.

اﻟﻤﻠﺨﺺ
ﱠ
ﱠ
ً
مفتاحا
ِم ﱠما يخفى على أحد أن المدرسة ا صفية بشيخها الع مة الشيخ عبد العزيز سالم السامرائي كاںت
 فقد أدخل الشيخ عبد العزيز في مںهج ط ب العلم كل العلوم،بواب كثيرة من أبواب العلم لمديںة الفلوجة
 الذي كان، وكان من بين هذه العلوم علم أصول الحديث الںبوي الشريف، وعلى مستويات متفاوتة،الشرعية
 ومن، كيف ؟ وهو المصدر التشريعي الثاںي بعد القرآن العظيم،ركيزة مهمة ودعامة عظيمة من دعائم ا س م
ﱠ
فألف مختص ًرا في مصطلح الحديث ﱠ
 وقد قمںا بدراسة،(سماه )علم أصول الحديث
هںا ظهرت اهتمامات الشيخ
ً
ً
، متبعين مںهجا أكاديميا ليخرج هذا المختصر بحلة جديدة،وتحقيق يسير لهذا المختصر دراسة وتحقيقا علميا
.وتوثيقات مهمة
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ً
وقد جاء هذا البحث مقسما على مبحثين:
المبحث ا ول :الفصل الدراسي ،في التعريف بالشيخ عبد العزيز وفيه ستة مطالب.
المبحث الثاںي :التحقيق .وقد تم فيه دراسة وتحقيق هذا المختصر في علم أصول الحديث.
ثم جاءت الخاتمة مبيںة هم الںتائج التي خرج بها الباحثان في تحقيقهما ودراستهما.
Keywords: Abdul Aziz Al-Samarrai, Asfiyah, Editing, Hadith Rules

اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﻤﻔﺘﺎﺣﻴﺔ) :ا صفية ،أصول الحديث ،تحقيق ،عبد العزيز السامرائي(.

اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ
الحمد

الذي له ميراث السموات وا رض ،والص ة والس م على رافع لواء المجد ،وعلى اله واصحابه أجمعين

ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين وبعد:
ّ
فإن احكام الميراث في الشريعة ا س مية َ
مورث
الغراء لها اهمية كبيرة في حياة كل مسلم ،فما مںهم ا
ِ
أو وارث ،وقد بذل فقهاء ا مة قديما وحديثا جهودا كبيرة في تحقيق احكام ا رث ،وتمحيص عںواںاته وتدقيق
مسائله ،الى الدرجة التي يطمع بعدها في مزيد.
ولعل ما يبين اهمية هذا العلم هو اںه سبحاںه وتعالى قد بين في كتابه الكريم الشيء الكثير من احكامه .التي
مںها ما اتى على وجه محكم يمتںع معه الخ ف وا جتهاد والجدل.
وجاءت السںة فبينت من احكام الميراث ما سكت عںه القران الكريم .وحث الںبي صلى

عليه وسلم

المسلمين على تعلم علم المواريث ،وترغيبهم فيه ،والتحذير من إهماله وا عراض عںه ثم توالت عںاية الصحابة
ً
ّ ً
والفقهاء رضوان عليهم بهذا العلم تعلما وتعليما وبذلك أردںا في هذا البحث تسليط الضوء على عںاية المدرسة
ا صفية بهذا العلم والمںهجية التي اتبعتها في التدريس مع اختيار كتاب الرحبية اںموذجا في بحثںا
وقد اقتضت خطة البحث ان يكون على مقدمة ومبحثين وخاتمة أما المقدمة ففيها توطئة للبحث واهم
محتوياته واما المبحث ا ول فهو التعريف بمصطلحات البحث واما المبحث الثاںي فهو المںهج التدريسي
للمدرسة ا صفية واما الخاتمة ففيها أهم الںتائج التي توصلںا اليها في البحث سائلين
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اﻟﻤﻮاد وﻃﺮق اﻟﻌﻤﻞ:
اعتمدںا في كتابة هذا البحث على المصادر الفقهية المعتمدة وكذلك ارشيف جامع الكبير في الفلوجة ومراجعة
كبار العلماء ممن تتلمذوا في المدرسة ا صفية.

اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻷول
اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﻤﺼﻄﻠﺤﺎت اﻟﺒﺤﺚ
اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول :ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻤﻨﻬﺞ وأﻫﻤﻴﺘﻪ:
المںهج لغة ) :(١من ںهج وأںهج أي وضح ،والمںهج والمںهاج والںهج الطريق الواضح،
ويعںي أيضا الخطة العلمية الواضحة وجمعه مںاهج ومںاهيج ومںه قوله ج وع } لكل جعلںا مںكم شرعة
ً ً
ً
ً
ً
ومںهاجا{ ) (٢أي طريقا واضحا ،ومںهجا بيںا
وفي المعجم الوسيط  -وهو متأخر -يدرج المعاںي التي استحدثت ويبين د ت المصطلحات ،قال في معںى
المںهج " :هو الخطة المرسومة كمںهاج الدراسة أو التعليم وںحوها والجمع مںاهج " .فںحن ںقول مںهج الجامعة
هو كذا وكذا يعںي الخطة الدراسية للمرحلة الجامعية
وفي ا صط ح :المںهج هو الخطة العلمية الواضحة المعتمدة في الدراسة ،للوصول إلى ںتيجة معيںة ،أو هو
الترتيب الذي يتقيد به سير العمل للوصول إلى ںتيجة .وهو الطريق المؤدي إلى بلوغ الحقيقة ،باعتباره مجموعة
العمليات الذهںية التي يحاول من خ لها علم من العلوم إدراك الحقيقة ،مع إمكاںية بياںها والتأكد من صحتها.
وللمںهج مستوى ںظري هدفه الوصول إلى الحقيقة ،ومستوى عملي يتحدد باعتباره مجموعة الطرق التي ںريد
الوصول بواسطتها إلى ںتيجة عملية معيںة

)(٣

ويقول الدكتور أحمد بدر وهو يتحدث عن مفهوم مںاهج العلوم :إن المںهج هو الطريق المؤدي إلى الكشف
عن الحقيقة في العلوم ،وبواسطة طائفة من القواعد العامة التي تهيمن على سير العقل ،وتحدد عملياته حتى يصل
إلى ںتيجة معلومة

)(٤

أﻫﻤﻴﺔ اﻟﻤﻨﻬﺞ ودواﻋﻲ اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ ﺑﻪ )(٥
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إن قضية المںهج قضية مهمة جدا ،سيما في الںواحي العلمية ،ولقد ذخر التاريخ ا س مي بكوكبة من العلماء
كان أعظمهم قدرا وأكبرهم أثرا وأوضحهم مںهجا ،كما واجهت الساحة العلمية عبر التاريخ مش ت عديدة كان
من أخطرها غياب المںهج الصحيح أو عدم وضوحه للمتلقين
ويمكن تلخيص أهمية المںهج ودواعي العںاية به من خ ل معرفة ا ثار ا يجابية والسلبية التي تبرز عںد
تطبيق المںهج او عدمه
أو  :ا ثار ا يجابية لتطبيق المںهج
١ـ السير العلمي بخطوات سليمة متسمة بالوضوح والبيان وضمان المسيرة الصحيحة على ضوء ركائز قويمة
٢ـ اختصار الطريق للوصول إلى الغاية المشودة والهدف المرسوم والوصول إلى المراد بأقصر طريق وأيسر سبيل
٣ـ التميز بالوضوح والبيان وتحقق المںافع المقصودة
٤ـ الس مة من المضار والتعثر والعقبات
ﺛﺎﻧﻴﺎ :ا ثار السلبية في ترك المںهج واهماله
١ـ السير ب خطوات هادية للمراد
٢ـ الوقوع في التخبط والتعثر والعوائق الماںعة من الوصول إلى الهدف المنشود
٣ـ حصول الغموض والتںاقض عںد المتلقين فتحدث الحيرة ويعسر الفهم
٤ـ طول الطريق واكتںافه بالعقبات
٥ـ الںفور من العلم وأهله وا خذ والتلقي من غيرهم
٦ـ التخبط العلمي والفوضى الفكرية وما يںبںي عليها من ںتائج ضارة وأفكار مںحرفة تعود على المجتمع وا مة
بالسلبيات المتعددة وا ضرار الخطيرة
ولعل المستقرئ لحال العلماء رحمهم

في التاريخ القديم والمعاصر يجد أن للعلماء المشهورين أصو

راسخة ومںهجا واضحا بںوا عليه مذاهبهم ،فتحقق ا ثر والںفع من علومهم ومعارفهم .و أدل على ذلك من مںهج
ا ئمة ا ربعة رحمهم

تعالى

اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻲﻧ :اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﻌﻠﻢ اﻟﻔﺮاﺋﺾ وأﻫﻤﻴﺘﻪ
العلم :هو إدراك الشئ على ما هو عليه في الواقع
ً
ﱠ
المدوںة،والفںون
) (٦ويطلق العلم كذلك على حكم الذهن الجازم المطابق للواقع .كما يطلق أيضا على القواعد
ّ
المبيںة
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مقدرة وذلك لما فيها من السهام ّ
والفرائض لغة ) :(٧جمع فريضة ،بمعںى مفروضة :أي ﱠ
المقدرة شرعا
َ
َ ُ
أي ںصف ما قدرتم ) }(٨والفرض :التقدير .ومںه قول تبارك وتعالى { :ف ِں ْصف َما ف َر ْض ُتم
ويأتي بمعںى القطع؛ لقوله تعالى} :ںصيبا مفروضا{

)(٩

أي :مقطوعا ،وبمعںى الحز ،يقال :فرض القوس،

وفرضته :الحز الذي فيه الوتر ،وفرضة الںهر ،أي :ثلمته،
وبمعںى التبيين؛ لقوله تعالى} :فرض

لكم تحلة أيماںكم{ ) (١٠أي :بين وبمعںى ا ںزال؛ لقوله تعالى} :إن

الذي فرض عليك القرآن{ ) (١١أي أںزل،
وبمعںى ا ح ل؛ لقوله تعالى} :ما كان على الںبي من حرج فيما فرض

له{ ) (١٢أي أحل وبمعںى العطاء،

تقول العرب :ما أصبت مںه فرضا
ولما كان علم الفرائض مشتم على هذه المعاںي لما فيه من السهام المقدرة ،والمقادير المںقطعة ،والعطاء
المجرد ،وقد بين لكل وارث ںصيبه وأحله له سمي بذلك ،ويقال للعالم به :فرضي وفارض وفريض ،كعالم وعليم
ً
وعلم الفرائض شرعا ) :(١٣هو فقه المواريث ،وعلم الحساب الموصل لمعرفة ما يخص كل ذي حق من التركة.
وقيل هو :علم بقواعد فقهية وحسابية يعرف بها ںصيب كل وارث من التركة
ويقال لعلم الفرائض :علم المواريث .جمع ميراث ،ويقال :تراث ،وإرث ،وهو اسم لما يورث عن الميت،
مأخوذ من قولهم :ورث ف ن غيره ،إذا ںاله شئ من تركته ،أو خلفه في أمر من ا مور بعد وفاته.

أﻫﻤﻴﺔ ﻋﻠﻢ اﻟﻔﺮاﺋﺾ وﻋﻨﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ واﻟﻔﻘﻬﺎء ﺑﻪ
تبدو أهمية هذا العلم واضحة وجلية من خ ل تتبع ما ورد عن الںبي صلى

عليه وسلم في حثه المسلمين على

تعلم علم المواريث ،وترغيبهم فيه ،والتحذير من إهماله ومن جملة ما ورد في ذلك:
١ـ عن ابن مسعود رضي

عںه ،أن الںبي  -صلى

عليه وسلم  -قال) :تعلموا الفرائض وعلموها الںاس،

فإںي امرؤ )(١٤مقبوض ،وإن هذا العلم سيقبض ،وتظهر ُ
الفتن ،حتى يختلف الرج ن في الفريضة ،ف يجدون من
يفصل بيںهم(
٢ـ عن أبي هريرة رضي

عںه ،أن رسول

 -صلى

عليه وسلم  -قال) :تعلموا الفرائض فإںها من ديںكم،

وإںها )(١٥ںصف العلم ،وإںه أول علم يںزع من أمتي(
وقيل :إںه ںصف العلم ،باعتبار أن ل نسان حالتين حالة حياة ،وحالة موت ،فحالة الحياة تتعلق بالص ة،
والزكاة وغيرهما(١٦) ،وحالة الموت تتعلق بقسمة التركة ،والوصايا وغيرهم
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٣ـ عن عبد

بن عمرو بن العاص -رضي

عںهما -أن رسول

عليه وسلم -قال) :العلم ث ثة،

-صلى

وما سوى )(١٧ذلك فضل؛ آية محكمة ،وسںة قائمة ،وفريضة عادلة(
٤ـ عںاية الصحابة والفقهاء بعلم المواريث فقد تتابعت عںاية الصحابة رضوان
ً
وتعليما ،حتى قال
)(١٨سيدںا عمر بن الخطاب رضي

ّ ً
عليهم بعلم الفرائض تعلما

عںه - :تعلموا الفرائض فإںها من ديںكم -

وقد اشتهر بين الصحابة رجال أتقںوا هذا العلم ،وفاقوا فيه غيرهم ،كعلي بن أبي طالب ،وعبد
وعبد بن مسعود ،وزيد بن ثابت ،رضي

عںهم ،وقد شهد الںبي  -صلى

بن عباس،

عليه وسلم -لزيد بن ثابت بالتقدم

بهذا العلم ،والتفوق )(١٩فيه .فقال) :أفرضكم زيد بن ثابت(
ﻣﺼﺎدر ﻋﻠﻢ اﻟﻔﺮاﺋﺾ وﻏﺎﻳﺘﻪ

)(٢٠

يستمد علم الفرائض أصوله ،وأدلته وأحكامه من أربعة مصادر ،وهي :القرآن الكريم ،والسںة الںبوية ،وا جماع،
َ َ
واجتهاد الصحابة رضي عںهم واما غايته فهي معرفة ما ّ
الت ِركة.
يخص كل وارث من

اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ :اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﺎﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﺮﺣﺒﻴﺔ
ٌ ﱠَ
ںظم مشهور ٌ
الرحبية :هي ٌ
ﱠ
محبور ،ألف ُه الفقيه العالم أبو عبد
ومتن

بن علي بن

الحسن ﱠ
الرحبي الشافعي

المعروف بابن المتقںة ،لذلك ںظم المؤلف هذه المںظومة على مذهب ا مام الشافعي
ولد سںة سبع وتسعين وأربعمائة في رحبة وتوفي فيها سںة سبع وسبعين وخمسمائة للهجرة رحمه

تعالى،

والرحبي نسبة إلى )(٢١قلعة رحبة قرب دمشق التي شيدها هارون الرشيد في أوائل القرن التاسع المي دي وعين
مالك بن طوق اميرا عليها
وقد عرفت هذه المںظومة عںد اهل العلم بـــــ )الرحبية( نسبة الى مؤلفها وإن كان اسمها )بغية الباحث عن
َ
ُجمل الموارث( أي ما يطلبه الباحث عن هذا العلم يجده في هذه المںظومة وقد اشتهرت حتى صارت كالمدخ ِل
يستغںي عںها ٌ
ںظمها ،ومتاںةِ ِعباراتها واستيعابها صول علم
علم الفرائض،
ِ
طالب لهذا العلم ،وذلك لح ِوة ِ
إلى ِ
الفرائض.
ً
وقد ںظمت عدد أبياتها بـ ) (١٧٥بيتا من بحر الرجز وهو بحر من بحور الشعر وزںه :مستفعلن ست مرات
يعںي مستفعلن مستفعلن مستفعلن ،هذا الشطر ا ول من البيت ،وهي من أںفع ما صںف في هذا العلم للمبتدئ
كما قاله الع مة الشنشوري في الدرة المضيئة إ أن المؤلف  -رحمه
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ببابي الرد وميراث ذوي ا رحام؛ بںاء على مذهب الشافعي من عدم القول بالرد وعدم توريث ذوي ا رحام؛ لذا
ً
قام الشيخ عبد بن صالح الخليفي المتوفي سںة )١٣٨١هـ(  -رحمه تعالى  -بںظم ذلك في ) (١١بيتا ذكرها
ً
وعلق عليها الشيخ عبد الرحمن بن بن قاسم ) (٢٢في حاشيته على الرحبية بںظم ذلك في ) (٦٤بيتا وشرحها
في )(٢٤
ورقة

)(٢٣

زالت مخطوطة حتى ا ن كما قام الشيخ وليد بن إدريس بن عبد العزيز مںيسي

)(٢٤

ﻃﺒﻌﺎت ﻣﺘﻦ اﻟﺮﺣﺒﻴﺔ )(٢٥

طبع هذا المتن عدة مرات مںها:
١ـ طبعة دار المطبوعات الحديثة في جدة سںة )١٤٠٦ه(
٢ـ طبعة دار الفكر في دمشق سںة )١٤٠٨هـ(
 ٣ـ طبعة دار العليان في بريدة ـ القصيم سںة )١٤١٠هـ(
 ٤ـ طبعة دار البخاري للنشر والتوزيع في القصيم سںة )١٤١١هـ(
 ٥ـ طبعة دار الهدى في الرياض سںة )١٤١٢هـ(
٦ـ طبعة مطابع ابن تيمية في القاهرة نشر مكتبة ابن تيمية في القاهرة ومكتبة العلم في جدة سںة )١٤١٥ه(
 ٧ـ طبعة مطبعة الںهضة الحديثة في مكة المكرمة باعتںاء

فهمي وقيت دون تاريخ

 ٨ـ ضمن مجموعة متون طبعت في مطبعة المںار في القاهرة سںة )١٣٤٠ه(
٩ـ ضمن مجموع مهمات المتون المطبوع في مطبعة مصطفى البابي الحلبي في مصر الطبعة الرابعة سںة
)١٣٦٩هـ(
ﺷﺮوح اﻟﺮﺣﺒﻴﺔ )(٢٦

شرحت الرحبية بشروح كثيرة مںها:ـ
١ـ الفوائد الشنشورية في شرح المںظومة الرحبية للشيخ عبد

بن

الشنشںوري الشافعي  -رحمه

تعالى

 بطلب من ابںه عبد الوهاب ،وطبع في المطبعة البهية في مصر دون تاريخ في ) (٢٢٨صفحة على هامشحاشية الشيخ إبراهيم الباجوري التي سماها " :التحفة الخيرية على الفوائد الشنشورية" كما طبع ثاںية في المطبعة
ا زهرية في مصر سںة )١٣٤٧هـ( في ) (٢٥١صفحة وقد اعتںى بهذا الشرح جماعة من العلماء ووضعوا عليه
تقييدات وحواشي مںهم:ـ
أ ـ الشيخ إبراهيم بن

الباجوري  -رحمه

تعالى  ،-واسم حاشيته " :التحفة الخيرية على الفوائد

الشنشورية" ،طبعت في المطبعة البهية في مصر دون تاريخ وعلى هامشها الشرح المذكور ،كما طبعت ثاںية في
المطبعة ا زهرية المصرية سںة )١٣٢٦هـ( وثالثة في القاهرة نشر دار الكتب العربية الكبرى سںة )١٣٢٩ه(ـ
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بن مصطفى بن حسن الخضري  -رحمه

تعالى  ،-طبعت في المطبعة العامرة في مصر سںة

ب ـ الشيخ

)١٢٩٣ه( جـ ـ شرح الشيخ علي بن شطا المنشليلي  -رحمه

تعالى اسمه " :تقييدات على شرح الشنشوري على

متن الرحبية " ،مخطوطة مںها نسخة في مكتبة جامعة الملك سعود برقم )(٥٥٤٩
د ـ حاشية الشيخ يوسف الزيات واسم حاشيته " وسيلة البرية إلى الفوائد الشنشورية " زالت مخطوطة مںها
نسخة في مركز الملك فيصل للبحوث برقم ) (١٠١٧وفي مكتبة جامعة الملك سعود برقم )(٣٥٢١
٢ـ " شرح الرحبية " للشيخ رضي الدين أبي بكر بن أحمد بن عبد الرحمن السبتي رحمه
كتاب " فتح القريب المجيب بشرح كتاب الترتيب " للشيخ عبد

بن

تعالى طبع بهامش

الشنشوري الخطيب في الجامع

ا زهر ،المطبوع في مطبعة التقدم العلمية بمصر سںة )١٣٤٥هـ( وهو شرح مختصر
٣ـ شرح الرحبية للشيخ
عبد

بن

بن أحمد بن بدر الدين الدمشقي المصري الشافعي سبط جمال الدين

بن خليل بن يوسف المارديںي رحمه

٤ـ شرح للشيخ

تعالى وطبع عدة مرات

بن عمر البقري الشافعي المتوفي سںة )١١١١هـ(  -رحمه

تعالى ــ وعليه حاشية طبعت

في مطبعة حجازي بالقاهرة دون تاريخ في ) (٤٦صفحة ،كما طبعت في مطبعة مصطفى البابي الحلبي في مصر
سںة )١٣٤٢هـ( ،كما نشرتها مكتبة القاهرة في القاهرة سںة )١٣٦٠هـ( وهي مختصرة من حاشية الشيخ عطية القهوتي
المالكي  -رحمه

تعالى

٥ـ شرح للشيخ
 -رحمه

بن خليل بن

بن خليل بن أحمد بن عبد الرحمن بن غلبون المصراتي ا زهري المالكي

تعالى ــ سماه " تحفة ا خوان البهية على المقدمة الرحبية طبع بتحقيق السائح علي حسين ،نشر كلية

الدعوة ا س مية بطرابلس الطبعة ا ولى سںة )١٣٩٩هـ( في ) (٢٥٩صفحة
" ٦ـ الروضة البهية على متن الرحبية " للشيخ

ںجيب خياطة  -نشر مكتبة دار الف ح في حلب الطبعة

الخامسة سںة )١٤١١ه(
" تيسير المسائل الفرضية بشرح مںظومة الرحبية " ٧ـ شرح للشيخ

شيبة الحمد،

طبع في مطبعة أںصار السںة المحمدية في مصر سںة )١٣٦٦ه(
ـ ""٨ـ المجموعة الراوية على المںظومة الرحبية في المسائل الفرضية للشيخ عبد الفتاح بن حسين راوه المكي.
وهو عبارة عن شرح مختصر لطيف وتعليق عليه ظريف كما ذكر الشارح في المقدمة ،طبع في مطبعة المدںي
بمصر الطبعة ا ولى سںة )١٣٨٧هـ( في ) (١١٥صفحة
ـ " تأليف الشيخ

سعد بن عبد

الرباطابي المالكي٩ " ،ـ الق ئد الذهبية بشرح المںظومة الرحبية

قامت بطبعه شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأو ده بمصر الطبعة ا ولى سںة )١٣٨١ه(
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 ١٠ـ السبيكة الذهبية على المںظومة الرحبية للشيخ فيصل بن عبد العزيز آل مبارك  -رحمه

تعالى  -طبعت

في مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأو ده بمصر الطبعة ا ولى سںة )١٣٧٩هـ( في ) (٣٢صفحة
وهںاك شروح اخرى يسع المجال لذكرها
ﺷﺮوح اﻟﺮﺣﺒﻴﺔ اﻟﻤﺨﻄﻮﻃﺔ )(٢٧

يوجد للرحبية شروح مخطوطة مںها:ـ
١ـ " الدرة المستحسںة في شرح مںظومة ابن المتقںة " للشيخ الحسين ابن أبي بكر بن إبراهيم الںزيلي  -رحمه
تعالى  ،-مںه نسخة في مكتبة جامعة الملك سعود برقم )(٣٣١٣
٢ـ " تهذيب ا حاديث في علم المواريث " للشيخ إبراهيم بن أبي قاسم ابن عمر بن مطير الحكمي ،مںه نسخة
في مكتبة جامعة الملك سعود برقم )(٣٣١٣
ﺗﺮﺟﻤﺔ اﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﺮﺣﺒﻴﺔ

)(٢٨

نشر المستشرق ا ںكليزي وليم جوںز والمعروف ايضا باسم يونس اوكسفردي المتن مع ترجمة وشرح با ںكليزية
ونشر في كلكته عام  ١٧٨٢م
 Jean-Dominique Lucianiكما ترجمت الى الفرنسية )من قبل لوسياںي(
) (Petit traité des successions musulmanesتحت اسم
وطبعت في الجزائر سںة  ١٨٩٦وكاںت مقررة للتدريس

اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻲﻧ
اﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻵﺻﻔﻴﺔ وﻣﻨﻬﺠﻬﺎ اﻟﺘﺪرﻳﺴﻲ
اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول :اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﺎﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻵﺻﻔﻴﺔ
أوﻻ :ﺗﺄﺳﻴﺴﻬﺎ
أسست المدرسة ا صفية في الفلوجة بشكل رسمي سںة ١٩٤٤م ,في زمن الشيخ حامد الم حويش)رحمه
تعالى( إمام وخطيب الجامع الكبير في الفلوجة الذي أنشئت هذه المدرسة فيه ,حيث لم يكن في العهد الملكي
مدرسة دينية في الفلوجة سواها ).(٢٩
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ﺛﺎﻧﻴﺎ :ﺗﺴﻤﻴﺘﻬﺎ
ً
سميت هذه المدرسة بـ )ا صفية( نسبة إلى )المدرسة ا صفية( في )بغداد( حيث ُس ْ
ميت بـــ)ا صفية( نسبة
إلى )داود باشا( المںعوت بـــ)آصف الزمان( وكاںت )المدرسة ا صفية( في بغداد مرتبطة بــــ)جامع ا صفية(
في بغداد ).(٣٠

ﺛﺎﻟﺜﺎ :أول ﻣﻦ أﺳﻨﺪ إﻟﻴﻪ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻓﻴﻬﺎ
يعد القاضي المدرس

أمين الخطيب أول من أسںد إليه التعليم في هذه المدرسة ,ثم جيء بعد وفاته في

الثالث والعشرين من ںيسان ١٩٤٨م بالشيخ عبد العزيز سالم السامرائي)رحمه

تعالى( ںق من هيت ليتولى

ا مامة والخطابة في جامع الفلوجة الكبير ,حيث اںتقلت المدرسة ںقلة ںوعية ,وازدهرت ازدهارا عظيما في مستواها
العلمي وعدد ط بها ,حتى عد مجيئه الو دة الحقيقية للمدرسة ,حيث كاںت المدرسة قبل أن يأتي تضم عددا
قلي من الطلبة هدفهم وغايتهم التخلص من الخدمة العسكرية ا لزامية التي كان يؤجل مںها ط ب المدرسة
ُ
ﱡ
)(٣١
العلم ــ المدرسة
نشر ِ
الدينية  ,هذا ويذكر الدكتور حاتم حمدان الشجيري في بحثه الموسوم :أثر الفلوجة في ِ
ا ﱠُ ّ
الد ﱠيني ُة ُأ ً
ںموذجا أن أول من تولى التدريس في هذه المدرسة هو الشيخ حامد الم حويش)رحمه
صفية ِ
تعالى(

)(٣٢

راﺑﻌﺎ :ﻧﻈﺎم اﻟﻘﺒﻮل ﻲﻓ اﻟﻤﺪرﺳﺔ
ذكرںا أن المدرسة ا صفية في بداية تأسيسها كان يأتيها إ عدد قليل من الطلبة غايتهم تأجيل خدمتهم ا لزامية,
فلما ںقل الشيخ عبد العزيز سالم السامرائي إليها من هيت استبشر الںاس بقدومه خيرا ,وهرعوا لتسجيل أبںائهم
طلبا للعلم الشرعي الںافع في الدںيا وا خرة ,فكاںت المدرسة تشترط على الطالب الذي يريد ا لتحاق بها أن يلتزم
بمںاهجها ,ويتبع مقرراتها ,وأن يعمل عم مخ با خ ق والمروءة ) ,(٣٣وإذا ما أتى وِل ﱡي ا مر بابںه أو أخيه أو
) (٣٤ﱠ َ َ
ابںك سيموت جوعا( ف تنتظر مںه أن يتوظف أو يشتغل بعمل دںيوي
من له ع قة به يقول له )الشيخ( ) :إن
ُُ
ُيعيںك فيه ،بل إںه سيںقطع إلى طلب العلم والعبادة والتقوى ,وكان يقول) :أستاذي ابںك يعيش )م فكر( بںطق
َ
ُ
)الشيخ( ُي ُ
جيب كي يخطر ببال
)القاف( في اللغة العامية عںد بعض العراقيين كںطق أهل اليمن ،وإذا ما ُس ِئل
الطالب مطامع الدںيا من وظيفة وغيرها ،ويكون طلبه للعلم خالصا لوجه تعالى ،فإذا ما تحقق ُ
وجود العلم فإن
ْ َ
ُْ
ُ َ َ
ﱠ
مطامع الدںيا ستأتيه ،كما قال تعالىَ :
﴿و َم ْن َي ﱠت ِق ا َ َي ْج َعل ل ُه َم ْخ َر ًجا * َو َي ْرزق ُه ِم ْن َح ْيث َي ْحت ِس ُب﴾ ).(٣٦)(٣٥
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وكان للط ب زي خاص يلبسوںه ,و يجوز لهم مخالفته ,أو التںازل عںه وبخاصة لبس العمامة ,والذي يخالف
يتعرض إلى الطرد من المدرسة أو الںقل إلى مدرسة أخرى ,ويرجع الفضل في ذلك إلى الشيخ عبد العزيز سالم
السامرائي)رحمه

تعالى(

)(٣٧

ًّ
وكان ںظام المدرسة في ذلك الوقت يعترف بمدارس التربية ،بل إن الطالب عںد اںتسابه فيها يبدأ َصفا
ً
يدرس أص وكان ًّ
جديدا وليس ِّ
متم ًما لما درسه في مدارس التربية كما هو ا ن ،وبهذا يتساوى الذي لم ْ
أميا ثم
ُ
يبدأ يتعلم القراءة والكتابة مع من درس في مدارس التربية ،ف هما يبدأ من جديد على ںظام المدارس الدينية
ً
ً
صعودا إلى الصف السادس ،فإذا ما اںتقل الطالب
)ا ثںي عشر( مرحلة تبدأ من الصف ا ول ثم الصف الثاںي
ً
خيرة )الصف
صعودا إلى المرحلة ا
إلى الصف الذي يليه اںتقل إلى الى الصف السابع ثم الصف الثامن ،وهكذا
ِ
ا ثںي عشر( ،فإذا ما أكمله الطالب عںدها يتخرج من المدرسة الدينية ).(٣٨
راﺑﻌﺎ :اﻟﺸﻬﺎدة اﻟﺘﻲ ﺗﻤﻨﺤﻬﺎ اﻟﻤﺪرﺳﺔ
كاںت الشهادة التي تمںحها المدرسة تعادل شهادة ا عدادية في المدارس ا عتيادية ا خرى ,لذا كان ط بها
يقبلون في الجامعات العراقية والكليات ا خرى ,بل كاںوا يتميزون على أقراںهم من ط ب المدارس الدينية في
عموم العراق ).(٣٩
ويعد الںجاح الباهر ,والسمعة العلمية الطيبة البارزة التي حققتها المدرسة ا صفية ليس على مستوى العراق
فحسب ,بل على مستوى العالم العربي وا س مي ثمرة للمںهج العلمي الرصين الذي كاںت تطبقه هذه المدرسة.

اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻲﻧ :اﻟﻤﻨﻬﺞ اﻟﺘﺪرﻳﺴﻲ ﻟﻠﻤﺪرﺳﺔ اﻵﺻﻔﻴﺔ
يعد مںهج المدرسة ا صفية اںموذجا فريدا في الدراسة يختلف عما هو عليه الحال في المدارس ا خرى ,حيث
ُ
َ
الطالب إليها يبدأ
يںتسب
كان الطالب يفرغ تفرغا تاما للدراسة ,ويعد إعدادا صارما شبه عسكري ) ,(٤٠فبعد أن
بتعلم قراءة القرآن في العطلة الصيفية على يد )الحاج عبد حديد العيساوي( ابتداء من جزء )الف باء( ثم
ﱡ
ً
صعودا إلى بقية ا جزاء ،والغاية من ابتدائه بالقراءة بجزء )الف باء( تعلم التهجي على ںظام الحركات )الفتحة
ُ
والضمة والكسرة( والسكون على طريقة التهجي ,ويبدأ دوام الطلبة مںذ اںتمائهم ما داموا في هذه المدرسة من
ص ة الفجر إلى ما بعد ص ة العشاء بساعتين يختلف التوقيت باخت ف الوقت في الصيف والشتاء ,فكان على
ّ ْ ّ
ْ
َ
ً
حاضرا قبل قراء ا سماء
الصبح
الطالب أن يحضر كل يوم إلى الجامع في )ص ِة الفجر( ،وفي ا ِقل أن ُي َص ِل َي
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ُ
ﱠ
ﱠ
المعدة لتسجيل أسماء الغائبين الذين لم يحضروا؛ ن ص ة الفجر تبدأ كالمعتاد بطلوع الفجر الصادق ),(٤١هذا
فيما يتعلق بأوقات الدوام,
أما مںهج المدرسة الفرضي فيمكن إجماله بالںقاط التالية التي سجلںاها من خ ل المقابلة الشخصية مع اثںين
من أبرز ط بها وهما ا ستاذ الدكتور إبراهيم عبد صايل الفهداوي ،وا ستاذ المساعد الدكتور حاتم حمدان
إبراهيم الشجيري ):(٤٢
 .١كاںت طريقة المدرسة في تدريس العلوم مطلقا  ,ومن ضمںها علم الفرائض تعتمد على حفظ المتون بالدرجة
ا ولى ,وهذا سر ںجاحها ,فكان الطالب يحفظ صفحة أو ںصف صفحة أو أقل أو أكثر حسب قوة استيعابه
وحفظه ,وكان مںهج المدرسة يميل إلى عدم ا كثار على الطالب ليسهل عليه حفظ المتن ,بحيث الطالب
الذي يخطأ بكلمة واحدة ,بل بحرف واحد يخرج من الدرس ,ثم يستمع له في اليوم الثاںي.
 .٢كان مںهج المدرسة يميل إلى تجزئة كل علم ,فيأخذ الطالب شيئا من الفقه أو ا صول أو الںحو وغيرها
من العلوم بحيث يسهل حفظها في اليوم الواحد ,أن يكون اليوم كله في علم واحد.
 .٣كان الط ب يبدؤون في حفظ مقدمة متن الكتاب أو  ,ثم بعد اتقاںها يدخلون في العلم سواء كان عقليا أو
ںقليا ,ن المقدمة تختصر لك فحوى الكتاب وتبين مصطلحاته ومںهجه ,ثم بعد إكمال حفظ المتن يستمع
للطالب بالكتاب كام  ,كأںها طريقة حفظ القرآن ,ثم بعد الحفظ يبدأ الشرح ,يقول الشيخ إبراهيم الصايل:
"و أحفظ عن الشيخ شرحا للرحبية".
 .٤كان الطالب يتلقى في اليوم الواحد اثنتا عشر درسا ,وكان من ضمن مںهج المدرسة ںظام الحلقات ,فالحلقة
المتقدمة تدرس المتأخرة ,وإذا أشكل أمر يسأل عںه الشيخ ,فكان الطالب يتلقى العلم درسا وتدريسا,
وكاںت الحلقات تبدأ بعد ص ة الفجر.
 .٥كان الكتاب المعتمد في تدريس مادة الفرائض الرحبية ,وكاںت السراجية تدرس من باب التوسعة ,هذا
ما قاله لںا ا ستاذ الدكتور إبراهيم عبد صايل ,لكن الدكتور حاتم حمدان قال لںا" :كاںت تدرس الرحبية
على المذهب الشافعي ,وكاںت تدرس في أول سںة ,فاذا ما اںتهى مںها اںتقل الى كتاب السراجية على
المذهب الحںفي ,وكان الشيخ حيںما يدرس الرحبية أو السراجية يتطرق الى خ ف المذاهب ا خرى,
ن الكتابين يعدان من كتب المبتدئين في طلب العلم ,فكان مںهج التدريس يراعي عدم تشتيت ذهن
الطالب في ذكر أقوال العلماء والمقارںة بيںها".
 .٦كان ا صل في مںهج التدريس التيسير على الطالب المبتدئ وكان الشيخ رحمه

تعالى يتابع الطالب

باهتمام كبير ,فكان الطالب يخرج إ مرة واحدة في ا سبوع لزيارة أهله ,فكان يهتم بوقت الطالب أن
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يضيع سدى ,وأن

يشغل الطالب بشيء سوى طلب العلم ,فكان حريصا على صفاء ذهںه ,واستثمار

وقته ,بحيث كان وقت الطالب يتسع لصںع وإحضار الطعام ).(٤٣
 .٧كان هںاك جدول امتحاںات مقرر من قبل ا وقاف يلتزم به ,اما بخصوص الدرس الفرضي فلم يكن هںاك
جدول معين ,وكان على الطالب أن يكون حاضرا على ا قل قبل طلوع الشمس ليسجل حضوره ,وإ
غيب و تعرض للعقوبة التي كاںت تتراوح بين الضرب بالعصى ,أو جر ا ذن ,وكاںت الدراسة كلها في
الحرم ,فلم تكن المدرسة مفصولة عن حرم المسجد
 .٨كان مںهج المدرسة إكمال جميع الكتاب كلمة كلمة حفظا وفهما ومعںى ,ف يمكن ا ںتقال إلى كتاب
آخر دون ذلك ,وكان الط ب يقومون بالقسامات الشرعية كتدريبات لحل المسائل الفرضية ,أما ما يتعلق
با جابة على أسئلة المستفتين فكان الشيخ هو الذي يجيب ,وأحياںا يستعين بالںابهين من الط ب كالدكتور
حاتم حمدان واضرابه.
 .٩كان من الط ب المبرزين في حل الفريضة الدكتور حاتم حمدان الشجيري ,وكذلك الشيخ علي هاشم
حسين خطيب جامع الصديق سابقا ,حيث كاںا محل ثقة الشيخ عبد العزيز سالم السامرائي)رحمه
تعالى(.
 .١٠كان عدد الط ب احياںا خمسة عشر طالبا وأحياںا عشرين ,وفي بعض ا حيان خمسة ط ب أو أقل,
وكان الشيخ يطلب من الط ب قراءة الدرس على ا قل خمس مرات قبل حضور الدرس حتى لو كان
الطالب ضعيفا ,حتى تكون عںد الطالب خلفية وفكرة عن الموضوع تسهل عليه فهم م الشيخ ,والربط
بين المعلومات.
 .١١كان من ںظام المدرسة التي يمثلها الشيخ عبد العزيز)رحمه ( أن يجعل مع كل طالب ضعيف طالبا ذكيا
يقوم بالمراجعة معه ,ويكون مسؤو عںه ,بحيث اذا قصر أو تلكأ في تعليمه ومتابعته يتعرض إلى العقوبة
من قبل الشيخ.
 .١٢فيما يخص باب الميراث في الكتب الفقهية ا خرى كمتن الغاية أو العمدة أو المںهاج كان الطالب يدرسه
حيںما يمر به من باب التقوية ,با ضافة إلى دراسة كتاب الرحبية
 .١٣كان الط ب يصلون ص ة الضحى في الساعة الثامںة ,ثم يقرؤون دعاء الضحى ,ثم يتم تسجيل الحضور,
وبعد ذلك يںصرفون إلى دروسهم ,وتستمر الدروس حتى ص ة المغرب ,ثم يصلي الط ب ص ة ا وابين
و يتخلف عںها أحد وإ تعرض للعقوبة من قبل الشيخ.
 .١٤لم تكن هںاك امتحاںات شهرية ,فكاںوا يكتفون با متحاںات الںهائية التي يحدد جدولها من قبل ا وقاف,
والشيء ال فت للںظر في المدرسة حظور ضابط التجںيد امتحاںات الط ب الںهائية ,فكان يعد أحد أعضاء
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اللجںة ا متحاںية التي يرأسها الشيخ عبد العزيز سالم السامرائي ,حتى يطلع ضابط التجںيد عن قرب على
سير ا متحاںات ف يںجح أحد دون وجه حق فيؤجل من الخدمة العسكرية

)(٤٤

 .١٥كان طريقة تعامل الشيخ مع الط ب تجمع ما بين الشدة واللين ,كان يتابع الطالب بحرص ,ف يسمح له
بالخروج أو ا خت ط بما يسميهم ا فںدية ,ن ذلك يضعف أقبال الطالب على الدرس ,ويشتت ذهںه,
حيث كان مںهج التعليم فيها صارما ,يقول الدكتور حاتم حمدان" :إذا ما قارںا بين مںهج التدريس في
المدرسة ا صفية ,والمںهج المتبع ا ن ,فمںهج التدريس ا ن صفر ,و مقارںة بيںه وبين مںهج ا صفية من
حيث الرصاںة العلمية.

اﻟﺨﺎﺗﻤﺔ
من خ ل الجهد المتواضع في هذا البحث توصلںا إلى الںتائج ا تية:
ً
ً
ً
١ـ أن علم الفرائض من أعظم العلوم قدرا ،وكفاه فخرا وشرفا أن سبحاںه وتعالى هو الذي تكفل بوضعه،
حيث فرض المواريث ﱠ
مفصلة بحكمته البالغة وقسمها بين أهلها برحمته الواسعة.
٢ـ ثم تولت السںة الںبوية شرح أحكام المواريث بمتضافر ا خبار ومشهور ا ثار.
٣ـ حظي هذا العلم بمںزلة رفيعة لدى الصحابة رضوان
ً
بذاته ،ولم ﱡ
يعدوه بابا كسائر أبواب الفقه

عليهم ومن تبعهم من الفقهاء حتى عده بعضهم علما

٤ـ حضي كتاب الرحبية بعںاية واهمية بالغة من قبل الفقهاء وطلبة العلم على مر العصور وهذا يدل على صدق
واخ ص المؤلف في تأليف هذا الكتاب
٥ـ تعد المدرسة ا صفية إحدى مںارات العلم والتي خرجت كوكبة من أكابر العلماء الذين ںذروا أںفسهم في
خدمة العلم والدين
٦ـ كان مںهج المدرسة ا صفية في تدريس العلوم الشرعية كمںهج السلف وذلك بحفظ المتن ومن ثم شرحه
والتعليق عليه
واخر دعواںا ان الحمد
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اﻟﻤﺼﺎدر
اﻟﻘﺮان اﻟﻜﺮﻳﻢ
] [ ١المجددي البركتي،

عميم ا حسان .التعريفات الفقهية ،الطبعة ا ولى١٤٢٤ ،هـ ٢٠٠٣ -م ،دار الكتب

العلمية
] [ ٢الحصكفي،

بن علي بن

 .الدر المختار شرح تںوير ا بصار وجامع البحار ،تحقيق :عبد المںعم

خليل إبراهيم ،الطبعة ا ولى١٤٢٣ ،هـ٢٠٠٢ -م ،دار الكتب العلمية،
] [ ٣عبد العزيز بن إبراهيم بن قاسم .الدليل الى المتون العلمية ،الطبعة ا ولى ١٤٢٠ ،هـ  ٢٠٠٠ -م ،دار
الصميعي للنشر والتوزيع ــ الرياض  -المملكة العربية السعودية،
] [ ٤البيهقي ،أبو بكر أحمد بن ُ
الح َسين .السنن الكبرى ،تحقيق :الدكتور عبد

بن عبد المحسن التركي،

الطبعة :ا ولى ١٤٣٢ ،هـ ٢٠١١ -م ،مركز هجر للبحوث والدراسات العربية وا س مية
] [ ٥الدارمي ،أبو

عبد

بن عبد الرحمن .سنن الدارمي ،تحقيق ںبيل هاشم الغمري ،الطبعة :ا ولى،

١٤٣٤هـ ٢٠١٣ -م ،دار البشائر بيروت
] [ ٦القزويںي ،ابن ماجة ،أبو عبد

بن يزيد .سنن ابن ماجة ،تحقيق:

فؤاد عبد الباقي ،دار إحياء

الكتب العربية  -فيصل عيسى البابي الحلبي
] [ ٧ا زدي ِّ
الس ِج ْستاںي ،أبو داود سليمان بن ا شعث .سنن ابي داود ،تحقيق:

محيي الدين عبد الحميد،،

المكتبة العصرية  -صيدا  -بيروت
] [ ٨الفارابي ،أبو ںصر إسماعيل بن حماد .الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية ،تحقيق :أحمد عبد الغفور
عطار ،الطبعة :الرابعة  ١٤٠٧هـ ١٩٨٧ -م ،دار العلم للم يين ــ بيروت
ّ
الخ ْنُ ،مصطفى ُ
البغا ،وعلي الش ْر بجي ،الفقه المںهجي على مذهب ا مام الشافعي رحمه
]ُ [ ٩مصطفى ِ
تعالى ،الطبعة :الرابعة  ١٤١٣هـ  ١٩٩٢ -دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع  -دمشق
] [ ١٠الفيروزآبادى ،مجد الدين أبو طاهر

بن يعقوب .القاموس المحيط ،تحقيق :مكتب تحقيق التراث

في مؤسسة الرسالة ،الطبعة الثامںة ١٤٢٦ ،هـ ٢٠٠٥ -م مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع ،بيروت ــ
لبںان
] [ ١١الكرماںي،

بن يوسف بن علي بن سعيد .الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري ،دار إحياء

التراث العربي ،بيروت-لبںان
] [ ١٢ابن مںظور،
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] [ ١٣الرازي،

بن أبي بكر بن عبد القادر .مختار الصحاح ،الطبعة الخامسة ١٤٢٠هـ ــــ ١٩٩٩م المكتبة

العصرية  -الدار الںموذجية ،بيروت ــ صيدا
] ،[ ١٤إبراهيم مصطفى ،أحمد الزيات ،حامد عبد القادر،

الںجار ،المعجم الوسيط ،مجمع اللغة العربية

بالقاهرة ،دار الدعوة
] [ ١٥ابن مفلح ،إبراهيم بن

بن عبد

بن

 .المبدع في شرح المقںع ،الطبعة ا ولى  ١٤١٨هـ ١٩٩٧ -م،

ـدار الكتب العلمية ،بيروت  -لبںان
] [ ١٦ﱠ
الد ِميري ،بن موسى بن عيسى بن علي .الںجم الوهاج في شرح المںهاج ،الطبعة ا ولى ١٤٢٥هـ -
٢٠٠٤م دار المںهاج  -جدة
] [ ١٧السديس ،عبد الرحمن بن عبد العزيز بن عبد

 ،بحث بعںوان ،الشيخ عبد الرزاق عفيفي ومعالم

مںهجه ا صولي،

اﻟﻤﻮاﻗﻊ اﻷﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ:
] [ ١ارشيف ملتقى اهل الحديث ،تم تحميله في :المحرم  ١٤٣٢هـ = ديسمبر  ٢٠١٠م ،رابط الموقع:
)(http://www.ahlalhdeeth.com
] [ ٢شرح الرحبية للحازمي ،مصدر الكتاب :دروس صوتية قام بتفريغها )(http://alhazme.net

موقع الشيخ الحازمي

اﻟﻬﻮاﻣﺶ:
) (١مختار الصحاح للجوهري ،مادة ںهج  ، ٣٤٦ /١ولسان العرب بن مںظور  ، ٣٠٦ /٣والقاموس المحيط للفيروزآبادي ، ١/٢١٠
والمعجم الوسيط ٢/٩٥٧
) (٢سورة المائدة ٤٨ /
) (٣يںظر :السيرة الںبوية والدعوة في العهد المكي  ، ٤٢٢ /١والمجتمع وا سرة في ا س م ١/٢٢
) (٤اصول البحث وقواعده  ،ص ١٥
) (٥يںظر :يحث بعںوان  ،الشيخ عبد الرزاق عفيفي ومعالم مںهجه ا صولي  ،دكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز بن عبد
السديس
) (٦يںظر :الفقه المںهجي على مذهب ا مام الشافعي ٦٩ /٥
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) (٧التعريفات الفقهية  ، ١/١٦٣الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية  ، ٣/١٠٩٧مختار الصحاح  ،٢٣٧ /١لسان العرب ٧/٢٠٣
) (٨سورة البقرة ٢٣٧ /
) (٩سورة النساء ٧ /
) (١٠سورة التحريم ٢ /
) (١١سورة القصص ٨٥/
) (١٢سورة ا حزاب ٣٨ /
) (١٣المبدع في شرح المقںع  ، ٥/٣١٧الدر المختار شرح تںوير ا بصار  ، ١/٧٦١الںجم الوهاج في شرح المںهاج ٦/١٠٧
) (١٤السنن الكبرى للبيهقي  ، ٦/٣٤٣سنن الدارمي  ، ١/١٤٥البدر التمام شرح بلوغ المرام  ، ٦/٤٧٥ورواته ثقات
) (١٥سنن ابن ماجه  ، ٤/٢٣والحديث في اسںاده ضعف فيه حفص بن عمر بن أبي العطاف متروك الحديث
) (١٦الفقه المںهجي على مذهب ا مام الشافعي ٥/٦٩
) (١٧سنن ابي داود  ، ١١٩ /٣وفيه ابن ابي العطاف واه وقال العقيلي

يعرف هذا الحديث ا به ) ،التوضيح لشرح الجامع

الصحيح (٣٠/٤٦٠
) (١٨السنن الكبرى للبيهقي ٦/٣٤٤
) (١٩الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري ١٦١ /٢٣
) (٢٠الفقه المںهجي على مذهب ا مام الشافعي )(٧١ /٥
) (٢١الدليل الى المتون العلمية ١/٤٧٠
) (٢٢هو الشيخ الفاضل عبد الرحمن بن

بن قاسم العاصمي القحطاںي .ولد في قرية البير من قرى إقليم المحمل بںجد سںة

 ١٣١٩هـ فنشأ بها وقرأ بها القرآن ومبادئ العلوم ثم رحل إلى الرياض وقرأ على الشيخ عبد

ابن الشيخ عبد اللطيف وعلى الشيخ

حمد بن فارس  ،توفي في شعبان سںة  ١٣٧٢هـ
) (٢٣يںظر :الدليل الى المتون العلمية  ، ١/٤٧٠و شرح الرحبية للحازمي ١ /١
ُ ﱡ ً
لمي نسبا ،ولد با سكںدرية سںة ١٣٨٦ه ،ونشأ بها في أسرة صالحة،
) (٢٤هو أبو خالد وليد بن إدريس بن عبد العزيز المںيسي ،الس
فشجعه والداه على حفظ القرآن الكريم وتتلمذ على بعض علماء ا سكںدرية مںهم الشيخ عبد العزيز البرماوي رحمه
) (٢٥الدليل الى المتون العلمية  ١/٤٧٠ـ  ، ٤٧١وارشيف ملتقى اهل الحديث  ٥٥/٩٦ـ٩٧
) (٢٦الدليل الى المتون العلمية  ، ١/٤٧٢وارشيف ملتقى اهل الحديث  ٥٥/٩٦ـ ٩٧
) (٢٧الدليل الى المتون العلمية  ، ١/٤٧٢وارشيف ملتقى اهل الحديث  ٥٥/٩٦ـ ٩٧
) (٢٨المستشرقون  ،ںجيب العقيقي  ،دار المعارف القاهرة  ،الطبعة الثالثة (١/٢٣٧) ١٩٦٧
) (٢٩يںظر :الفلوجة في التأريخ المعاصر ,أ.د .منسي المسلط ,ص٣٨٩
ُ
ﱡ
المدرسة ا ﱠ ُ ّ
)(٣٠
الد ﱠيني ُة ُأ ً
ںموذجا( ا ستاذ المساعد الدكتور حاتم حمدان إبراهيم
العلم ــ
صفية ِ
نشر ِ
يںظر) :أثر الفلوجة في ِ
الشجيري ص٣٣ــ٣٧
) (٣١يںظر الفلوجة في تأريخ العراق المعاصر ص٣٩٠
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ُ
) (٣٢ﱡ
المدرسة ا ﱠ ُ ّ
الد ﱠيني ُة ُأ ً
ںموذجا( يںظر :ص٤٧
العلم ــ
صفية ِ
نشر ِ
الفلوجة في ِ
) (٣٣يںظر :الشيخ عبد العزيز سالم السامرائي)حياته وجهوده العلمية في الفقه والفتوى( د .خالد أحمد صالح  ،بغداد ١٤٢٤ه
ـ٢٠٠٤م ص٦١
) (٣٤الشيخ عبد العزيز سالم السامرائي :ص٦١
) (٣٥سورة الط ق ا يات ٤-٣
ُ
ﱡ
المدرسة ا ﱠ ُ ّ
)(٣٦
الد ﱠيني ُة ُأ ً
ںموذجا( ص٣٩
العلم ــ
صفية ِ
نشر ِ
يںظر :أثر الفلوجة في ِ
) (٣٧يںظر :الشيخ عبد العزيز سالم السامرائي ,حياته وجهوده العلمية في الفقه والفتوى ص٦١
ُ
ﱡ
المدرسة ا ﱠ ُ ّ
)(٣٨
الد ﱠيني ُة ُأ ً
ںموذجا ص٤٠
العلم ــ
صفية ِ
نشر ِ
يںظر :أثر الفلوجة في ِ
) (٣٩يںظر :الفلوجة في تأريخ العراق المعاصر ص٣٩٢
) (٤٠يںظر :الشيخ عبد العزيز سالم السامرائي)حياته وجهوده العلمية في الفقه والفتوى( ص٥٨
ُ
ﱡ
المدرسة ا ﱠ ُ ّ
)(٤١
الد ﱠيني ُة ُأ ً
ںموذجا ص٤١ـ٤٢
العلم ــ
صفية ِ
نشر ِ
يںظر :أثر الفلوجة في ِ
) (٤٢هذه المعلومات من خ ل مقابلة شخصية مع ا ستاذ الدكتور إبراهيم عبد صايل الفهداوي في يوم السبت ٢٤/٨/٢٠١٩م ،
وا ستاذ المساعد الدكتور حاتم حمدان في يوم ا حد الموافق ١/٩/٢٠١٩م
) (٤٣هذه المعلومات من خ ل مقابلة شخصية مع ا ستاذ الدكتور إبراهيم عبد صايل الفهداوي في يوم السبت ٢٤/٨/٢٠١٩م
) (٤٤يںظر :الفلوجة في تأريخ العراق المعاصر :ص٣٩٢
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Abstract
Obligatory is one of the greatest and most honourable sciences. It is Allah almighty
who has ensured his status where he imposed the inheritances detailed by his great
wisdom and divided among his people with his vast mercy.
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سبحاںه وتعالى هو الذي تكفل بوضعه حيث

إن علم الفرائض من أعظم العلوم قدرا وكفاه فخرا وشرفا أن

.فرض المواريث مفصلة بحكمته البالغة وقسمها بين أهلها برحمته الواسعة
.ثم تولت السںة الںبوية شرح أحكام المواريث بمتضافر ا خبار ومشهور ا ثار
عليهم ومن تبعهم من الفقهاء حتى عده بعضهم علما

وقد حضي هذا العلم بمںزلة رفيعة لدى الصحابة رضوان

بذاته ولم يعدوه بابا كسائر ابواب الفقه وبذلوا جهودا كبيرة في تحقيق احكام ا رث وتمحيص عںواںاته وتدقيق
.مسائله الى الدرجة التي يطمع بعدها في مزيد

How to cite this article: A.D. Amjad Daoud and Dr. Mahmoud Khalaf Al-Bajaree, (2020), “The Teaching Curriculum of Al-Asfiaih School in the
Decrees is a Model” in The Second Annual International Conference on Human Sciences (AICHS) / Fallujah During the Ottoman & Iraqi Monarchy
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وعلى هذا الںهج الرصين سارت المدرسة ا صفية في الفلوجة مںذ بداية تأسيسها في تدريس هذا العلم وا هتمام
به من خ ل اعتماد المںاهج التي تلقاها العلماء بالقبول بعيدا عن الغلو والتطرف والتي من بيںها كتاب الرحبية
ل مام )أبي عبد

بن علي بن

بن الحسن الرحبي(

والذي كان يدرس لطلبة الصف العاشر في تلك المدرسة حسب ما هو مدون في جداولها وقد أردںا تسليط
الضوء على هذا الكتاب وطريقة تدريسه من خ ل هذا البحث و

ولي التوفيق.

Keywords: The curriculum of the teaching of Al-Asfiaih school.

اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﻤﻔﺘﺎﺣﻴﺔ :ا صفية ،التدريسي ،الرحبية ،الفرائض ،المںهج

اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ
الحمد

الذي له ميراث السموات وا رض ،والص ة والس م على رافع لواء المجد ،وعلى اله واصحابه أجمعين

ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين وبعد:
ّ
فإن احكام الميراث في الشريعة ا س مية َ
مورث
الغراء لها اهمية كبيرة في حياة كل مسلم ،فما مںهم ا
ِ
أو وارث ،وقد بذل فقهاء ا مة قديما وحديثا جهودا كبيرة في تحقيق احكام ا رث ،وتمحيص عںواںاته وتدقيق
مسائله ،الى الدرجة التي يطمع بعدها في مزيد.
ولعل ما يبين اهمية هذا العلم هو اںه سبحاںه وتعالى قد بين في كتابه الكريم الشيء الكثير من احكامه .التي
مںها ما اتى على وجه محكم يمتںع معه الخ ف وا جتهاد والجدل.
وجاءت السںة فبينت من احكام الميراث ما سكت عںه القران الكريم .وحث الںبي صلى

عليه وسلم

المسلمين على تعلم علم المواريث ،وترغيبهم فيه ،والتحذير من إهماله وا عراض عںه ثم توالت عںاية الصحابة
ً
ّ ً
والفقهاء رضوان عليهم بهذا العلم تعلما وتعليما وبذلك أردںا في هذا البحث تسليط الضوء على عںاية المدرسة
ا صفية بهذا العلم والمںهجية التي اتبعتها في التدريس مع اختيار كتاب الرحبية اںموذجا في بحثںا
وقد اقتضت خطة البحث ان يكون على مقدمة ومبحثين وخاتمة أما المقدمة ففيها توطئة للبحث واهم
محتوياته واما المبحث ا ول فهو التعريف بمصطلحات البحث واما المبحث الثاںي فهو المںهج التدريسي
للمدرسة ا صفية واما الخاتمة ففيها أهم الںتائج التي توصلںا اليها في البحث سائلين
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اﻟﻤﻮاد وﻃﺮق اﻟﻌﻤﻞ:
اعتمدںا في كتابة هذا البحث على المصادر الفقهية المعتمدة وكذلك ارشيف جامع الكبير في الفلوجة ومراجعة
كبار العلماء ممن تتلمذوا في المدرسة ا صفية.

اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻷول
اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﻤﺼﻄﻠﺤﺎت اﻟﺒﺤﺚ
اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول :ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻤﻨﻬﺞ وأﻫﻤﻴﺘﻪ:
المںهج لغة ) :(١من ںهج وأںهج أي وضح ،والمںهج والمںهاج والںهج الطريق الواضح،
ويعںي أيضا الخطة العلمية الواضحة وجمعه مںاهج ومںاهيج ومںه قوله ج وع } لكل جعلںا مںكم شرعة
ً ً
ً
ً
ً
ومںهاجا{ ) (٢أي طريقا واضحا ،ومںهجا بيںا
وفي المعجم الوسيط  -وهو متأخر -يدرج المعاںي التي استحدثت ويبين د ت المصطلحات ،قال في معںى
المںهج " :هو الخطة المرسومة كمںهاج الدراسة أو التعليم وںحوها والجمع مںاهج " .فںحن ںقول مںهج الجامعة
هو كذا وكذا يعںي الخطة الدراسية للمرحلة الجامعية
وفي ا صط ح :المںهج هو الخطة العلمية الواضحة المعتمدة في الدراسة ،للوصول إلى ںتيجة معيںة ،أو هو
الترتيب الذي يتقيد به سير العمل للوصول إلى ںتيجة .وهو الطريق المؤدي إلى بلوغ الحقيقة ،باعتباره مجموعة
العمليات الذهںية التي يحاول من خ لها علم من العلوم إدراك الحقيقة ،مع إمكاںية بياںها والتأكد من صحتها.
وللمںهج مستوى ںظري هدفه الوصول إلى الحقيقة ،ومستوى عملي يتحدد باعتباره مجموعة الطرق التي ںريد
الوصول بواسطتها إلى ںتيجة عملية معيںة

)(٣

ويقول الدكتور أحمد بدر وهو يتحدث عن مفهوم مںاهج العلوم :إن المںهج هو الطريق المؤدي إلى الكشف
عن الحقيقة في العلوم ،وبواسطة طائفة من القواعد العامة التي تهيمن على سير العقل ،وتحدد عملياته حتى يصل
إلى ںتيجة معلومة

)(٤

أﻫﻤﻴﺔ اﻟﻤﻨﻬﺞ ودواﻋﻲ اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ ﺑﻪ )(٥
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إن قضية المںهج قضية مهمة جدا ،سيما في الںواحي العلمية ،ولقد ذخر التاريخ ا س مي بكوكبة من العلماء
كان أعظمهم قدرا وأكبرهم أثرا وأوضحهم مںهجا ،كما واجهت الساحة العلمية عبر التاريخ مش ت عديدة كان
من أخطرها غياب المںهج الصحيح أو عدم وضوحه للمتلقين
ويمكن تلخيص أهمية المںهج ودواعي العںاية به من خ ل معرفة ا ثار ا يجابية والسلبية التي تبرز عںد
تطبيق المںهج او عدمه
أو  :ا ثار ا يجابية لتطبيق المںهج
١ـ السير العلمي بخطوات سليمة متسمة بالوضوح والبيان وضمان المسيرة الصحيحة على ضوء ركائز قويمة
٢ـ اختصار الطريق للوصول إلى الغاية المشودة والهدف المرسوم والوصول إلى المراد بأقصر طريق وأيسر سبيل
٣ـ التميز بالوضوح والبيان وتحقق المںافع المقصودة
٤ـ الس مة من المضار والتعثر والعقبات
ﺛﺎﻧﻴﺎ :ا ثار السلبية في ترك المںهج واهماله
١ـ السير ب خطوات هادية للمراد
٢ـ الوقوع في التخبط والتعثر والعوائق الماںعة من الوصول إلى الهدف المنشود
٣ـ حصول الغموض والتںاقض عںد المتلقين فتحدث الحيرة ويعسر الفهم
٤ـ طول الطريق واكتںافه بالعقبات
٥ـ الںفور من العلم وأهله وا خذ والتلقي من غيرهم
٦ـ التخبط العلمي والفوضى الفكرية وما يںبںي عليها من ںتائج ضارة وأفكار مںحرفة تعود على المجتمع وا مة
بالسلبيات المتعددة وا ضرار الخطيرة
ولعل المستقرئ لحال العلماء رحمهم

في التاريخ القديم والمعاصر يجد أن للعلماء المشهورين أصو

راسخة ومںهجا واضحا بںوا عليه مذاهبهم ،فتحقق ا ثر والںفع من علومهم ومعارفهم .و أدل على ذلك من مںهج
ا ئمة ا ربعة رحمهم

تعالى

اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻲﻧ :اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﻌﻠﻢ اﻟﻔﺮاﺋﺾ وأﻫﻤﻴﺘﻪ
العلم :هو إدراك الشئ على ما هو عليه في الواقع ) (٦ويطلق العلم كذلك على حكم الذهن الجازم المطابق للواقع.
ً
المدوںة،والفںون ّ
ﱠ
المبيںة
كما يطلق أيضا على القواعد
مقدرة وذلك لما فيها من السهام ّ
والفرائض لغة ) :(٧جمع فريضة ،بمعںى مفروضة :أي ﱠ
المقدرة شرعا
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َ
َ ُ
تبارك وتعالى } :ف ِں ْصف َما ف َر ْض ُتم

أي ںصف ما قدرتم ) {(٨والفرض :التقدير .ومںه قول
ويأتي بمعںى القطع؛ لقوله تعالى} :ںصيبا مفروضا{

)(٩

أي :مقطوعا ،وبمعںى الحز ،يقال :فرض القوس،

وفرضته :الحز الذي فيه الوتر ،وفرضة الںهر ،أي :ثلمته،
وبمعںى التبيين؛ لقوله تعالى} :فرض

لكم تحلة أيماںكم{ ) (١٠أي :بين وبمعںى ا ںزال؛ لقوله تعالى} :إن

الذي فرض عليك القرآن{ ) (١١أي أںزل،
وبمعںى ا ح ل؛ لقوله تعالى} :ما كان على الںبي من حرج فيما فرض

له{ ) (١٢أي أحل وبمعںى العطاء،

تقول العرب :ما أصبت مںه فرضا
ولما كان علم الفرائض مشتم على هذه المعاںي لما فيه من السهام المقدرة ،والمقادير المںقطعة ،والعطاء
المجرد ،وقد بين لكل وارث ںصيبه وأحله له سمي بذلك ،ويقال للعالم به :فرضي وفارض وفريض ،كعالم وعليم
ً
وعلم الفرائض شرعا ) :(١٣هو فقه المواريث ،وعلم الحساب الموصل لمعرفة ما يخص كل ذي حق من التركة.
وقيل هو :علم بقواعد فقهية وحسابية يعرف بها ںصيب كل وارث من التركة
ويقال لعلم الفرائض :علم المواريث .جمع ميراث ،ويقال :تراث ،وإرث ،وهو اسم لما يورث عن الميت،
مأخوذ من قولهم :ورث ف ن غيره ،إذا ںاله شئ من تركته ،أو خلفه في أمر من ا مور بعد وفاته.

أﻫﻤﻴﺔ ﻋﻠﻢ اﻟﻔﺮاﺋﺾ وﻋﻨﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ واﻟﻔﻘﻬﺎء ﺑﻪ
تبدو أهمية هذا العلم واضحة وجلية من خ ل تتبع ما ورد عن الںبي صلى

عليه وسلم في حثه المسلمين على

تعلم علم المواريث ،وترغيبهم فيه ،والتحذير من إهماله ومن جملة ما ورد في ذلك:
١ـ عن ابن مسعود رضي

عںه ،أن الںبي  -صلى

عليه وسلم  -قال) :تعلموا الفرائض وعلموها الںاس،

فإںي امرؤ )(١٤مقبوض ،وإن هذا العلم سيقبض ،وتظهر ُ
الفتن ،حتى يختلف الرج ن في الفريضة ،ف يجدون من
يفصل بيںهم(
٢ـ عن أبي هريرة رضي

عںه ،أن رسول

 -صلى

عليه وسلم  -قال) :تعلموا الفرائض فإںها من ديںكم،

وإںها )(١٥ںصف العلم ،وإںه أول علم يںزع من أمتي(
وقيل :إںه ںصف العلم ،باعتبار أن ل نسان حالتين حالة حياة ،وحالة موت ،فحالة الحياة تتعلق بالص ة،
والزكاة وغيرهما(١٦) ،وحالة الموت تتعلق بقسمة التركة ،والوصايا وغيرهم
٣ـ عن عبد

بن عمرو بن العاص -رضي

عںهما -أن رسول

-صلى

عليه وسلم -قال) :العلم ث ثة،

وما سوى )(١٧ذلك فضل؛ آية محكمة ،وسںة قائمة ،وفريضة عادلة(
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٤ـ عںاية الصحابة والفقهاء بعلم المواريث فقد تتابعت عںاية الصحابة رضوان
ً
وتعليما ،حتى قال
)(١٨سيدںا عمر بن الخطاب رضي

ّ ً
عليهم بعلم الفرائض تعلما

عںه - :تعلموا الفرائض فإںها من ديںكم -

وقد اشتهر بين الصحابة رجال أتقںوا هذا العلم ،وفاقوا فيه غيرهم ،كعلي بن أبي طالب ،وعبد
وعبد بن مسعود ،وزيد بن ثابت ،رضي

عںهم ،وقد شهد الںبي  -صلى

بن عباس،

عليه وسلم -لزيد بن ثابت بالتقدم

بهذا العلم ،والتفوق )(١٩فيه .فقال) :أفرضكم زيد بن ثابت(
ﻣﺼﺎدر ﻋﻠﻢ اﻟﻔﺮاﺋﺾ وﻏﺎﻳﺘﻪ

)(٢٠

يستمد علم الفرائض أصوله ،وأدلته وأحكامه من أربعة مصادر ،وهي :القرآن الكريم ،والسںة الںبوية ،وا جماع،
َ َ
واجتهاد الصحابة رضي عںهم واما غايته فهي معرفة ما ّ
الت ِركة.
يخص كل وارث من
اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ :اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﺎﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﺮﺣﺒﻴﺔ
ٌ ﱠَ
ںظم مشهور ٌ
الرحبية :هي ٌ
ﱠ
محبور ،ألف ُه الفقيه العالم أبو عبد
ومتن

بن علي بن

الحسن ﱠ
الرحبي الشافعي

المعروف بابن المتقںة ،لذلك ںظم المؤلف هذه المںظومة على مذهب ا مام الشافعي
ولد سںة سبع وتسعين وأربعمائة في رحبة وتوفي فيها سںة سبع وسبعين وخمسمائة للهجرة رحمه

تعالى،

والرحبي نسبة إلى )(٢١قلعة رحبة قرب دمشق التي شيدها هارون الرشيد في أوائل القرن التاسع المي دي وعين
مالك بن طوق اميرا عليها
وقد عرفت هذه المںظومة عںد اهل العلم بـــــ )الرحبية( نسبة الى مؤلفها وإن كان اسمها )بغية الباحث عن
َ
ُجمل الموارث( أي ما يطلبه الباحث عن هذا العلم يجده في هذه المںظومة وقد اشتهرت حتى صارت كالمدخ ِل
يستغںي عںها ٌ
ںظمها ،ومتاںةِ ِعباراتها واستيعابها صول علم
علم الفرائض،
ِ
طالب لهذا العلم ،وذلك لح ِوة ِ
إلى ِ
الفرائض.
ً
وقد ںظمت عدد أبياتها بـ ) (١٧٥بيتا من بحر الرجز وهو بحر من بحور الشعر وزںه :مستفعلن ست مرات
يعںي مستفعلن مستفعلن مستفعلن ،هذا الشطر ا ول من البيت ،وهي من أںفع ما صںف في هذا العلم للمبتدئ
كما قاله الع مة الشنشوري في الدرة المضيئة إ أن المؤلف  -رحمه

تعالى  -لم يذكر في مںظومته ما يتعلق

ببابي الرد وميراث ذوي ا رحام؛ بںاء على مذهب الشافعي من عدم القول بالرد وعدم توريث ذوي ا رحام؛ لذا
ً
قام الشيخ عبد بن صالح الخليفي المتوفي سںة )١٣٨١هـ(  -رحمه تعالى  -بںظم ذلك في ) (١١بيتا ذكرها
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وعلق عليها الشيخ عبد الرحمن بن

ً
بن قاسم ) (٢٢في حاشيته على الرحبية بںظم ذلك في ) (٦٤بيتا وشرحها

في )(٢٤
ورقة

)(٢٣

زالت مخطوطة حتى ا ن كما قام الشيخ وليد بن إدريس بن عبد العزيز مںيسي

)(٢٤

ﻃﺒﻌﺎت ﻣﺘﻦ اﻟﺮﺣﺒﻴﺔ )(٢٥

طبع هذا المتن عدة مرات مںها:
١ـ طبعة دار المطبوعات الحديثة في جدة سںة )١٤٠٦ه(
٢ـ طبعة دار الفكر في دمشق سںة )١٤٠٨هـ(
 ٣ـ طبعة دار العليان في بريدة ـ القصيم سںة )١٤١٠هـ(
 ٤ـ طبعة دار البخاري للنشر والتوزيع في القصيم سںة )١٤١١هـ(
 ٥ـ طبعة دار الهدى في الرياض سںة )١٤١٢هـ(
٦ـ طبعة مطابع ابن تيمية في القاهرة نشر مكتبة ابن تيمية في القاهرة ومكتبة العلم في جدة سںة )١٤١٥ه(
 ٧ـ طبعة مطبعة الںهضة الحديثة في مكة المكرمة باعتںاء

فهمي وقيت دون تاريخ

 ٨ـ ضمن مجموعة متون طبعت في مطبعة المںار في القاهرة سںة )١٣٤٠ه(
٩ـ ضمن مجموع مهمات المتون المطبوع في مطبعة مصطفى البابي الحلبي في مصر الطبعة الرابعة سںة
)١٣٦٩هـ
ﺷﺮوح اﻟﺮﺣﺒﻴﺔ )(٢٦

شرحت الرحبية بشروح كثيرة مںها:ـ
١ـ الفوائد الشنشورية في شرح المںظومة الرحبية للشيخ عبد

بن

الشنشںوري الشافعي  -رحمه

تعالى

 بطلب من ابںه عبد الوهاب ،وطبع في المطبعة البهية في مصر دون تاريخ في ) (٢٢٨صفحة على هامشحاشية الشيخ إبراهيم الباجوري التي سماها " :التحفة الخيرية على الفوائد الشنشورية" كما طبع ثاںية في المطبعة
ا زهرية في مصر سںة )١٣٤٧هـ( في ) (٢٥١صفحة وقد اعتںى بهذا الشرح جماعة من العلماء ووضعوا عليه
تقييدات وحواشي مںهم:ـ
أ ـ الشيخ إبراهيم بن

الباجوري  -رحمه

تعالى  ،-واسم حاشيته " :التحفة الخيرية على الفوائد

الشنشورية" ،طبعت في المطبعة البهية في مصر دون تاريخ وعلى هامشها الشرح المذكور ،كما طبعت ثاںية في
المطبعة ا زهرية المصرية سںة )١٣٢٦هـ( وثالثة في القاهرة نشر دار الكتب العربية الكبرى سںة )١٣٢٩ه(ـ
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بن مصطفى بن حسن الخضري  -رحمه

تعالى  ،-طبعت في المطبعة العامرة في مصر سںة

ب ـ الشيخ

)١٢٩٣ه( جـ ـ شرح الشيخ علي بن شطا المنشليلي  -رحمه

تعالى اسمه " :تقييدات على شرح الشنشوري على

متن الرحبية " ،مخطوطة مںها نسخة في مكتبة جامعة الملك سعود برقم )(٥٥٤٩
د ـ حاشية الشيخ يوسف الزيات واسم حاشيته " وسيلة البرية إلى الفوائد الشنشورية " زالت مخطوطة مںها
نسخة في مركز الملك فيصل للبحوث برقم ) (١٠١٧وفي مكتبة جامعة الملك سعود برقم )(٣٥٢١
٢ـ " شرح الرحبية " للشيخ رضي الدين أبي بكر بن أحمد بن عبد الرحمن السبتي رحمه
كتاب " فتح القريب المجيب بشرح كتاب الترتيب " للشيخ عبد

بن

تعالى طبع بهامش

الشنشوري الخطيب في الجامع

ا زهر ،المطبوع في مطبعة التقدم العلمية بمصر سںة )١٣٤٥هـ( وهو شرح مختصر
٣ـ شرح الرحبية للشيخ
عبد

بن

بن أحمد بن بدر الدين الدمشقي المصري الشافعي سبط جمال الدين

بن خليل بن يوسف المارديںي رحمه

٤ـ شرح للشيخ

تعالى وطبع عدة مرات

بن عمر البقري الشافعي المتوفي سںة )١١١١هـ(  -رحمه

تعالى ــ وعليه حاشية طبعت

في مطبعة حجازي بالقاهرة دون تاريخ في ) (٤٦صفحة ،كما طبعت في مطبعة مصطفى البابي الحلبي في مصر
سںة )١٣٤٢هـ( ،كما نشرتها مكتبة القاهرة في القاهرة سںة )١٣٦٠هـ( وهي مختصرة من حاشية الشيخ عطية القهوتي
المالكي  -رحمه

تعالى

٥ـ شرح للشيخ
 -رحمه

بن خليل بن

بن خليل بن أحمد بن عبد الرحمن بن غلبون المصراتي ا زهري المالكي

تعالى ــ سماه " تحفة ا خوان البهية على المقدمة الرحبية طبع بتحقيق السائح علي حسين ،نشر كلية

الدعوة ا س مية بطرابلس الطبعة ا ولى سںة )١٣٩٩هـ( في ) (٢٥٩صفحة
" ٦ـ الروضة البهية على متن الرحبية " للشيخ

ںجيب خياطة  -نشر مكتبة دار الف ح في حلب الطبعة

الخامسة سںة )١٤١١ه(
" تيسير المسائل الفرضية بشرح مںظومة الرحبية " ٧ـ شرح للشيخ

شيبة الحمد،

طبع في مطبعة أںصار السںة المحمدية في مصر سںة )١٣٦٦ه(
ـ ""٨ـ المجموعة الراوية على المںظومة الرحبية في المسائل الفرضية للشيخ عبد الفتاح بن حسين راوه المكي.
وهو عبارة عن شرح مختصر لطيف وتعليق عليه ظريف كما ذكر الشارح في المقدمة ،طبع في مطبعة المدںي
بمصر الطبعة ا ولى سںة )١٣٨٧هـ( في ) (١١٥صفحة
ـ " تأليف الشيخ

سعد بن عبد

الرباطابي المالكي٩ " ،ـ الق ئد الذهبية بشرح المںظومة الرحبية

قامت بطبعه شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأو ده بمصر الطبعة ا ولى سںة )١٣٨١ه(
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 ١٠ـ السبيكة الذهبية على المںظومة الرحبية للشيخ فيصل بن عبد العزيز آل مبارك  -رحمه

تعالى  -طبعت

في مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأو ده بمصر الطبعة ا ولى سںة )١٣٧٩هـ( في ) (٣٢صفحة
وهںاك شروح اخرى يسع المجال لذكرها
ﺷﺮوح اﻟﺮﺣﺒﻴﺔ اﻟﻤﺨﻄﻮﻃﺔ )(٢٧

يوجد للرحبية شروح مخطوطة مںها:ـ
١ـ " الدرة المستحسںة في شرح مںظومة ابن المتقںة " للشيخ الحسين ابن أبي بكر بن إبراهيم الںزيلي  -رحمه
تعالى  ،-مںه نسخة في مكتبة جامعة الملك سعود برقم )(٣٣١٣
٢ـ " تهذيب ا حاديث في علم المواريث " للشيخ إبراهيم بن أبي قاسم ابن عمر بن مطير الحكمي ،مںه نسخة
في مكتبة جامعة الملك سعود برقم )(٣٣١٣
ﺗﺮﺟﻤﺔ اﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﺮﺣﺒﻴﺔ

)(٢٨

نشر المستشرق ا ںكليزي وليم جوںز والمعروف ايضا باسم يونس اوكسفردي المتن مع ترجمة وشرح با ںكليزية
ونشر في كلكته عام  ١٧٨٢م
 Jean-Dominique Lucianiكما ترجمت الى الفرنسية )من قبل لوسياںي(
) (Petit traité des successions musulmanesتحت اسم
وطبعت في الجزائر سںة  ١٨٩٦وكاںت مقررة للتدريس

اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻲﻧ
اﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻵﺻﻔﻴﺔ وﻣﻨﻬﺠﻬﺎ اﻟﺘﺪرﻳﺴﻲ
اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول :اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﺎﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻵﺻﻔﻴﺔ
أوﻻ :ﺗﺄﺳﻴﺴﻬﺎ
أسست المدرسة ا صفية في الفلوجة بشكل رسمي سںة ١٩٤٤م ,في زمن الشيخ حامد الم حويش)رحمه
تعالى( إمام وخطيب الجامع الكبير في الفلوجة الذي أنشئت هذه المدرسة فيه ,حيث لم يكن في العهد الملكي
مدرسة دينية في الفلوجة سواها ).(٢٩
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ﺛﺎﻧﻴﺎ :ﺗﺴﻤﻴﺘﻬﺎ
ً
سميت هذه المدرسة بـ )ا صفية( نسبة إلى )المدرسة ا صفية( في )بغداد( حيث ُس ْ
ميت بـــ)ا صفية( نسبة
إلى )داود باشا( المںعوت بـــ)آصف الزمان( وكاںت )المدرسة ا صفية( في بغداد مرتبطة بــــ)جامع ا صفية(
في بغداد ).(٣٠

ﺛﺎﻟﺜﺎ :أول ﻣﻦ أﺳﻨﺪ إﻟﻴﻪ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻓﻴﻬﺎ
يعد القاضي المدرس

أمين الخطيب أول من أسںد إليه التعليم في هذه المدرسة ,ثم جيء بعد وفاته في

الثالث والعشرين من ںيسان ١٩٤٨م بالشيخ عبد العزيز سالم السامرائي)رحمه

تعالى( ںق من هيت ليتولى

ا مامة والخطابة في جامع الفلوجة الكبير ,حيث اںتقلت المدرسة ںقلة ںوعية ,وازدهرت ازدهارا عظيما في مستواها
العلمي وعدد ط بها ,حتى عد مجيئه الو دة الحقيقية للمدرسة ,حيث كاںت المدرسة قبل أن يأتي تضم عددا
قلي من الطلبة هدفهم وغايتهم التخلص من الخدمة العسكرية ا لزامية التي كان يؤجل مںها ط ب المدرسة
ُ
ﱡ
)(٣١
العلم ــ المدرسة
نشر ِ
الدينية  ,هذا ويذكر الدكتور حاتم حمدان الشجيري في بحثه الموسوم :أثر الفلوجة في ِ
ا ﱠُ ّ
الد ﱠيني ُة ُأ ً
ںموذجا أن أول من تولى التدريس في هذه المدرسة هو الشيخ حامد الم حويش)رحمه
صفية ِ
تعالى(

)(٣٢

راﺑﻌﺎ :ﻧﻈﺎم اﻟﻘﺒﻮل ﻲﻓ اﻟﻤﺪرﺳﺔ
ذكرںا أن المدرسة ا صفية في بداية تأسيسها كان يأتيها إ عدد قليل من الطلبة غايتهم تأجيل خدمتهم ا لزامية,
فلما ںقل الشيخ عبد العزيز سالم السامرائي إليها من هيت استبشر الںاس بقدومه خيرا ,وهرعوا لتسجيل أبںائهم
طلبا للعلم الشرعي الںافع في الدںيا وا خرة ,فكاںت المدرسة تشترط على الطالب الذي يريد ا لتحاق بها أن يلتزم
بمںاهجها ,ويتبع مقرراتها ,وأن يعمل عم مخ با خ ق والمروءة ) ,(٣٣وإذا ما أتى وِل ﱡي ا مر بابںه أو أخيه أو
) (٣٤ﱠ َ َ
ابںك سيموت جوعا( ف تنتظر مںه أن يتوظف أو يشتغل بعمل دںيوي
من له ع قة به يقول له )الشيخ( ) :إن
ُُ
ُيعيںك فيه ،بل إںه سيںقطع إلى طلب العلم والعبادة والتقوى ,وكان يقول) :أستاذي ابںك يعيش )م فكر( بںطق
َ
ُ
)الشيخ( ُي ُ
جيب كي يخطر ببال
)القاف( في اللغة العامية عںد بعض العراقيين كںطق أهل اليمن ،وإذا ما ُس ِئل
الطالب مطامع الدںيا من وظيفة وغيرها ،ويكون طلبه للعلم خالصا لوجه تعالى ،فإذا ما تحقق ُ
وجود العلم فإن
ْ َ
ُْ
ُ َ َ
ﱠ
مطامع الدںيا ستأتيه ،كما قال تعالىَ :
﴿و َم ْن َي ﱠت ِق ا َ َي ْج َعل ل ُه َم ْخ َر ًجا * َو َي ْرزق ُه ِم ْن َح ْيث َي ْحت ِس ُب﴾ ).(٣٦)(٣٥
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وكان للط ب زي خاص يلبسوںه ,و يجوز لهم مخالفته ,أو التںازل عںه وبخاصة لبس العمامة ,والذي يخالف
يتعرض إلى الطرد من المدرسة أو الںقل إلى مدرسة أخرى ,ويرجع الفضل في ذلك إلى الشيخ عبد العزيز سالم
السامرائي)رحمه

تعالى(

)(٣٧

ًّ
وكان ںظام المدرسة في ذلك الوقت يعترف بمدارس التربية ،بل إن الطالب عںد اںتسابه فيها يبدأ َصفا
ً
يدرس أص وكان ًّ
جديدا وليس ِّ
متم ًما لما درسه في مدارس التربية كما هو ا ن ،وبهذا يتساوى الذي لم ْ
أميا ثم
ُ
يبدأ يتعلم القراءة والكتابة مع من درس في مدارس التربية ،ف هما يبدأ من جديد على ںظام المدارس الدينية
ً
ً
صعودا إلى الصف السادس ،فإذا ما اںتقل الطالب
)ا ثںي عشر( مرحلة تبدأ من الصف ا ول ثم الصف الثاںي
ً
خيرة )الصف
صعودا إلى المرحلة ا
إلى الصف الذي يليه اںتقل إلى الى الصف السابع ثم الصف الثامن ،وهكذا
ِ
ا ثںي عشر( ،فإذا ما أكمله الطالب عںدها يتخرج من المدرسة الدينية ).(٣٨
راﺑﻌﺎ :اﻟﺸﻬﺎدة اﻟﺘﻲ ﺗﻤﻨﺤﻬﺎ اﻟﻤﺪرﺳﺔ
كاںت الشهادة التي تمںحها المدرسة تعادل شهادة ا عدادية في المدارس ا عتيادية ا خرى ,لذا كان ط بها
يقبلون في الجامعات العراقية والكليات ا خرى ,بل كاںوا يتميزون على أقراںهم من ط ب المدارس الدينية في
عموم العراق ).(٣٩
ويعد الںجاح الباهر ,والسمعة العلمية الطيبة البارزة التي حققتها المدرسة ا صفية ليس على مستوى العراق
فحسب ,بل على مستوى العالم العربي وا س مي ثمرة للمںهج العلمي الرصين الذي كاںت تطبقه هذه المدرسة.
اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻲﻧ :اﻟﻤﻨﻬﺞ اﻟﺘﺪرﻳﺴﻲ ﻟﻠﻤﺪرﺳﺔ اﻵﺻﻔﻴﺔ
يعد مںهج المدرسة ا صفية اںموذجا فريدا في الدراسة يختلف عما هو عليه الحال في المدارس ا خرى ,حيث
ُ
َ
الطالب إليها يبدأ
يںتسب
كان الطالب يفرغ تفرغا تاما للدراسة ,ويعد إعدادا صارما شبه عسكري ) ,(٤٠فبعد أن
بتعلم قراءة القرآن في العطلة الصيفية على يد )الحاج عبد حديد العيساوي( ابتداء من جزء )الف باء( ثم
ﱡ
ً
صعودا إلى بقية ا جزاء ،والغاية من ابتدائه بالقراءة بجزء )الف باء( تعلم التهجي على ںظام الحركات )الفتحة
ُ
والضمة والكسرة( والسكون على طريقة التهجي ,ويبدأ دوام الطلبة مںذ اںتمائهم ما داموا في هذه المدرسة من
ص ة الفجر إلى ما بعد ص ة العشاء بساعتين يختلف التوقيت باخت ف الوقت في الصيف والشتاء ,فكان على
ّ ْ ّ
ْ
َ
ً
حاضرا قبل قراء ا سماء
الصبح
الطالب أن يحضر كل يوم إلى الجامع في )ص ِة الفجر( ،وفي ا ِقل أن ُي َص ِل َي
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ُ
ﱠ
ﱠ
المعدة لتسجيل أسماء الغائبين الذين لم يحضروا؛ ن ص ة الفجر تبدأ كالمعتاد بطلوع الفجر الصادق ),(٤١هذا
فيما يتعلق بأوقات الدوام,
أما مںهج المدرسة الفرضي فيمكن إجماله بالںقاط التالية التي سجلںاها من خ ل المقابلة الشخصية مع اثںين
من أبرز ط بها وهما ا ستاذ الدكتور إبراهيم عبد صايل الفهداوي ،وا ستاذ المساعد الدكتور حاتم حمدان
إبراهيم الشجيري ):(٤٢
 .١كاںت طريقة المدرسة في تدريس العلوم مطلقا  ,ومن ضمںها علم الفرائض تعتمد على حفظ المتون بالدرجة
ا ولى ,وهذا سر ںجاحها ,فكان الطالب يحفظ صفحة أو ںصف صفحة أو أقل أو أكثر حسب قوة استيعابه
وحفظه ,وكان مںهج المدرسة يميل إلى عدم ا كثار على الطالب ليسهل عليه حفظ المتن ,بحيث الطالب
الذي يخطأ بكلمة واحدة ,بل بحرف واحد يخرج من الدرس ,ثم يستمع له في اليوم الثاںي.
 .٢كان مںهج المدرسة يميل إلى تجزئة كل علم ,فيأخذ الطالب شيئا من الفقه أو ا صول أو الںحو وغيرها
من العلوم بحيث يسهل حفظها في اليوم الواحد ,أن يكون اليوم كله في علم واحد.
 .٣كان الط ب يبدؤون في حفظ مقدمة متن الكتاب أو  ,ثم بعد اتقاںها يدخلون في العلم سواء كان عقليا أو
ںقليا ,ن المقدمة تختصر لك فحوى الكتاب وتبين مصطلحاته ومںهجه ,ثم بعد إكمال حفظ المتن يستمع
للطالب بالكتاب كام  ,كأںها طريقة حفظ القرآن ,ثم بعد الحفظ يبدأ الشرح ,يقول الشيخ إبراهيم الصايل:
"و أحفظ عن الشيخ شرحا للرحبية".
 .٤كان الطالب يتلقى في اليوم الواحد اثنتا عشر درسا ,وكان من ضمن مںهج المدرسة ںظام الحلقات ,فالحلقة
المتقدمة تدرس المتأخرة ,وإذا أشكل أمر يسأل عںه الشيخ ,فكان الطالب يتلقى العلم درسا وتدريسا,
وكاںت الحلقات تبدأ بعد ص ة الفجر.
 .٥كان الكتاب المعتمد في تدريس مادة الفرائض الرحبية ,وكاںت السراجية تدرس من باب التوسعة ,هذا
ما قاله لںا ا ستاذ الدكتور إبراهيم عبد صايل ,لكن الدكتور حاتم حمدان قال لںا" :كاںت تدرس الرحبية
على المذهب الشافعي ,وكاںت تدرس في أول سںة ,فاذا ما اںتهى مںها اںتقل الى كتاب السراجية على
المذهب الحںفي ,وكان الشيخ حيںما يدرس الرحبية أو السراجية يتطرق الى خ ف المذاهب ا خرى,
ن الكتابين يعدان من كتب المبتدئين في طلب العلم ,فكان مںهج التدريس يراعي عدم تشتيت ذهن
الطالب في ذكر أقوال العلماء والمقارںة بيںها".
 .٦كان ا صل في مںهج التدريس التيسير على الطالب المبتدئ وكان الشيخ رحمه

تعالى يتابع الطالب

باهتمام كبير ,فكان الطالب يخرج إ مرة واحدة في ا سبوع لزيارة أهله ,فكان يهتم بوقت الطالب أن
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يضيع سدى ,وأن

يشغل الطالب بشيء سوى طلب العلم ,فكان حريصا على صفاء ذهںه ,واستثمار

وقته ,بحيث كان وقت الطالب يتسع لصںع وإحضار الطعام ).(٤٣
 .٧كان هںاك جدول امتحاںات مقرر من قبل ا وقاف يلتزم به ,اما بخصوص الدرس الفرضي فلم يكن هںاك
جدول معين ,وكان على الطالب أن يكون حاضرا على ا قل قبل طلوع الشمس ليسجل حضوره ,وإ
غيب و تعرض للعقوبة التي كاںت تتراوح بين الضرب بالعصى ,أو جر ا ذن ,وكاںت الدراسة كلها في
الحرم ,فلم تكن المدرسة مفصولة عن حرم المسجد
 .٨كان مںهج المدرسة إكمال جميع الكتاب كلمة كلمة حفظا وفهما ومعںى ,ف يمكن ا ںتقال إلى كتاب
آخر دون ذلك ,وكان الط ب يقومون بالقسامات الشرعية كتدريبات لحل المسائل الفرضية ,أما ما يتعلق
با جابة على أسئلة المستفتين فكان الشيخ هو الذي يجيب ,وأحياںا يستعين بالںابهين من الط ب كالدكتور
حاتم حمدان واضرابه.
 .٩كان من الط ب المبرزين في حل الفريضة الدكتور حاتم حمدان الشجيري ,وكذلك الشيخ علي هاشم
حسين خطيب جامع الصديق سابقا ,حيث كاںا محل ثقة الشيخ عبد العزيز سالم السامرائي)رحمه
تعالى(.
 .١٠كان عدد الط ب احياںا خمسة عشر طالبا وأحياںا عشرين ,وفي بعض ا حيان خمسة ط ب أو أقل,
وكان الشيخ يطلب من الط ب قراءة الدرس على ا قل خمس مرات قبل حضور الدرس حتى لو كان
الطالب ضعيفا ,حتى تكون عںد الطالب خلفية وفكرة عن الموضوع تسهل عليه فهم م الشيخ ,والربط
بين المعلومات.
 .١١كان من ںظام المدرسة التي يمثلها الشيخ عبد العزيز)رحمه ( أن يجعل مع كل طالب ضعيف طالبا ذكيا
يقوم بالمراجعة معه ,ويكون مسؤو عںه ,بحيث اذا قصر أو تلكأ في تعليمه ومتابعته يتعرض إلى العقوبة
من قبل الشيخ.
 .١٢فيما يخص باب الميراث في الكتب الفقهية ا خرى كمتن الغاية أو العمدة أو المںهاج كان الطالب يدرسه
حيںما يمر به من باب التقوية ,با ضافة إلى دراسة كتاب الرحبية
 .١٣كان الط ب يصلون ص ة الضحى في الساعة الثامںة ,ثم يقرؤون دعاء الضحى ,ثم يتم تسجيل الحضور,
وبعد ذلك يںصرفون إلى دروسهم ,وتستمر الدروس حتى ص ة المغرب ,ثم يصلي الط ب ص ة ا وابين
و يتخلف عںها أحد وإ تعرض للعقوبة من قبل الشيخ.
 .١٤لم تكن هںاك امتحاںات شهرية ,فكاںوا يكتفون با متحاںات الںهائية التي يحدد جدولها من قبل ا وقاف,
والشيء ال فت للںظر في المدرسة حظور ضابط التجںيد امتحاںات الط ب الںهائية ,فكان يعد أحد أعضاء
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اللجںة ا متحاںية التي يرأسها الشيخ عبد العزيز سالم السامرائي ,حتى يطلع ضابط التجںيد عن قرب على
سير ا متحاںات ف يںجح أحد دون وجه حق فيؤجل من الخدمة العسكرية

)(٤٤

 .١٥كان طريقة تعامل الشيخ مع الط ب تجمع ما بين الشدة واللين ,كان يتابع الطالب بحرص ,ف يسمح له
بالخروج أو ا خت ط بما يسميهم ا فںدية ,ن ذلك يضعف أقبال الطالب على الدرس ,ويشتت ذهںه,
حيث كان مںهج التعليم فيها صارما ,يقول الدكتور حاتم حمدان" :إذا ما قارںا بين مںهج التدريس في
المدرسة ا صفية ,والمںهج المتبع ا ن ,فمںهج التدريس ا ن صفر ,و مقارںة بيںه وبين مںهج ا صفية من
حيث الرصاںة العلمية.

اﻟﺨﺎﺗﻤﺔ
من خ ل الجهد المتواضع في هذا البحث توصلںا إلى الںتائج ا تية:
ً
ً
ً
١ـ أن علم الفرائض من أعظم العلوم قدرا ،وكفاه فخرا وشرفا أن سبحاںه وتعالى هو الذي تكفل بوضعه،
حيث فرض المواريث ﱠ
مفصلة بحكمته البالغة وقسمها بين أهلها برحمته الواسعة.
٢ـ ثم تولت السںة الںبوية شرح أحكام المواريث بمتضافر ا خبار ومشهور ا ثار.
٣ـ حظي هذا العلم بمںزلة رفيعة لدى الصحابة رضوان
ً
بذاته ،ولم ﱡ
يعدوه بابا كسائر أبواب الفقه

عليهم ومن تبعهم من الفقهاء حتى عده بعضهم علما

٤ـ حضي كتاب الرحبية بعںاية واهمية بالغة من قبل الفقهاء وطلبة العلم على مر العصور وهذا يدل على صدق
واخ ص المؤلف في تأليف هذا الكتاب
٥ـ تعد المدرسة ا صفية إحدى مںارات العلم والتي خرجت كوكبة من أكابر العلماء الذين ںذروا أںفسهم في
خدمة العلم والدين
٦ـ كان مںهج المدرسة ا صفية في تدريس العلوم الشرعية كمںهج السلف وذلك بحفظ المتن ومن ثم شرحه
والتعليق عليه
واخر دعواںا ان الحمد
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اﻟﻤﺼﺎدر
اﻟﻘﺮان اﻟﻜﺮﻳﻢ
] [ ١المجددي البركتي،

عميم ا حسان .التعريفات الفقهية ،الطبعة ا ولى١٤٢٤ ،هـ ٢٠٠٣ -م ،دار الكتب

العلمية
] [ ٢الحصكفي،

بن علي بن

 .الدر المختار شرح تںوير ا بصار وجامع البحار ،تحقيق :عبد المںعم

خليل إبراهيم ،الطبعة ا ولى١٤٢٣ ،هـ٢٠٠٢ -م ،دار الكتب العلمية،
] [ ٣عبد العزيز بن إبراهيم بن قاسم .الدليل الى المتون العلمية ،الطبعة ا ولى ١٤٢٠ ،هـ  ٢٠٠٠ -م ،دار
الصميعي للنشر والتوزيع ــ الرياض  -المملكة العربية السعودية،
] [ ٤البيهقي ،أبو بكر أحمد بن ُ
الح َسين .السنن الكبرى ،تحقيق :الدكتور عبد

بن عبد المحسن التركي،

الطبعة :ا ولى ١٤٣٢ ،هـ ٢٠١١ -م ،مركز هجر للبحوث والدراسات العربية وا س مية
] [ ٥الدارمي ،أبو

عبد

بن عبد الرحمن .سنن الدارمي ،تحقيق ںبيل هاشم الغمري ،الطبعة :ا ولى،

١٤٣٤هـ ٢٠١٣ -م ،دار البشائر بيروت
] [ ٦القزويںي ،ابن ماجة ،أبو عبد

بن يزيد .سنن ابن ماجة ،تحقيق:

فؤاد عبد الباقي ،دار إحياء

الكتب العربية  -فيصل عيسى البابي الحلبي
] [ ٧ا زدي ِّ
الس ِج ْستاںي ،أبو داود سليمان بن ا شعث .سنن ابي داود ،تحقيق:

محيي الدين عبد الحميد،،

المكتبة العصرية  -صيدا  -بيروت
] [ ٨الفارابي ،أبو ںصر إسماعيل بن حماد .الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية ،تحقيق :أحمد عبد الغفور
عطار ،الطبعة :الرابعة  ١٤٠٧هـ ١٩٨٧ -م ،دار العلم للم يين ــ بيروت
ّ
الخ ْنُ ،مصطفى ُ
البغا ،وعلي الش ْر بجي ،الفقه المںهجي على مذهب ا مام الشافعي رحمه
]ُ [ ٩مصطفى ِ
تعالى ،الطبعة :الرابعة  ١٤١٣هـ  ١٩٩٢ -دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع  -دمشق
] [ ١٠الفيروزآبادى ،مجد الدين أبو طاهر

بن يعقوب .القاموس المحيط ،تحقيق :مكتب تحقيق التراث

في مؤسسة الرسالة ،الطبعة الثامںة ١٤٢٦ ،هـ ٢٠٠٥ -م مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع ،بيروت ــ
لبںان
] [ ١١الكرماںي،

بن يوسف بن علي بن سعيد .الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري ،دار إحياء

التراث العربي ،بيروت-لبںان
] [ ١٢ابن مںظور،
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] [ ١٣الرازي،

بن أبي بكر بن عبد القادر .مختار الصحاح ،الطبعة الخامسة ١٤٢٠هـ ــــ ١٩٩٩م المكتبة

العصرية  -الدار الںموذجية ،بيروت ــ صيدا
] ،[ ١٤إبراهيم مصطفى ،أحمد الزيات ،حامد عبد القادر،

الںجار ،المعجم الوسيط ،مجمع اللغة العربية

بالقاهرة ،دار الدعوة
] [ ١٥ابن مفلح ،إبراهيم بن

بن عبد

بن

 .المبدع في شرح المقںع ،الطبعة ا ولى  ١٤١٨هـ ١٩٩٧ -م،

ـدار الكتب العلمية ،بيروت  -لبںان
] [ ١٦ﱠ
الد ِميري ،بن موسى بن عيسى بن علي .الںجم الوهاج في شرح المںهاج ،الطبعة ا ولى ١٤٢٥هـ -
٢٠٠٤م دار المںهاج  -جدة
] [ ١٧السديس ،عبد الرحمن بن عبد العزيز بن عبد

 ،بحث بعںوان ،الشيخ عبد الرزاق عفيفي ومعالم

مںهجه ا صولي،

اﻟﻤﻮاﻗﻊ اﻷﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ:
] [ ١ارشيف ملتقى اهل الحديث ،تم تحميله في :المحرم  ١٤٣٢هـ = ديسمبر  ٢٠١٠م ،رابط الموقع:
)(http://www.ahlalhdeeth.com
] [ ٢شرح الرحبية للحازمي ،مصدر الكتاب :دروس صوتية قام بتفريغها )(http://alhazme.net

موقع الشيخ الحازمي

اﻟﻬﻮاﻣﺶ:
) (١مختار الصحاح للجوهري ،مادة ںهج  ، ٣٤٦ /١ولسان العرب بن مںظور  ، ٣٠٦ /٣والقاموس المحيط للفيروزآبادي ، ١/٢١٠
والمعجم الوسيط ٢/٩٥٧
) (٢سورة المائدة ٤٨ /
) (٣يںظر :السيرة الںبوية والدعوة في العهد المكي  ، ٤٢٢ /١والمجتمع وا سرة في ا س م ١/٢٢
) (٤اصول البحث وقواعده  ،ص ١٥
) (٥يںظر :يحث بعںوان  ،الشيخ عبد الرزاق عفيفي ومعالم مںهجه ا صولي  ،دكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز بن عبد
السديس
) (٦يںظر :الفقه المںهجي على مذهب ا مام الشافعي ٦٩ /٥
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) (٧التعريفات الفقهية  ، ١/١٦٣الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية  ، ٣/١٠٩٧مختار الصحاح  ،٢٣٧ /١لسان العرب ٧/٢٠٣
) (٨سورة البقرة ٢٣٧ /
) (٩سورة النساء ٧ /
) (١٠سورة التحريم ٢ /
) (١١سورة القصص ٨٥/
) (١٢سورة ا حزاب ٣٨ /
) (١٣المبدع في شرح المقںع  ، ٥/٣١٧الدر المختار شرح تںوير ا بصار  ، ١/٧٦١الںجم الوهاج في شرح المںهاج ٦/١٠٧
) (١٤السنن الكبرى للبيهقي  ، ٦/٣٤٣سنن الدارمي  ، ١/١٤٥البدر التمام شرح بلوغ المرام  ، ٦/٤٧٥ورواته ثقات
) (١٥سنن ابن ماجه  ، ٤/٢٣والحديث في اسںاده ضعف فيه حفص بن عمر بن أبي العطاف متروك الحديث
) (١٦الفقه المںهجي على مذهب ا مام الشافعي ٥/٦٩
) (١٧سنن ابي داود  ، ١١٩ /٣وفيه ابن ابي العطاف واه وقال العقيلي

يعرف هذا الحديث ا به ) ،التوضيح لشرح الجامع

الصحيح (٣٠/٤٦٠
) (١٨السنن الكبرى للبيهقي ٦/٣٤٤
) (١٩الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري ١٦١ /٢٣
) (٢٠الفقه المںهجي على مذهب ا مام الشافعي )(٧١ /٥
) (٢١الدليل الى المتون العلمية ١/٤٧٠
) (٢٢هو الشيخ الفاضل عبد الرحمن بن

بن قاسم العاصمي القحطاںي .ولد في قرية البير من قرى إقليم المحمل بںجد سںة

 ١٣١٩هـ فنشأ بها وقرأ بها القرآن ومبادئ العلوم ثم رحل إلى الرياض وقرأ على الشيخ عبد

ابن الشيخ عبد اللطيف وعلى الشيخ

حمد بن فارس  ،توفي في شعبان سںة  ١٣٧٢هـ
) (٢٣يںظر :الدليل الى المتون العلمية  ، ١/٤٧٠و شرح الرحبية للحازمي ١ /١
ُ ﱡ ً
لمي نسبا ،ولد با سكںدرية سںة ١٣٨٦ه ،ونشأ بها في أسرة صالحة،
) (٢٤هو أبو خالد وليد بن إدريس بن عبد العزيز المںيسي ،الس
فشجعه والداه على حفظ القرآن الكريم وتتلمذ على بعض علماء ا سكںدرية مںهم الشيخ عبد العزيز البرماوي رحمه
) (٢٥الدليل الى المتون العلمية  ١/٤٧٠ـ  ، ٤٧١وارشيف ملتقى اهل الحديث  ٥٥/٩٦ـ٩٧
) (٢٦الدليل الى المتون العلمية  ، ١/٤٧٢وارشيف ملتقى اهل الحديث  ٥٥/٩٦ـ ٩٧
) (٢٧الدليل الى المتون العلمية  ، ١/٤٧٢وارشيف ملتقى اهل الحديث  ٥٥/٩٦ـ ٩٧
) (٢٨المستشرقون  ،ںجيب العقيقي  ،دار المعارف القاهرة  ،الطبعة الثالثة (١/٢٣٧) ١٩٦٧
) (٢٩يںظر :الفلوجة في التأريخ المعاصر ,أ.د .منسي المسلط ,ص٣٨٩
ُ
ﱡ
المدرسة ا ﱠ ُ ّ
)(٣٠
الد ﱠيني ُة ُأ ً
ںموذجا( ا ستاذ المساعد الدكتور حاتم حمدان إبراهيم
العلم ــ
صفية ِ
نشر ِ
يںظر) :أثر الفلوجة في ِ
الشجيري ص٣٣ــ٣٧
) (٣١يںظر الفلوجة في تأريخ العراق المعاصر ص٣٩٠
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ُ
) (٣٢ﱡ
المدرسة ا ﱠ ُ ّ
الد ﱠيني ُة ُأ ً
ںموذجا( يںظر :ص٤٧
العلم ــ
صفية ِ
نشر ِ
الفلوجة في ِ
) (٣٣يںظر :الشيخ عبد العزيز سالم السامرائي)حياته وجهوده العلمية في الفقه والفتوى( د .خالد أحمد صالح  ،بغداد ١٤٢٤ه
ـ٢٠٠٤م ص٦١
) (٣٤الشيخ عبد العزيز سالم السامرائي :ص٦١
) (٣٥سورة الط ق ا يات ٤-٣
ُ
ﱡ
المدرسة ا ﱠ ُ ّ
)(٣٦
الد ﱠيني ُة ُأ ً
ںموذجا( ص٣٩
العلم ــ
صفية ِ
نشر ِ
يںظر :أثر الفلوجة في ِ
) (٣٧يںظر :الشيخ عبد العزيز سالم السامرائي ,حياته وجهوده العلمية في الفقه والفتوى ص٦١
ُ
ﱡ
المدرسة ا ﱠ ُ ّ
)(٣٨
الد ﱠيني ُة ُأ ً
ںموذجا ص٤٠
العلم ــ
صفية ِ
نشر ِ
يںظر :أثر الفلوجة في ِ
) (٣٩يںظر :الفلوجة في تأريخ العراق المعاصر ص٣٩٢
) (٤٠يںظر :الشيخ عبد العزيز سالم السامرائي)حياته وجهوده العلمية في الفقه والفتوى( ص٥٨
ُ
ﱡ
المدرسة ا ﱠ ُ ّ
)(٤١
الد ﱠيني ُة ُأ ً
ںموذجا ص٤١ـ٤٢
العلم ــ
صفية ِ
نشر ِ
يںظر :أثر الفلوجة في ِ
) (٤٢هذه المعلومات من خ ل مقابلة شخصية مع ا ستاذ الدكتور إبراهيم عبد صايل الفهداوي في يوم السبت ٢٤/٨/٢٠١٩م ،
وا ستاذ المساعد الدكتور حاتم حمدان في يوم ا حد الموافق ١/٩/٢٠١٩م
) (٤٣هذه المعلومات من خ ل مقابلة شخصية مع ا ستاذ الدكتور إبراهيم عبد صايل الفهداوي في يوم السبت ٢٤/٨/٢٠١٩م
) (٤٤يںظر :الفلوجة في تأريخ العراق المعاصر :ص٣٩٢
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two Islamic schools. This study explores the state of education at this time and assesses
the quality of the schools. The most important recommendation of this research is that
fact that policymakers must calculate and evaluate the longer term advantages and
disadvantages when planning to implement new educational service matrices.

اﻟﻤﻠﺨﺺ
تعد دراسة الخدمات التعليمية في الماضي ركيزة اساسيه ساهمت في تطور الخدمات عامة والخدمات التعليمية
 اذ تم دراسة هذه الخدمة للفترة من العهد العثماںي الى ںهاية،(خاصة سيما في مںطقة الدراسة )مديںة الفلوجة
 اذ شهدت مرحلة العهد الملكي ببروز عشر مدارس مںها خمس مدارس،العهد الملكي مرورا با حت ل ا ںكليزي
.ابتدائية وث ث مدارس اعدادية فض عن روضة اطفال واعدادية للدراسات ا س مية
هدف البحث الوقوف على طبيعة التعليم في مديںة الفلوجة في العهد العثماںي الى ںهاية العهد الملكي وكيف

Conference Committee.

 وتوصلت الدراسة عدة ںقاط مںها،توزعت المدارس وكفاءتها وكفايتها الوظيفية
كاںت الخدمات التعليمية في بادئ ا مر عبارة عن كتاتيب تعلم الصغار امور ديںهم وحفظ القران الكريم واصول.الدين والفقه الى ان تكوںت المدرسة ا صفية التي تعد امتداد للكتاتيب
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 ظهر في زمن الملكي عشر مدارس مںها خمس ابتدائية وث ث ثاںوية فض عن اعدادية للدراسات ا س ميةوروضة اطفال ،وكاںت كافية لخدمة المديںة وما يجاورها.
واوصى البحث ما يلي
ا ستفادة من ںقاط القوة ومحاولة تطبيقها في المستقبل وںقاط الخلل ومحاولة تجںبها عںدما يراد تخطيط خدمةما سيما إذا كاںت خدمة تعلمية.
ا ستفادة من الية التوزيع المںتظم للم كات التعليمية وتوزيع الطلبة بين المدارس وهذا واضح من خ ل مقارںةالمؤشرات التخطيطية مع المعيار المعتمد.

Keywords: Ottoman era, English occupation, monarchy, schools, kataeb.

اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﻤﻔﺘﺎﺣﻴﺔ :العهد العثماںي ،ا حت ل ا ںكليزي ،العهد الملكي ،المدارس ،الكتاتيب.

اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ:
قد يتساءل البعض لماذا ںدرس التوزيعات المكاںية والجغرافية للظواهر في الماضي؟ ول جابة عن هذا التساؤل
بدمن معرفة كيف ںظم ا نسان حياته حسب الضرورة ،اذ تعد الخدمات ركيزة اساسية للتںمية ووسيلة تقدم
حياه الشعوب وتساعده في العيش برخاء ورفاهية وكيف نستفد مںها هذا التںظيم لتںظيم خدماتںا الحالية.
لقد بدا التعليم الحديث في هذه المديںة بشكل ںظامي في القرن العشرين ،ففي فترة العهد العثماںي كان
التعليم تسوده الوساطة والخرافات والسحر والشعوذة حتى ںهاية القرن التاسع عشر عںدما فتحت في مديںة الفلوجة
كغيرها من قصبات وو يات الدولة العثماںية مدارس اس مية لتحل محل الكتاتيب فأسست المدرسة ا صفية
في الفلوجة ،وعںد مجيء ا ںكليز أسسوا أربع مدارس وبعد استق ل العراق من ا حت ل تأسست عشر مدارس
كما سنراها من خ ل سير البحث.
ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﺒﺤﺚ :هل ان دراسة الخدمات التعليمية وتوزيعها في العهود الماضية )العهد العثماںي الى العهد
الملكي( على اسس علمية؟ كيف كان التوزيع؟ هل اعتمد على معايير علمية؟ كيف كاںت كفايتها وكفائتها
الوظيفية؟
ﻓﺮﺿﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ/التعليم بصوره عامة في الماضي تدرس لعرض ا ستفادة مںها في توزيعها وكفاءتها وكفايتها
الوظيفية الحالية ودراسة طبيعة توزيعها الجغرافي.
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ﻫﺪف اﻟﺒﺤﺚ/الوقوف على طبيعة التعليم في مديںة الفلوجة في العهد العثماںي الى ںهاية العهد الملكي وكيف
توزعت المدارس وكفاءتها وكفايتها الوظيفية.
ﻣﺤﺎور اﻟﺒﺤﺚ/تںاول البحث المحاور التالية:
خصائص مديںة الفلوجةمراحل التي مرت بها المديںة وا حوال ا قتصادية وا جتماعية والسياسيةم مح التعليم في المديںة خ ل المراحل الث ثة-تحليل الخدمات التعليمية

ﺧﺼﺎﺋﺺ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺪراﺳﺔ- :
قبل الدخول الى الخصائص العامة للمںطقة لتلك المرحلة بد من تقسيم مںطقة الدراسة الى ث ث مراحل حسب
ما ںراه مںاسب مع التأكيد على المرحلة ا خيرة باعتبارها ںواة ا ولى للتعليم اذ تنتهي كل مرحلة في حدث مهم
ومميز مث - :
-١المرحلة ا ولى وهي تبدأ من سيطرة العثماںيين على المشرق العربي وتنتهي بںهاية هذا العهد وبداية ا حت ل
البريطاںي عام ١٩١٤
 -٢المرحلة الثاںية وتبدأ من ا حت ل البريطاںي عام  ١٩١٤وتنتهي عام  ١٩٣٢وهي دخول العراق عصبة ا مم
 -٣المرحلة الثالثة وتبدأ من دخول عصبة ا مم وحصول العراق على استق ل شكلي وظهور الملوك العراقيين
وتنتهي عام  ١٩٥٨عںد ںهاية الںظام الملكي وقيام ںظام جمهوري.
كل مرحلة من هذه المراحل لها خصائص سواء كاںت تتعلق با وضاع العامة او اوضاع مںطقة الدراسة.
-١المرحلة ا ولى وتنتهي عام ،١٩١٤اذ كاںت المديںة حالها حال الو يات العراقية التي تتبع الدولة العثماںية التي
تعاںي من الفقر والتخلف وسيادة المحسوبية وقد تطورت المديںة اذ نشا الجسر الخشبي بعد اضمح ل طرق
تجارية وظهور طرق جديدة اذ اضمحلت مراكز تجارية رئيسة وظهور المراكز التجارية الفرعية لتحل محلها كما
هو الحال مديںة الصق وية وظهرت الفلوجة مما ساعد على حركة مكاںية عالية الى هذه المراكز الجديدة كما ان
وجود جامع كاظم باشا وم صقة المدرسة ا صفية و خان عويد بجاںبه ادت الى بںاء العديد من الدور الم صقة
للجامع،وسميت بالمدرسة
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صورة ) (١توضح جامع الفلوجة الكبير وما يجاوره من فعاليات
المصدر ][١
ا صفية نسبة الى اصف بيك ،وقبل ظهور هذا الجامع كان هںاك جامع يسمى جامع الوقف ] [١غير ان هذا
الجامع هدم ليحل محلة جامع كاظم باشا او الجامع الكبير.لتشكيل الںواة ا ولى للمديںة المتكوںة با ضافة مما
سبق ذكره السراي العثماںي الذي يقابل الجامع الكبير ثم تحول الى مركز شرطه في العهد الملكي،اذ اصبحت
العںاصر الث ث الجامع والخان والسراي يشكل م مح المديںة.
اما استعما ت ا رض المديںة فقد كاںت كما في الجدول )(١

با عتماد على ] [٢و ][٣
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خريطة ) (١استعما ت ا رض لمديںة الفلوجة خ ل المرحلة ا ولى
المصدر جدول )(١

من خ ل الجدول ںجد ان ا ستعمال السكںي بلغ % ٣٢،٧٣من مساحة المديںة اذ شكل الجامع والخان ںواة
المديںة ا ولى وتم احاطتها بمںازل م صقة لهذين الشاخصين
اغلب الوحدات السكںية هي التي بںيت من مواد بںاء بسيطة طين واللبن وهي لذوي الدخل المحدود وهي
م ئمة للمںاخ السائد ،اما الوحدات السكںية التي بںيت من الطابوق والجص لذوي الدخل العالي فهي تقع خارج
الںواة قلي  ،اما ںمط الطرق في مركز المديںة تكون ضيقة بسبب عدم الحاجة اليها اذ تتسم طرق مركز المديںة بان
الطرق ضيقة وملتوية وهي عكس الطرق ا طراف التي بںيت بعد دخول العربات التي يجرها الحصان والسيارة
فيما بعد.
شكل ا رض ںجد ان المديںة تمتد ںحو الشمال والغرب ںها ارض مرتفعة تصلح للبںاء اما الجهة الجںوبية
فهي ارض زراعية مںخفضة تكثر فيها الںزير وا م ح وعدم م ئمة تربتها
الما سكان هذه لمرحله فقد قدرت بںاء على الوحدات السكںية مضروبة في عدد افراد ا سرة ] [٤أ ي ںحو
 ١٣٠٠نسمة .با عتماد على عدد الوحدات السكںية ومعدل حجم ا سرة.

اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ  ١٩١٤ـ -:١٩٣٢
في هذه المرحلة اخذت المديںة تتوسع بث ث محاور هي الشمال وشرقا وجںوبا ،ںظام الطرق أصبح أكثر اتساعا
وذلك لدخول السيارة والعربات بشكل أكبر ،وفي هذه المرحلة تم انشاء الجسر الحديدي مكان الجسر الخشبي
عام  ١٩٢٩والذي ساعد على ںمو المديںة من خ ل ربطها بالمںاطق الغربية من ںهر الفرات ،من ا مور ا خرى
هي ربط المديںة بالعاصمة بواسطة بسكة حديد غراض عسكرية غير اںها ازيلت بعد فترة ][٥
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فيما يتعلق بعدد السكان فان عددهم ليس دقيق بسبب عدم توفر ا حصائيات الدقيقة غير ان عدد من الباحيثين
تںاو عدد السكان با عتماد على عدد المساكن وحجم ا سرة ] [٦على اعتبار حجم ا سرة  ٦اشخاص كمعدل
فبلغ عدد السكان  ٦٤٧٤نسمة.
وبا عتماد على معادلة الںمو السكاںي بين تعدادين مفترضين استطاع تقدير معدل الںمو ب.%٨،٨
مساحة المديںة بلغت ںحو  ٧٤هكتار كما في الجدول )(٢

جدول ) (٢مساحة استعما ت ا رض لعام ١٩٣٢

الباحث با عتماد على ][٧و ][٨

خريطة )(٢استعما ت ارض المديںة لعام ١٩٣٢
المصدر جدول ٢
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اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ :ﻣﻦ دﺧﻮل اﻟﻌﺮاق ﻋﺼﺒﺔ اﻻﻣﻢ  ١٩٣٢اﻰﻟ ﻗﻴﺎم
اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺠﻤﻬﻮري ١٩٥٨
بدأت هذه المرحلة بدا عںدما فرضت بريطاںيا سيطرتها العسكرية و ان اتجهت الى الواردات والمالية فقد ضمت
العراق الى الهںد ][٩
ففي هذه المرحلة تم بںاء عدد من المدارس ومكتبة عامة واسواق واستبدال جسر الخشب بجسر حديدي
فض عن المحكمة في ساحة ميسلون ومركز صحي قرب مدرسة المںصور ا بتدائية [١٠] ،با ضافة عدد من
الصيدليات سيما صيدلية عزاوي الںايف ومستوصف بيطري و يزال مكاںه قائما حتى اليوم.
جدول ) (٣يبين استعما ت ا رض ضمن المخطط ا ساسي لعام ١٩٥٧

المصدر ][١١

خريطة ) (٣استعما ت ارض المديںة لعام ١٩٥٧
المصدر جدول ٣
ضمن هذا المخطط او المسح فان المديںة مجموعة جوامع هما جامع الكبير وجامع الصديق ومقبرتان هما
مقبرة الفلوجة قرب الجسر القديم ومقبرة ابو توثة في حي الجو ن ومںظمات تقابية وجماهيرية بمساحة ١٠.٥هكتار
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] [١٢اي نسبة  %٢اما المساكن فهي ذات مساحة كبيرة بين ٣٥٠-٣٠٠م اذ قدمت الدولة تسهي ت مصرفية لتشجيع
البںاء في تلك الفترة اذ ظهرت مساكن تميل الى الںمط الغربي من ںاحية التشييد والتںظيم.
اما ا ستعمال التجاري فهو موزع على سوق البلدية وعمارة البزارة )سوق الصديق حاليا( وهي لبيع اللحوم
والخضر والفاكهة والمعدات والمكائن وا ت الزراعية وا لبسة الجاهزة ،اما ا ستعمال الصںاعي فهںاك مںطقة
صںاعية محدودة جںوب شرق المديںة وهںاك صںاعة متداخلة مع ا ستعمال التجاري مثل صںاعة ا ثاث
وا خشاب وا حذية المطاطية وخدمات السيارات ومعامل بلوك وكتل كوںكريتية.
اما السكان فقد زاد عددهم وفق التعداد العام للسكان اذ أصبح عددهم  ١٩٨٤٤نسمة وهذه الزيادة طبيعية
ومںها الهجرة من الريف

ﻣﻼﻣﺢ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
المرحلة ا ولى وتنتهي عام  ،١٩١٤اذ شهدت هذه المرحلة باںها فترة طويلة وفي بدايتها كان يسود الجهل والتخلف
والمجهول ،سدت البدع والخرافات والشعوذة والدجل وبقيت هذه فترة طويلة من الزمن الى أن جاء العثماںيون
وقاموا ببںاء مدارس في مدن تركية مختلفة اشهرها استںبول امل الوضع في الو يات التابعة لها فاقتصر التعليم
على الكتاتيب التي اںتشرت في و يات العراق ,١٣فض عن المدراس ا س مية التي نشأت آںذاك ،فقد نشأت
الكتاتيب في الجامع
ان المصدر الوحيد للتعليم في هذه المرحلة هو الكتاتيب بالنسبة للو يات العراقية مںها الفلوجة وتركزت في
بداية ا مر في جامع الوقف ثم اںتقلت الى جامع الفلوجة الكبير ،اذ كان يقصدها الكبير والصغير لغرض التعلم

ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ- :
اذ اتسم التعليم في هذه المرحلة بظهور المدارس الںظامية وخاصة بعد تأسيس وزارة المعارف لعام  ١٩٢١وهي
مهتمة بالتربية والتعليم و اعطت الحكومة العراقية حق تعديل القواںين والص حيات الخاصة بالتربية وںقل ادارة
هذه الوزارة الى موظفين عراقيين بعد ان جلبت موظفين اكفاء من مصر للعمل في وزارة المعارف العراقية في
زمن بومان ] [١٤ثم عمل على تںظيم التعليم في الهںد ومصر لذا كاںت حصة العراق من التعليم جيدة،
اذ تعد بداية التعليم الںظامي بالرغم من قلة عدد الطلبة في هذه المرحلة بالمقارںة مع السكان ،اذ يوجد أربع
مدارس اثںان مںها عباره عن دار سكںي في حي السراي واثںان مںها ںظامية ايضا في حي السراي كما في الجدول
التالي
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جدول ) (٤عدد المدارس ومؤشراتها للمرحلة الثاںية لعام ١٩٣٢

المصدر ] [١٥و ][١٦
بالنسبة لمدرسة الخنساء تزال قائمة الى يومںا هذا وبںفس ا سم غير ان اماكںها تغيرت عن المكان الذي
نشأة فيه اول مرة ،وظهرت مںظمات ںقابية وجماهيرية بمساحة  ١٠هكتار ][١٧

اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ- :
في هذه المرحلة اهتمت الدولة بالتعليم على اعتباره ركيزة اساسية لتطور المجتمع فأصبحت المديںة تحتوي على
عشر مدارس وكما في الجدول ).(٥
جدول ) (٥يبين توزيع المدارس للمرحلة الثالثة لعام ١٩٥٧

المصدر الباحث با عتماد ] [١٨و ][١٩
من خ ل الجدول ںجد ان هذه المدارس بعض مںها امتداد لمرحلة سابقة فترة ا حت ل ا ںكليزي او العهد
العثماںي بںفس المكان غير ان اسماءها تتغير مثل مدرسة فيصل الثاںي ثم الوثبة كل فترة يطرا تغير في اسمها
وقد يتغير مكاںها،فمدرسة فيصل الثاںي هي عبارة عن بںاية كبيره مكوںه من طابقين لدى تأسيسها عام ١٩٢٢وحدثت
عام ،١٩٥٤اما مدرسة الخنساء للبںات هي قد تحول مكاںها واصبحت قرب القصاب خاںه والمكتبة العامة ٢٠,
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اما متوسطة الفلوجة للبںين التي تأسست عام  ١٩٥٤فهي اصبحت اليوم متوسطة الجمهورية ويجاورها مدرسة ابن
خلدون ا بتدائية.

صورة ) (٢لمدرسة الخنساء خ ل المرحلة الثالثة
المصدر الباحث بتاريخ ١/٩/٢٠١٩

ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺟﻐﺮاﻲﻓ ﻟﻠﺨﺪﻣﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﻤﺮاﺣﻞ اﻟﺜﻼث- :
تحليل خدمات الماضي مهمة في معرفة ںجاحات او اخفاقات التي حصلت في الماضي وا ستفادة مںها في
مخططاتںا الحالية وتجںب ا خفاقات التي حصلت ،معرفة كيف ںظم اجدادںا حياتهم وخدماتهم عملية مهمة
تستحق التوقف عںدها وا ستفادة مںها.
ففي المرحلة ا ولى استمر الجهل والتخلف وسيادة العادات والتقاليد والخرافات والشعوذة على ماهي علية
في الو يات العثماںية وهو عكس ما موجود في المدن العثماںية ا صلية ،ثم حدث تطور على ںطاق واسع متمثل
بوجود الكتاتيب الذين اخذ على عاتقهم تعليم الںاس امور ديںهم ومن يكمل مرحلة الكتاتيب يلتحق بالمدارس
العثماںية الںظامية ويدخل الكيلة العسكرية ،أي يمثل التعليم )الكتاتيب( مرحلة ا بتدائية.
الكتاتيب هو مكان من ا ماكن ا ولية لتعليم الںاشئة القران الكريم والدين ومبادئ القراءة والكتابة والخط
والحساب ويشرف عليها شخص يسمى المعلم وهي تشبة المرحلة ا بتدائية الحالية ][٢١
ثم بںيت المدرسة ا صفية في مديںة الفلوجة لتدرس الدراسات ا س مية وباقي العلوم ا خرى ،تعد هذه
المدرسة الوحيدة في المديںة وما يجاورها في تلك الفترة ،أي لخدمة  ١٣٠٠مواطن ساكن المديںة.
اما في المرحلة الثاںية فقد تغير ںظام االسياسي وتبعة تغير ںظام التعليم وںتفلت المديںة من العهد العثماںي الى
ا حت ل ا ںكليزي اذ اهتمت بالمدارس بشكل كبير من خ ل فتح وزارة المعارف وا هتمام بها اذ فتحت في
هذه المرحلة اربعة مدارس في مديںة الفلوجة وتعد هذه المدارس لخدمة لسكان المديںة وما يجاروها ،اذ كاںت
اثںان مںها ںظامية واثںان غير ںظامية )وحدات سكںية وحورت لتكون مدرسة(.
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صورة رقم ) (٣تبين مدرسة الوثبة او مدرسة فيصل الثاںي
المصدر الباحث بتاريخ ١/٩/٢٠١٩

بلغ عدد الطلبة في المدارس غير الںظامية )٣٠و (٣٦طالب على التوالي لمدرستي الفلوجة للبںات والفيصلية
ا ولى ،أي حصة المعلم الواحد  ١٢طالب و ١٥على التوالي وهي قليله بالمقارںة مع المرحلة القائمة ،وحصة الصف
الواحد ںحو  ٩و ١٠ط ب على التوالي.
اما في المدارس الںظامية هي مدارس ابتدائية عددها  ٢هما مدرسة الخنساء ومدرسة المںصور ،أي يوجد
مدارس ثاںوية والسبب يوجد طلبة لمرحلة الثاںوي بسبب حداثة التعليم ،فكاںت حصة المدرسة من المدرسة
من السكان هو  ١٦١٩نسمة وهي اقل من المعيار البالغ  ٢٤٠٠نسمة للمدرسة ا بتدائية الواحدة ][٢٢
اما حصة المعلم من الط ب فأںها  ١٩طالب وهي مقاربة للمعيار العراقي البالغ [٢٣] ٢٠
بلغت مدرسة الخنساء اع ها اذ يوجد بها  ٢٤٠طالب وطالبة وهي تشكل نسبة %٥١من عدد طلبة المديںة لعام
 ،١٩٥٧اما حصة المعلم من الطلبة فقد بلغت  ٢٠طالب لكل معلم ،اذ بلغ عدد المعلمين ںحو %٥٢من عدد
المعلمين في المديںة.
اما حصة الصف فهو  ١٧طالب لكل صف وهو عدد مثالي مع المعيار المعتمد ويعود سبب قلة عدد الطلبة
هو القيود التي تفرض على البںات والظروف المعاشية وظروف ا حت ل...الخ.
اما حصة الطالب الواحد من المساحة فقد بلغت  ١٢،٣متر مربع وهي قليلة بالمقارںة مع المعيار المعتمد.

اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ:
سنتںاول فيهذه المراحل الى تقسيم المراحل الى رياض اطفال وابتدائي وثاںوي

على حده ،فرياض ا طفال

في هذه المںطقة توجد سوى روضه واحد وهي روضة الفلوجة وهي تقع بجاںب مدرسة الںجاة ا بتدائية وبلغ
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نسبة عدد الذكور  %٦٠،٦وا ںاث  %٣٩،٤كما تشير التحلي ت ا حصائية ،بلغت حصة المعلم  ٢٠طفل وهي ضمن
المعيار المحلي المعتمد البالغ  ٢٠طفل لكل معلم ][٢٤
وكذلك حصة الصف الواحد  ٢٠طفل لكل صف وهي ضمن المعيار المحلي المعتمد ،اما عدد السكان لكل
روضة فان هںاك ںقص كبير وتحتاج المديںة في تلك المدة الى ٧روضة اطفال اضافية إذا علمںا ان حصة الروضة
الواحدة من السكان  ٢٤٠٠نسمة حسب المعيار المحلي المعتمد[٢٥].
اما حصة الطفل الواحد من المساحة الكلية هي  ١٨متر مربع وهي مساحة متماشية مع المعايير المحلية
والعربية والبالغة بين  ٢٥-١٥متر مربع ][٢٦
المدارس ا بتدائية :ويبلغ عددها خمس مدارس كما مبيںه في الجدول )(٦
جدول ) (٦يبين المدارس في مںطقة الدراسة لعام ١٩٥٧

المصدر الباحث با عتماد على جدول ٥
من خ ل الجدول اع ه ںجد ان الخدمات التعليمية عںد مقارںتها مع المعيار التخطيطي ان هںاك تںاسق عالي
ماعد بعض المدارس التي زاد مؤشرها بسبب الهجرة العالية من الريف الى المديںة وسكںهم قرب هذه المدارس،
في هذه المرحلة بعد استقرار المديںة والخدمات العامة ومںها التعليم وزيادة الرغبة في التعليم ودخول ابںاءهم
المدارس وخاصة الذكور
اذ ںجد ان نسبة الذكور قد فاقت عدد ا ںاث اذ بلغ ںحو  %٥٨،٤من عدد الطلبة في المدارس ا بتدائية ما
معيار حصة المعلمين من الطلبة فقد بلغ  ٢١طالب وهي ضمن المعايير المعمول بها في الوقت الحالي ،كذلك
معيار طالب لكل صف ںجده وصل الى  ٢٤طالب وهي ضمن المعيار.
اما حصة الطالب من مساحة المدرسة فقد وصل الى  ١٩متر مربع وهي ضمن المعايير التخطيطية )(٢٥ -١٥
متر مربع ،اذ بلغ ادںاها في مدرسة فيصل الثاںي والںجاة فقد بلغ  ١٣متر مربع لكل طالب.
حصة المدرسة من السكان فقد بلغ ٣٩٦٩نسمة لكل مدرسة وهي نسبه عالية مقارںة مع المعيار المعتمد والبالغ
 ٢٤٠٠نسمة [ ] ٢٧
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اما المدارس الثاںوية فقد بلغ عددها أربع مدارس واحدة مںها للدراسات ا س مية

تدخل ضمن المعيار،

اما الث ث الباقية كما في الجدول )(٧

جدول ) (٧يوضح مدارس الثاںوية خ ل المرحلة الثالثة ١٩٥٧

جدول )(٥

ںجد ان حصة الصف هو ضمن لمعيار التخطيطي المعتمد وكذلك حصة المدرس من الطلبة والسبب يعود الى
عدد الطلبة واعتماد اسلوب صحيح في التوزيع ،اذ ان عدد الطلبة هو لعام  ١٩٥٧من المحتمل العام الذي ت ه
تزايد عدد الطلبة وخاصة بعد استقرار المديںة واصبحت تستقطب المهاجرين وما يمثله من حركة مكاںية عالية
او حدث العكس تںاقص عدد السكان..
اما فيما يتعلق بحصة المدرسة من السكان فقد بلغت  ٦٦١٥طالب لكل مدرسة بعد استبعاد اعدادية الدراسات
ا س مية مںها سباب سبق ذكرها وهذا العدد عالي مقارںه مع المعيار التخطيطي ) (٤٨٠٠نسمة لكل مدرسة،
اما حصة المدرس من الطلبة فقد بلغ  ١٩طالب لكل مدرس وهو مؤشر جيد مقارںة بالمعيار التخطيطي العراقي،
اما حصة الصف من الطلبة فقد بلغ  ٢١طالب لكل صف وهو مؤشر جيد ،اما حصة الطالب من المساحة فبلغت
٢٤،٧متر مربع كمعدل عام ويختلف من مدرسة الى اخرى حسب عدد السكان والطلبة ومساحة المدرسة.

ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺜﻘﻞ وﻧﻄﺎق اﻟﺨﺪﻣﺔ- :
ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺜﻘﻞ وﻧﻄﺎق اﻟﺨﺪﻣﺔ ﻟﻠﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔCenter of-:
gravity analysis
هو يمثل التوزيع المكاںي الجغرافي للظواهر في مںطقة ما والمطلوب معرفة مواقع مراكز المعدل لهذا التوزيع ][٢٨
من خ ل ا حداثيات الجغرافية خط الطول ودائرة العرض ومن خ ل التوزيع المكاںي سواء باليد او استخدام
التقںيات الحديثة،و مركز الثقل كلما كان مركز للمںطقة كلما دل عن مركز التوزيع،
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 Y,Xتمثل الحداثيات لكل مدرسة اما  zفهي تمثل عدد الطلبة،من خ ل الدراسة تبين ان الى الشمال من
ںقطة المركز التعليمي تقع مدرسة الخنساء وفيصل الثاںي والى الشمال الغربي تقع مدرسة المںصور وروضة ا طفال
وفي الجںوب تقع مدرسة ابن خلدون ومتوسطة الفلوجة وفي الجںوب الغربي تقم مدرسة الںجاة وجںوب شرق
مدرستي متوسطة الفلوجة للبںات واعدادية الدراسات ا س مية وان ںقطة الثقل الجغرافي تقع بالقرب من ںقطة
الثقل التعليمي وان ںقطة الثقل التعليمي تقع تقريبا في مںتصف المدارس،بالتحديد في مركز ںواة المديںة،جدول
) (٨وخريطة )(٤تمثل ںقطة التقل الجغرافي والتعليمي
جدول ) (٨يمثل مركز الثقل الجغرافي والتعليمي للمرحلة الثالثة عام ١٩٥٧

المصدر برںامج arc gis

خريطة ) (٤تمثل مركز الثقل الجغرافي والتعليمي لعام ١٩٥٧
المصدر جدول )(٨
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ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻧﻄﺎق اﻟﺨﺪﻣﺔ ﻟﻠﻤﺪارسAnalysis of service scope for- :
schools
يقصد بها مجال تأثير الخدمة او المںطقة التابعة ] [٢٩وهي تحدد من خ ل تأثير خدمة على ما يجاورها،هںا تأثير
الخدمة )المدارس(على مساكن الطلبة والت ميذ التي تجاور المدارس.
من خ ل جدول ) (٨خريطة ) (٥تبين ان توزيع المدارس متںاغم مع مساحة ارض المديںة ،اذ ان ںطاق
الخدمة تم تقسيمة الى ث ث مستويات هي ںطاق أدںي هو حتى  ٣٠٠متر وهي اقل من معيار مسافة الوصول
للمرحلة ا بتدائية أي ان مسافة السير الى المدرسة من ابعد وحدة سكںية هي في وضع سهل الوصول ،المستوى
الثاںي هو مطاق ال ٤٠٠متر وهو الںطاق ا وسط ثم يليه ںطاق البعيد  ٥٠٠متر ،هذه ا ںطقة الث ث غطت مساحة
المديںة وتعدت الى القرى القريبة من المديںة ،أي مسافة سير الطالب او التلميذ جيدة للوصول الى المدرسة.

خريطة ) (٥يمثل ںطاق الخدمة لكل مدرسة لمںطقة الدراسة لعام ١٩٥٧
المصدر برںامج arc gis

اﺳﺘﻨﺘﺎﺟﺎت:
 .١كاںت الخدمات التعليمية في بادئ ا مر عبارة عن كتاتيب تعلم الصغار امور ديںهم والقران الكريم واصول
الدين والفقه الى ان تكوںت المدرسة ا صفية التي تعد امتداد للكتاتيب.
 .٢في عهد ا حت ل ا ںكليزي اسست أربع مدارس مںها اثںان عبارة عن وحدات سكںية مع ذلك اخذت
دورها في خدمة المجتمع من خ ل تعليم الصغار وغرس بهم حب العلم والمعرفة.
 .٣ظهر في زمن الملكي تسع مدارس مںها أربع ابتدائية وث ث ثاںوية وكاںت كافية لخدمة المديںة وما يجاورها.
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 .٤اغلب المدارس من حيث كفاءة الموقع وكفاءتها الوظيفية ذات كفاءة عالية وهذا واضح من خ ل الدراسة
الميداںية وتحليل المعطاة حيث حصة المدرسة من السكان وحصة المعلم من الطلبة وحصة الصف من
الطلبة.
 .٥من خ ل التحليل المكاںي تبين ان التوزيع المكاںي للمدارس وںطاق الخدمة مثالي من حيث التوزيع
والمسافة المقطوعه للوصول الى المدرسة.

اﻟﺘﻮﺻﻴﺎت:
 .١ا ستفادة من ںقاط القوة ومحاولة تطبيقها في المستقبل وںقاط الخلل ومحاولة تجںبها عںدما يراد تخطيط
خدمة ما سيما إذا كاںت خدمة تعلمية.
 .٢ا ستفادة من الية التوزيع المںتظم للم كات التعليمية وتوزيع الطلبة بين المدارس وهذا واضح من خ ل
مقارںة المؤشرات التخطيطية مع المعيار المعتمد.
 .٣عںدما يراد تخطيط مشروع خدمي معين بد من ربط الماضي بالمستقبل من خ ل استلهام العںاصر
التي تقوي وتحسن المشروع وليس ںقله من بيئة الى اخرى خت ف

البيئتين.

اﻟﻤﺼﺎدر
 .١فواز مصلح العجراوي ،الفلوجة ايام زمان ،ايار ،٢٠١٩،ص ب
 .٢ضياء خميس علي ،التوزيع المكاںي للخدمات التعليمية في مديںة الفلوجة ،رسالة ماجستير غ.م .جامعة
بغداد،بغداد،١٩٩٩،ص٣٤
 .٣احمد فياض صالح ،مديںة الفلوجة وظائفها وع قاتها ا قليمية ،دراسة في جغرافية المدن ،رسالة ماجستير،
جامعة بغداد ،لغداد ،١٩٩٠،ص٤٣
 .٤ضياء خميس علي ،التوزيع المكاںي للخدمات التعليمية في مديںة الفلوجة ،رسالة ماجستير غ.م .جامعة
بغداد ،بغداد ،١٩٩٩،ص.٣٦
 .٥ابراهيم تركي جعاطة ،قضاء الفلوجة دراسة جغرافية اقليمية ،رسالة ماجستير ،بغداد ،١٩٧٦،ص.٢٢٩
 .٦ضياء خميس علي ،التوزيع المكاںي للخدمات التعليمية في مديںة الفلوجة ،رسالة ماجستير غ.م .جامعة
بغداد ،بغداد ،١٩٩٩،ص.٦٦
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 .٧ضياء خميس علي ،التوزيع المكاںي للخدمات التعليمية في مديںة الفلوجة ،رسالة ماجستير غ.م .جامعة
بغداد،بغداد ،١٩٩٩،ص٦٦
 .٨احمد فياض صالح ،مديںة الفلوجة وظائفها وع قاتها ا قليمية ،دراسة في جغرافية المدن ،رسالة ماجستير،
جامعة بغداد ،لغداد ،١٩٩٠ ،ص.٥٨
 .٩هںري فوستر ،نشأة العراق الحديث ،ترجمة طة سليم ،منشورات المكتبة العلمية ،بغداد ،١٩٨٩،ص.١٠٨
 .١٠فواز مصلح العجراوي ،الفلوجة ايام زمان،ايار،٢٠١٩،ص ب .
 .١١الهيئة العامة للمساحة ،صورة فضائية للفلوجة لعام .١٩٥٧
 .١٢احمد فياض صالح ،مديںة الفلوجة وظائفها وع قاتها ا قليمية ،دراسة في جغرافية المدن ،رسالة ماجستير،
جامعة بغداد ،لغداد ،١٩٩٠،ص.٥٧
- .١٣د عمر ابراهيم

ش ل ،مدارس البںات في الو يات العراقية اواخر العهد العثماںي  ،١٩١٤-١٨٩٩مجلة

سر من راي ،مجلد  ،١١عدد  ،٤٣ك،١،٢٠١٥ص.٣٣٤
- .١٤د عمر ابراهيم

ش ل ،مدارس البںات في الو يات العراقية اواخر العهد العثماںي  ،١٩١٤-١٨٩٩مجلة

سر من راي ،مجلد  ،١١عدد  ،٤٣ك،١،٢٠١٥ص.٣٤٦
 .١٥الهيئة العامة للمساحة ،صورة فضائية للفلوجة لعام .١٩٥٧
 .١٦ضياء خميس علي ،التوزيع المكاںي للخدمات التعليمية في مديںة الفلوجة ،رسالة ماجستير غ.م .جامعة
بغداد،بغداد ،١٩٩٩،ص.٦٣
 .١٧احمد فياض صالح ،مديںة الفلوجة وظائفها وع قاتها ا قليمية ،دراسة في جغرافية المدن ،رسالة ماجستير،
جامعة بغداد ،لغداد ،١٩٩٠،ص.٥٧
 .١٨احمد فياض صالح ،مديںة الفلوجة وظائفها وع قاتها ا قليمية ،دراسة في جغرافية المدن ،رسالة ماجستير،
جامعة بغداد ،لغداد ،١٩٩٠،ص.٧١
.١٩

Ministry of Housing, part 2, 1982

 .٢٠فواز مصلح العجراوي ،الفلوجة ايام زمان،ايار،٢٠١٩،ص ب .
.٢١

الكتاتيب في الخليج العربي ،ويكبيديا ٢٠١٢،ںيسانwww.wiki, https.arinwikipedea.org ،

.٢٢

Ministry of Housing, part 2, 1982

 .٢٣وفاء

احمد ،تحليل وتخطيط الخدمات التعليمية-مںطقة الدراسة بغداد الجديدة ،رسالة ماجستير مقدمة

الى مركز التخطيط الحضري وا قليمي ،جامعة بغداد ،١٩٩٧،ص١١
 .٢٤وفاء

احمد ،تحليل وتخطيط الخدمات التعليمية-مںطقة الدراسة بغداد الجديدة ،رسالة ماجستير مقدمة

الى مركز التطيط الحضري وا قليمي ،جامعة بغداد ،١٩٩٧،ص.٧٧
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 .٢٥عبد الرزاق

جبار ،تحليل جغرافي للخدمات التعليمية في حي الجو ن مديںة الفلوجة ،مجلة جامعة

ا ںبار ،العدد ،٢٠١٣ ،٤ص.٥
 .٢٦غںيم ،عثمان

 ،معايير التخطيط ،فلسفتها واںواعها ومںهجية اعدادها ،دار الصفاء للنشر والتوزيع ،ط،١

،٢٠١١ص.١٢٦
.٢٧

Ministry of Housing, part 2, 1982, p174.

 .٢٨مضر العمر ،ا حصاء الجغرافي ،مطابع التعليم العالي ،بغداد ،١٩٨٩،ص.٣٣٢
 .٢٩خالص حسني ا شعب ،اقليم المديںة بين التخطيط ا قليمي والتںمية الشاملة ،بيت الحكمة ،بغداد،١٩٨٩،
ص.١١
 .٣٠برںامج.arc gis ،

اﻟﻤﺮاﺟﻊ- :
 -١العجراوي ،فواز مصلح ،الفلوجة ايام زمان ،ايار.٢٠١٩،
 -٢الدليمي ،ضياء خميس علي ،التوزيع المكاںي للخدمات التعليمية في مديںة الفلوجة ،رسالة ماجستير غ.م.
جامعة بغداد ،بغداد.١٩٩٩،
 -٣المحمدي ،احمد فياض صالح ،مديںة الفلوجة وظائفها وع قاتها ا قليمية ،دراسة في جغرافية المدن ،رسالة
ماجستير ،جامعة بغداد ،لغداد،١٩٩٠،
 -٤جعاطة ،ابراهيم تركي ،قضاء الفلوجة دراسة جغرافية اقليمية ،رسالة ماجستير ،بغداد ،١٩٧٦،ص.٢٢٩
 -٥هںري فوستر ،نشأة العراق الحديث ،ترجمة طة سليم ،منشورات المكتبة العلمية ،بغداد ،١٩٨٩،ص.١٠٨
 -٦الهيئة العامة للمساحة ،صورة فضائية للفلوجة لعام .١٩٥٧
 -٧ش ل ،عمر ابراهيم

 ،مدارس البںات في الو يات العراقية اواخر العهد العثماںي  ،١٩١٤-١٨٩٩مجلة سر

من راي ،مجلد  ،١١عدد  ،٤٣ك.١،٢٠١٥
Ministry of Housing, part 2, 1982 -٩
-١٠الكتاتيب في الخليج العربي ،ويكبيديا ٢٠١٢،ںيسانwww.wiki, https.arinwikipedea.org ،

-١١احمد ،وفاء

 ،تحليل وتخطيط الخدمات التعليمية-مںطقة الدراسة بغداد الجديدة ،رسالة ماجستير

مقدمة الى مركز التطيط الحضري وا قليمي ،جامعة بغداد.١٩٩٧،
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-١٢المحمدي ،عبد الرزاق

جبار ،تحليل جغرافي للخدمات التعليمية في حي الجو ن مديںة الفلوجة،

مجلة جامعة ا ںبار ،العدد .٢٠١٣ ،٤
-١٣غںيم ،عثمان

 ،معايير التخطيط ،فلسفتها واںواعها ومںهجية اعدادها ،دار الصفاء للنشر والتوزيع ،ط،١

.٢٠١١
-١٤العمر ،مضر ،ا حصاء الجغرافي ،مطابع التعليم العالي ،بغداد.١٩٨٩،
-١٥ا شعب ،خالص حسني ،اقليم المديںة بين التخطيط ا قليمي والتںمية الشاملة ،بيت الحكمة ،بغداد.١٩٨٩،
-١٦برںامج.arc gis ،
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جامعة ا ںبار-كلية ا داب-قسم التاريخ
Abstract
Fallujah is an Iraqi town with a long history, located on the eastern bank of Euphrates. It
is a part of the historical city of Anbar whose ruins lie 5km north-west of the modern-day
Fallujah. This area had a strategic importance in Mesopotamia, because of its position
on the overland and river trade routes. It represented the vital artery of the Babylon and
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ages. It is derived from the Akkadian term Palagu which means ‘the little river’ in the
Semitic languages. These appellations correspond with Fallujah’s position on the left
bank of Euphrates.

اﻟﻤﻠﺨﺺ
 وهي جزء من محافظة ا ںبار، تقع على الضفة الشرقية لںهر الفرات،الفلوجة مديںة عراقية لها جذور تأريخية
. كم( شمال غرب قضاء الفلوجة الحالي٥)  التي تقع أط لها اليوم على بعد،التأريخية
 وذلك لموقعها المميز على طرق التجارة العالمية،لقد كان لهذه المںطقة أهمية استراتيجية في تأريخ ب د الرافدين
ُ ﱠ
 كما إںها ت ّعد الشريان الحيوي لب د بابل. وطرق القوافل مںذ عصور موغلة في القدم،البرية وطرق الم حة الںهرية
ً
ﱠ
 إن هذه المںطقة موضوع. وشهدت صراعا بين البابليين وا شوريين،وآشور إلى سورية وسواحل البحر المتوسط

the responsibility of the AICHS
Conference Committee.

 وهو إقليم واسع وكبير يمتد من قضاء القائم،(البحث تقع ضمن إقليم يطلق عليه إقليم )سوخي( أو )سوخو
 وقد ورد اسم الفلوجة بصيغة.)خںداںو( في الشمال الغربي وحتى مديںة )رابيقو( الفلوجة في الجںوب الشرقي
 وهي مشتقة من المصدر ا كدي )بلكو،( في ںصوص العصر البابلي وا شوري الحديثينPallukat )بلوكت
 وهذه التسميات. وهي إشارة إلى ںهر الملك، الںهر الصغير في سائر اللغات السامية: أو، الفلج: أي،(Palagu
.تتطابق مع قضاء الفلوجة على الضفة اليسرى لںهر الفرات
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اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﻤﻔﺘﺎﺣﻴﺔ :ا ںبار ،سوخي ،الفلوجة ،المصادر ال سيكية ،الںصوص المسمارية،

اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ:
الفلوجة مديںة عراقية لها جذور تأريخية ،تقع على الضفة الشرقية لںهر الفرات ،وهي جزء من محافظة ا ںبار
التأريخية ،التي تقع أط لها اليوم على بعد ) ٥كم( شمال غرب قضاء الفلوجة الحالي.
لقد كان لهذه المںطقة أهمية استراتيجية في تأريخ ب د الرافدين ،وذلك لموقعها المميز على طرق التجارة
ﱠ ُ
العالمية البرية وطرق الم حة الںهرية ،وطرق القوافل مںذ عصور موغلة في القدم .كما إںها ت ّعد الشريان الحيوي
ً
ً
لب د بابل وآشور إلى سورية وسواحل البحر المتوسط ،وشهدت صراعا بين البابليين وا شوريين .فض عن ذلك
فلها أهمية اقتصادية وذلك حتوائها على ثروات طبيعية في بعض مںاطقها التي لها مساس بالحياة اليومية لسكان
ﱠ
ب د الرافدين ،كما إن خصوبة التربة ووفرة المياه أدى إلى زيادة ا هتمام بها من قبل حكام وملوك ذلك الوقت.
ﱠ
إن الںصوص التأريخية التي جاءت بها المصادر العربية ا س مية قد أعادت تأريخ هذه المںطقة إلى العصر
البابلي الحديث ) ٥٣٩ -٦٢٦ق.م( ،وبالتحديد إلى زمن الملك البابلي )ںبوخذ ںصر ٥٦٢ -٦٠٥ :ق.م( ،وبعد ظهور
ً
ﱠ
علم ا ثار والمكتشفات ا ثارية التي فتحت آفاقا جديدة وحقائق تأريخية مهمة ،وذلك ن التںقيبات ا ثارية
في المںطقة الغربية من العراق قد كشفت حضارة تعود إلى العصور الحجرية ،بدليل وجود ا دوات )الصواںية(
التي استخدمها إنسان ذلك العصر في بعض المواقع ا ثارية على ضفاف ںهر الفرات.
وقد كشفت التںقيبات بعض ا ثار التي تعود إلى عصر فجر الس ت ) ٢٣٧٠ -٢٨٠٠ق.م( وإلى عصر س لة
أور الثالثة ) ٢٠٠٤ -٢١١٤ق.م(.
ﱠ
إن هذه المںطقة موضوع البحث تقع ضمن إقليم يطلق عليه إقليم )سوخي ،أو سوخو( ،وهو إقليم واسع وكبير
يمتد من قضاء القائم )مديںة خںداںو( في الشمال الغربي وحتى مديںة )رابيقو( الفلوجة في الجںوب الشرقي.
وإن تسمية هذا ا قليم )سوخي( في اللغة ا كدية يعںي )الثورة ،الهيجان ،التمرد( وكان مركز هذا ا قليم مديںة
)عںه( .وقد اختلف الباحثون حول الموقع الدقيق لمديںة الفلوجة )رابيقو( وتعددت ا راء ،و ّ
لكن أغلبها يؤكد على
المںطقة المحددة بين مديںة الفلوجة ومديںة الرمادي ،وقد أكدت التںقيبات ا ثارية التي أجرتها البعثة الفرنسية
ﱠ
في ا عوام )١٩٨٤ -١٩٨١م( التي كشفت عن مواقع بعض المدن المهمة ومںها مديںة )رابيقو( والتي بينت أںها تقع
ﱠ
قرب مديںة الفلوجة الحالية ،وقد أكد بعض الباحثين بأن مديںة )رابيقو( هي مديںة الفلوجة ںفسها.
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وقد ورد اسم )الفلوجة( بصيغة )بلوكت (Pallukat :في ںصوص العصر البابلي وا شوري الحديثين ،وكذلك
مشتقة من المصدر ا كدي )بلكو (Palagu :أي :الفلج ،وتعںي الںهر الصغير في سائر اللغات السامية ،وهي
إشارة إلى )ںهر الملك( ،وعرفها ا راميون باسم بلوكتا )بلوكتا( وهي تتطابق مع قضاء الفلوجة على الضفة اليسرى
لںهر الفرات.
ً
وسيتںاول البحث فض عن الںصوص ا شورية والبابلية ما ذكره المؤرخون ال سيكيون من تسميات وآراء
تخص هذه المديںة مںهم )أمياںوس مارسيليںوس( و)بليںي( ،وغيرهم.

أوﻻ ً :اﻟﻔﻠﻮﺟﺔ ﻲﻓ اﻟﻨﺼﻮص اﻟﻤﺴﻤﺎرﻳﺔ:
اﻟﻤﺼﺎدر اﻵﺷﻮرﻳﺔ:
ا شوريون من ا قوام الجزرية التي ںزحت من شبه الجزيرة العربية إلى مںاطق اله ل الخصيب المختلفة،
ُ
شأںهم في ذلك شأن ا قوام ا خرى )الكںعاںية ،وا رامية ،وا مورية( في ب د سورية ،وا قوام ا كدية ،والبابلية،
ْ
والكلداںية في العراق .وحضارتهم تنتمي إلى ا صل ںفسه الذي تنتمي إليه حضارات تلك ا قوام ،ف غرابة أن
ً
ﱠ
ںجد التشابه كبيرا بين المظاهر الحضارية المختلفة التي اںتشرت في هذه المںطقة من العالم ) .(١غير أن ا شوريين
زادوا في تعميق وتركيز هذا التشابه عن طريق ا تصال السلمي أو العسكري ).(٢
وتعد الفترة الممتدة من ظهور ا شوريين كقوة سياسية على مسرح ا حداث في الشرق ا دںى القديم في مطلع
ا لف الثاںي قبل المي د وحتى اںهيار كيان ا شوريين السياسي في مطلع القرن السابع قبل المي د من الفترات
المهمة والمزدحمة با حداث السياسية ).(٣
لقد امتازت سياسة الدولة ا شورية و سيما في عهودها ا خيرة بالفتوحات الكثيرة وا تصال المستمر مع
البلدان وا قاليم المجاورة.
ّ
كان إقليم )سوخي /سوخو (٤) (Sukhuمن ا قاليم التي سيطر عليها ا شوريون ،وإن تأريخ هذه المںطقة
في هذه المدة الزمںية قد زودتںا بها المصادر ا شورية من خ ل )الحوليات الملكية( التي خلدت إںجازاتهم
العسكرية والعمراںية ،و)المںحوتات الفںية( على جدران القصور والمعابد ،و)المس ت( ،و)الرسائل المتبادلة(
بين الملوك وحكام المقاطعات.
لقد كاںت مديںة ا ںبار تمثل الحدود الجںوبية لب د سوخي ،وهي حد فاصل بين البابليين وا شوريينً ،
وكثيرا
ما حدثت صدامات وحروب بين الدولتين اللتين تقاسمتا الںفوذ في ب د الرافدين ،وعرفت المںطقة التي تقع فيها
ً ً
مديںة ا ںبار في تأريخ ب د الرافدين موقعا أثريا مهما باسم )رابيقو() :رابيقوم( ) ،(٥وقد اختلف الباحثون حول
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الموقع الدقيق لمديںة )رابيقوم( بين ا ط ل التي تعرف اليوم بـ)الرحاية( على الضفة اليمںى لںهر الفرات وهي
ً
ﱠ
تبعد ما يقارب ) ١٨ -١٧كم( شرق مديںة الرمادي الحالية ،ومںهم من ذكر أںها تقع بين مديںة الفلوجة شرقا ومديںة
ً ﱠ ﱠ
الرمادي غربا ،إ أن التںقيبات ا ثارية الفرنسية في ا عوام )١٩٨٤ -١٩٨١م( في موقع )خربة الدينية( قرب )عںه(
وما عثر عليه من ںصوص وآثار قد كشفت عن مواقع بعض المدن المهمة مثل )خرادم( ،و)رابيقوم( التي بينت
ﱠ ﱠ
ﱠ
ً
ﱠ
أںها تقع قرب مديںة الفلوجة الحالية ) ،(٦فض عن ذلك فإن أحد الباحثين قد أكد بأن مديںة )رابيقوم( هي مديںة
الفلوجة ںفسها ).(٧
وقد ورد اسم هذه المديںة )رابيقوم(

)(٨

في كثير من ا حداث التي شهدتها الدولة ا شورية في عصورها

المختلفة )القديم ،والوسيط ،والحديث( ) (٩وسأذكر بعض الںصوص ا شورية التي ورد ذكر مديںة رابيقوم فيها،
ومن هذه الںصوص كتابات الملك ا شوري )أدد ںيراري ا ول( ١٢٧٥ -١٣٠٧) :ق.م( وهو من أهم ملوك العصر
ﱠ
ا شوري الوسيط ،إذ وصف مديںة رابيقوم بأںها من مواضع الثغور على حدود ا مبراطورية ا شورية ).(١٠
ﱠ
وقد ورد ںص آشوري للملك )تج تبليزر ا ول١٠٧٧ -١١١٤ :ق.م( )» :(١١إںه سيطر على مدن كوريكالزو ،سبار
شمش ،بابل ،أوبس ...مراكز المدن العظيمة ،وسلب مديںة لوبرو ...وحكم كل ا جزاء الواقعة في ب د سوخي
حتى مديںة رابيقوم« ).(١٢
ﱠ
كما يوجد ںص آخر للملك ا شوري تج تبليزر ا ول ما ںصه» :إںںي اجتزت ںهر الفرات  ٢٨مرة في أثر
تتبع )ا خ مو -ا راميين( من مديںة تدمر إلى مديںة رابيقوم في كاردويںاش )بابل( ..قد اںتصرت عليهم وأخذت
غںائمهم شور« ).(١٣
وقد وردت رابيقوم في ںص يعود للملك ا شوري )آشور -بيل -كا  ١٠٥٧ -١٠٧٤ :ق.م( بقوله» :بقوة ا له آشور
وأںو وأدد ا لهة العظام أسيادي قابلت ا راميين مرتين في السںة ،وسيطرت عليهم من مديںة عںه في ب د سوخي
وتدمر في ب د آمورو إلى رابيقو في كارديںاش وأخذت الجزية مںهم ورجعت إلى مديںة آشور« ).(١٤
ﱠ
ْ
ويمكن أن نستشف من الںصين السابقين لتج تبليزر ا ول وابںه )آشور-بيل-كا ( أن رابيقوم في تلك المدة
كاںت تقع في أراضي إقليم بابل ،وتمثل الحدود الفاصلة بين ںفوذ بابل وآشور.
ﱠ
وفي زمن )آشور ںاصر بال الثاںي  ٨٥٩ -٨٨٣ق.م( وردت بعض الںصوص المسمارية التي تذكر أن هذا الملك
ً
كان يفتخر بكوںه أصبح سيدا على جميع ب د )لقى( وب د )سوخي( التي فيها مديںة )ربيقي( ) (١٥ومما ورد في
هذا الںص:
»أںا آشور ںاصر بال )الثاںي( الملك العظيم ،الملك القوي ،ملك الكون ...الملك الذي أخضع عںد قدميه
ا راضي الممتدة من الضفة المقابلة لدجلة حتى جبل لبںان والبحر العظيم وب د قي كلها وب د سوخو بضمںها
مديںة رابيقوم.(١٦) «...
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ﱠ
ِم ﱠما تقدم يظهر بوضوح أن )رابيقوم( في تلك المدة كاںت تحت الںفوذ ا شوري وهي من ا همية بمكان بحيث
ً
يتم التركيز عليها داخل الںص المسماري لكوںها مديںة أو حصںا حدوديا مهما يفصل ا شوريين عن ب د بابل،
واںها واقعة على الحدود الجںوبية الشرقية راضي ب د سوخي.
ُ
وقد استمر الصراع بين بابل وآشور وشهدت هذه المںطقة مثل مثي تها من مدن الفرات ا خرى من خراب
ودمار أثںاء الحم ت العسكرية ل

القوتين.

اﻟﻤﺼﺎدر اﻟﺒﺎﺑﻠﻴﺔ:
ُ
يطلق اسم )العصر البابلي القديم( على المدة الزمںية الواقعة بين ںهاية س لة أور الثالثة في حدود ) ٢٠٠٤ق.م(
وبين ںهاية س لة بابل ا ولى ) ١٥٩٥ق.م( وا حت ل الحيثي لبابل ) ،(١٧ثم بدأ العصر البابلي الوسيط على يد
الكيشيين ).(١٨
ً
ﱠأما العصر البابلي الحديث فهو يشمل الس لة الكلدية ،حيث استغل )ںبوب صر( مںصبه حاكما على جںوب
ً
ب د الرافدين من قبل ا شوريين ليعلن ںفسه ملكا على ب د بابل عام  ٦٢٦ق.م.(١٩) .
ً
وقد دام هذا العصر زهاء القرن من ) ٦٢٦ــ  ٥٣٩ق.م( ويعد من أزهى العصور وأكثرها تقدما وتطورا ).(٢٠
ً
وقد ذكر هذا العصر وتطوراته وأحداثه الكتاب المقدس ،وعںد ا غريق فض عن المعلومات التي أثبتتها ںتائج
ُ
الحفريات في بابل والمںاطق ا خرى.
وبعد سقوط هذا العصر عام  ٥٣٩ق.م .اںتهى الحكم الوطںي في العراق واںتهى عصر ا ستق ل ليبدأ عصر
ً
ا حت ل ا جںبي بدءا من الفرس ا خمينيين الذين أسقطوا العاصمة بابل عام  ٥٣٩ق.م .بقيادة كورش الثاںي
الفارسي ا خميںي ).(٢١
ﱠ
ويبدو أن مديںة )رابيقوم( قد احتلت من قبل البابليين كما في الںص ا تي:
»في السںة الحادية عشر من حكم الملك حمورابي ،قام باحت ل مديںة رابيقوم« ).(٢٢
وقد اهتم حمورابي بطريق الفرات ںحو الغرب إلى مديںة ماري وإقليم )يمخد( ) ،(٢٣وهو الطريق الحيوي
لتجارة بابل الخارجية وخاصة مع مںاطق أعالي الفرات ).(٢٤
ﱠ
ً
ﱠ
فض عن ذلك فإن أحد ملوك )أشںوںا( ) (٢٥المدعو )سين أبوشو( يذكر بأںه أرسل ابنته زوجة إلى حاكم مديںة
رابيقوم ،وكما في الںص ا تي:
»السںة التي أرسل بها سين أبوشو ابنته إلى مديںة رابيقوم« ).(٢٦
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ﱠ
وقد ذكر الملك البابلي ںبوب صر) ٦٠٥ -٦٢٦ق.م( بأںه أخضع مدن الفرات دون مقاومة تذكر ،كما في الںص
التالي:
»في السںة العاشرة من حكمي وفي شهر أيار جںدت الجيش البابلي وتوجهت إلى مدن الفرات فلم تعترض
ب د سوخي ومديںة خںداںو« ).(٢٧
ﱠ
وبعد هذه الحملة أصبحت جميع ب د سوخي مقاطعة تابعة للدولة البابلية الحديثة ،ويذكر أن موقع مديںة ا ںبار
الحالي أصبح يعرف في ذلك العصر )العصر البابلي الحديث ٥٣٩ -٦٢٦ :ق.م( باسم )مشيك( أو )مسكين(،
وكان آںذاك مستوطن كبير ).(٢٨
ً
ﱠ
وذكر الملك البابلي ںبوخذ ںصر الثاںي ) ٥٦٢ -٦٠٥ق.م( أںه تسلم كثيرا من الهدايا من ب د سوخو.
ويذكر ا خباريون العرب روايات عدة ومتںوعة عن تأسيس مديںة ا ںبار وأن ںبوخذ ںصر هو مؤسس المديںة،
ﱠ ﱠ
إ أن هذه الروايات وا خبار بحاجة إلى دليل مادي يثبت ذلك.

اﻟﻤﺼﺎدر اﻟﻜﻼﺳﻴﻜﻴﺔ:
اںتهى العصر البابلي عام  ٥٣٩ق.م باحت ل بابل من قبل كورش الفارسي ا خميںي ،وذلك بسبب ا وضاع
ا قتصادية والسياسية والدينية المتردية ،وكثرة الثورات ضد الملك البابلي ںابوئيد ) ٥٣٩ -٥٥٦ق.م( الذي ترك
بابل في فوضى واستقر في مديںة )تيماء( كثر من عشر سںوات ثم عاد إلى بابل عام  ٥٤٦ق.م .ووجد الب د
في فوضى سياسية ودينية واقتصادية وقيام كورش الثاںي ببںاء إمبراطورية واسعة وكبيرة وتهديده لمديںة بابل حيث
زحف كورش ںحو الغرب ،فاجتاز ںهر الخابور باتجاه آسيا الصغرى ،ثم دخول ب د الرافدين إلى مديںة )سبار ثم
بابل( لتصبح الب د تحت حكم ا خمينيين من عام ) ٣٣١ -٥٣٩ق.م( ).(٢٩
لم تذكر المصادر التأريخية التي تںاولت المدة أع ه ما يشير إلى أسماء موضع أو مواقع مديںة ا ںبار التي
ُ
ً
ذكرت سابقا ،سواء )رابيقوم ،مسكن ،مشيك( ،أو أي تسمية أخرى .ولم يشر )زيںفون( ) (٣٠إليها في وصفه لطريق
العشرة آ ف في سںة  ٤٠١ق.م ).(٣١
وقد اںتهى العصر الفارسي ا خميںي بغزو ا سكںدر للشرق عام  ٣٣١ق.م .واںتصاره في موقعة أربيل )كوكمي (
وتوجه إلى بابل واستقبل فيها وأصبحت بابل عاصمته الشرقية ولكںه مرض ومات فيها عام  ٣٢٣ق.م .عن عمر
ً
 ٣٢عاما ).(٣٢
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وقد حدث صراع بين قادة ا سكںدر استمر لمدة طويلة ثم عقدت معاهدة بيںهما وتقاسما أم ك ا سكںدر
وأصبح العراق وسورية وإيران من حصة القائد سلوقس ،فبدأ العصر السلوقي في العراق عام  ٣١١ق.م .واںتهى
بحدود  ١٢٦ق.م .على يد الفرس الفرثيين ).(٣٣
لقد بدأ العصر الفرثي بكثرة الحروب بين الفرثيين والرومان وظهرت في هذه المدة الزمںية تسميات جديدة
لمدن على ضفاف ںهر الفرات ،فقد أورد ايسيدور الكرخي ) (٣٤في كتابه )المحطات البارثية( والذي يصف فيه
محطات التوقف المعروفة على امتداد ںهر الفرات في القرن ا ول المي دي تسمية لمديںة تدعى )بسيخاںا( ،وقد
ﱠ
ﱠ
ﱠرجح موسيل أن بسيخاںا هي ںفسها مديںة )ماسكين ،أو مشكن( إذ إن كلمة )ماسكين( هي الصيغة ا رامية
لكلمة بسيخاںا ).(٣٥
ً
وقد ذكر أحد المؤرخين الرومان وهو )بلںي ا كبر( الذي اهتم كثيرا بوصف ا ںهار في العراق والمدن التي
ً
ﱠ
تمر بها هذه ا ںهار ،فقد ذكر اسم )بسيخاںا( مرادفا سم )ا ںبار( وذلك عںد حديثه عن ںهر )الملك( وكيف أںه
تفرع عںد مديںة كبيرة تدعى )أكراںيس( خربها الفرس وهي قرب ا ںبار )بسيخاںا( ).(٣٦
اںتهى العصر الفرثي في العراق عام  ٢٢٦م ،على يد الساساںيين ،وبدأ عصر جديد هو ا حت ل الساساںي من
عام ) ٦٣٧ -٢٢٦م( وأصبحت مدن الرافدين ساحة صراع وحروب دامية بين الساساںيين والرومان .وقد ذكرت
ﱠ
بعض المصادر بأن مديںة ا ںبار قد بںيت في هذه المدة الزمںية ،إذ أمر الملك الساساںي )سابور ا ول -٢٤١
 ٢٧٢م( ببںاء مديںة بأرض السواد سميت )بزرج سابور( ،أو )بيروز سابور( ،أو )فيروز سابور( وتعںي :سابور
ً
المںتصر ،وذلك تخليدا ںتصاره على ا مبراطور الروماںي )كورديان( عام ) ٢٤٣م( ) ،(٣٧والبعض يرجع بںاء مديںة
ا ںبار الملك الساساںي )سابور الثاںي ٣٧٩ -٣١٠ :م( والذي يسمى في بعض الںصوص التاريخية )سابور ذو
ا كتاف( ).(٣٨
ﱠ
ومهما يكن من أمر صاحب مديںة فيروز شابور إن كان سابور ا ول أو سابور الثاںي فإن أعمالهم لم تكن إ

ﱠ

إعادة بںاء لمديںة قائمة أو بںاء بعض ا سوار وا براج ںتيجة الحروب مع الرومان.
وفي حملة ا مبراطور الروماںي جوليان على ب د الرافدين عام ) ٣٦٣م( يرد موضع ا ںبار باسم حصن )بريسا
ُ
ْ
ﱠ
بوراس( فقد ذكر أن جںود جوليان استطاعوا العبور إلى الضفة ا خرى من ںهر الفرات دون أن يںتبه إليهم الفرس
الساساںيين وںجحوا في محاصرة حصن بريسا بوراس واستولوا عليه بعد يومين ).(٣٩
وفي مصدر آخر فقد ذكر )أمياںوس مارسليںوس( مديںة ا ںبار باسم )بيروز سابور( ) ،(٤٠وكان وصف أمياںوس
ﱠ
ﱠ
لمديںة ا ںبار بأںها مديںة واسعة مكتظة بالسكان ويحيط بها الماء من كل مكان ںها مديںة مهمة وهي ثاںي
مديںة في العراق بعد طيسفون )المدائن( ).(٤١
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ﱠ
ومن الںاحية الدينية فإن مديںة ا ںبار كاںت تابعة ل برشية البطريكية )بيت آرامي( وعرفت أبرشية ا ںبار
بكثرة الكںائس وا ديرة مںذ القرن الرابع المي دي ،وزاد عددها بين ا ںبار والحيرة خصوصا بعد اعتںاق ملوك
المںاذرة للدياںة المسيحية ) .(٤٢وفي عام ٥٣١م يرد إليںا موضع مديںة ا ںبار بتسمية جديدة هي )آبارون( ) (٤٣وذلك
عںد قيام كسرى ا ول )أںوشروان( ) (٤٤بحملة عسكرية ضد الرومان إذ تحرك من طيسفون إلى مديںة )أبارون(
ا ںبار وذلك لفك حصار الرومان على مديںة )داراس( ثم غزا سورية وعاد.
ﱠ
وفي ںهاية عام ) ٥٩٠م( يذكر كسرى الثاںي ) (٤٥بأںه ﱠمر في إحدى حم ته العسكرية بطريق المستوطںتين
المحصںتين )أباريون( ا ںبار وأںاتون )عںه( ).(٤٦
وخ ل القرن السادس المي دي على ا رجح اتخذت المديںة اسمها الحالي والذي عرفت واشتهرت به وهو
ا ںبار.
ّ
وإن تفسير ا سماء خ ل هذه العصور التأريخية أمر طبيعي ںتيجة لعوامل سياسية وعسكرية ولغوية.

اﻟﺨﺎﺗﻤﺔ
بعد ا ںتهاء من البحث الموسوم »الفلوجة في الںصوص المسمارية والمصادر ال سيكية« .تم التوصل إلى
الںتائج ا تية:
ﱠ
 .١إن موقع مديںة الفلوجة على الضفة الشرقية لںهر الفرات كان له أهمية إستراتيجية واقتصادية ،وكاںت تعد
الشريان الحيوي لب د آشور وبابل وهي مںفذهم الرئيس إلى ب د الشام.
ً
ُ .٢عرفت مديںة الفلوجة في الںصوص المسمارية باسم )رابيقوم( وإن كثيرا من العلماء والباحثين قد أكدوا
ﱠ
بأن مديںة رابيقوم هي مديںة الفلوجة ںفسها والتي تمثل الحد الجںوبي قليم )سوخي( الذي يمتد من
)خںداںو( في الشمال الغربي قرب مديںة القائم الحالية حتى )رابيقوم( في الجںوب الشرقي وهي مديںة
الفلوجة الحالية أو قريب مںها.
 .٣وقد ورد اسم الفلوجة بصيغة )بلوكت (Pallukat :في ںصوص العصر البابلي وا شوري الحديثين ،وكذلك
مشتقة من المصدر ا كدي )بلكو (Palagu :أي :الفلج ،وتعںي :الںهر الصغير في سائر اللغات السامية،
وهي إشارة إلى ںهر الملك ،وقد عرفها ا راميون باسم )بلوكثا ،أو فلوكثا( وهي تتطابق مع قضاء الفلوجة على
الضفة اليسرى لںهر الفرات.
 .٤مديںة ا ںبار التاريخية التي تقع أط لها على بعد خمسة كيلومتر شمال غرب مديںة الفلوجة مع أطرافها
وتوابعها سميت بعدة أسماء باخت ف العصور وا زمان ،فقد سميت في العصر البابلي الحديث )٥٣٩ -٦٢٦
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ً
ق.م( باسم )ميشك ،أو مسكن( ،ثم أورد الفرثيون اسما آخر وهو )بسيخاںا( ﱠأما في العصر الساساںي فقد
عرفت باسم )فيروز -سابور(.
 .٥في العصر الروماںي عرفت هذه المںطقة باسم )بريسا بوراس( عںدما هاجم ا مبراطور الروماںي )جوليان(
مديںة ا ںبار عام )٣٦٣م(.
 .٦للمںطقة أهمية حضارية وشهدت صراعات الدولتين البابلية وا شورية ،ثم الصراعات الدولية بعد سقوط
بابل عام  ٥٣٩ق.م .وبدأ عصر ا حت ل ا جںبي )ا خميںي ،السلوقي ،الفرثي ،الساساںي(.
ً
 .٧اںتشرت الدياںة المسيحية في هذه المںطقة مںذ القرن الثالث المي دي وشهدت بںاء أديرة وكںائس وخصوصا
بعد اعتںاق ملوك المںاذرة للدياںة المسيحية ،وقد وردت أسماء لتلك المںطقة في تلك المدة الزمںية باسم
)أبارون( و)أباريون( ومع دخول القرن السادس المي دي عرفها التاريخ باسم )ا ںبار(.

ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﺮاﺟﻊ:
 .١ا حمد ،سامي سعيد ،العراق في كتابات اليوںان والرومان ،مجلة سومر ،مجلد ) ،٢٦بغداد(١٩٧٠ ،
 .٢ا عظمي،

طه ،حمورابي  ١٧٥٠ -١٧٩٢ق.م )بغداد :شركة عشتار .(١٩٩٠

 .٣أوبںهايم ،ليو :ب د ما بين الںهرين ،ترجمة :سعدي فياض عبد الرزاق) ،بغداد ،وزارة الثقافة وا ع م،
١٩٨١م(
 .٤أوتس ،جون :بابل تاريخ مصور ،ترجمة :سمير عبد الرحيم الجلبي) ،بغداد ١٩٩٠ ،م(
 .٥باقر ،طه :مقدمة في تأريخ الحضارات القديمة ،ج) ،١بيروت :دار الوراق للنشر ٢٠١٢ ،م(.
 .٦باقر ،طه :من تراثںا اللغوي القديم )بغداد :دار ﱠ
الوراق للنشر٢٠١٠ ،م(
 .٧باقر ،طه؛ وفؤاد سفر :المرشد إلى مواطن ا ثار والحضارة )وزارة ا رشاد :مديرية الفںون والثقافة الشعبية،
١٩٦٢م(.
 .٨باقر ،طه؛ وفوزي رشيد؛ ورضا جواد هاشم :تأريخ إيران القديم )بغداد ،جامعة بغداد١٩٧٩ ،م( :ص ٨٣
 .٩الجميلي ،عامر عبد  :المواقع الجغرافية لمںطقة ا ںبار في المصادر السومرية ،مجلة جامعة ا ںبار للعلوم
ا نساںية ،العدد ٢٠١٠ ،٤م
 .١٠الحموي ،ياقوت ،شهاب الدين أبو عبد

بن عبد

)ت ٦٢٦ :ھ( ،معجم البلدان) ،بيروت١٩٥٧ ،م(

 .١١رشيد ،قيس حسين :فيروز شابور )بغداد :دار الجواهري٢٠١٤ ،م(
 .١٢رميض ،ص ح سلمان :رابيقوم مديںة بابلية من ا لف الثاںي ق.م ،.أهميتها ،موقعها ،مجلة سومر ،مجلد
،٢٠٠٤ -٢٠٠٣ ،٥٢
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 .١٣الزيدي ،كاظم عبد

عطية :ب د سوخو في الكتابات المسمارية) ،دمشق٢٠١١ ،م(.

 .١٤ساكز ،هاري :قوة آشور ،ترجمة :عامر سليمان )بغداد ،مطبعة المجمع العلمي العراقي١٩٩٩ ،م(
 .١٥سفر ،فؤاد :المںازل الفرثية سيدور الكرخي ،مجلة سومر ،م ،٢ج١٩٤٦ ،٢م
 .١٦الطبري ،أبو جعفر

بن جرير )ت ٣١٠ :ھ( ،تاريخ الرسل والملوك ،تحقيق:

أبو الفضل إبراهيم،

)مصر(١٩٦٠ ،
 .١٧عبد  ،يوسف خلف :الجيش والس م في العصر ا شوري الحديث٦١٢ -٩١١ ،ق.م ،بغداد ١٩٧٧م
 .١٨كبنسكي ،كرتسين؛ لوكوںت :خردام مديںة جديدة على الفرات ا وسط )القرن ١٨ -١٧ق.م( ،منشورات
البحث والحضارة ،باريس١٩٩٢ ،م
 .١٩لويد ،سيتون ،آثار ب د الرافدين ،ترجمة سامي سعيد ا حمد )العراق :دار الرشيد ١٩٨٠م(
 .٢٠مارسيليںوس ،إمياںوس ،العراق في القرن الرابع المي دي ،ترجمة فواد جميل ،بيروت :دار العراق٢٠٠٨ ،م
.٢١

 ،حياة إبراهيم ،ںبوخذ ںصر الثاںي ) ٥٦٢ -٦٠٤ق.م() ،الجمهورية العراقية ،وزارة الثقافة وا ع م(١٩٨٣م

 .٢٢المحمدي ،زياد عويد سويدان ،التطورات السياسية في ب د الرافدين) ،العهد ا شوري الوسيط-١٣٦٥ :
 ٩١١ق.م( ،ﱠ
)عمان :دار أمجد٢٠١٥ ،م(
 .٢٣موسيل ،ألو :الفرات ا وسط رحلة وصفية ودراسات تاريخية ،ترجمة :صدقي حمدي وعبد المطلب عبد
الرحمن داود ،مراجعة :صالح أحمد العلي ،وعلي

المياح )بغداد١٩٩٠ ،م(

 .٢٤ںاجي ،عبد الجبار ،العںاصر الحضرية المتوفرة في موضع ا ںبار عںد التأسيس ،مجلة دراسات تأريخية
)بغداد ،بيت الحكمة ،العدد  ،١٣كاںون الثاںي ،آذار ،السںة الرابعة٢٠٠٢ ،م(
 .٢٥وردوںي ،المطران شليمون ،ابرشية ا ںبار ،مجلة ںجم الشرق ،مطبعة ا ديب البغدادي ،السںة الرابعة،
العدد ٢٠٠١ ،٢٧م
26. Russel, H. F. ``The Historical Geography to of the Euphrates and Habor According
)to the middle and Neo- Assyrian Sources, Iraq 47, (1985
27. Grayson, A, K: Assyrian Royal inscriptions, Wiesbaden, 1972
28. Weidner, E: Die Feldzuge und Bauten Tiglatpilesersl, Afo-vol 18, 1957- 1958
29. Layard, A.H. Inscription in the cuneiform character from Assyrian monuments,
London
30. Edzard, D, O; Die Zweite Zwischen, Zeit Babylon's, Wiesbaden, 1957

ﻫﻮاﻣﺶ اﻟﺒﺤﺚ:
) (١باقر ،طه :مقدمة في تأريخ الحضارات القديمة ،ج) ،١بيروت :دار الوراق للنشر ٢٠١٢ ،م( ،ص ٥٢٠ -٥١٧
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) (٢أوبںهايم ،ليو :ب د ما بين الںهرين ،ترجمة :سعدي فياض عبد الرزاق) ،بغداد ،وزارة الثقافة وا ع م١٩٨١ ،م( ،ص ٢٠٥؛
ساكز ،هاري :قوة آشور ،ترجمة :عامر سليمان )بغداد ،مطبعة المجمع العلمي العراقي١٩٩٩ ،م( ،ص ٧٧
) (٣المحمدي ،زياد عويد سويدان ،التطورات السياسية في ب د الرافدين) ،العهد ا شوري الوسيط ٩١١ -١٣٦٥ :ق.م( ،ﱠ
)عمان:
دار أمجد٢٠١٥ ،م( ،ص ١٤٦
) (٤سوخو ) :(Suhuسوخو  :suhuاسم مقاطعة وب د تقع على الفرات ،واقدم ذكر وردها في ںصوص س لة اور الثالثة )-٢١١٤
 ٢٠٠٤ق.م( بصيغة ) (ŠA.SU.HI.TUMKوفي العصر ا شوري الحديث اطلقوها واشاعوها على المطقة الممتدة حاليا بين قضاء
القائم وقضاء الفلوجه ومركزها )عںه( أو ما كاںت تعرف في العصور البابلية وا شورية القديمة بـ »آںات« ،أو »خاںات« ويعںي
ا سم في ا كدية )الثورة أو الهيجان أو التمرد( ومشتق من المصدر)سيخو( وكاںت ب د سوخو أو سوخي تمتد من مديںة })خںداںو(
القائم /الكرابلة /الجابرية /العںقاء{ شما وحتى مديںة رابيقو جںوبا وحكمتها س لة من  ١٠حكام كاںوا يلقبون بلقب )حاكم سوخو
وماري( .للمزيد يںظر :الزيدي ،كاظم ،ب د سوخو في الكتابات المسمارية ،ص٣؛ الجميلي  ،عامر عبد

المواقع الجغرافية لمںطقة

ا ںبار في المصادر المسماوية ،ص ٥٨؛ Russell.op.cit. p. 71

) (٥رشيد ،قيس حسين :فيروز شابور )بغداد :دار الجواهري٢٠١٤ ،م( ،ص ٩٥؛ الزيدي ،كاظم عبد
الكتابات المسمارية) ،دمشق٢٠١١ ،م( ،ص ٣؛ باقر ،طه :من تراثںا اللغوي القديم )بغداد :دار ﱠ
الوراق للنشر٢٠١٠ ،م( ،ص .٢٥٠

عطية :ب د سوخو في

)Russel, H. F. ``The Historical Geography to of the Euphrates and Habor According (٦
''to the middle and Neo- Assyrian Sources, Iraq 47, (1985). 57- 70

) (٧كبنسكي ،كرتسين؛ لوكوںت :خردام مديںة جديدة على الفرات ا وسط )القرن ١٨ -١٧ق.م( ،منشورات البحث والحضارة،
باريس١٩٩٢ ،م ،ص ٤
) (٨رميض ،ص ح سلمان :رابيقوم مديںة بابلية من ا لف الثاںي ق.م ،.أهميتها ،موقعها ،مجلة سومر ،مجلد  ،٢٠٠٤ -٢٠٠٣ ،٥٢ص
٤٥٥
) (٩للمزيد يںظر :الجميلي ،عامر عبد  :المواقع الجغرافية لمںطقة ا ںبار في المصادر السومرية ،مجلة جامعة ا ںبار للعلوم
ا نساںية ،العدد ٢٠١٠ ،٤م ،ص ٥٥
ً
ً
ﱠ
) (١٠من المعروف أن ا شوريين أسسوا كياںا سياسيا مع تأسيس )شمشي أدد ا ول  ١٨٧٢ -١٨١٣ق.م( الدولة ا شورية بعصرها
القديم ثم الوسيط ،ثم الحديث الذي اںتهى على يد التحالف الميدي -الكلداںي ،على ٦١٢ق.م .قم اںتهى الوجود ا شوري عام
٦١٠ق.م .للمزيد يںظر :عبد  ،يوسف خلف :الجيش والس م في العصر ا شوري الحديث٦١٢ -٩١١ ،ق.م ،بغداد ١٩٧٧م ،ص ٧؛
أوبںهايم ،ليو ،ب د ما بين الںهرين ،ترجمة :سعدي فيضي عبدالرزاق ،بغداد١٩٨١ ،م :ص ٢٠٥؛ المحمدي ،زياد عويد سويدان،
التطورات السياسية في ب د الرافدين ،ص ١٥٠ -١٤٥
) (١١قيس ،حسين رشيد ،فيروز شابور ،ص ٥٣؛ الجميلي ،عامر عبد  ،المواقع الجغرافية لمںطقة ا ںبار في المصادر المسمارية،
ص ٥٦ -٥٤
) (١٢أوبںهايم ،ليو ،ب د ما بين الںهرين ،ص ٤٦٢ -٤٦١
)Grayson, A, K: Assyrian Royal inscriptions, Wiesbaden, 1972, p.203. (١٣
)Weidner, E: Die Feldzuge und Bauten Tiglatpilesersl, Afo-vol 18, 1957- 1958, p 350 (١٤
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) (١٥رشيد ،قيس حسين ،فيروز شابور ،ص ٥٨
)Layard, A.H. Inscription in the cuneiform character from Assyrian monuments, (١٦
London, 85, PI.

) (١٧باقر ،طه :مقدمة ،ج ،١ص ٤٤١
) (١٨الكيشيين اقوام ںزحوا من جبال زاجروس ،من مںطقة لورستان ،واستقروا في مںطقة )عںه  ،خاںات قديما( ثم غزوا بابل
واقاموا س لة حاكمة في الب د عرفت باسم )س لة بابل الثالثة( التي دام حكمها ما يقارب )اربعة قرون( ١٥٩٥ -١١٦٢ق.م .للمزيد
يںظر :باقر ،طه ،مقدمة،ج ١ص٤٩٣؛ رشيد قيس حسين ،فيروز شابور ،ص٦١
) (١٩اوتس ،جون :بابل تاريخ مصور  ،ترجمة سمير عبد الرحيم الجلبي) ،بغداد  ١٩٩٠ ،م( ،ص.٩١
)(٢٠

 ،حياة إبراهيم ،ںبوخذ ںصر الثاںي ) ٥٦٢ -٦٠٤ق.م() ،الجمهورية العراقية ،وزارة الثقافة وا ع م(١٩٨٣م .ص٤٢ -٤١

) (٢١لويد ،سيتون ،آثار ب د الرافدين ،ترجمة سامي سعيد ا حمد )العراق :دار الرشيد ١٩٨٠م( ،ص٢٦١
)Edzard, D, O; Die Zweite Zwischen, Zeit Babylon's, Wiesbaden, 1957, p. 181. (٢٢

) (٢٣ا عظمي،

طه ،حمورابي  ١٧٥٠ -١٧٩٢ق.م )بغداد :شركة عشتار  ،(١٩٩٠ص ٧٢

) (٢٤ا عظمي ،حمورابي ،ص ٧٣ -٧٢
) (٢٥أشںوںا :من الدوي ت المهمة التي تأسست في العصر البابلي القديم في ا راضي الخصبة في المثلث المحصور ما بين دجلة
ً
وديالى وسفوح مرتفاعات زاجروس شرقا ،وسميت نسبة إلى مركزها أو عاصمتها المسماة )أشںوںا( ،تل أسمر ا ن .للمزيد ،يںظر:
باقر ،طه ،مقدمة ،ج ،١ص ٤٥٢؛ أوبںهايم ،ليو ،ب د ما بين الںهرين ،ص ٤٨٨
) (٢٦رشيد ،قيس حسين ،فيروز شابور ،ص ٦٤ -٦٣
) (٢٧الزيدي ،ب د سوخو في الكتابات المسمارية ،ص٨٤
) (٢٨باقر ،طه؛ وفؤاد سفر :المرشد إلى مواطن ا ثار والحضارة ،ص ٦
) (٢٩أوتس ،جون :بابل تاريخ مصور ،ص ٢٠٥ -٢٠٤؛ باقر ،طه ،مقدمة ،ج ،١ص ٦١١
) (٣٠زيںفون :قائد عسكري يوںاںي قاد الحملة التي أرسلها ا مير ا خميںي كورش ا صغر ںيابه عن أخيه الملك )أرتحشتا الثاںي
ﱠ
 ٣٥٩ -٤٠٤ق.م( وقد أدت أطماع ا مير كورش ا صغر إن يقود حملة ضد أخيه الملك أرتحشتا ،وكان اغلب جںود الحملة من
ا غريق المرتزقة وقد اشتهرت هذه الحملة بحملة العشرة ا ف اغريقي وقد اقترںت باسم زيںفون وهو القائد الذي عاد بالحملة
ً
بعد فشلها وموت كورش ا صغر اثںاء المعركة .وقد أعطى وصفا للمدن العراقية التي مر بها وألقى الضوء على جواںب مهمة من
أحوال الب د في أواخر العهد الفارسي ا خميںي ،وسمى هذا الكتاب باسم )آںاباسيس( ،أي :الصعود .للمزيد يںظر :جميل ،فؤاد:
زيںفون في العراق وحملة العشرة ا ف إغريقي ،مجلة سومر )بغداد١٩٦٤ ،م( ،مجلد  ،٢٠ص ٢٢٧؛ موسيل ،ألو :الفرات ا وسط
رحلة وصفية ودراسات تاريخية ،ترجمة :صدقي حمدي وعبد المطلب عبد الرحمن داود ،مراجعة :صالح أحمد العلي ،وعلي
المياح )بغداد١٩٩٠ ،م(
) (٣١باقر ،طه :مقدمة ،ج ،١ص ٦٤١
) (٣٢باقر ،طه )وآخرون( :تأريخ إيران القديم )بغداد ،جامعة بغداد١٩٧٩ ،م( :ص ٨٣

Page 500

DOI 10.18502/kss.v4i8.7201

AICHS

) (٣٣باقر ،طه )وآخرون( :تأريخ إيران القديم ،ص .٨٧ -٨٥
) (٣٤إيسيدور الكرخي :مؤرخ روماںي عاش زمن ا مبراطور الروماںي أغسطس سںة ) ٤٤ق.م( إلى بداية التاريخ المي دي ،وقد
ً
نسب إلى مديںة كرخس ) (Charaxأي :الكرخ ،والكرخ :كلمة يوںاںية ،تعںي :موطںا مسورا .وقد كان في الشرق في زمن اسيدور
ﱠ ﱠ
ﱠ
عدد من المدن المعروفة بهذا ا سم ،إ أن الباحثين يرجحون أںه يںتسب إلى )كرخ سفيںي( التي كاںت تقع على خليج البصرة،
)المحمرة الحالية(.للمزيد يںظر :سفر ،فؤاد :المںازل الفرثية سيدور الكرخي ،مجلة سومر ،م ،٢ج١٩٤٦ ،٢م ،ص ١٦٦ -١٦٥
) (٣٥موسيل ،الفرات ا وسط ،ص ٣٤٧
) (٣٦ا حمد ،سامي سعيد ،العراق في كتابات اليوںان والرومان ،مجلة سومر ،مجلد ) ،٢٦بغداد ،(١٩٧٠ ،ص ١٣٠ -١٢٩
) (٣٧باقر ،طه؛ وفؤاد سفر :المرشد إلى مواطن ا ثار والحضارة ،ص ٦؛
) (٣٨الطبري ،أبو جعفر

بن جرير )ت ٣١٠ :ھ( ،تاريخ الرسل والملوك ،تحقيق:

ص ٥٧؛ الحموي ،ياقوت ،شهاب الدين أبو عبد

بن عبد

أبو الفضل إبراهيم) ،مصر ،(١٩٦٠ ،ج،٢

)ت ٦٢٦ :ھ( ،معجم البلدان) ،بيروت١٩٥٧ ،م( ،م ،١ص ٢٥٧

) (٣٩موسيل ،الفرات ا وسط ،ص ٣٦٤
) (٤٠مارسيليںوس ،إمياںوس ،العراق في القرن الرابع المي دي ،ترجمة فواد جميل ،بيروت :دار العراق٢٠٠٨ ،م ص٢٦
) (٤١باقر ،طه؛ و سفر :المرشد إلى مواطن ا ثار والحضارة ،ص ٦
) (٤٢وردوںي ،المطران شليمون ،ابرشية ا ںبار ،مجلة ںجم الشرق ،مطبعة ا ديب البغدادي ،السںة الرابعة ،العدد ٢٠٠١ ،٢٧م ،ص
٢٥٢
) (٤٣أبارون :وهو مكان تجمع باخت ف الروايات سواء كان تںجمع ا سرى ،أو مكان تجميع الحبوب وخزںها .للمزيد ،يںظر:
ںاجي ،عبد الجبار ،العںاصر الحضرية المتوفرة في موضع ا ںبار عںد التأسيس ،مجلة دراسات تأريخية )بغداد ،بيت الحكمة ،العدد
 ،١٣كاںون الثاںي ،آذار ،السںة الرابعة٢٠٠٢ ،م( ،ص .٦٨ -٦٢
) (٤٤كسرى ا ول :وهو كسرى أںوشروان ،حكم بين سنتي )٥٧٩ -٥٣١م( ،موسيل ،الفرات ا وسط ،ص .٥٨٠
) (٤٥كسرى الثاںي :وهو كسرى أبرويز ،حكم بين سنتي )٦٢٨ -٥٩٠م( ،موسيل الفرات ا وسط ،ص ٥٨٠
) (٤٦رشيد ،قيس حسين ،فيروز شابور ،ص ٨٩ -٨٨
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اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ
إن لدراسة المديںة العربية التفصيلية ومديںة الفلوجة واحدة مںها لها مقومات وخصوصيه التي تميزها عن غيرها من
المدن اذ تمثل ںتاج ا نسان العربي المسلم والحيز الذي عايشه عبر ا جيال كاشفا التطور الذي عكس مستوى
ا نسان العربي الحضاري بكل أبعاده ،اذ تمتلك البيئة العمراںية العربية ا صيلة سمات ومقومات معمارية
وتخطيطية رائعة اكتسبتها من خ ل تلبية ا س ف لكل متطلبات الحياة التي كاںوا يعيشوںها ويحتاجوںها ضمن
عصرهم سواء أكاںت اجتماعية أم ثقافية أم طبيعية والتي جاءت ضمن مبادئ الدين ا س مي السمحة متوجة
لها ،فكاںت بذلك شاخصا ماديا معبرا وبكل صدق عن الهوية العربية أمام مختلف الحضارات التي عاصرتها.
على أن عامل ا حتكاك مع الحضارات المعاصرة بدايته من ا حت ل ا ںكليزي وبروز تيارات معمارية
وتخطيطية عالمية وغربية حملت مفاهيم جديدة ومختلفة تماما عن السياق الذي سارت عليه سابقا ،إثر بدوره في
الواقع العمراںي المعاصر على بيئتںا العمراںية ا صيلة ںتيجة للتفاعل الحضاري غير المتكافئ بين ا ثںين وغياب
الفهم السليم لهذه المفاهيم ا مر الذي أفقدںا قدرتںا على ضمان متابعة الهوية العمراںية العربية لمسيرتها ا صيلة
وتخبطها ما بين الںقل الكامل للقديم أو التقليد ا عمى لما هو غربي وحديث.
ان السبب الحقيقي وراء حالة التخبط التي يعاںيها المعماريون العرب ما بين التبعية للماضي او ا ستںساخ
من الغرب هو غياب الفهم الصحيح ل ثںين معا على حد سواء وغياب ا ستراتيجية السليمة في عملية الموازںة
بيںهما ،وهذا ما أوقع المديںة العربية في حالة من التعددية الهائلة لمرجعية الهوية العمراںية والتي سببت بدورها
حالة من التشتت البصري والفكري ،وقد تمت الدراسة الهوية العمراںية من خ ل دراسة العںاصر الحضارية
والهيكل التخطيطي واستعما ت ا رض الحضرية ومن ثم قراءة المشهد الحضري لكل مرحلة زمںية وفق المحاور
التالية:
اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻻول :اﻟﻬﻮﻳﺔ اﻟﻌﻤﺮاﻧﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻲﻧ :اﻟﻬﻮﻳﺔ اﻟﻌﻤﺮاﻧﻴﺔ ﻟﻠﻤﺸﻬﺪ اﻟﺤﻀﺮي ﺿﻤﻦ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﻌﻬﺪ اﻟﻌﺜﻤﺎﻲﻧ
اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻟﺚ :اﻟﻬﻮﻳﺔ اﻟﻌﻤﺮاﻧﻴﺔ ﻟﻠﻤﺸﻬﺪ اﻟﺤﻀﺮي ﺿﻤﻦ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﻌﻬﺪ اﻟﻤﻠﻜﻲ
ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﺒﺤﺚ:

تكمن مشكلة البحث ا ساسية في وجود قصور معرفي في مفهوم الهوية العربية اںعكس على غياب ا مكاںيات
المحلية لمواجهة تأثيرات الفكر الغربي وتأثيراتها في العمارة المحلية وفقدان ا خيرة لخصائصها المميزة التي تعبر
عن الزمان والمكان والبيئة والمجتمع ،وعدم استغ ل المفردات البيئية بوصفها تحو ت في العمارة العربية
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ً
المعاصرة ضمن التقاليد العربية ا جتماعية واںعكاسات كل ذلك سلبا على الهوية العمراںية المحلية ،والى وجود
حالة من ا رباك تؤثر على ترابط مكوںات الشكل الحضري
ﻓﺮﺿﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ:

بما ان مشكلة البحث هي )الهوية العمراںية العربية للمشهد الحضري لمديںة الفلوجة في العهدين العثماںي
والملكي( فان فرضية البحث يمكن صياغتها بان الهوية العمراںية السليمة معبرة عن واقع مجتمع باحترام الموروث
العمراںي وا لفة التي تجمع ما بين القيم التي يحملها المجتمع وللمشهد الحضري لكل مرحلة عمراںية.
ﻫﺪف اﻟﺒﺤﺚ:

• استخ ص مؤشرات تحقيق الهوية العمراںية العربية ا صيلة لكل مرحلة عمراںية
• توضيح فكرة الحيوية الحضرية ومستوياتها ،وكيفية تأثير الںظام العضوي عليها با عتماد على آليات الںظام
العضوي في عملية التخطيط.
• اجراء قراءة للشكل الحضري والمعماري ومحاوله استخ ص اهم العںاصر الداخلة في تكويںهما لكل مرحلة
زمںية في العهدين العثماںي والملكي.
أﻫﻤﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ:

• التأكيد على ان العمارة التقليدية تتسم بالتطبيق الفكري.
ً
• اعتماد البيئة التقليدية بمںهجها الفكري بوصفها موجها للتواصل وهو ضرورة لتحقيق عمارة اس مية معاصرة.
ً
ً
• ان التواصل يؤدي فع رئيسيا في عملية التحول بالبيئة العمراںية المعاصرة.
• ان المديںة العراقية هي مديںة اصيلة ذات بنية عمراںية متواصلة

اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻻول :اﻟﻬﻮﻳﺔ اﻟﻌﻤﺮاﻧﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ان لمفهوم الهوية اثرا كبيرا في تحديد طريقة ادراكںا للمحيط العمراںي الذي ںعيش فيه واسلوب تعاملںا معه،
وترتبط الهوية العمراںية بخصوصية المكان ومحاكاتها للمںاخ المحلي لكل للمديںة وارتباطها بعامل الزمان أيضا
من خ ل اںتقائيتها ومحاكاتها للتراث المحلي ،فض عن خاصيتها في ا بتكار المعماري ،إذ إن الهوية العمراںية
تتأثر بالزمن أي اںها ديںاميكية ،معںوية وهذا ما يمںحها القدرة على ا بتكار المعماري وان المںاخ هو احد العوامل
المهمة في و دتها وهذا يحقق لها سمة ا متياز عن الغير ) ،(١كما ان محاكاتها للتراث المحلي بعد فهمه يعد احد
Page 504

DOI 10.18502/kss.v4i8.7202

AICHS

السبل لتحقيقها فالهوية هي التي تجعل مكاںا ما مميزا عن غيره من أ ماكن ومألوفا في ںفس الوقت فض عن
ارتباطها بعامل المعںى.
ويعد المشهد الحضري هو الفن الذي يتم من خ له ا بصار أو المشاهدة لكل ما له ع قة في إثارة الذاكرة
والتجربة لما تبصره العين المجردة وتدركه ا حاسيس البشرية .لتںظيم مشهد حضري هںاك محددات ومؤشرات
عامة توفر للمصمم إمكاںية تحقيق خصائص معيںة في المشاهد الحضرية للبيئة الحضرية المراد تصميمها إذ يتم
تحديد صيغ لترتيب الع قات بين العںاصر من جهة ،مقابل الخصائص التعبيرية التي تثيرها هذه ا وضاع من
الع قات من جهة أخرى ) ،(٢وتكتسب مكوںات المشهد الحضري وخصائصها البصرية أهمية كبيرة في دراسة أي
مشهد حضري ،ںها تعطي ل شكال والتكويںات المعمارية ،وهي التي يستطيع المتلقي يشاهدها ويدركها سيتم
التعرف على هذه المكوںات وأهميتها في تكوين صورة المشهد الحضري من خ ل ا ط ع على بعض الطروحات
المعمارية ذات الع قة بالتصميم الحضري ).(٣
وان لخصائص البيئة العربية الصحراوية أحد السمات المميزة للنسيج الحضري في المدن العربية ا س مية،
إذ اصبحت الحلول والمعالجات الحضرية والمعمارية التي يلجأ اليها المعمار العربي المسلم للتكيف مع هذه
العوامل من الصفات الم زمة للتكويںات المعمارية والفضاءات الحضرية ،وليس من الغريب ان ںجده يجهد
ںفسه في البحث عن الظل والظ ل والماء والخضرة بعيدا عن لهيب الشمس المحرقة ورمال الصحراء ال هبة،
ومن ضمن المعالجات المعمار العربي لجئ قدر ا مكان الى حماية هذه المسالك والفضاءات بالتظليل وجعلها
ملتوية وضيقة تتشتت فيها الرياح ال هبة المحملة بالغبار والرمال والسموم ) ،(٤حيث يسعى الى اكتشاف الشكل
المثالي الذي يحقق مايكرو مںاخ م ئم لمتطلبات ا نسان الفيزيائية والسيكولوجية وضمن حدود الراحة البيئية
وبا عتماد قدر ا مكان على الوسائل الذاتية في السيطرة على قوى الطبيعة القاسية وتأثيراتها.
فالعمارة العربية ا س مية كما يصفها الكثيرون عمارة تںظر الى الداخل حيث ساعد هذا التكوين على تقليل
السطوح المعرضة ل شعاع الشمسي المباشر الى اقل ما يمكن مع توفير اكبر قدر ممكن من الظ ل فادى بذلك
الى تقليل الطاقة الحرارية الںافذة الى المباںي وخفض درجة حرارة الهواء في ا زفة الضيقة والمظللة ،مقارںة مع
درجة حرارة الفںاءات الداخلية المفتوحة التي تستلم كميات اكبر من ا شعاع الشمسي مما يؤدي الى تخلخل
واںخفاض في الضغط الجوي داخل الفںاء مقارںة بالزقاق مما يساعد على خلق تيارات هوائية تعمل على تلطيف
المںاخ في المديںة ) ،(٥إذ توفر ظروف مريحة نسبيا لحركة السابلة من السكان ول ںتقال بين ازقة وفضاءات
المديںة وتںعكس هذه العملية في الليل بسبب سرعة الفںاء في تصريف الحرارة المںبعثة من الهيكل ا نشائي
لسعة حجمه الفضائي مقارںة بالزقاق.
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اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻲﻧ :اﻟﻬﻮﻳﺔ اﻟﻌﻤﺮاﻧﻴﺔ ﻟﻠﻤﺸﻬﺪ اﻟﺤﻀﺮي ﺿﻤﻦ ﻣﺮﺣﻠﺔ
اﻟﻌﻬﺪ اﻟﻌﺜﻤﺎﻲﻧ:
مثلت المںطقة المحيطة بموضع الفلوجة شهدت حركة واسعة في استقطاب الهجرات البشرية واقامة المستوطںات،
يتمتع موضع المديںة بخصائص جغرافية مكںتها من الںمو وا زدهار وممارسة العديد من الوظائف ،فهي تقع في
بقعة خصبة ،وأںهارها كثيرة وصالحة للم حة ،وتعد مںطقة الدراسة حلقة وصل بين أشهر الطراق التجارية للعراق
با قاليم والدوي ت المجاورة ،وكاںت القوافل التجارية تسلكها مںذ ابعد عصور وهو طريق المؤدية الى ا قاليم
الغربية ).(٦
كاںت مديںة الصق وية في العهد العثماںي هي المركز ا داري قبل نشوء مديںة الفلوجة بسبب قربها من مديںة
ً
ا ںبار التاريخية فض عن قربها من ںقطة التقاء ںهر الفرات بجدول الكرمة )الصق وية حاليا( والذي يوصل ںهر
الفرات بںهر دجلة ،وهو يربط بغداد بمدن الفرات ا على واںتهاءا بعاصمة الخ فة العثماںية استںبول وفي الربع
ا خير من القرن التاسع عشر أصاب ا همال مرافق الري ،وكان إهمال الم حة الںهرية سببا في فقدان أهميته
ا تصالية ںظير ا هتمام بالطرق البرية وخاصة الطريق البري الذي يربط بغداد مع ب د الشام فصار الطريق الرئيس
في التجارة ،فأدى ذلك إلى تدهور مديںة الصق وية وقلة أهميتها التجارية ).(٧
كاںت الفلوجة قرية تابعة لںاحية الصق وية التي أقدم العثماںيون على تأسيسها سںة  ١٨٧١والتي اتبعت إداريا
لقضاء الرمادي ضمن تشكي ت سںجق بغداد ،واشتهرت سكان الفلوجة بتقديم الخدمات للمسافرين وازدادت
أهميتها مع قيام الوالي مدحت باشا ببںاء الطريق البري وانشاء جسرا خشبيا سںة  ،(٨) ١٨٨٥وكان الطريق في بادئ
ا مر يسير بمحاذاة جدول ابي غريب ثم عدل بعد ذلك ليأخذ شكله المستقيم الحالي ويمر هذا الطريق بموضع
الفلوجة الحالي ،مما ادى الى ںمو الفلوجة على حساب مديںة الصق وية ،وںظرا همية المديںة وتوسعها العمراںي
ً
قدم مجلس بغداد الى الحكومة المركزية في استںبول سںة  ١٨٩٥مقترحا بان تصبحت الفلوجة ںاحية بد عن
الصق وية ،فقد باتت ا خيرة قرية تابعة لها بعد اںتهاء أهميتها إداريا لقضاء الدليم )نسبة إلى عشائر الدليم التي
تسكںه( ضمن تشكي ت سںجق بغداد ،وقد تم في السںوات المحصورة بين  ١٩١٧-١٩٠٠بںاء عدد من الدور بعد
ً
بںاء مقر ںاحية الفلوجة مقابل جامع كاظم باشا ودار اول مدير للںاحية وهو بصيرت أفںدي الذي كان مديرا لںاحية
الصق وية ،وتبع ذلك بںاء عدد من الدور للموظفين ا تراك ،وكاںت تضم أربعة خاںات وث ثة مقاهي ،وتلغرافا
واحدا ،مع )مكتب( للتعليم ا بتدائي فض عن اںتشار عدد من الكتاتيب سميت بأسماء الم لي ) ,(٩ولم تكن
الفلوجة في ذلك الوقت تضم تكت سكاںيا كبيرا فقد كاںت تشتمل على ما يقرب مائيين دار بعد ان هاجر إلى
الفلوجة بعض من سكںة المںاطق المجاورة و سيما من الصق وية والرمادي ومدن أعالي الفرات ).(١٠
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اعتمد تخطيط هذه المرحلة ںظام الحارات فلكل حارة ںواة ،اذ مثل خان الم عويد حمود وجامع كاظم باشا
في الجزء الغربي من حي السراي مراكز ںويات للںمو ،فقد بںيت حولها المںازل بشكل مت صق وذلك لسهولة
الوصول ،وقد استمر التوسع البطيء دون خطة مسبقة  ،Unplanningفي ا تجاه الشمالي )الجزء الغربي من
حي الحصوة القديمة( إذ تميزت هذه المرحلة بغياب الممارسات التخطيطية المقدمة من جهات رسمية مختصة
بتخطيط المدن ،مما اسهم في ان تصبح قطع ا راضي غير مںتظمة في شكلها ومساحتها فض عن تداخلها تحت
تأثير ںظام الشوارع العضوي ) ،(١١وبهدف استيعاب خصائص هذه المرحلة يمكن دراستها وفق.

أوﻻ :اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﺤﻀﺮﻳﺔ ﻟﻠﻤﺸﻬﺪ اﻟﺤﻀﺮي
 :١ﻧﻬﺮ اﻟﻔﺮات
ان وقوع الفلوجة على ںهر الفرات الدائم الجريان وتحديدا على الجاںب ا يسر مںه وفر كميات من الماء للنشاطات
البشرية كافة داخل المديںة ،إن توافر كمية كافية من المياه في الموضع يعد من العوامل المهمة التي يجب ان
تؤخذ بںظر ا عتبار في اي مديںة ،اذ ان لںهر الفرات في توحيد ںواتي المديںة الجامع الكبير وخان عويد حمو،
ً
واثر في شكل المديںة مںذ نشأتها فجعله مستطي ويتصل بها من جاںبها الغربي ،وعزز من وظيفتها التجارية
والخدمية ،اذ تںتشر على ضفته مباںي ادارة السراي والحامية العسكرية والجامع الكبير واعداد كبيرة من الخاںات.
 :٢اﻟﺠﺴﺮ اﻟﻘﺪﻳﻢ )ﺟﺴﺮ اﻟﻘﻮارب(
ويعد من أبرز معالم المديںة ،وأشار إليه معظم الرحالة بںوع من ا هتمام ںه المعبر البري الوحيد الذي يربط
العاصمة بغداد بب د الشام ،ولتسهيل عملية سير القوافل القادمة من الشام والذاهبة إليها ،أسس العثماںيون جسرا
خشبيا سںة  ،١٨٨٥اذ قامت الدائرة الهںدسية لدائرة بلدية بغداد الثالثة بأعمال ںصب الجسر الخشبي على ںهر
ُ
ُ
الفرات صورة ) ،(١كاںت الية تشييد وتںصيب الجسر من قوارب تثبت الواحدة الى جںب ا خرى ،ثم ترصف
عليها الواح خشب مطلية بالقار يتم تأمين الواحد مںها ل خر بواسطة مواد رابطة .ويتم ا مساك بعموم الجسر
ُ
موقعيا من خ ل كاب ت تربط بشكل راسخ بضفتي الںهر ،فيما يتم وضع المراسي للجسر عںد مجرى الںهر ).(١٢
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صورة ) (١صورة توضح الجسر الخشبي الذي أنشأه العثماںيون عام ١٨٨٥
المصدر :أرشيف بلدية الفلوجة
 :٣اﻟﺠﺎﻣﻊ ﻛﺎﻇﻢ ﺑﺎﺷﺎ )اﻟﺠﺎﻣﻊ اﻟﻜﺒﻴﺮ(:
مثلت ا رض الممتدة من رأس الجسر الخشبي الى بداية ا رض الزراعية المسماة فيما بعد بـ )الب وي( مسجلة
باسم الضابط العثماںي الفريق كاظم باشا ،فقد تمت موافقته على بںاء مسجد صغير وسمي هذا المسجد )مسجد
الوقف( ،يؤدي مهمته للمدة ) ،(١٨٩٨ - ١٨٨٥ںه في سںة  ١٨٩٨تم اكتمال بںاء جامع كاظم باشا الكبير )جامع
ً
الفلوجة الكبير حاليا( صورة ) ،(٢وتم هدم المسجد الصغير )مسجد الوقف( ںتفاء الحاجة اليه حيث إںه قريب
جدا الى جامع كاظم باشا الكبير.

صورة ) (٢صورة توضح جامع كاظم باشا )الجامع الكبير( لسںة ١٨٩٨
المصدر :أرشيف بلدية الفلوجة

Page 508

DOI 10.18502/kss.v4i8.7202

AICHS

 :٤ﺧﺎن ﻋﻮﻳﺪ ﺣﻤﻮ
إن كلمة الخان هي لفظة أعجمية معربة ،وتعںي المكان الخاص بإقامة التجار والمسافرين وحفظ أمتعتهم
وبضائعهم ،وأصبحت في أحيان كثيرة ںواة لقيام قرى أو مدن بالقرب مںها ،تم تأسيس خان الفلوجة هذا من قبل
َ
السيد عويد بن حمو ،الذي ق ِدم من الصق وية ،على مقربة من الشط )ںهر الفرات( بمسافة تزيد عن ) (١٠أمتار،
وعلى مقربة من صدر الجسر الخشبي العثماںي ،وكان الخان عبارة عن صحن واسع مكشوف ،تحيط به حجرات
تستخدم كمخازن ل ع ف والمستلزمات ا خرى ،مع عدة )طو ت ومعالف( لربط الخيول والحيواںات صورة
) ،،(٣وتوجد حجرات أخرى في طابق فوقها قامة المسافرين والںز ء ،وكاںت مساحة الخان حوالي ) (١٢٥٧متر
مربع ،وأرض الخان أصبحت مسجلة باسم عويد بن حمو وفق سںد خاقاںي عثماںي مؤرخ في سںة .(١٣) ١٨٩٦

صورة ) (٣صورة توضح الجسر خان عويد حمو لسںة ١٨٩٦
المصدر :أرشيف بلدية الفلوجة
 :٥ﻗﻠﻌﺔ اﻟﺴﺮاي
مبںى السراي العثماںي شيد في  ١٨٩٨ليكون مقرا دارة الفلوجة وكان المقر يقع مقابل جامع كاظم باشا جعله
المشير كاظم باشا مقرا لقوة صغيرة من الجںدرمة العثماںية الخيالة بأمره العريف التركي )سليمان أغا( ومستودع
لخزن قوت الجيش لغرض ضبط أمن المديںة وا راضي الزراعية التي يملكها المشير وتم تحويلة حقا الى اول
مركز شرطة صورة ).(٤
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صورة ) (٤صورة توضح قلعة السراي لسںة ١٨٩٨
المصدر :أرشيف بلدية الفلوجة

ﺛﺎﻧﻴﺎ :اﻟﻬﻴﻜﻞ اﻟﺘﺨﻄﻴﻄﻲ ﻟﻠﻤﺪﻳﻨﺔ
تميزت خطة المديںة بمواصفات خطة المديںة العربية اذ ںمت في هذه المرحلة بصورة عفوية تفتقر الى
التخطيط ) ،(١٤وبشكل طولي على امتداد شط الفرات وتميزت بالتكتل الشديد  Compactوبكثافة سكںية ومعمارية
عالية قللت ليس من مساحة الفضاءات الفاصلة بين الدور المت صقة ،والمحتشدة ،فحسب وإںما من مساحة
ممرات الحركة )ا زقة( التي تميزت بالتدرج وا لتواء والضيق وا ںغ ق أحياںا.
 :١ﻧﻤﻂ اﻟﺸﺎرع:
اتصف ںظام الشوارع في هذه المرحلة باںه ںظام عضوي تميز با زقة الضيقة المتعرجة التي

تتبع ںظاما واحدا

من حيث ا تساع وا تجاه ،كما يكون العديد مںها ذا ںهايات مغلقة  Cul-De-Sac،بتدرج هرمي متعاقب من العام
الى الخاص ،ويتراوح عرض هذه المسالك بين ٥٠سم و ٦متر ،اذ ان الںمط العضوي يحتم على ازقة هذه المںطقة
ان تكون:
أ :ﺿﻴﻘﺔ-:
وبتفاعل هذه السمة التي يمتلكها الزقاق مع ا بنية السكںية الصماء ذات ا رتفاع الطابقين من حوله وبوجود
الزخارف والشںاشيل فان هذا يلي:
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• ا عتبارات المںاخية )البيئة( :وذلك بمںع اشعة الشمس من الدخول الى هذه ا زقة فتبقى مظللة طوال
الںهار ومحتفظة بالهواء البارد.
ً
• ا عتبارات ا جتماعية :بجعلها ازقة خاصة تستخدم من قبل سكان المںطقة حصرا.
• ا عتبارات المعمارية :مراعاة المقياس ا نساںي حيث يعتمد ا نسان كمقياس في تكويںها وتشكلها ,كما
ان اںفتاح هذه ا زقة الضيقة على الساحات الصغيرة الرحبة والخاصة باهل المںطقة في ںهاية كل زقاق يوفر
عںصر المفاجئة للماشي عںد اںتقاله من فضاء ضيق الى فضاء واسع واںفتاحه المفاجئ على السماء.
ب :ﻣﻠﺘﻮﻳﺔ- :
فهي من خ ل هذا ا لتواء تخدم الںواحي المعمارية من حيث استمتاع المارة بمںظر الشںاشيل والزخارف
الموجودة على واجهات الدور وبالتالي اغںاء البصر بباںوراما ا شكال المعمارية الجميلة المتدفقة على طول
المسار ،اضافة الى الدور التي تلعبه هذه ا لتواءات في المحافظة على خصوصية سكان المںطقة من الغرباء أي
إںها تخدم عںصر الخصوصية ا جتماعية.
 :٢ﻧﻤﻂ اﻟﺒﻨﺎء وﻗﻄﻊ اﻻراﺿﻲ:
يتميز ںمط البںاء في هذه المرحلة بسيادة الطابع المحلي الذي يحمل خصائص النسيج التقليدي من حيث
التصميم ووضع المعالجات الفںية والمعمارية فض عن خصوصية الشكل التي اعطت بعض الصفات مثل عدم
اںتظام في المساحة وشكل القطعة والتداخل في الوحدات المعمارية وعدم ترك فضاءات بين وحدة معمارية
واخرى )التماسك في الوحدات المعمارية( استيعابا للظروف البيئية ،وقد ساد في هذه المرحلة استعمال مواد
بںاء محلية مثل الطابوق والطين واللبن في بںاء الجدران ،فض عن الطابوق المںقول من مديںة ا ںبار ا ثرية في
بںاء ،اما السقوف فكاںت تشيد من جذوع الںخيل وا عمدة الخشبية والحصران والقصب والبردي ،صورة ).(٥
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صورة ) (٥صورة أوضح ںمط البںاء وقطع ا راضي في العهد العثماںي
المصدر :أرشيف بلدية الفلوجة
 :٣ﻧﻤﻂ اﻟﻮﺣﺪات اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ:
ً
كان طراز السكن في نشأة الفلوجة الحديثة ّ
يكيف بما ي ئم الواقع الطبيعي بحسب ما كان متاحا من فںون معمارية
ً
ً
ابتدع معماريوها ش خارجيا للسكن يؤمن التخفيف من حدة اشعة الشمس على المںزل ،وقد كاںت بعض
مںازل الفلوجة تضم في داخلها اقبية يقيل بها اصحاب المںزل تتيح درجة حرارة مںاسبة مع استخدامهم للمراوح
ً
اليديوية المحاكة من سعف الںخيل ،وقد راعى المعماريون ايضا ان يكون الشكل الخارجي شںاشيل صورة )،(٦
ً
لتؤدي وظائف معيںة تتعلق بواقع الع قات الجيروية  Neighborhood relationفي وقتها فض عما تؤديه من
وظائف خارجية تتعلق بںظام المحلة العربية ).(١٥
فقد تمثلت الحلول والمعالجات التصميمية إزاء المںاخ الحار للمںطقة من خ ل ع قة الكتلة با جزاء والمتمثلة
بع قة البيت ككل بالسرداب وع قة الفتحات الداخلية الكبيرة بالفںاء الوسطي الذي تطل عليه وتأخذ مںه الظل
والبرودة وع قة الفتحات الداخلية الكبيرة بالفںاء صغر الفتحات الخارجية )فتحات الواجهات( وذلك بهدف
السماح للساكن با حتفاظ بالهواء البارد داخل الغرفة وتقليل ا شعة الشمسية الساقطة عليها قدر ا مكان ،فض
ً
عن وجود وظيفتها ا جتماعية المتمثلة في عدم اںكشاف سكان الدار للسابلة ،واخيرا ع قة هذه المںظومة ككل
بعںصر البادكير )ملقط الهواء( وهذا كله ضمن دراسة عميقة لحركة الهواء ما بين الداخل والخارج ضمن مںطقة
ذات مںاخ حار وواقعة على الںهر ).(١٦
ً
ً
وع وة على ما سبق تمتلك جدران الطابق ا رضي والسرداب سمكا مضاعفا بمقدار ) (٥٠سم لخدمة مفهوم
ً
العزل الحراري للمسكن من خ ل احتفاظه بالهواء البارد ومںع تسربه إلى الخارج فض عن توفير متاںة إنشائية
ً ً
جيدة للمبںى مع احتفاظ جدران الطابق ا ول بسمك ) (٢٤سم لكي تشكل عبئا وثق على ا سس مع توظيف
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المسافة المتبقية من هذه الجدران غراض خزن الحاجات المںزلية ،ف يوجد قرار تصميمي دوںما دراسة بيئية
اجتماعية ومعمارية شاملة.
اﻟﺷﻧﺎﺷﯾل ﻓﻲ اﻟوﺣدات اﻟﺳﻛﻧﯾﺔ

اﻟﺷﻧﺎﺷﯾل ﻓﻲ ﺧﺎن ﻋوﯾد ﺣﻣو

صورة ) (٦صورة أوضح ںمط الوحدة السكںية في العهد العثماںي
المصدر :أرشيف بلدية الفلوجة

ﺛﺎﻟﺜﺎ :اﺳﺘﻌﻤﺎﻻت اﻷرض
من خ ل دراستںا للسمات العمراںية للنسيج الحضري للمديںة في العهد العثماںي ںجد ان تلك السمات أںتجت
نسيجا عضويا يسمح بالتعايش الوظيفي ب حدود فاصله بين الوظائف الحضرية،اذ ںجد ا سواق متصلة با حياء
السكںية والمؤسسات ا جتماعية مما اكسبها خاصية الدمج والتںاسق بين وظائفها مما ييسر لساكںيها التںقل سيرا،
ً
ً
ً
إن نسيج المديںة بمساحتها القليلة البالغة ) (١٦.٧٤هكتارا كان ںابعا من حاجات السكان المختلفة ومعدا للتعايش
او التجانس الوظيفي ،اذ لم يكن هںاك تںطيق واضح او حدود بين وظائفها الحضرية ،فا سواق متصلة بمح ت
السكن والخدمات ا جتماعية من مساجد وجوامع ومدارس وحمامات موزعة على كامل الفضاء الحضري الذي
ً
ً
ّ
ومكن ساكںيها من التںقل بسهولة ).(١٧
اكسبها اںدماجا وتںاسقا بين وظائفها
من الخريطة ) (١والجدول ) (١والشكل ) (١ںجد ان البنية الوظيفية لمديںة الفلوجة تميزت بتداخلها خ ل
هذه المرحلة حيث تجمعت مختلف الوظائف حول ںواتين هما الجامع الكبير وخان عويد حمو وتوزعت هذه
ا ستعما ت على محلتين هما السراي والحصوة القديمة التي ضمت مختلف الوظائف واستحوذ ا ستعمال
السكںي على اكبر مساحة اذ بلغت ) (١١.٨٨هكتار شغلت نسبة ) % (٧١.٠من المديںة ،اما ا ستعمال التجاري
فتعد هذه الوظيفة من اهم الوظائف التي احتوت بها المديںة حيث كاںت المںطقة التجارية تتمثل بالسوق
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الكبير لتوفير السلع والحاجات الصںاعي فكان مقتصرا على الصںاعات الحرفية التي توطںت جںبا الى جںب مع
المؤسسات التجارية وشغلت مجموع مساحتها ) (٠.٤٧هكتار بنسبة ) % (٢.٨من المساحة الكلية هذا فض عن
خان عويد حمو مساحتها ) (٠.١٣هكتار مثل نسبة ) % (٠.٨من المساحة الكلية ،فض عن الشوارع العضوية
بأںواعها السالكة ذات الںهايات المفتوحة والمغلقة شغلت مساحة ) (٣.٩٠هكتار ومثلت نسبتها ) % (٢٣.٣من
المساحة الكلية ،اما ا ستعما ت الخدمية وتتمثل بجامع كاظم باشا شغلت مساحة ) (٠.٢٥هكتار ومثلت نسبتها
) % (١.٥من المساحة الكلية ،وقلعة السراي مركز للجںدرمة )الشرطة( شغلت مساحة ) (٠.١١هكتار ومثلت نسبتها
) % (٠.٦من المساحة الكلية ،و يوجد مدارس في هذه المرحلة فقط مدرسة دينية وهي المدرسة ا صفية في
الجامع الكبير ،وهي للتعليم ا م ئي وحفظ ما تيسر من القران الكريم والسںة الںبوية الشريفة.

خريطة ) (١استعما ت ا رض الحضرية لمديںة الفلوجة لسںة ١٩١٧
المصدر :وزارة البلديات ،دائرة التسجيل العقاري ،أرشيف الخرائط ،القسم الفںي ،خارطة مديںة الفلوجة مقياس
) ،(١:١٠٠٠لسںة .١٩١٩
جدول ) (١استعما ت ا رض الحضرية لمديںة الفلوجة لسںة ١٩١٧

المصدر :استخرجت المساحات باستخدام برںامج )(Arc GIS 10.6.1
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شكل ) (١استعما ت ا رض الحضرية لمديںة الفلوجة لسںة ١٩١٧
المصدر :با عتماد على الجدول )(١

راﺑﻌﺎ :اﻟﻤﺸﻬﺪ اﻟﺤﻀﺮي
ان طبيعة الع قات المركبة للمجتمع ا س مي ومتطلبات البيئة الطبيعية قد كوںت هيكل المديںة العربية التقليدية
العمراںي والتي امتازت بقوتها وتماسكها الداخلي ،فالتخطيط المتراص للنسيج التقليدي وتداخل مكوںاته وتكاملها
يعبر عن وحدة التكوين العام ،إذ يبدأ ا حساس بالوحدة حال دخول المديںة عبر بواباتها ،ويمكن ان ںرى ذلك في
ا زقة الضيقة المتعرجة ذات المشهد المكون من واجهات مستمرة ومغلقة تذوب فيها واجهة البيت الواحد ضمن
تكوين المشهد العام للزقاق الذي تتكون واجهته من تكرار العںاصر المتشابهة على وفق ايقاع متںاغم للوحدات
ً
الشكلية كالبروزات والشںاشيل ) ،(١٨وان هذا الںمط في التكوين قد تطور ايضا كتعبير عن الوحدة وا ںفراد والتميز
وتكوين ںمط من الترتيب يمتلك خاصية التوجه ںحو الداخل على مستويات التكوين جميعها.
تميز المشهد الحضري لمديںة الفلوجة في هذه المرحلة بالعضوية وا حتوائية والمقياس ا نساںي واعتماده مبدأ
ا ںفتاح ںحو الداخل في تصميمه لمختلف ا بنية من دور سكںية ومدارس واماكن للعبادة على قطع ا رض
ذات التقسيمات غير المںتظمة التي بدورها تعطي التعرجات ل زقة ومسارات الحركة ،التي تمكن خلف جدراںها
العالية مخططات لبيوت صغيرة او كبيرة ،كلها تتجاوب مع المںاخ المحلي من جهة ،ومع خصوصية الحياة العربية
ا س مية من جهة أخرى ،فالنسيج المتضام والدور المت صقة وا زقة الضيقة كلها تجتمع في ابراز هيمںة وشموخ
فضاء الجامع الكبير روحيا وخان عويد حمو ماديا ويميزها كںقاط د لة في النسيج الصورة ) .(٧كما طبع النسيج
ً
الحضري للمديںة م محه بصورة واضحة جدا على الع قات ا جتماعية لسكاںها وذلك من خ ل وجود ظاهرة
التراص ل بنية الواقعة ضمن هذا النسيج والتي ساعدت على خلق ع قات اجتماعية متيںة وقوية بين هؤ ء
السكان ،هذا فض عن تأثير الںواحي العمراںية وتوزيع الفضاءات واستعما ت ا راضي.
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صورة ) (٧صورة توضح المشهد الحضري لميںة الفلوجة في العهد العثماںي
المصدر :أرشيف بلدية الفلوجة

اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻟﺚ :اﻟﻬﻮﻳﺔ اﻟﻌﻤﺮاﻧﻴﺔ ﻟﻠﻤﺸﻬﺪ اﻟﺤﻀﺮي ﺿﻤﻦ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ
اﻟﻌﻬﺪ اﻟﻤﻠﻜﻲ:
شهدت مديںة الفلوجة خ ل هذه المرحلة توسعا ملحوظا ذلك لتفاعل مجموعة من ا سباب مںها ںمو عدد السكان
وتزايدهم سواء بسبب الزيادة الطبيعية او من خ ل الزيادة الميكاںيكية )الهجرة( فقد وصل عدد سكان المديںة
في عام  ١٩٤٧الى ) (١٠٩٨١نسمة )مملكة العراقية ،وزارة الشؤون ا جتماعية ،مديرية الںفوس العامة ،إحصاء
السكان لسںة  ،١٩٤٧بغداد ،١٩٥٤ ،ص  (١٥٧ثم ليرتفع تعداد  (١٩٨٤٤) ١٩٥٧نسمة ) ،(١٩وهذا يفسر زيادة الطلب
على المساكن والتوسع في استغ ل ا راضي ل غراض السكںية مما ادى الى ظهور احياء جديدة تمثلت بأحياء
)السراي والحصوة القديمة والحصوة الجديدة حي البولحم(.
وكان لموقع مديںة الفلوجة على طريق الںقل البري بغداد ــ دمشق وفتح طرق جديدة وتعبيدها داخل المديںة
او باتجاه ا قليم التابع وتوسطها مںطقة زراعية واسعة تمتد على ضفتي الںهر وعلى امتداد قںاة الصق وية وابي
غريب إذ تںتشر ّ
عدة قرى زراعية تمثل الظهير الريفي للمديںة كلها عوامل اسهمت مساهمة فعالة في التوسع
الحضري للمديںة ،كما ان للعامل ا داري عامل مهم في ظهور المديںة كمديںة إقليمية ،مع زوال الحكم العثماںي
ومجيء الحكم الملكي سںة  ،١٩٢١تم تقسيم العراق إلى عشرة ألوية ،أصبحت في سںة  ١٩٢٤أربعة عشر لواء ،وكان
لواء الدليم أحد هذه ا لوية ،وان التشكيل ا داري للواء كان يتكون من ث ثة أقضية ،هي قضاء الرمادي الذي
ُ
يشمل مركز قضاء الرمادي وںاحية هيت ،ثم قضاء الفلوجة الذي أستحدث في سںة  ١٩٢٦ويتكون من مركز القضاء
َ
وںاحية الكرمة ،وقضاء عںه يتكون من مركز القضاء وںاحيتي حديثة والقائم ،كما استحدثت ںاحية الرطبة مرتبطة
بوزارة الداخلية مباشرة ،بهدف إدارة حدود العراق الغربية ،وتںظيم شؤون البدو الرحل في الهضبة الغربية ).(٢٠
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تميزت هذه المرحلة بتأسيس الدولة العراقية وظهور المؤسسات الرسمية جديدة إدارية وخدمية ولزيادة حركة
الںقل على هذا الطريق أستبدل الجسر الخشبي بالجسر الحديدي سںة  ١٩٣٢ومما أسهم في زيادة عدد السيارات
المتںقلة بين مدن ا قليم وزيادة عدد السكان الذين يقصدون المديںة ) ،(٢١ومن خ ل خريطة ) (٢لسںة )(١٩٤٠
ں حظ ُ
اںه تم تحديد حدود بلدية الفلوجة ضمن المقاطعة ) (١٩ومثلت مساحة الحيز الحضري ) (٨٣.٣هكتار مثل
نسبة ) % (٤٦.٠من مساحة الكلية للمقاطعة البالغة ) (١٨١.٢هكتار ،وتوسع التجمع الحضري وطرق المواص ت
التي تربط هذا التجمع بمدينتي بغداد الرمادي ،وقد شهدت هذه المرحلة إنشاء الجسر الحديدي سںة  ١٩٣٢الذي
أعطى المديںة أهمية كبيرة على الطريق البري الذي يربط العاصمة بغداد بب د الشام ،كما استمر التوسع باتجاه
ً
الشرق والشمال الشرقي محددا بالتضاريس وطرق المواص ت الرئيسة.

خريطة ) (٢استعما ت ا رض الحضرية لمديںة الفلوجة لسںة ١٩٤٠
المصدر :وزارة البلديات ،دائرة التسجيل العقاري ،أرشيف الخرائط ،القسم الفںي ،خارطة مديںة الفلوجة مقياس
) ،(١:١٠٠٠لسںة .١٩٤٠

أوﻻ :اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﺤﻀﺮﻳﺔ ﻟﻠﻤﺸﻬﺪ اﻟﺤﻀﺮي
 :١اﻟﺠﺴﺮ اﻟﺤﺪﻳﺪي
لغرض إقامة وسائط اتصال تؤدي وظائف معيںة أنشأ البريطاںيون جسرا خشبيا على ںهر الفرات وبںاء سكة حديد
تربط الفلوجة ببغداد غراض عسكرية اںتفت الحاجة إليها فيما بعد فتم إلغاؤها عام  ١٩٢١أي مع بداية تأسيس
المملكة العراقية ) ،(٢٢وفي سںة  ١٩٢٧وقعت وزارة ا شغال والمواص ت في المملكة العراقية عقد مقاولة مع شركة
السير جاكسون البريطاںية في لںدن نشاء الجسر الحديدي في الفلوجة بمبلغ  ٩٠٠،٠٠٠روبية ،في ١٩٣٢ /٥/٤
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تم افتتاح الجسر الحديدي في الفلوجة من قبل ملك العراق فيصل ا ول وحضر معه ولي العهد ا مير غازي
ومجموعة من الوزراء والمسؤولين صورة ) (٨فض عن جماهير غفيرة من مواطںي الفلوجة ).(٢٣
اﻟﻣراﺣل اﻷوﻟﻰ ﻷﻧﺷﺎء اﻟﺟﺳر اﻟﺣدﯾدي ﺳﻧﺔ 1929

اﻓﺗﺗﺎح اﻟﺟﺳر اﻟﺣدﯾدي ﻣن ﻗﺑل اﻟﻣﻠك

صورة ) (٨صورة توضح انشاء وافتتاح الجسر الحديدي
المصدر :أرشيف بلدية الفلوجة
اﻟﺸﺎرع اﻟﻌﺎم اﻟﻘﺪﻳﻢ
ً
في كاںون الثاںي  ١٩٣٩تم تبليط الشارع العام في بغداد ــ الفلوجة بممر واحد بدءأ من مدخل المديںة وحتى رأس
الجسر الحديدي ويمثل مساره شارع الكماليات ساحة ميسلون حاليا ،وبقيت شوارع الفلوجة غير مبلطة حتى
ںهاية هذه المرحلة.
اﻷﺑﻨﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ )اﻟﺨﺪﻣﻴﺔ(
شهدت هذه المرحلة تحو ںوعيا من خ ل ا نشاءات والمباںي العامة من بںاء المدارس المستقلة والتي كاںت
ً
ً
في المرحلة السابقة عبارة عن دور مستأجرة ،تمثلت بـ مكتبا للبريد وا تصال الهاتفي ومركزا للشرطة ومكتبة
ومجموعة مدارس صورة ) (٩ومحكمة ابتدائية ودائرة للبلدية ووحدة صحية أولية طورت سںة  ١٩٥١إلى مستشفى
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الفلوجة تابع لوزارة الصحة ،وعلى الرغم من المساحة الصغيرة التي تشغلها هذه المباںي وتدهور معظمها ا اںها
تحمل د ت ومعاںي رمزية للمح ت السكںية الموجودة فيها ،وهي تمثل معظم هذه المعالم شاخصا حضاريا
يمثل واقع المديںة في تلك الفترة.
اﻟﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻧﺷﺄت ﺳﻧﺔ 1957

اﻟوﺛﺑﺔ اﻻﺑﺗداﺋﯾﺔ ﻧﺷﺄت ﺳﻧﺔ 1932

صورة ) (٩صورة توضح ا بنية العامة في العهد الملكي
المصدر :أرشيف بلدية الفلوجة

ﺛﺎﻧﻴﺎ :اﻟﻬﻴﻜﻞ اﻟﺘﺨﻄﻴﻄﻲ ﻟﻠﻤﺪﻳﻨﺔ
ں حظ أن اتجاه توسع المديںة أخذ ث ثة محاور باتجاه الشمال والشرق والجںوب بشكل ںصف دائرة تحيط
بالمركز الحضري ،وان البںاء اخذ الںمط العشوائي على امتداد الطرق التي تربط المديںة بالقرى المجاورة من
جهة الشمال والجںوب ،وںمط آخر مںتظم ومخطط على امتداد الطريق الذي يربط الجسر الحديدي بمںاطق
شرق المديںة
 :١ﻧﻤﻂ اﻟﺸﺎرع:
شهدت المرحلة تحو ت كثيرة لعل أبرزها دخول وسائط الںقل الميكاںيكية من السيارات والعربات مجال
ا ستعمال في ںقل ا شخاص والبضائع ،وكان بد من ايجاد ںوع من الشوارع يستوعب هذا التحول فظهرت الى
ً
واقع المديںة شوارع جديدة تتصف با ستقامة وا تساع ليس في المںاطق السكںية الجديدة واںما أيضا في المديںة
القديمة
كاںت شوارع المديںة وحتى الث ثيںات عبارة عن مسالك وممرات ضيقة محددة بهيكل المديںة القديم ،فالطرق
الخارجية ترابية وبأبعاد مختلفة تتسع في بعض المںاطق وتضيق في ا خرى ،وترتبط هذه الطرق بالشوارع الداخلية
من المستوى ا ول بوساطة شوارع فرعية.
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باشرت بلدية الفلوجة وبعد تأسيسها بتوسيع بعض المسارات وا زقة وفرشها بطبقة من الحجر والحصى ،وتراوح
عرضها بين ) (٦- ٥أمتار ،وبدا العمل في فتح الشوارع وتوسيعها في المديںة القديمة بشكل واضح مںذ عام ،١٩٣٩
اذ حصل في هذا العام والسںوات ال حقة فتح وتوسيع العديد من الشوارع التي غيرت من نسيج المديںة القديمة
وأوجدت فعاليات حضرية جديدة أخذت مواقعها على جواںب تلك الشوارع.
 :٢ﻧﻤﻂ اﻟﺒﻨﺎء وﻗﻄﻊ اﻻراﺿﻲ:
شهدت هذه المرحلة ظهور أول تشريع شامل لتںظيم المدن وهو ںظام الطرق وا بنية رقم  ٤٤لسںة  ،١٩٣٥الذي
ً
حدد طبيعة وشكل ومساحة البںاء لمختلف ا ستعما ت عموما والبںاء السكںي بشكل خاص وعلى أساس صںف
المںطقة العمراںية ) ،(٢٤صںفت مںاطق المديںة حسب الںظام ضمن الصںفين ا ول والثاںي ولذلك فان مساحة القطع
السكںية كاںت صغيرة تراوحت بين ) (٢٠٠ -١٠٠متر مربع وفي بعضها يصل الى ) (٧٥متر مربع.
ً
استخدمت في المرحلة مواد بںاء جديدة أكثر تطورا ومقاومة للظروف الجوية تمثلت بالطابوق والجص والحديد
او قضبان سكة الحديد ،وكان الطابوق مادة البںاء ا ساسية في بںاء الجدران وعمل السقوف المعقودة على حديد
الشيلمان مع استخدام للجص كمادة رابطة للبںاء والتسقيف والتشكيل ،و ن الطابوق مادة سهلة البںاء والتشكيل،
ً
ً
ً
فان الجدران أصبحت اقل سمكا والفضاءات الداخلية أكثر اتساعا واںتظاما.
واصبحت قطعة ا رض في هذه المرحلة أكثر اںتظاما بسبب اںتظام النسيج الحضري حيث اصبحت الشوارع
مستقيمة وواسعة ومںتظمة ،وكذلك استخدم في هذه المرحلة عںصر جديد هو الشرفات في الطابق العلوي التي
اخذت مكان الشںاشيل في البيت التقليدي وكذلك ظهور الشبابيك في الطابق ا رضي المفتوحة ںحو الخارج،
صورة ).(١٠

صورة ) (١٠صورة ںمط البيت التقليدي في العهد الملكي
المصدر :الدراسة الميداںية بتاريخ ٢٥/٨/٢٠١٩
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 :٣ﻧﻤﻂ اﻟﻮﺣﺪات اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ:
ظهرت خ ل هذه الفترة ںوعان من الوحدات السكںية:
أ :وﺣﺪات ﺳﻜﻨﻴﺔ ﻫﺠﻴﻨﺔ اﻟﻨﻤﻂ ﺗﻤﺜﻞ اﻟﺒﻴﺖ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪي اﻟﻤﺤﻮر
ً
ً
ً
في فترة ما بعد دخول ا ستعمار ا ںكليزي لم يشهد البيت التقليدي اںق با جذريا مباشرا وإںما كان التغيير
على مراحل اذ شهدت بعض التحويرات في البيوت التقليدية ،إذ أصبح الفںاء الوسطي فضاء مسقفا ،وقلت
نسبة الفضاءات المفتوحة في الوحدة السكںية ،واحتوت مساكن هذه المرحلة على الشبابيك الكبيرة في الطابق
ا رضي ،وا بواب التي تقابل أحداها ا خرى ) .(٢٥فقد حافظ البيت التقليدي في المںطقة على معظم معالمه
وخاصة الجوهرية مںها وهذا أن دل على شيء إںما يدل على احتفاظ السكان بقيمهم وتقاليدهم وعدم سماحهم
خ ق الغرب وتقاليده ا جتماعية بالتسلل إلى العادات ا ساسية واقتصاره على القشرة الخارجية للمبںى ،والسبب
في ذلك يعود إلى أن التغيير الذي حصل بفعل العامل ا قتصادي والتقںي من دخول الكهرباء ،فض عن ا رتفاع
البسيط في المستوى المعاشي للسكان وظهور المراوح ووسائل التبريد البدائية التي دفعت السكان ل ستغںاء
عن كاسرات الشمس )الشںاشيل( ،واستبدالهم للفتحات الخارجية الصغيرة بأخرى كبيرة دوںما ا كتراث للحرارة
ً
المتسربة ودخول مادة الحديد كبديل عن الخشب واستبدال العںاصر الزخرفية بقرميد سمںت ملوںه بد من
الخشب أيضا الصورة ).(١١

صورة ) (١١صورة توضح وحدات سكںية التقليدية المحورة في العهد الملكي
المصدر :الدراسة الميداںية بتاريخ ٢٥/٨/٢٠١٩
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ب :وﺣﺪات ﺳﻜﻨﻴﺔ ﺗﻤﺜﻞ اﻟﻄﺮاز اﻟﻐﺮﻲﺑ اﻟﺪﺧﻴﻞ
وذلك باںغ ق كتلة البيت وتوجيهه ںحو الخارج وتجريده من كافة الحلول المںاخية والمكاںية وا جتماعية والرمزية
الدينية واقتصار حوله التصميمية على ا عتبارات ا قتصادية ،التقںية المعمارية وا جتماعية الغربية صورة )،(١٢
هو أن دل على شيء إںما يدل على تغيير ا فكار الجوهرية للسكان واستبدال أعرافهم وتقاليدهم ا جتماعية
ً
ً
المتوارثة بأخرى غربية تنتمي إلى مفاهيم الدين ا س مي التي كاںت عرفا متفقا عليه من قبل المجتمع طوال
الفترات الماضية.

صورة ) (١٢صورة توضح وحدات سكںية تمثل الطراز الغربي الدخيل في العهد الملكي
المصدر :الدراسة الميداںية بتاريخ ٢٥/٨/٢٠١٩

ﺛﺎﻟﺜﺎ :اﺳﺘﻌﻤﺎﻻت اﻷرض
حصلت تغيرات وتطورات واضحة في استعما ت ا رض وبشكل خاص ا ستعما ت الخدمية والتجارية
ً
ً
والصںاعية فض عن ا ستعمال السكںي ،ومع ان هذا التطور كان بطيئا خ ل السںوات ا ولى من هذه المرحلة،
ً
ً
ا ان السںوات التالية شهدت ںموا حقيقيا ليس في هيكلها العمراںي ومساحتها فحسب واںما في مستوى الخدمات
ً
وںوعها كالكهرباء والماء والخدمات ا جتماعية وا دارية ،وكان هذا الںمو واضحا في المحور الشمالي والشرقي
والجںوبي وعلى امتداد الشوارع الجديدة ومحاور الطرق الخارجية.
اخذت استعما ت ا رض للمرحلة الثاںية تتغير لحساب الوظائف التجارية والصںاعية والخدمية ،وظهرت
اسواق محلية جديدة فض عن ازدهار الخدمات الصںاعية في مديںة الفلوجة على حساب الوظيفة السكںية وزادت
كفاءة استغ ل ا رض.
Page 522

DOI 10.18502/kss.v4i8.7202

AICHS

بلغت مساحة المديںة في ںهاية المرحلة ) (١٠٠هكتار ،من الخريطة ) (٣والجدول ) (٢والشكل ) (٢ںجد ان
ً
ا ںماط الرئيسة ستعما ت ا رض ،شغل ا ستعمال السكںي مساحة ) (١٠٣.٣٨هكتارا من مساحة المديںة
القديمة بنسبة ) ،% (٦١.٤وان المساحة التي يشغلها ا ستعمال السكںي في تقلص مستمر بسبب الغزو والزحف
المستمر من ا ستعما ت ا خرى و سيما التجاري ،ويتداخل ا ستعمال السكںي مع ا ستعما ت ا خرى
ً
ً
ً
ن المديںة في هذه المرحلة تمثل ںطاقا وظيفيا واحدا تختلط فيه استعما ت ا رض مع بعضها ضمن المديںة
ً
والمںاطق السكںية )ا شعب و  ،،ص  ،(٣٣وشغل ا ستعمال التجاري مساحة ) (١.١٧هكتارا من مساحة
ً
المديںة بنسبة ) ،% (٠.٧مثلت السوق الرئيس والمحاور الشريطية المتفرعة مںه ،فض عن المراكز التجارية
الثاںوية عںد بوابات المديںة القديمة ،يشمل ا ستعمال التجاري مح ت البيع بالمفرد التي تحتفظ بموقعها ضمن
ً ً
المںطقة التجارية المركزية الذي يحقق اداء وظيفيا عاليا ،وذلك لسهولة الوصول والتںوع في عرض البضائع ،وتتوزع
مح ت البيع بالجملة على حواف المديںة القديمة وبدرجة من التخصص الذي يحقق التكامل الوظيفي اذ تتعامل
ً
هذه المح ت بتجارة الحبوب وا صواف وا خشاب ،وشغل ا ستعمال الصںاعي مساحة ) (١.٣٦هكتارا من
مساحة المديںة بنسبة ) ،% (٠.٨ويتمثل بالصںاعات الحرفية الصغيرة التي تحتاج الى مساحات كبيرة وأيدي
عاملة كثيرة ،واحتلت هذه الصںاعات مواقعها بالقرب من المںطقة التجارية بعد ان كاںت تمارس في المںازل ،وان
سبب هذا التحول يعود الى ان تداول مںتجاتها لم يعد لسكان المحلة فقط واںما أصبح للمديںة واقليمها ،وكذلك
ل ستفادة من ا يدي العاملة الرخيصة الموجودة في القطاع السكںي المںتشر حولها ومن حركة المشاة الكثيفة،
ً
وشغلت استعما ت ا رض غراض الںقل مساحة ) (٤٢.١٤هكتارا من مساحة المديںة بنسبة ) ،% (٢٥.٠وهو
يأتي بالمرتبة الثاںية بعد ا ستعمال السكںي ،ويشمل على الشوارع الرئيسة والفرعية والشوارع المحلية في المںاطق
السكںية ،واتخذت الشوارع في هذه المرحلة ںمطين ںمط الشوارع العضوية في المديںة القديمة وںمط الشوارع
ً
الشبكي العريضة ،وشغلت ا ستعما ت ا دارية الخدمية مساحة ) (١٥.٩٣هكتارا من مساحة المديںة بنسبة
) ،% (٩.٥وتشمل على الخدمات التعليمية والصحية والدينية والترفيهية وا دارية وتتوزع هذه الخدمات بشكل
مبعثر على كامل أجزاء المديںة.
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خريطة ) (٣استعما ت ا رض الحضرية لمديںة الفلوجة لسںة ١٩٥٨
المصدر :وزارة البلديات ،دائرة التسجيل العقاري ،أرشيف الخرائط ،القسم الفںي ،خارطة مديںة الفلوجة مقياس
) ،(١:١٠٠٠لسںة .١٩١٩
جدول ) (٢استعما ت ا رض الحضرية لمديںة الفلوجة لسںة ١٩٥٨

المصدر :استخرجت المساحات باستخدام برںامج )(Arc GIS 10.6.1

شكل ) (٢استعما ت ا رض الحضرية لمديںة الفلوجة لسںة ١٩٥٨
المصدر :با عتماد على الجدول )(٢
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راﺑﻌﺎً :اﻟﻨﺴﻴﺞ اﻟﺤﻀﺮي
ً
تبعا للتغيرات السالفة الذكر والتي شملت العںاصر الحضرية والهيكل التخطيطي للمديںة واستعما ت ا رض،
لهذه المرحلة من مديںة الفلوجة فقد تغير كل من نسيجها العمراںي وبںيتها الحضرية بالںتيجة ولكـن با تجاه
السلبـي وليس ا يجابــي ،اذ أن مجرد ںظرة إلى المخططات التي تظهر النسيج الحضري للمںطقة في تلك الفترة
تعكس لںا حالة التمزيق وا غتراب وا رباك التي يعاںيها هذا النسيج ،ذلك ان هذا التغييـر ا عتباطي غير
المدروس قد خلق حالة من عدم التوازن في ع قة الكتلة بالفضاء المحيط بها الفضاء المفتوح ،أي أن هںاك
حالة من عدم التوازن بين العمودي وا فقي من حيث النسبة والتںاسب ذلك ان نسبة ا فقي قد زادت وأصبحت
أعلى بكثير من نسبة العمودي ںتيجة لسعة الفضاءات المفتوحة بالقياس مع حجم ونسب الكتل والمباںي ذات
ً
ً
ً ً
ً
الطابق او الطابقين ا مر الذي أعطى فص بصريا قويا بين كتل المباںي وضعفا وافتقارا للتماسك والربط بين
الوحدات السكںية وهذا أدى بالںتيجة إلى غياب الوحدة والتكامل بين الدور والمساحات المفتوحة المحيطة في
المںطقة الدراسة ،فض عن غياب الوحدة بين الدور السكںية في ع قاتها مع بعضها البعض بسبب تباين الحلول
التصميمية التفصيلية لها والذي أدى بدوره إلى تباين الحلول التخطيطية للمںطقة من حيث شكل الطرق وهيئتها
مع غياب الهيمںة ا فقية التي كان يفرضها الجامع كمںطقة جذب ضمن حدودها وافتقارها للتںوع الجمالي في
المعالجات التصميمية للمباںي صورة ).(١٣

صورة ) (١٣صورة توضح المشهد الحضري لمديںة الفلوجة في العهد الملكي
المصدر :أرشيف بلدية الفلوجة

اﻻﺳﺘﻨﺘﺎﺟﺎت:
 .١وضوح الهوية العمراںية في العهد العثماںي المعمارية والتخطيطية لتظافر العوامل تشكيل النسيج العمراںي
للمديںة الثقافية والطبيعية )السطح والمںاخ( والديںي وا جتماعي وا قتصادي.
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 .٢المشهد الحضري في العهد الملكي يتسم بهوية عمراںية واضحة لتباين النسيج الحضري والعمراںي لمديںة
الفلوجة وكان اںعكاس للعوامل السياسية والغزو الحضاري على المجتمع.
 .٣بروز ظاهرة عدم التوافق وا نسجام والم ئمة ما بين النسيج التقليدي القديم في العهد العثماںي ،والهياكل
العمراںية في العهد الملكي التي جاءت فاقدة للعںاصر الجمالية والبيئية
 .٤بلغت ازمة التواصل في عمارة المدن التقليدية ذروتها في مںتصف القرن الماضي لعوامل اقتصادية وخصوصا
مع وفرة العوائد الںفط.
 .٥قوة الع قة للمديںة العربية التقليدية في العهد العثماںي ،اذ قدمت العمارة التقليدية في ا قاليم الجافة ںظم
واساليب تحكم مںاخي متجانسة مع البيئة على المستويين الحضري والمعماري.
 .٦هںاك ضعف وقصور لدى المصمم في عملية التواصل مع الموروث العمراںي ،عتقاده ان هذا الموروث لم
يعد يلبي متطلبات معاصرة وكأن عملية التواصل مقتصرة فقط على استںساخ العںاصر وا شكال المعمارية.
 .٧ان ابتعاد المصمم المعماري عن الهوية العمراںية المحلية جعل هذه الهوية تفتقر الى الخصائص المميزة
التي تعبر عن الحالة الظرفية للمجتمع.
 .٨إن تأكل النسيج الحضري للمحلة التقليدية والمديںة القديمة يرجع فض عن عمرها الطويل وإلى التغيرات
السريعة ولم تصاحبها حلول علمية شاملة تتفق مع الواقع.

اﻟﺘﻮﺻﻴﺎت:
 .١اعتماد سياسات التجديد الحضري وتشجيع السكان على ترميم وصياںة وحداتهم السكںية من خ ل مںحهم
اجازات ترميم على اساس ا لتزام بالقواعد المعتمدة في تحديث المدن العربية ا س مية.
 .٢ضرورة الحفاظ على الهوية العمراںية التقليدية بكل مكوںاتها وابعادها الثںائية والث ثية اي النسيج العمراںي
والمشهد الحضري.
 .٣ان التحول امر مسلم به بحكم التطور التكںلوجي ومن ا فضل محاولة توظيفه لصالح البيئة ،اذ يجب ان
ً
تكون التحو ت العمراںية في سياساتها المختلفة استںساخا للماضي ن هذا هو الجمود الحضاري ،وان
ً
يكون تقليدا للغرب يںقصه الشخصية العربية ا س مية.
 .٤اهمية حفظ وادامة المواقع التاريخية والتراثية لما تعكسه من هوية المںطقة وثقافة سكاںها وموروثها الطبيعي
والتي هي ا ن عرضة للهدم والتغير بدون وعي همتها التأريخية.
 .٥بد من تعزيز الشعور با ںتماء والخصوصية والتقارب ا جتماعي عںد تخطيط المساكن من خ ل تعزيز
مفهوم وحدة الجيرة بهدف صياغة هوية مميزة للمحلة السكںية
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 .٦تطوير المںطقة التجارية في مركز المديںة بإعادة تںظيم ا بنية التجارية وا هتمام با سواق التراثية )سوق
الحميدية المسقف مث ( لكي تحافظ على هويتها المعمارية.
 .٧ضرورة تطوير الضفة الںهرية باعتبارها تمثل لفضاء الحضري الرئيسي الذي يمكن ان يكون مںطقة جاذبة
للفعاليات الترفيهية وا جتماعية لسكان المںطقة.

ﻫﻮاﻣﺶ اﻟﺒﺤﺚ:
) (١الحمداںي ،بسمة عبد الںافع سعيد ،٢٠٠٥ ،الهوية العمراںية العربية في ظل التوجهات الحديثة دراسة تحليلية للتوجهات
العمراںية في مديںة بغداد ،رسالة ماجستير غير منشورة ،المعهد العالي للتخطيط الحضري وا قليمي ،جامعة بغداد ،ص.١٤
) (٢حسين ،عبد الرزاق عباس ،١٩٧٣ ،نشأة مدن العراق وتطورها ،المںظمة العربية للتربية والثقافة والفںون ،معهد البحوث
والدراسات العربية ،بغداد ،ص.٥٧
) (٣ا شعب ،خالص ، ١٩٩٨ ،المحلة العربية التقليدية بين ا صالة والتحديث ،بغداد ،بيت الحكمة ،سلسلة المائدة الحرة )،(١٤
مطبعة ا ديب ،ص.٤٥
) (٤شاهين ،بهجت رشاد ،٢٠٠٦ ،بعض خصوصيات السكن العربي المعاصر في المںاطق الحارة الجافة ،المجلة العراقية للهںدسة
المعمارية ،ا عداد  ،١١-١٩الجامعة التكںولوجيا ،بغداد ،ص.١٣٦
) (٥عبد ،عبد

فرحان ، ٢٠١١ ،المديںة المعاصرة بين الفكر التخطيطي وا دارة الحضرية )مديںة الفلوجة حالة دراسية( ،اطروحة

دكتوراه غير منشورة ،معهد التخطيط الحضري وا قليمي ،جامعة بغداد ،ص.٣٦
) (٦باقر ،طه ، ١٩٥٥ ،مقدمة في تاريخ الحضارات القديمة ،الجزء ا ول ،دار الشؤون الثقافية العامة ،بغداد ،ص.٣١
) (٧المحمدي ،أحمد فياض صالح ،١٩٩٠ ،مديںة الفلوجة ،دراسة في جغرافية المدن ،رسالة ماجستير ،آداب جغرافية ،كلية
ا داب ،جامعة بغداد ،ص.٤٢
) (٨حسين ،عبد الرزاق عباس ،١٩٧٣ ،نشأة مدن العراق وتطورها ،المںظمة العربية للتربية والثقافة والفںون ،معهد البحوث
والدراسات العربية ،بغداد ،ص.٥٧
) (٩المحمدي،

شاكر حمود ، ٢٠٠٩ ،تأريخ الفلوجة من الجذور إلى مںتصف القرن العشرين ،وزارة الثقافة وا ع م ،مجلة

روافد ،الطبعة الثاںية ،ص.١٦
) (١٠المحمدي ،أحمد فياض صالح ،١٩٩٠ ،مديںة الفلوجة ،دراسة في جغرافية المدن ،مصدر سابق ،ص٤٤
) (١١الف حي ،احمد سلمان حمادي ، ٢٠٠٥ ،استعما ت ا رض الحضرية في مديںة الفلوجة )دراسة خرائطية( ،اطروحة دكتوراه
غير منشورة ،الجامعة المستںصرية ،كلية التربية ،ص٨٣
) (١٢المحمدي،

شاكر حمود ، ٢٠٠٩،تأريخ الفلوجة من الجذور إلى مںتصف القرن العشرين ،مصدر سابق  ،ص١٣

) (١٣المحمدي،

شاكر حمود ، ٢٠٠٩ ،تأريخ الفلوجة من الجذور إلى مںتصف القرن العشرين ،مصدر سابق  ،ص١٥

) (١٤حسين ،عبد الرزاق عباس ،١٩٧٣ ،نشأة مدن العراق وتطورها ،مصدر سابق ،ص١٦٨
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) (١٥ا شعب ،خالص ، ١٩٩٨ ،المحلة العربية التقليدية بين ا صالة والتحديث ،مصدر سابق ،ص٤٥
) (١٦الحمداںي ،بسمة عبد الںافع سعيد ،٢٠٠٥ ،الهوية العمراںية العربية في ظل التوجهات الحديثة دراسة تحليلية للتوجهات
العمراںية في مديںة بغداد ،مصدر سابق ،ص٨٩
) (١٧كموںة ،حيدر عبد الرزاق ،١٩٩٠ ،إثر المںاخ على تخطيط المديںة العربية التقليدية ،مركز احياء التراث العلمي العربي،
جامعة بغداد ،ص ٢٩٣
) (١٨الحمداںي ،بسمة عبد الںافع سعيد ،٢٠٠٥ ،الهوية العمراںية العربية في ظل التوجهات الحديثة دراسة تحليلية للتوجهات
العمراںية في مديںة بغداد ،رسالة ماجستير غير منشورة ،المعهد العالي للتخطيط الحضري وا قليمي ،جامعة بغداد ،ص٩٥
) (١٩المملكة العراقية ،وزارة الداخلية ،١٩٥٩ ،مديرية الںفوس العامة ،المجموعة ا حصائية لتسجيل عام  ،١٩٥٧لواء الدليم ،بغداد،
ص ٢٠٣
) (٢٠المملكة العراقية ،وزارة الداخلية ،صدرت هذه التشكيلة ا دارية بموجب ا دارة الملكية رقم  ٨٦٦لسںة ١٩٢٦
) (٢١الف حي ،احمد سلمان حمادي ، ٢٠٠٥ ،استعما ت ا رض الحضرية في مديںة الفلوجة )دراسة خرائطية( ،مصدر سابق،
ص٨٣
ً
ً
) (٢٢الحسني ،عبد الرزاق ، ١٩٥٨ ،العراق قديما وحديثا ،صيدا ،مطبعة العرفان ،ص٢٧٤
) (٢٣المحمدي،

شاكر حمود ، ٢٠٠٩ ،تأريخ الفلوجة من الجذور إلى مںتصف القرن العشرين ،مصدر سابق ،ص٢٤

) (٢٤المملكة العراقية ،وزارة البلديات ،مديرية البلديات العامة ،مجموعة القواںين وا ںظمة المتعلقة بالبلديات ،بغداد١٩٥٧ ،
) (٢٥ا شعب ،خالص ، ١٩٨٢ ،المديںة العربية :التطور ،الوظائف ،البنية والتخطيط ،معهد البحوث والدراسات العربية ،بغداد،
ص.٦٥

اﻟﻤﺼﺎدر
 .١ا شعب ،خالص ،١٩٩٨،المحلة العربية التقليدية بين ا صالة والتحديث ،بغداد ،بيت الحكمة ،سلسلة المائدة
الحرة ) ،(١٤مطبعة ا ديب.
 .٢ا شعب ،خالص ،١٩٨٢ ،المديںة العربية :التطور ،الوظائف ،البنية والتخطيط ،معهد البحوث والدراسات
العربية ،بغداد.
 .٣باقر ،طه  ، ١٩٥٥ ،مقدمة في تاريخ الحضارات القديمة ،الجزء ا ول ،دار الشؤون الثقافية العامة ،بغداد.
ً
ً
 .٤الحسني ،عبد الرزاق ،١٩٥٨ ،العراق قديما وحديثا ،صيدا ،مطبعة العرفان .
 .٥حسين ،عبد الرزاق عباس ،١٩٧٣ ،نشأة مدن العراق وتطورها ،المںظمة العربية للتربية والثقافة والفںون،
معهد البحوث والدراسات العربية ،بغداد.
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 .٦الحمداںي ،بسمة عبد الںافع سعيد ، ٢٠٠٥ ،الهوية العمراںية العربية في ظل التوجهات الحديثة دراسة تحليلية
للتوجهات العمراںية في مديںة بغداد ،رسالة ماجستير غير منشورة ،المعهد العالي للتخطيط الحضري وا قليمي،
جامعة بغداد.
 .٧شاهين ،بهجت رشاد ،٢٠٠٦ ،بعض خصوصيات السكن العربي المعاصر في المںاطق الحارة الجافة ،المجلة
العراقية للهںدسة المعمارية ،ا عداد  ،١١-١٩الجامعة التكںولوجيا ،بغداد.
 .٨عبد  ،ماهر ںاصر ، ٢٠٠٥ ،أثر البيئة الطبيعية في النسيج الحضري )حالة دراسية لمديںة السماوة( ،رسالة
ماجستير غير منشورة ،المعهد العالي للتخطيط الحضري وا قليمي ،جامعة بغداد.
 .٩عبد ،عبد

فرحان ، ٢٠١١ ،المديںة المعاصرة بين الفكر التخطيطي وا دارة الحضرية )مديںة الفلوجة حالة

دراسية( ،اطروحة دكتوراه غير منشورة ،معهد التخطيط الحضري وا قليمي ،جامعة بغداد.
 .١٠الف حي ،احمد سلمان حمادي ،٢٠٠٥ ،استعما ت ا رض الحضرية في مديںة الفلوجة )دراسة خرائطية(،
اطروحة دكتوراه غير منشورة ،الجامعة المستںصرية ،كلية التربية.
 .١١كموںة ،حيدر عبد الرزاق ،١٩٩٠ ،إثر المںاخ على تخطيط المديںة العربية التقليدية ،مركز احياء التراث
العلمي العربي ،جامعة بغداد.
 .١٢المحمدي ،أحمد فياض صالح ،١٩٩٠ ،مديںة الفلوجة ،دراسة في جغرافية المدن ،رسالة ماجستير ،آداب
جغرافية ،كلية ا داب ،جامعة بغداد.
 .١٣المحمدي،

شاكر حمود ،٢٠٠٩ ،تأريخ الفلوجة من الجذور إلى مںتصف القرن العشرين ،وزارة الثقافة

وا ع م ،مجلة روافد ،الطبعة الثاںية.
 .١٤المملكة العراقية ،وزارة البلديات ،مديرية البلديات العامة ،مجموعة القواںين وا ںظمة المتعلقة بالبلديات،
بغداد.١٩٥٧ ،
 .١٥المملكة العراقية ،وزارة الداخلية ،صدرت هذه التشكيلة ا دارية بموجب ا دارة الملكية رقم  ٨٦٦لسںة
.١٩٢٦
 .١٦المملكة العراقية ،وزارة الداخلية ،مديرية الںفوس العامة ،المجموعة ا حصائية لتسجيل عام  ،١٩٥٧لواء
الدليم ،بغداد ،١٩٥٩ ،ص .٢٠٣
 .١٧المملكة العراقية ،وزارة الشؤون ا جتماعية ،مديرية الںفوس العامة ،إحصاء السكان لسںة  ،١٩٤٧لواء
الدليم ،بغداد.١٩٥٤ ،
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اﻟﻤﻠﺨﺺ
 بل امتدت،لم تںحصر آثار المدرسة الدينية ا صفية العلمية وا جتماعية في مديںة الفلوجة أو العراق فحسب
ً خرجتهم وصار مںهم علماء ودعاة ومفكرون غمروا
عبر ط بها الذين ﱠ
كثيرا من الب د وعمروها بعلمهم الذي ںهلوه
ً علم تشع
.ںورا على دياجين ظ م الجهل في العالمين
ٍ من ا صفية وأسسوه على بنياںها حتى غدا بعضهم مںارات
 ومن أبرز فقهاء العراق المعاصرين،بواحد من رجا ت ا صفية
 يسعى هذا البحث إلى التعريف:هدف البحث
ٍ
وهو )الدكتور هاشم جميل( وبيان مںهجه في ا ستد ل با حاديث الںبوية في الفقه ا س مي من خ ل كتابه
ّ  وهو كتاب مںهجي،-الشهير )مسائل من الفقه المقارن( الذي يعد من أهم الكتب في بابه ــالفقه المقارن
يدرس
.في كليات العلوم ا س مية في العراق
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مںهج البحث :يتبع البحث المںهج ا ستقرائي في تتبع طرائق ا ستد ل بالحديث والصںعة الحديثية عںد الشيخ
هاشم جميل في كتابه ،والمںهج الوصفي للتعريف بشخصية صاحب الترجمة والكتاب موضوع الدراسة ،والمںهج
التحليلي في دراسة مںهج هذا العالم في طريقة ا ستد ل بالحديث الشريف في كتابه المذكور.
خطة البحث :يتكون البحث من )خمسة( مطالب يتقدمها تمهيد ،وتعقبها خاتمة بأهم الںتائج ،وكما يأتي :التمهيد:
ويتضمن ا تي:
 .١التعريف بالمدرسة ا صفية والع مة الشيخ هاشم جميل ،ودراسته فيها.
 .٢التعريف بكتابه )مسائل من الفقه المقارن(.
 .٣بيان مفهوم ا ستد ل عںد الفقهاء وا صوليين.
المطلب ا ول :تخريج الحديث وعزوه إلى مصادره .المطلب الثاںي :الحكم على ا حاديث وا ساںيد .المطلب
الثالث :مه في الجرح والتعديل .المطلب الرابع :مںاقشته علل الحديث .المطلب الخامس :تقويته للحديث
الضعيف .الخاتمة :ولخصت فيها أهم الںتائج ثم التوصيات.
)Keywords: (Asifya, attributing, Hadith, Hashem Jameel, Inference

اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﻤﻔﺘﺎﺣﻴﺔ) :ا ستد ل ،ا صفية ،التخريج ،الحديث ،هاشم جميل(.

ﻣﻘﺪﻣﺔ:
الحمد

والص ة والس م على رسول

وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه ،وبعد:

ْ
امتدت
لم تںحصر آثار المدرسة الدينية ا صفية العلمية وا جتماعية في مديںة الفلوجة أو العراق فحسب ،بل
خرجتهم وصار مںهم علماء ودعاة ومفكرون غمروا ً
بط بها الذين ﱠ
كثيرا من الب د وعمروها بعلمهم الذي ںهلوه من
علم تشع ً
ںورا على دياجير ظ م الجهل في العالمين.
ا صفية وأسسوه على بنياںها حتى غدا بعضهم مںارات ٍ
بواحد من رجا ت ا صفية ،وأحد أبرز فقهاء العراق
ﻫﺪف اﻟﺒﺤﺚ :يسعى هذا البحث إلى التعريف
ٍ
المعاصرين وهو )الدكتور هاشم جميل( وبيان مںهجه في ا ستد ل با حاديث الںبوية في الفقه ا س مي من
خ ل كتابه الشهير )مسائل من الفقه المقارن( الذي يعد من أهم الكتب في بابه ــالفقه المقارن ،-وهو كتاب
مںهجي ّ
يدرس في كليات العلوم ا س مية في العراق.
ﻣﻨﻬﺞ اﻟﺒﺤﺚ :يتبع البحث المںهج ا ستقرائي في تتبع طرائق ا ستد ل بالحديث والصںعة الحديثية عںد
الشيخ هاشم جميل في كتابه ،والمںهج الوصفي للتعريف بشخصية صاحب الترجمة والكتاب موضوع الدراسة،
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ثم المںهج التحليلي في دراسة مںهج هذا العالم في طريقة ا ستد ل بالحديث الشريف في كتابه المذكور ،وكان
عملي في القسم الدراسي من البحث على الںحو ا تي:
 .١تتبعت مںهج الشيخ في طريقة ا ستد ل بالحديث الشريف من خ ل تخريجه ل حاديث وعزوه للمصادر
الحديثية وكذلك مںهجه في الحكم على ا حاديث وا ساںيد ،وںقله قوال العلماء.
ﱠ
 .٢عللت بعض الظواهر المںهجية لدى الشيخ في الكتاب وقارںتها بأصول مںهج البحث العلمي.
 .٣قد أكتفي بذكر مثالين أو ث ثة على كل مسألة ،وأحيل ل ستزادة من ا مثلة إلى أرقام الصفحات في
الهامش.
 .٤لم أترجم ل ع م الواردة في البحث إ ما له تعلق بالدراسة في البحث ،ولكي أثقل البحث بهذه التراجم.
وبينتها ﱠ
 .٥تتبعت بعض المصادر التي أغفل الشيخ ذكر تفاصيلها في الهامش ،ﱠ
وصححت الخطأ الذي وقع في
بعضها.
ﺧﻄﺔ اﻟﺒﺤﺚ :يتكون البحث من )ستة( مطالب يتقدمها تمهيد ،وتعقبها خاتمة بأهم الںتائج ،وكما يأتي:
اﻟﺘﻤﻬﻴﺪ :ويتضمن ا تي:
 .١التعريف بالمدرسة ا صفية والع مة الشيخ هاشم جميل ،ودراسته فيها.
 .٢التعريف بكتابه )مسائل من الفقه المقارن(.
 .٣بيان مفهوم ا ستد ل عںد الفقهاء وا صوليين.
اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول :تخريج الحديث وعزوه إلى مصادره.
اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻲﻧ :الحكم على ا حاديث وا ساںيد.
اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ :مه في الجرح والتعديل.
اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺮاﺑﻊ :مںاقشته علل الحديث.
اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺨﺎﻣﺲ :تقويته للحديث الضعيف.
اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺴﺎدس :المآخذ العلمية والمںهجية.
اﻟﺨﺎﺗﻤﺔ :ولخصت فيها أهم الںتائج التي خلص إليها البحث ثم التوصيات.
ﺧﺎﻟﺼﺎ ﻟﻮﺟﻬﻪ اﻟﻜﺮﻳﻢ وأنْ ﻳﻨﻔﻊ ﺑﻪ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ.
وﷲ أﺳﺄل أن ﻳﺠﻌﻞ ﻫﺬا اﻟﺠﻬﺪ
ً
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ﺗﻤﻬﻴﺪ:
ً
أوﻻ :اﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻵﺻﻔﻴﺔ ﻲﻓ اﻟﻔﻠﻮﺟﺔ):(١
أسست المدرسة بشكل رسمي عام ١٩٤٤م زمن الشيخ حامد الم حويش-رحمه  -إمام وخطيب الجامع الكبير
في الفلوجة الذي أنشئت فيه المدرسة وخلفه فيها الشيخ عبد العزيز إبراهيم العاںي -رحمه ً -
ً
وخطيبا في
إماما
الجامع .وقد أسںد ا شراف عليها إلى المدرس القاضي

آمين الخطيب -رحمه

 -الذي جيء بعد وفاته في

الثالث والعشرين من ںيسان ١٩٤٨م بالشيخ عبد العزيز سالم السامرائي-رحمه  -عام ١٩٤٨م ںق من مديںة هيت
ً
إلى الفلوجة ً
ً
ومدرسا للمدرسة ا صفية فيه.
وخطيبا للجامع الكبير
إماما
يعد مجيء الشيخ عبد العزيز إلى المدرسة في هذا العهد ںقلة ںوعية في عدد ط بها ومستواهم العلمي حتى
ﱠ
عد مجيؤه الو دة الحقيقية للمدرسة وںتاجها العلمي ،فقد عرف عںه الحزم والجدية في طلب العلم وهو ما أثمر
في تخريج ںخبة متميزة من العلماء ا فذاذ الذين استزادوا ً
بعدئذ في الجامعات العراقية والعربية و سيما
علما
ٍ
في الجامع ا زهر بمصر.
ً
ً
اكتسبت المدرسة ا صفية في الفلوجة سمعة علمية بارزة ليس على مستوى العراق فحسب بل على المستوى
العربي وا س مي فجذبت لها ط ب العلم من كل مكان ليںهلوا من علمها الوفير وكاںت الشهادة التي تمںحها
المدرسة تعادل الشهادة ا عدادية في المدارس ا عتيادية ا خرى لذا كان ط بها يرشحون للقبول في الكليات
والجامعات العراقية ،بل إںهم كاںوا يتميزون في ا ختبارات على أقراںهم من ط ب المدارس الدينية ا خرى في
العراق وهذا يعود إلى جدية الشيخ عبد العزيز السامرائي وتفاںيه في إںجاح مدرسته وط بها.

ﺛﺎﻧ ًﻴﺎ :ﺳﻴﺮة اﻟﺸﻴﺦ ﻫﺎﺷﻢ ﺟﻤﻴﻞ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ودراﺳﺘﻪ ﻲﻓ اﻵﺻﻔﻴﺔ):(٢
اﺳﻤﻪ وﻧﺴﺒﻪ وﻟﻘﺒﻪ:
هو هاشم بن جميل بن عبد

بن يوسف القيسي الجباوي العيساوي ،ولد في مديںة الفلوجة عام ١٩٤١م وترعرع

فيها.
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ﻧﺸﺄﺗﻪ:
بدأ الشيخ هاشم جميل حياته العلمية بتعلم القرآن على طريقة الكتاتيب مںذ ںعومة أظفاره على يد عدد من
المشايخ فيها ،ثم دخل مدرسة ابن خلدون ا بتدائية في الفلوجة عام ١٩٤٩م.
دراﺳﺘﻪ ﻲﻓ اﻵﺻﻔﻴﺔ:
في عام ١٩٥٣م دخل الشيخ المدرسة الدينية ا صفية في الفلوجة ،ودرس فيها سنتين على يد الشيخ عبد العزيز
سالم السامرائي ) ،(٣وكان ذلك في الثاںية عشرة والثالثة عشرة من عمره ،ثم اںتقل إلى المدرسة العلمية في سامراء،
ليدرس على يد الشيخ أحمد الراوي والشيخ أيوب الخطيب ،و زم المدرسة العلمية هںاك سبع سںين ) ١٩٥٥ــ
يكتف الشيخ حتى
١٩٦٢م( وتخرج فيها با جازة العلمية وكان الشيخ يجعل له جعا ت في الحفظ يظفر بها ،ولم ِ
درس العلوم الشرعية على يد كبار علماء العراق في ذلك الحين مںهم الشيخ أمجد الزهاوي والشيخ فؤاد ا لوسي.
دراﺳﺘﻪ ﻲﻓ اﻷزﻫﺮ:
في عام ١٩٦٣م سافر إلى مصر والتحق بالجامع ا زهر وحصل على شهادة البكلوريوس في الشريعة والقاںون،
وكان ذلك عام ١٩٦٧م ثم حصل على شهادة الماجستير عام ١٩٦٩م ثم عاد إلى بغداد ومن بعدها رجع مرة أخرى
إلى مصر عام ١٩٧١م للحصول على شهادة الدكتوراه وحصل عليها عام ١٩٧٣م بمرتبة الشرف ا ولى عن أطروحته
الموسومة )فقه ا مام سعيد بن المسيب( ،وهي مطبوعة في أربعة مجلدات ) ،(٤وقد أفاد مںها الشيخ هاشم من
علماء مصر في وقتها إذ التقى بأكابر علمائها وكان شيخه عبد الغںي عبد الخالق يجله ً
كثيرا ويخصه بمزيد من
العلم.
حصل على لقب أستاذ مساعد عام ١٩٧٨م ،ولقب ا ستاذية في الفقه المقارن في ١٩٩٠م.
والشيخ هاشم

ً
مذهبا بعيںه إںما يتبع ما يرجحه الدليل إن كان يعرف وإ فمذهب أكثر أهل العلم،
يتبع

وهذا يدل على وسطية الشيخ الع مة وتحرره من التعصب المذهبي.

Page 534

DOI 10.18502/kss.v4i8.7203

AICHS

اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﺘﻲ ﺷﻐﻠﻬﺎ:
عين الشيخ الع مة هاشم جميل ً
ً
وخطيبا في جامع الشاوي في بغداد عام ١٩٦١م ومارس الخطابة سنتين في
إماما
المدة التي كان يدرس العلوم الشرعية على يد أكابر العلماء في بغداد ،وكان ً
عضوا في مجلس ا وقاف ا على
في عام ١٩٦٧م وحصل على شكر وتقدير من رئاسة ديوان الوقف لجهوده العلمية والعملية آںذاك.
ً
عين ً
سابقا )كلية العلوم ا س مية ً
بعد عودته من مصر ١٩٦٩م ّ
حاليا( إحدى كليات
معيدا في كلية ا مام ا عظم
جامعة بغداد ،ثم عمل ً
معيدا ً
قائما مقام معاون العميد في ١٩٦٩م.
وبعد حصوله على الدكتوراه عمل ً
مدرسا في الكلية ںفسها في المدة من ١٩٧٣م ولغاية ١٩٧٦م ،ثم شغل مںصب
العميد وكالة في المدة من ١٩٧٦م حتى ١٩٧٧م ثم أعيرت خدماته إلى جامعة ا مارات العربية المتحدة في المدة
من ١٩٧٧م ولغاية ١٩٨١م ،وخ ل ذلك الوقت حصل على لقب أستاذ مساعد وكان ذلك عام ١٩٧٨م ثم أعيرت
خدماته ثاںية إلى جامعة رأس العين ںهاية عام  ١٩٨١ولغاية ١٩٨٢م وأعيرت خدماته ثالثة في ١٩٨٢م إلى جامعة
ا مارات العربية ل ستفادة من خبرته العلمية.
ً
وعںد عودته إلى العراق عام ١٩٨٣م عين في اللجںة العلمية في قسم الدراسات ا س مية سابقا )قسم كلية
حاليا( ،ثم ّ
الشريعة في كلية العلوم ا س مية -جامعة بغداد ً
عين رئيس قسم الدراسات ا س مية في كلية الشريعة
ً
حاليا( في ١٩٨٤م ،ثم ّ
سابقا )كلية العلوم ا س مية ً
عين رئيس اللجںة العلمية في قسم الدراسات ا س مية في
١٩٨٤مً .
وبںاءا على طلبه تںحى عن رئاسة قسم الدراسات ا س مية في ١٩٨٦م .ﱠ
ودرس في المعهد ا س مي العالي
عداد ا ئمة والخطباء )كلية ا مام ا عظم ً
حاليا( وكان المعاون العلمي في المعهد آںذاك.
عين ً
عين ً
عضوا في لجںة المںاهج ،وفي ١٩٨٦م ّ
ثم ّ
عضوا في لجںة المںاهج في قسم الدراسات ا س مية في
عين ً
كلية الشريعة .وفي عام ١٩٨٩م ّ
عضوا في اللجںة العلمية في قسم الدراسات في كلية الشريعة.
عين ً
وبعد حصوله على لقب ا ستاذ عام ١٩٩٠م ّ
عضوا في لجںة إعداد ا ئمة والخطباء في المعهد ا س مي
شرعيا للمصرف العراقي ا س مي في ١٩٩٣م ،وكذلك ً
ً
مستشارا ً
العالي ،وكان ذلك عام  ١٩٩١ثم ّ
عضوا في
عين
ً
سابقا )الجامعة العراقية  -بغداد ــ ً
حاليا(.
مجلس قسم الدعوة والفكر ا س مي في جامعة صدام للعلوم ا س مية
هذه الوظائف التي شغلها الشيخ ا ستاذ في كلية العلوم ا س مية -قسم الشريعة لغاية عام ٢٠٠٠م إذ سافر إلى
ً
دولة ا مارات العربية وما زال هںاك إذ عمل فيها أستاذا في كلية الدراسات ا س مية والعربية في دبي ،ولما
اںتهى عقده فيها اںتقل إلى عجمان ثم إلى جامعة الشارقة وما زال يدرس فيها.
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ﻣﻦ ﺷﻴﻮﺧﻪ ﻣﻦ اﻟﻌﺮاق:
• الشيخ عبد العزيز سالم السامرائي.
• الشيخ أحمد

أمين الراوي.

• الشيخ أمجد الزهاوي.
• الشيخ عبد القادر الفضلي.
• الشيخ عبد الكريم المدرس.
• الشيخ فؤاد ا لوسي.
• الشيخ كمال الدين الطائي.
• الشيخ أيوب الخطيب.
ﻣﻦ ﺷﻴﻮﺧﻪ ﻣﻦ ﻣﺼﺮ:
ً
• الشيخ عبد الحليم محمود "شيخ ا زهر سابقا".
• الشيخ عبد الغںي عبد الخالق "وهو المشرف على رسالته للدكتوراه".
آﺛﺎره اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ:
 .١فقه ا مام سعيد بن المسيب  -رسالة دكتوراه ــ مطبوعة في أربعة أجزاء)طبعته وزارة ا وقاف العراقية،
مطبعة ا رشاد ،بغداد ،الطبعة ا ولى ،سںة )١٣٩٤ه١٩٧٤-م(.
 .٢مسائل في الفقه المقارن  -جزءان).وهو موضوع دراسة بحثںا(.
 .٣أحكام ﱠ
السلم ــ طبع في مجلة كلية ا مام ا عظم.
 .٤الملكية في ا س م ــ طبع في الموسم الثقافي ا ول لجامعة ا مارات.
 .٥دراسات في الفقه الجںائي )مںهج مقرر( لطلبة الدراسات ُ
العليا.
 .٦حكم الغںاء وعںاصره في الشريعة ا س مية )ث ثة أجزاء( ).(٥
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 .٧طرق استثمار الوكالة التجارية في ضوء الفقه ا س مي معد لمؤتمر الفقه ا س مي الدولي المںعقد بدبي
٢٠٠٥م.
 .٨أحكام بيع الثمار في الشريعة ا س مية )بحث منشور بمجلة البحوث ا قتصادية وا دارية  -جامعة بغداد,
السںة السادسة) ,العدد١٩٧٨),(٢م(.
 .٩الشهيد )بحث منشور بمجلة الرسالة ا س مية١٤١٠) ,ه ــ ١٩٨٩م(.
 .١٠زراعة ا جںة في ضوء الشريعة ا س مية  -القسم ا ول )بحث منشور بمجلة الرسالة ا س مية )١٤٠٩ه ــ
١٩٨٩م(.
 .١١حكم التدخين في الشريعة ا س مية  -القسم ا ول والثاںي )١٤١٤ه ــ ١٩٩٣م() ،بحث منشور بمجلة الرسالة
ا س مية(.
 .١٢الس م في ا س م) .بحث منشور بمجلة الرسالة ا س مية )١٤١٦ه ــ ١٩٩٦م(.
 .١٣حكم الط ق الث ث )بحث منشور بمجلة كلية ا مام ا عظم العدد)١٣٩٢) ،(١ه ــ ١٩٧٢م(.
 .١٤زراعة ا عضاء والتداوي بالمحرمات في ضوء الشريعة ا س مية )بحث منشور بمجلة الرسالة ا س مية(.
 .١٥مبدأ تمييز ا حكام القضائية في الشريعة ا س مية )بحث منشور بمجلة كلية ا مام ا عظم العدد),(٤
)١٣٩٨ه ــ ١٩٧٨م(.
ً
ﺛﺎﻟﺜﺎ :اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﺎﻟﻜﺘﺎب:
ﻋﻨﻮان اﻟﻜﺘﺎب:
)مسائل من الفقه المقارن( ،وهو مطبوع في ) ٧٤٧صفحة( في جزأين مجلدين ،في دار الزيبق في دمشق ،با شتراك
مع دار المںاهج في بغداد ،الطبعة ا ولى ،سںة )١٤٢٨ه٢٠٠٧-م( ،وهںاك طبعة ثاںية لدار المںهاج من جزأين في
مجلد واحد.
ﻣﻮﺿﻮﻋﻪ وﺳﺒﺐ ﺗﺄﻟﻴﻔﻪ:
الفقه المقارن وهو :علم يدرس ا حكام الفقهية في كل مذهب مع عرض ا دلة ووجه ا ستد ل التي كاںت منشأ
الخ ف ومںاقشتها والترجيح بيںها.
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وذكر الشيخ في مقدمة كتابه أںه بد للطالب من أن ّ
يطبق ما تعلمه من علوم القرآن ،وعلوم الحديث ،وأصول
الفقه وغيرها بصورة عملية ،ليتعلم كيفية ا ستفادة مںها عںدما يكتب بحوثه في الدراسات العليا بعد التخرج مںها؛
لذلك فإن هذه المرحلة-الںهائية -تقتضي أن يدرس الفقه فيها دراسة مقارںة ) ،(٦ولعل ذلك يعد أهم ميزة للكتاب
وهي أن يجعل الطالب ً
قادرا على الترجيح بين آراء المذاهب الفقهية من خ ل ا ستفادة من طريقة الشيخ
وأسلوبه في ذلك.
وتم تأليف هذا الكتاب كمقرر مںهجي لطلبة الدراسات ا ولية في أقسام الشريعة في كلية العلوم ا س مية
التي كان ّ
يدرس فيها الشيخ ،كما ّںوه في المقدمة بأن الكتاب مںهجي ،وأںه التزم بمفردات هذا المںهج من غير
زيادة أو ںقص ).(٧
ﻣﻨﻬﺠﻪ ﻲﻓ اﻟﻜﺘﺎب:
ذكر الشيخ ــ حفظه  -في مقدمة الكتاب أںه اقتصر عںد ذكر الخ ف على ذكر آراء المذاهب المشهورة ،وهي:
ً
المذاهب ا ربعة ،فض عن مذاهب الظاهرية والزيدية وا مامية ،واقتصر عںد ا ستد ل على ذكر أهم ا دلة
ّ
متوس ًعا بعض الشيء في ا ستد ل بالسںة ومںاقشة أدلتها؛ لذلك تباين عدد ا حاديث التي يستدل بها في المسألة
الواحدة بحسب درجة ا خت ف فيها وںوعه ،فقد يتوسع في ا ستد ل بالحديث كما في مسألة )غسل القدمين(
ً
حديثا ) ،(٩وقد ﱠ
ںص على
إذ بلغت سبعة أحاديث ) ،(٨وبلغت في مبحث )سںة الجمعة القبلية( ںحو أحد عشر
ً
متوسعا بعض الشيء في
هذه المںهجية في مقدمة كتابه فقال) :وسأقتصر عںد ا ستد ل على ذكر أهم ا دلة
ا ستد ل بالسںة ومںاقشة ما أورده مںها من أدلة؛ وذلك ںه با ضافة إلى أن السںة أوسع المصادر فإن التعرف
على ما يصلح ل حتجاج مںها وما يصلح له ،وكذلك معرفة كيفية إزالة ما يبدو من تعارض عںد ا ستد ل بين
السںة وبين ا دلة ا خرى ،أو بين ا حاديث بعضها وبعض كل ذلك مما يمس تعليمه للطالب( ).(١٠
ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻟﻜﺘﺎب:
ﱠ
رتب الكتاب بجمع المسائل المتجانسة في باب مستقل ،وجعل عںوان كل باب) :أحكام تتعلق بكذا( ،ويذكر
اسم القسم والباب ،وجعل مجموع هذه ا بواب سبعة مقسمة على قسمين:
ضم اﻟﻘﺴﻢ اﻷول بابين مںها :هما:
الباب ا ول :أسباب اخت ل الفقهاء.
الباب الثاںي :أحكام تتعلق بالعبادات.
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ويضم اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻲﻧ بقية ا بواب ،وهي:
الباب الثالث :أحكام تتعلق بالمعام ت المالية.
الباب الرابع :أحكام تتعلق با سرة.
الباب الخامس :أحكام تتعلق بالجںايات والحدود.
الباب السادس :أحكام تتعلق با قضية والبيںات.
الباب السابع :أحكام تتعلق بالجهاد.
راﺑﻌﺎ :ﻣﻔﻬﻮم اﻻﺳﺘﺪﻻل ﻲﻓ اﻟﻠﻐﺔ واﻻﺻﻄﻼح:
ً
ا ستد ل في اللغة :استفعال من طلب الدليل والطريق المرشد إلى المطلوب ).(١١
أما في ا صط ح فيختلف معںاه ومجاله من علم خر ،وما يعںيںا هںا هو المراد بهذا المصطلح عںد الفقهاء
وا صوليين إذ لهما تعلق مباشر بموضوع ا ستد ل بالحديث الںبوي.
ً
إجماعا أو ً
فا ستد ل عںد الفقهاء) :يطلق تارة بمعںى ذكر الدليل ،وسواء كان الدليل ً
قياسا أو
ںصا أو
غيره( ).(١٢
قال أبو الوليد الباجي)ت٤٧٤ه() :ا ستد ل هو ا هتداء بالدليل وا قتفاء ثره حتى يوصل إلى الحكم( ).(١٣
وهو عںد بعض ا صوليين :طلب د لة الدليل ،أو طلب الد لة ،والد لة بما يتوصل به إلى معرفة الشيء ).(١٤
معان ث ثة ل ستد ل عںدهم وهي ):(١٥
وبذلك يمكن استخ ص ٍ
 .١ا هتداء بالدليل وا قتفاء ثره حتى يوصل إلى الحكم.
 .٢طلب الدليل سواء كان من مجتهد أم من مقلد.
 .٣ا حتجاج بالدليل.
وا ستد ل الذي وقع استعماله عںد الشيخ في هذا الكتاب بالمعںى ا ول والثالث وهو بهذا المفهوم يتعلق
من حيث الںظر بدليل ںقلي واحد هو السںة الںبوية ،ومن حيث التطبيق فإںه يتوسع ــكما أشار في المقدمة -في
ا ستد ل بها ومںاقشة ما يورده مںها من أدلة في ذكر آراء المذاهب الفقهية السبعة التي ذكرها في الكتاب.
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اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول :ﺗﺨﺮﻳﺞ اﻟﺤﺪﻳﺚ وﻋﺰوه إﻰﻟ ﻣﺼﺎدره:
المراد بتخريج الحديث كما ﱠ
عرفه السخاوي بأںه) :إخراج المحدث ا حاديث من بطون ا جزاء والمشيخات
والكتب وںحوها وسياقها من مرويات ںفسه أو بعض شيوخه أو أقراںه أو ںحو ذلك وال م عليها وعزوها لمن رواها
من أصحاب الكتب والدواوين مع بيان البدل والموافقة وںحوهما( ).(١٦
ﱠ
وعرفه بكر عبد

أبو زيد) :هو عزو الحديث إلى من أخرجه من أئمة الحديث وال م عليه بعد التفتيش

عن حاله ورجال مخرجه( ).(١٧
واستعملوا التخريج في عزو الحديث إلى مصادره التي خرجته ّ
والد لة على مواضعه مع بيان الحكم ،فهما
إذن بمعںى واحد عںد المتأخرين ).(١٨
ً
وقد تباينت طرائق الشيخ في عزوه ا حاديث لمصادرها في كتب السںة ،فمرة يحيل للمصادر ا صيلة ،وأحياںا
إلى غير ا صيلة بحسب ما يقف عليه من المصادر المعتمدة لديه في ذلك ،وقد يعتذر إذا لم يقف عليه ،وقد يعزو
الحديث في المتن إلى مصدره ويكرر ذلك في الهامش ،وقد يذكر المصدر في المتن فقط ،أو يذكره في الهامش
ً
أحياںا ،وقد ﱡ
يںص على عدم وقوفه على )الحديث( بحسب ما
فقط ،أو يهمل ذكر الصفحة والجزء في الهامش
ً
وقف عليه من مصادر ،وقد يقدم ذكر صاحب لفظ الحديث على طريقة المحدثين ،وغير ذلك مما سأذكره مفص
في هذا المطلب وعلى وفق ما يأتي:
ً
أوﻻ :ذﻛﺮه اﻟﻤﺼﺪر ﻲﻓ اﻟﻤﺘﻦ واﻟﻬﺎﻣﺶ:
وهذه الطريقة هي ا صل والمعتمدة لدى الشيخ في عزو ا حاديث وا ثار إلى مصادرها فإںه يذكر ںص )متن
الحديث( ويذكر من أخرجه في متن الكتاب ثم يعزوه إلى مصدره ا صلي في الهامش مع ذكر الصفحة والجزء،
كان

وهذا ما اعتمده في أكثر من مئة حديث استدل بها في كتابه ،فقال في حديث)) :من توضأ وذكر اسم
ً
طهورا لجميع بدںه) :((..،رواه البيهقي عن ابن عمر وغيره( ) ،(١٩وأحال في الهامش للمصدر) :السنن الكبرى:
.(١/٤٤
وفي حديث )) :ص ة لمن

وضوء له ،و وضوء لمن لم يذكر اسم

(( قال) :رواه أبو داود عن أبي

هريرة ،ورواه البيهقي عںه وعن غيره( ) ،(٢٠وأحال في الهامش إلى )السنن الكبرى١/٤٤ :؛ سنن أبي داود.(١/٢٥ :
ً
ً
وفي حديث ضمام بن ثعلبة قال) :اںظر الحديث في :البخاري١/١٣٩ :؛ مسلم ،(٢١) (٣/١٧٠ :وذكر حديثا )متقفا
عليه( ،وقال في الهامش) :مسلم ،٣/١٧٣ :واںظر البخاري.(٢٢) (١/١٢٣ :
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وقال في حديث علي في وصف وضوء الںبي بعد أن ساقه بتمامه) :رواه أصحاب السنن ا ربعة بأساںيد
صحيحة واللفظ للترمذي( ،وأحال في هامش إلى هذه المصادر ).(٢٣

ﺛﺎﻧ ًﻴﺎ :اﻟﺘﻨﺼﻴﺺ ﻋﻠﻰ ﺻﺎﺣﺐ ﻟﻔﻆ اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻨﺪ ﻋﺰوه إﻰﻟ أ ﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﺼﺪر.
ظهرت دقة الشيخ في جواںب كثيرة من كتابه في ا ستد ل بالحديث من ذلك عںايته بںقل ألفاظ ا حاديث
ً
والروايات فںجده حين يںقل رواية أو حديثا يشير إلى صاحب اللفظ عںد تخريجه في أكثر من مصدر كما في
ا مثلة ا تية:
• حديث)) :إذا استيقظ أحدكم من ںومه ف يغمس يده في ا ںاء ،((...قال) :متفق عليه واللفظ لمسلم( ).(٢٤
• حديث)) :الصعيد الطيب طهور المسلم ،وإن لم يجد الماء عشر سںين ،فإن وجد الماء فليمسه بشرته((،
قال) :رواه أحمد ،وأبو داود ،والترمذي وصححه واللفظ له( ).(٢٥
• وفي حديث آخر قال) :رواه أصحاب السنن ا ربعة بأساںيد صحيحة واللفظ للترمذي( ).(٢٦
• وقال في حديث آخر) :رواه أحمد وأبو داود واللفظ له( ).(٢٧
ً
ً
مختصرا واقتصر على موطن ا ستشهاد فيه ،ولذلك استعمل عبارة) :في
وإن كان الحديث طوي جاء به
حديث طويل حاصله كذا( ) ،(٢٨وإن كان ا ختصار في ا صل ںص عليه ،كما قال في حديث) :ورواه البخاري
ً
مختصرا( ).(٢٩
ً
ﺛﺎﻟﺜﺎ :ﻋﺰو اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻲﻓ اﻟﻬﺎﻣﺶ ﻓﻘﻂ:
ً
دأب الشيخ في عزو ا حاديث أن يذكر الكتاب الحديثي الذي ﱠ
خرج الحديث في المتن فيقول مث ) :رواه
البخاري( ،ويحيل في الهامش إلى معلومات المصدر من الجزء والصفحة ،لكںںا ںجده في أحيان -قليلة -يتخلى
عن هذه الطريقة في العزو ،فيعمد إلى ذكر الحديث عںد ا ستد ل به ويحيل إلى الهامش مباشرة من غير ذكر
ً
ً
وطهورا( ،وقال
مسجدا
مصدر تخريجه في المتن كما هو دأبه في ا كثر ،كما في حديث)) :جعلت لي ا رض
في الهامش) :اںظر :البخاري هامش الفتح.(٣٠) (١/٣٧٠ :
ً
واستعمل ذلك في المواضع التي يشير فيها إلى صحة ا ثار الواردة في الباب ،كقوله مث ) :ما صح عن أنس
ً
درعا له بالمديںة من يهودي وأخذ مںه ً
شعيرا هله(( ،وقال في الهامش) :البخاري مع
قال)) :رهن رسول
عمدة القاري.(٣١) (١١/١٨٣ :
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أو يقول) :كما صح في ا ثر( ) ،(٣٢أو يقول) :وصح ںحو هذا( ) ،(٣٣أو يقول) :كما ثبت تفصيل ذلك في
الصحاح عن الرسول( ) ،(٣٤ثم يعزو في ذلك كله في الهامش فقط.
وهذه الطريقة يستعملها الشيخ في تدعيم الرأي الذي ّ
يرجحه من بين آراء الفقهاء ا خرى فيشير بذلك إلى قوة
ِ
الدليل في المسألة وترجيح حجة من ذهب إلى هذا الرأي و

أعلم.

راﺑﻌﺎ :اﻟﺰﻳﺎدة ﻲﻓ ذﻛﺮ ﻣﺼﺎدر ﺗﺨﺮﻳﺞ اﻟﺤﺪﻳﺚ:
ً
حين يعزو الشيخ الحديث إلى مصادر التخريج في المتن ںجده يزيد في ذكر مصادر أخرى في الهامش وهذا
حصل في موضع واحد فقط بحسب ما وقفت عليه ،كما في حديث)) :إن الجذع يوفي ما توفي مںه الثنية((،
قال) :رواه أبو داود وابن ماجه( ،ثم زاد عليها في الهامش )النسائي( ) .(٣٥ولعله وقع مںه ً
سهوا أن يشير إلى هذا
المصدر في المتن كما في سائر المواضع.
ﺧﺎﻣﺴﺎ :ﺗﻜﺮار اﻟﺼﻔﺤﺎت ﻲﻓ اﻟﻌﺰو ﻟﻠﻤﺼﺎدر:
ً
إذا تكرر لديه المصدر الذي يعزو إليه في الصفحات ںفسها فإںه يكتفي با حالة إليها بقوله) :الصفحة السابقة
أو الصفحات السابقة( ،كما قال في الهامش عقب حديثين استدل بهما) :اںظر الحديثين في السنن ا ربعة:
الصفحات السابقة( ).(٣٦
ﺳﺎدﺳﺎ :اﻟﺘﻨﺼﻴﺺ ﻋﻠﻰ ﻋﺪم اﻟﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺪﻳﺚ:
ً
قد يںص الشيخ على عدم وقوفه على أصل الحديث بحسب ما توافر للشيخ من مصادر السںةّ ،
فيعبر عن ذلك
ِ
ً
بأكثر من صيغة أو عبارة ،فيقول مث ) :لم أجد هذا الحديث فيما بين يدي من كتب السںة( ) ،(٣٧أو يقول:
)هذا الحديث لم أعثر عليه في كتب السںة بهذا اللفظ( ) ،(٣٨أو يقول ) :أعلم مدى صحة هذا الحديث ،فإںي
لم أعثر عليه فيما بين يدي من كتب السںة وا ثر( ) ،(٣٩أو يقول) :ولم أعثر على هذا الحديث فيما بين يدي
ً
مرفوعا( ) ،(٤١أو يقول) :لم أعثر على
من كتب ا ثر( ) ،(٤٠أو يقول) :لم أجده فيما بين يدي من كتب الحديث
هذا الحديث بهذا اللفظ( ) .(٤٢وهذا ا عتذار من الشيخ يظهر مدى دقته في تتبع ا حاديث والروايات ،كما يظهر
ا ماںة العلمية لديه وبذل وسعه في ذلك.
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اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻲﻧ :اﻟﺤﻜﻢ ﻋﻠﻰ اﻷﺣﺎدﻳﺚ واﻷﺳﺎﻧﻴﺪ:
ً
ً
ً
وتحسيںا وتضعيفا،
تصحيحا
المراد بالحكم على ا حاديث هو بيان حالها وحال رواتها من حيث القبول والرد
وقد اعتمد الشيخ في الحكم على ا حاديث وا ساںيد على أقوال العلماء من ںقاد الحديث وغيرهم من أصحاب
كتب تخريج ا حاديث في تصحيح ا حاديث أو تضعيفها ،أو الحكم على أساںيدها بحسب ما يقتضيه مںهجه
ً
ً
قبو ً
وردا ،وأحياںا ںجده يحكم هو
في ا ستد ل با حاديث ،فںراه يںقل أقوال العلماء أو حكمهم على الحديث،
على هذه ا حاديث وأساںيدها في ضوء ما يتوصل إليه بعد جمعه لطرق الحديث والںظر في أساںيدها ،وقد يطيل
ںص على ذلك بقوله) :وقد أطلت ً
ً
ضروريا ل حتجاج به كما ﱠ
ںوعا ما
في ال م على إسںاد حديث بحسب ما يراه
في ال م عن إسںاد هذا الحديث ن الطعن فيه قد ذكر في كتب عدة؛ ولو خشيتي من أن ّ
يتشوش القارئ بما
جاء فيها لما ذكرته( ) ،(٤٣على وفق ما يأتي:
ً
أوﻻ :اﻟﺤﻜﻢ ﻋﻠﻰ اﻹﺳﻨﺎد أو اﻟﺤﺪﻳﺚ ﺑﺎﻟﺼﺤﺔ:
إن الحكم على الحديث أو ا سںاد هو خ صة دراسة ا ساںيد وأحوال الرواة ،والںظر في عللها والترجيح بين
المختلف مںها ،وا صل في ذلك أںه يعتمد على أقوال العلماء الںقاد من أهل الحديث في الحكم على ا حاديث
ً
ّ
أو ا ساںيد ،ثم ّ
مظاںها في كتب التخريج ،فمن ا مثلة على ذلك
يرجح الثابت الصحيح والقوي مںها معزوة إلى ِ
ِ
ما يأتي:
 .١حديث)) :إذا توضأت فمضمض(( ،قال) :رواه أبو داود ،وصححه الحافظ ابن حجر( )،(٤٤
 .٢حديث )) :تصوموا قبل رمضان ،((...قال) :رواه الترمذي ،وقال :حديث حسن صحيح( ).(٤٥
إسںادا ً
ً
ومتںا حين يقف على أقوال من سبقه ممن تكلم في هذه
وقد يجتهد رأيه في الحكم على الحديث
ا حاديث وهو يستںد إلى اجتهاده الخاص بعد ںظره في طرق الحديث كما في حديث)) :ا ذںان من الرأس((،
ُ ّ
كلم فيها ،وهي تضر ما دام قد صح
فإںه ںقل خ ف العلماء في قبوله وإع له ،ثم قال) :للحديث طرق أخرى ت ِ
من الطرق التي ذكرںاها ،وعلى ذلك فالحديث صحيح صالح ل حتجاج به( ).(٤٦
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ﺛﺎﻧ ًﻴﺎ :اﻟﺤﻜﻢ ﻋﻠﻰ اﻹﺳﻨﺎد أو اﻟﺤﺪﻳﺚ ﺑﺎﻟﺤﺴﻦ:
ّ
َﱠ
ﱠ
ُ َ
معلول( ) ،(٤٧والحكم
شاذ ،و
عدل ،قل ضبطه ،غير ٍ
ٍ
تعريف الحسن عںد المحدثين هو) :ما اتصل إسںاده ،بںقل ٍ
بالحسن يكون على الحديث أو على ا سںاد فقط بحسب ما يتحقق فيهما من شروطه ،وقد وجدت الشيخ يحكم
ً
أحياںا على إسںاد حديث بالحسن وإن لم يبين سبب ذلك الحكم كما في ا مثلة ا تية:
 .١قال) :وروى ابن ماجه بإسںاد حسن عن ابن عباس)) :فرض رسول

ص ة الحضر وص ة السفر ،فكںا

ںصلي في الحضر قبلها وبعدها.(٤٨) ((..
 .٢حديث أبي هريرة أن رسول

قال)) :حرم المتعة الںكاح والط ق والعدة والميراث(( ،قال فيه) :رواه

البيهقي وغيره وإسںاده حسن( ).(٤٩
ً
وأحياںا يںقل تحسين ا سںاد عن أحد ا ئمة السابقين ،كما في حديث أنس)):إن

ﱠ ﱠ
عز وجل وضع عن

المسافر شطر الص ة ،وعن المسافر والحامل والمرضع الصوم(( قال فيه) :وقال الترمذي :إسںاده حسن( )،(٥٠
وںقل كذلك عن الحافظ ابن حجر تحسين إسںاد حديث وصف عثمان وضوء الںبي وجاء فيه)) :وغسل وجهه،
ويديه إلى المرفقين ،((..قال) :رواه الدارقطںي ،وںقل السںدي في تعليقه عليه عن الحافظ ابن حجر :أن إسںاد
ً
الحديث حسن( ) .(٥١وساق حديثا في حكم )الكںز( ثم قال) :وقال الحافظ ابن حجر :إسںاده حسن( ).(٥٢
إسںادا ً
ً
ومتںا -كما في حديث ))أمرںا رسول  ..أن ںضحي بأسمن
وقد يكون الحكم بالحسن على الحديث ــ
ما ںجد ،((..من طريق عبد
إن شاء

بن صالح وںقل خ ف الںقاد في قبول حديثه ثم قال) :وعلى ذلك فحديثه حسن

تعإلى( ).(٥٣

وقال في حديث من رواية )مجالد بن سعيد الهمداںي( الذي ضعفه أهل الںقد) :لكن ذكر الهيثمي :أـن
ً
ً
مجالدا ،فإن كان هذا طريقا آخر فالحديث
الطبراںي رواه في الكبير ،وضعفه بمحمد بن يزيد بن سںان لو يذكر
حسن( ) ،(٥٤فهںا حكم على الحديث بالحسن على افتراض أںه مروي من طريق أخرى غير طريق )مجالد(،
ﱡ
ںابح( ).(٥٥
والذي في معجم الطبراںي الكبير هو من رواية )مجالد بن سعيد ،عن قيس بن أبي حازم ،عن الص ِ
وقال في موضع آخر في حديث) :وبهذا يتبين أن الحديث الثاںي هو ا خر يںزل عن مرتبة الحسن( ).(٥٦
أو تراه يںقل التحسين للحديث عن أحد ا ئمة السابقين كا مام الترمذي ) ،(٥٧وا كثر أںه يعتمد في ذلك
ً
ً
على كتب الشروح والتخريج فيںقل أقوالهم وأحكامهم على ا حاديث ،فأحياںا يںص على ذلك وأحياںا قليلة
يذكر ذلك ،وعذره في ذلك أن الكتاب موضوعه الفقه ،فيكتفي با شارة إلى أحد العلماء السابقين في الحكم على
الحديث.
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ً
ﺛﺎﻟﺜﺎ :اﻟﺤﻜﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺪﻳﺚ أو اﻹﺳﻨﺎد ﺑﺎﻟﻀﻌﻒ:
ںاقل
يعتمد الشيخ في حكمه بالتضعيف للحديث أو ا سںاد على أقوال ا ئمة السابقين ،ثم هو ليس مجرد ٍ
قوال غيره من العلماء وإںما ںجده يںاقش هذه ا قوال ويحلل ّ
ويرجح بعضها على بعض ،وهذه ميزة العالم الںاقد
البصير ،بل هي من السمات ال زمة للمشتغل في ميدان الفقه المقارن حتى يتمكن من الترجيح والمقارںة بين
آراء المذاهب الفقهية المختلفة ،وهذا ما ںجده ً
واقعا في هذا الكتاب ،وںجده ً
جليا أكثر في مںهجه في ا ستد ل
بالسںة ،وقد تباينت طريقة الشيخ في تقرير الضعف في الحديث أو ا سںاد ً
تبعا لںوع الضعف ودرجته وموضعه
معاً ،
سواء كان في ا سںاد أم المتن أم ا ثںين ً
ً
وتبعا كذلك قوال من يںقل عںهم من أئمة هذا الشأن ،فقد
ً
يستعمل بعض عبارات التضعيف كقوله) :هذا تقوم به حجة( ثم يذكر علته كما قال مرة) :فإن الدراقطںي ںفسه
قد ضعفه( ) ،(٥٨أو يشير إلى وجود علة في ا سںاد كجهالة ر ٍاو أو جهالة حاله ،كقوله) :فيه الوليد بن زوران وهو
مجهول الحال( ) ،(٥٩وقوله) :هذه رواية تقوم بها حجة؛ ن ابن جريج لم يسم من روى عںه( ).(٦٠
وقد تعددت العبارات التي يستعملها للتعبير عن الضعف في الحديث لكںها بالمجمل لم تخرج عما تعارف عليه
ً
أهل الصںعة الحديثية وعلى وفق مصطلحاتهم ،فںجده يقول مث ) :هذا الحديث ضعيف تقوم به حجة( )،(٦١
أو يقول) :ضعيف أصل له( ) ،(٦٢ومستںده في ذلك هو كتب تخريج الحديث التي يںقل عںها ويحيل إليها في
ً
يصرح أحياںا قليلة في ںقل التضعيف
الهامش مثل :ںصب الراية ،والتلخيص الحبير ،وںيل ا وطار وغيرها ،وقد ّ ِ
عن أحد ا ئمة السابقين كما في قوله) :وأما حديث أنس فقد قال فيه الحافظ ابن حجر :وفي إسںاده ںظر( ).(٦٣

راﺑﻌﺎ :اﻟﺤﻜﻢ ﻋﻠﻰ ﺣﺪﻳﺚ ﺑﺄﻧﻪ ﺻﺎﻟﺢ ﻟﻼﺣﺘﺠﺎج ﺑﻪ أو ﻏﻴﺮ ﺻﺎﻟﺢ:
ً
يستعمل الشيخ مصطلح )صالح ل حتجاج به( أو)يحتج به( ،أو ) يحتج به( ً
جريا على طريقة بعض ﱠ
شراح
الحديث ،وأصحاب كتب تخريج الحديث ،فمثل هذه العبارات تجري على ألسنتهم في الحكم على ا حاديث
التي تتقوى بتعدد الطرق ،أو ما كان ضعفه ليس ً
شديدا فيترك ا حتجاج به ) ،(٦٤وقد جاءت العبارة في أكثر من
ً
موضع من كتابهً ،
استںادا إلى أقوال من
بںاءا على ما يمليه عليه اجتهاده ويتوصل إليه ںظره في حال رواته ،أو
الر َب ّيع بنت ّ
معوذ التي وصفت حديث الںبي وجاء فيه)) :أںه
ِ
سبقه من العلماء ،فمن ذلك ما استدل به من حديث ُ ِ
تمضمض واستںشق بعدما غسل وجهه(( ،ثم ںقل م العلماء في أحد رواته وهو )عبد بن بن عقيل(،
وترجيح قول من يرى ا حتجاج بحديثه ،ثم قال) :فالحديث إذن صالح ل حتجاج به( ) .(٦٥وقال في حديث آخر
ﱠ
متكلم في بعض رواته لكن تعددت طرقه) :فالحديث صحيح صالح ل حتجاج به( ).(٦٦
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ً
وبالمقابل قد يرى ضعف ا ثر أو الحديث لعلة ﱡ
يںص عليها أو يذكرها فقال مث في حديث) :الحديث غير
صالح ل حتجاج به؛ وذلك ن في إسںاد ابن ماجه عبد
وفيه ً
أيضا علي بن زيد بن جدعان؛ وهو ضعيف( ).(٦٧

بن

العدوي؛ وهو متروك متهم بوضع الحديث،

وقد يذكر علته كقوله في حكم الںهي عن الذبح بالليل) :وما ورد من ذلك من أحاديث فهي ضعيفة تصلح
ل حتجاج بها( ).(٦٨
ﺧﺎﻣﺴﺎ :اﻟﺤﻜﻢ ﻋﻠﻰ اﻹﺳﻨﺎد ﺑﺎﻟﺠﻮدة:
ً
يطلق الشيخ في غير ما موضع من كتابه وصف الجودة على إسںاد بعض ا حاديث وهو لفظ شائع عںد علماء
الحديث فيقولون) :إسںاد جيد أو حديث جيد( ،ويريدون به مطلق القبول ،وقد يعبرون به عن الصحيح ) ،(٦٩قال
السيوطي ً
مبيںا هذه المسألة) :هذا يدل على أن ابن الص ح يرى التسوية بين الجيد والصحيح ،ولذا قال البلقيںي
بعد أن ںقل ذلك :من ذلك يعلم أن الجودة يعبر بها عن الصحة؛ وفي "جامع الترمذي" في الطب :هذا حديث
الج ْه ِبذ مںهم يعدل عن "صحيح" إلى
جيد حسن؛ وكذا قال غيره :مغايرة بين جيد وصحيح عںدهم ،إ أن ِ
"جيد" ،إ لںكتة ،كأن يرتقي الحديث عںده عن الحسن لذاته ويتردد في بلوغه الصحيح ،فالوصف به أںزل رتبة
من الوصف بصحيح( ).(٧٠
ومن ا مثة على ذلك حديث)) :اشربوا ،إںي أيسركم ،إںي راكب ،((..قال الشيخ فيه) :رواه أحمد بإسںاد
جيد( ) ،(٧١وقال في موضع آخر بعد أن استدل بجملة أحاديث) :فهذه كلها أحاديث ثابتة جيدة ا ساںيد( ).(٧٢
وهكذا ںرى أن الشيخ يحاكي المحدثين في استعمال مصطلحاتهم ،وفهم مقاصدها ،والنسج على مںوالها ،وهذا
يدل على تأثره بمںاهجهم من جهة ،ومن جهة أخرى يدل على أماںته العلمية في دقة الںقل عںهم.
ﺳﺎدﺳﺎ :ﺗﺮﺟﻴﺢ رواﻳﺔ اﻷﺣﻔﻆ:
ً
ﱠ ّ
ّ
يقدمون ا حفظ إذا خالفه
إن مراعاة الحفظ وا تقان في الرواة ،تعد من القرائن المشهورة عںد
المحدثين ،فالںقاد ِ
ِ
َمن دوںه في الحفظ إذا استويا في العدالة والثقة ،وهذا ليس على إط قه ،بل يتم الںظر في القرائن ا خرى
ّ
البغدادي) :وقد يرجح أيضا بضبط راويه وحفظه وقلة غلطه( ).(٧٣
المحيطة بالرواية أو الراوي ،قال الخطيب
وقد وجدت الشيخ يسير على خطا المحدثين في هذه المسألة؛ كما في حديث)) :أرضعيه عشر رضعات((،
ابن إسحاق ،وروى عںه رواية الخمس ابن

قال) :الحديث مروي عن الزهري :وقد روى عںه رواية العشر
ً
جريج؛ و شك أن ابن جريج أحفظ وأكثر ضبطا من ابن إسحاق ،لذلك تقدم رواية ابن جريج( ).(٧٤
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ً
وضوحا في أبواب
وهذه الطريقة في ا حتجاج والتعليل وتتبع الطرق والترجيح بين الروايات التي ںجدها أكثر
)الفقه المقارن( الذي طال فيه باع الشيخ -حفظه

 ًںظرا للحاجة للترجيح بين ا دلة عںد اخت ف الروايات

وتعارضها في الظاهر.
اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ :ﻛﻼﻣﻪ ﻲﻓ اﻟﺠﺮح واﻟﺘﻌﺪﻳﻞ:
كثيرا ما يذكر الشيخ في أثںاء حديثه عن ا ستد ل با حاديث وبيان طرقها وأساںيدها ال م على الرواة ً
ً
جرحا
وتعدي ً ؛ وهو بذلك إما أن يكون ںاق ً قوال أئمة الجرح والتعديل السابقين ،أو يكون ّ
مرج ًحا لقول بعضهم على
ِ
بعض بما يقوده إليه الںظر وا ستد ل ،فںجده يستعمل مصطلحات ا ئمة في الجرح والتعديل في ںقد الرواة
والمرويات بل يںاقش ا راء ّ
ويرد ّ
ويرجح بالدليل والحجة كما حصل ذلك ً
كثيرا في ردوده على تجهيل ابن حزم
ــرحمه  -لكثير من الرواة فںراه يأتي بأقوال ا ئمة في هذا الشأن في معرض ِّرده على ابن حزم المعروف بتساهله
في إط ق الجهالة على كثير من الرواة ،وعدم موافقة العلماء له في ذلك إذا لم يوافقه غيره في الحكم بالجهالة
على ر ٍاو معين ) ،(٧٥وسأتںاول في هذا المطلب مسألتين :ا ولى :مصطلحات الجرح والتعديل ،وا خرى :ضبط
أسماء الرواة.
ً
أوﻻ :اﻟﻤﺼﻄﻠﺤﺎت:
استعمل الشيخ في كتابه جملة من المصطلحات الخاصة بالجرح والتعديل في ںقد الرواة والروايات والترجيح بيںها،
ً
ً
مںاقشا ّ
وںقل ً
ومرج ًحا تارة أخرى ،وهذه المصطلحات
قسما مںها عن أئمة هذا الفن السابقين مستد بها تارة أو
كما يأتي:
 .١ﻣﺠﻬﻮل اﻟﺤﺎل :ورد هذا المصطلح في الصفحات ،(٣٨٨-٣٥٥-٢٩٣-٢٨٧-٢١٢-١٥٣-١٣٠-١/١٠٥) :و)،(٢/٣٢
ً
فقد استعمله في رد بعض الروايات وںقدها ،وورد قسم مںها ںق عن ابن حزم الظاهري في ںقده لبعض
الرواة ،فقد ﱠرد عليه في مصطلح الجهالة في أكثر من موضع ،وںقل أقوال الںقاد في ذلك ،فقال في حديث في
رؤية اله ل) :لكن ضعف ابن حزم هذا الحديث؛ ن في إسںاده الحسين بن الحارث قال :هو مجهول،
وليس كما قال ،بل هو معروف كما قال علي بن المديںي ،وذكره ابن حبان في الثقات ،وقال الحافظ ابن
حجر :صدوق( ) ،(٧٦وقال في حديث آخر) :وقد ضعف ابن حزم إسںاده؛ ن فيه معاذ بن عبد

بن

حبيب ،قال :وهو مجهول .وليس كما قال ابن حزم ،فالرجل ذكره الحافظ ابن حجر في التقريب وقال:
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صدوق ربما وهم ،وقد روى له أصحاب السنن الربعة ،كما روى له البخاري في ا دب المفرد ،وعليه فهو
معروف حسن الحديث( ).(٧٧
 .٢ﻣﺠﻬﻮل :ورد في الصفحات.(٣٧٣-١/١٥٧) :
 .٣ﻣﺘﻬﻢ ﺑﺎﻟﻜﺬب :ورد في الصفحات.(١٧٢-١/١٦٢) :
 .٤ﻣﺘﺮوك اﻟﺤﺪﻳﺚ :ورد في الصفحات ،(٢٧٤-٢٧٣-٢٧٠-٢٠٥-١٦٣٢٠٣-١٦٢-١/١٥٢) :و).(٢/١٨٩
ﺿﻌﻔﻪ ﻓﻼن( :ورد في الصفحات-٣٦٢-٣٥٥-٢٩٣-٢٧٤-٢٧٣-٢٥٧-٢٤٨-٢٣٨-١/١٥٢) :
 .٥ﺿﻌﻴﻒ )أو
َّ
 ،(٣٩٥-٣٨٨و).(٢٤٧-١٥٩-٢/٩٥
 .٦ﺿﻌﻴﻒ ﺟﺪً ا :ورد في موضع واحد في.(١/٣٧٩) :
 .٧ﻣﻨﻜﺮ اﻟﺤﺪﻳﺚ :ورد في الصفحات ،(١/٣٩٣) :و).(٢/٩٥
 .٨ﻛﺜﻴﺮ اﻟﻮﻫﻢ :ورد في ).(٢/٢٩٦
 .٩اﻻﺧﺘﻼط :ورد في الصفحات.(١٩١-١/١٥٧) :
 .١٠ﻣﺪ ّﻟﺲ :ورد في.(١/٢٦٤) :
 .١١ﻓﻴﻪ ﻣﻘﺎل :ورد في ).(١/١٣٣
 .١٢وﺛَّﻘﻪ ﻓﻼن :ورد في.(٢/١٧٧) :
 .١٣ﺣﺪﻳﺜﻪ ﺣﺴﻦ :ورد في.(١/٣٩٣) :
 .١٤اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﺑﻌﺪم اﻟﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ ﺗﺮﺟﻤﺔ را ٍو ﻣﻌﻴﻦ :كما في قوله) :وشجاع الذي يروي عن ںافع أدري
من هو؟!( ).(٧٨
ﺛﺎﻧ ًﻴﺎ :ﺿﺒﻂ أﺳﻤﺎء اﻟﺮواة:
ﱠ
صحح الشيخ ضبط بعض أسماء الرواة الواردة في بعض كتب الشروح ،مثلما جاء في اسم )عتاب( ،قال) :وقد
جاء في ںصب الراية باسم :غياث ،وهو عتاب( )،(٧٩
لكن وقع له الغلط في ضبط أسماء بعضهم ،كما سيأتي في مطلب المآخذ العلمية.
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اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺮاﺑﻊ :ﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻪ ﻋﻠﻞ اﻟﺤﺪﻳﺚ:
قال ابن الص ح في تعريفه للعلة) :هي عبارة عن أسباب خفية غامضة قادحة فيه ،فالحديث المعلل هو الذي
اطلع فيه على علة تقدح في صحته مع أن ظاهره الس مة مںها ،ويتطرق ذلك إلى ا سںاد الذي رجاله ثقات،
الجامع شروط الصحة من حيث الظاهر( ).(٨٠
وفي باب التعليل ںجد أن الشيخ يورد العلة ويںقل م أهل الںقد والعلل ،ويںاقش مسلك العلة ووجه التعليل
ويحرر موضع العلة التي ترد في الحديث المستدل به ويختار المذهب الراجح ً
بںاءا على قوة الدليل وس مته من
ً
ً
حديث ما من طريق فيه علة ثم يسوق ا حاديث التي
العلل ،فںراه مث يںقل قو حد علماء الحديث في إع ل
ٍ
تعضده أو ترفع العلة ،وقد ّقدم الشيخ بمقدمة علمية حديثية مهمة في مبحث )سںة الجمعة القبلية( أںقلها بتمامها
هميتها هںا ںها تفصح عن مںهجه ومذهبه في التصحيح والتضعيف في باب قبول الحديث-وهو مذهب جمهور
المحدثين:-
)الضعف في ا سںاد إذا كان ً
آتيا بسبب الطعن في عدالة الراوي أو اتهامه بالوضع أو الكذب؛ فإن الحديث
آتيا بسبب سوء حفظ الراوي؛ َ
بهذا ا سںاد يترك و يلتفت إليه ،أما إذا كان الضعف في ا سںاد ً
سواء كان سوء
ً
ً
الحفظ ًزما أو طارئا ،أو بسبب تدليس الراوي ،أو كوںه مستور الحال ،أو كون الحديث مرس ؛ ففي كل هذه
ا حوال يتوقف في قبول الحديث ،ثم يںظر فإذا روي الحديث من طريق آخر مثله أو فوقه اںجبر الضعف وأصبح
الحديث من قبيل الحسن لغيره فيحتج به.
ثم إن غير واحد من المحققين قد ذهبوا إلى :أن الضعف يںجبر بقرائن خارجية ،من ذلك :فتوى الصحابي
بموجب الحديث المروي ،فلو روي حديث في إسںاده ضعف ،ثم ثبت إفتاء الصحابي الذي روي عن الحديث
بموجب ما فيه فإںهم في هذه الحالة يعتبرون ذلك أحد الجوابر لضعف هذا الحديث .ومن ذلك عمل العلماء
بموجبه وتلقيهم له بالقبول ،ولعلك ت حظ هذا بصورة عملية من مراجعتك لسنن الترمذي؛ فإںك تراه يكثر بعد
ذكر الحديث من قوله :وعلى هذا العمل عںد أكثر أهل العلم ،أو بعض أهل العلم ،وهو قول ف ن وف ن.
على أن هںاك من المحدثين من يتركون رواية الراوي الضعيف ما لم يتفق على تركه ،أما إذا لم يتفقوا على
تركه ولم يجدوا في مسألة ما إ حديثه؛ فإںهم في هذه الحالة يحتجون به ويقدموںه على الرأي ،وهذا مںقول عن
أحمد والنسائي وأبي داود وغيرهم( ).(٨١
طبقه ً
وبعد أن عرض مذهب المحدثين هذا ﱠ
عمليا في أكثر من موضع من كتابه ،ومن ذلك ما ذكره في حديث
فيه اںقطاع في إسںاده فقال) :إذن فإسںاد الحديث فيه اںقطاع على الراجح كما أن بعض رجاله قد اختلف فيهم،
لكن كما ترى ليس فيهم من هو مجمع على تركه.
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وعليه :فإن هذا ا سںاد يطرح ،وإںما ںحتفظ به لںںظر هل هںاك ما يقويه؟ هذا يتوقف على ما سيسفر عںه
البحث في ا ساںيد إلى علي كرم

وجهه ،لكن قبل ال م عن هذه ا ساںيد بد من الںظر في القرائن الخارجية؛

قد ذكرت لك فيما سبق :أںها تعتبر من الجوابر عںد بعض المحققين من المحدثين ،وا سںاد إلى ابن مسعود له
قرائن تقويه( ).(٨٢
وفي حديث وضوء الںبي قال بعد أن ذكره) :ںقل الترمذي تضعيف هذا الحديث عن البخاري ،و أعلم سبب
تضعيف البخاري له؛ لكن الںووي ) (٨٣ﱠ
ضعفه بأن في إسںاده بن إسحاق وهو مدلس وقد عںعن ،وكذلك ذكر
الشوكاںي( .ثم قال) :إذا كان هذا هو سبب تضعيف الحديث ،فإن هذه العلة مںتفية؛ ن العںعںة قد جاءت
في إسںاد أبي داود ،أما أحمد فقد ّ
صرح في إسںاده بالتحديث( ) ،(٨٤وهكذا ںراه وقف على ما يرفع العلة في هذا
الحديث وهي )التدليس( بالتصريح بالتحديث من طريق آخر.
وفي حديث ابن ماجه عن )أم ب ل بنت ه ل عن أبيها :أںه ))يجوز الجذع من الضأن أضحية(( ،قال) :وقد
ضعف ابن حزم هذا الحديث؛ ن في إسںاده أم

 ،قال :و يدرى من هي ،وفيه أم ب ل قال :وهي مجهولة،

و ںدري إن كان لها صحبة أم ( .ثم قال) :وليس كما قال ابن حزم؛ فإن أم

قد ذكرها الحافظ في التقريب

ووصفها بأںها مقبولة.
ﱠ
وأما أم ب ل فقد وثقها العجلي ،وكذلك الحافظ في التقريب وقال :ثقة ،ويقال :لها صحبة ،وذكر السںدي:
أن ابا ںعيم ،وابن مںدة ،وابن عبد البر قد ذكروها في الصحابة( ).(٨٥
ّ
ورد على ابن حزم كذلك في حديث)) :الجار أحق بشفعة جاره ،((..فقال) :إ أن ابن حزم قد ضعف
هذا الحديث؛ ن في إسںاده عبد الملك بن أبي سليمان العرزمي ،قال :هو ضعيف ،متكلم فيه ضعفه شعبة
ً
وغيره ) .(٨٦وهو يعںي بذلك ما قاله شعبة :لو روى عبد الملك حديثا آخر مثل حديث الشفعة لطرحت حديثه،
ومثل ذلك قال يحيى القطان( ،ثم قال الشيخ) :ويبدو لي :أن ابن حزم لم يصب في حكمه على عبد الملك
بالضعف بسبب م شعبة فيه ،بل هو ثبت حجة حافظ ،لم يتكلم فيه غير شعبة وتبعه في ذلك من تبعه ،وإںما
أںكر العلماء عليه هذا الحديث بالذات فقال أحمد :هذا الحديث مںكر ،وعبدالملك ثقة ،وكذلك قال ابن معين
وغيره.
وعليه فيترك هذا من حديث عبد الملك ،لكن هذا

يعںي الحكم عليه بالضعف ،وإںما يضعف من يكثر

وهمه ويفحش غلطه ،وعبد الملك ليس من هذا القبيل ،وهںاك فرق بين قولهم :حديث مںكر ،وقولهم عن رجل:
مںكر الحديث ،فليتںبه لذلك( ).(٨٧
ومن مںاقشاته للعلل ما ذكره في تعليل رواية حديث با ںقطاع وتتبعه لتراجم رواته وتواريخ سني وفياتهم كما
في حديث )الںهي عن المزارعة( الذي قال فيه) :هذا الحديث يرويه قتيبة وإسحاق عن جرير ،ولم يذكر لںا
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من هو جرير هذا ،والذي يظهر لي أںه جرير بن عبد الحميد ،إذ هو شيخ كل من قتيبة وإسحاق ،فإذا كان هو
فالرجل ثبت ثقة ،لكںه يرويه عن عبد العزيز بن رفيع وهذا واضح ا ںقطاع ،فقد ولد جرير سںة )١١٠هـ( ،بيںما
توفي عبد العزيز سںة )١٠٣هـ( ،وهكذا ںرى أن عبد العزيز قد توفي قبل و دة جرير بسبع سںين؛ فالحديث إذن
مرسل مںقطع ،فهو غير صالح ل حتجاج به( ).(٨٨
اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺨﺎﻣﺲ :ﺗﻘﻮﻳﺘﻪ ﻟﻠﺤﺪﻳﺚ اﻟﻀﻌﻴﻒ:
ً
مسلكا ً
مهما من مسالك ا حتجاج بالحديث الضعيف عںد الفقهاء والمحدثين
تعد مسألة تقوية الحديث الضعيف
ً
حد سواء ،فهي من مسالك التصحيح والتضعيف فض عن وجود
التي لها بالغ ا ثر في الحديث والفقه على ٍ
ً
استںادا إلى كوںها صالحة للتقوية ،وبالتالي العمل
كثير من ا حكام الشرعية بںاها العلماء على أحاديث ضعيفة،
وا حتجاح بها ،وهذا مذهب جمهور المحدثين ،لذا قال الزركشي) :وشذ ابن حزم عن الجمهور فقال :ولو بلغت
ً
ً
طرق الضعيف ألفا يقوى و يزيد اںضمام الضعيف إلى الضعيف إ ضعفا( ).(٨٩
وقال ابن دقيق العيد) :قد علم أن تظافر الرواة على شيء ومتابعة بعضهم لبعض في حديث مما يسںده
ويقويه( ).(٩٠
وقال ابن تيمية) :إن تعدد الطرق وكثرتها يقوي بعضها ً
بعضا( ).(٩١
وقال الحافظ ابن حجر) :كثرة الطرق إذا اختلفت المخارج تزيد المتن قوة( ).(٩٢
وتتعدد مسالك التقوية كما هو مقرر عںد الفقهاء والمحدثين بشروطها المعتبرة عںدهم وأهمها أ يكون الضعف
ً
شديدا غير قابل للتقوية ،وقد اعتمد الشيخ هذا المسلك في ا حتجاج بالحديث الضعيف الصالح للتقوية في
ّ
كتابه ً
المرجحة ،وتكرر ذلك في
سواءا المعتضد بمثله أو بتعدد طرقه ,أو با قوى مںه أو بالصحيح ،أو بالقرائن ِ
مواضع عديدة ،مںها ما يأتي:
 .١ﺗﻘﻮﻳﺔ اﻟﻀﻌﻴﻒ ﺑﺎﻟﺼﺤﻴﺢ :قال بعد ا ستد ل بحديثين) :وفي إسںاد هذا الحديث والذي قبله مقال،
إ أںها معتضدة با حاديث الصحيحة التي قبلها( ).(٩٣
 .٢ﺗﻘﻮﻳﺔ اﻟﻀﻌﻴﻒ ﺑﺘﻌﺪد ﻃﺮﻗﻪ :قال بعد إيراده جملة من ا حاديث) :فهذه ا حاديث وإن كان في
أساںيدها ضعف إ أںها باںضمام بعضها إلى بعض ﱠ
تتقوى فيصح ا حتجاج بها( ) ،(٩٤وقال في موضع آخر:
ً
صالحا ل حتجاج به( ).(٩٥
)وفي ا ساںيد ضعف إ أںها بمجموعها تتقوى فيكون الحديث
 .٣ﺗﻘﻮﻳﺔ اﻟﻀﻌﻴﻒ ﺑﺎﻟﺸﻮاﻫﺪ :قال في حديث) :رواه الترمذي والبيهقي ،وقد أعله الترمذي با ںقطاع،
وضعفه البيهقي؛ ن في إسںاده الحجاج بن أرطأة ،ومع ذلك فإن له ً
شاهدا بمعںاه من حديث أنس( ).(٩٦
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ﺟﺤﺔ :قال الشيخ ) :بد من الںظر في القرائن الخارجية ،فقد ذكرت
 .٤ﺗﻘﻮﻳﺔ اﻟﻀﻌﻴﻒ ﺑﺎﻟﻘﺮاﺋﻦ اﻟﻤﺮ ِّ
لك فيما سبق أںه تعتبر من الجوابر عںد بعض المحققين من المحدثين( ) ،(٩٧وقال ً
أيضا) :فإذا كان فعل
الصحابي وفتياه بموجب الحديث المرفوع المروي عںه تعتبر قريںة تجبر ضعف ا سںاد( ) ،(٩٨ومن هذه
القرائن المقوية المعمول بها عںد المحدثين وا صوليين واستدل بها الشيخ ما يأتي:
• الضعف المںجبر يںجبر بالقرائن الخارجية المقوية ).(٩٩
• إذا خالف خبر الواحد ںص القرآن الكريم وا جماع وجب تأويله ).(١٠٠
• المثبت مقدم على الںافي ).(١٠١
• عںد ا خت ف في تفسير الحديث يقدم تفسير الراوي ).(١٠٢
اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺴﺎدس :اﻟﻤﺂﺧﺬ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ واﻟﻤﻨﻬﺠﻴﺔ:
ظهرت بعض المآخذ العلمية والمںهجية في كتاب الشيخ ،وهي بالتأكيد تغض من قيمة الكتاب العلمية بل هي
مغمورة في كثرة محاسںه وعلومه التي أفاد مںها طلبة العلم في العالم ا س مي ،وهذه المآخذ تتلخص في سبع
ںقاط ،وهي كما يأتي:
ً
أوﻻ :اﻟﻌﺰو إﻰﻟ اﻟﻤﺼﺎدر ﻏﻴﺮ اﻷﺻﻴﻠﺔ:
من أسس مںهج البحث العلمي أن يعزو المؤلف ا قوال والںصوص وا ثار إلى مصادرها ا صيلة المںقولة عںها
ُ
و يںقل عںها بوساطة مصادر أخرى ثاںويةّ ،
وتعرف المصادر ا صيلة بأںها كتب المتون التي تروى با ساںيد من
المؤلف إلى الںبي ،مثل كتب الصحاح والمساںيد وغيرها ،ويقال في تخريجها رواه ف ن أو أخرجه ف ن ،وأما
المصادر الفرعية فهي الكتب التي تذكر ا حاديث بغير إسںاد من المصںف ںفسه وإںما تںقل ا حاديث من الكتب
المسںدة التي تعد مصادر أصلية ).(١٠٣
أما قولںا :عزو الحديث إلى مصادره فهي من صور التوضيح والبيان ،والعزو من معاںي التخريج عںد المتأخرين،
ومعںى عزو الحديث :نسبته إلى من أخرجه .وله صورتان:
ا ولى :العزو ا جمالي وهو بأن يقتصر على مجرد ا حالة إلى من أخرج الحديث أو ذكر اسم المصدر الذي
ً
يروى فيه الحديث ،كأن يقال مث ) :أخرجه البخاري ومسلم( ،وهذه طريقة المتقدمين في ا كثر؛ كتفائهم
بذلك في معرفة موضعه.
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ا خرى :العزو التفصيلي ،وللمتأخرين فيه مسالك عدة ،مںها :أن يزاد على ما سبق بذكر ترجمة الكتاب
التفصيلي ،وترجمة الباب ،ورقم المجلد والصفحة والحديث ).(١٠٤
ً
أحياںا إلى مصدر تخريجه لكںه يحيله إلى غير مظاںه ا صيلة كما صںع ً
كثيرا
وقد ںجد الشيخ يعزو الحديث
في العزو إلى الصحيحين فإںه يحيل إلى كتب الشروح مثل )فتح الباري( و)شرح الںووي على مسلم( ،ففي
حديث) :الطهور شطر ا يمان( ،قال) :رواه مسلم( ،ثم أحال في الهامش فقال) :مسلم هامش الںووي٣/١٠٠ :
و ،(١٠٥) (١٠٢وقال في حديث)) :إںما ا عمال بالںيات) :((..متفق عليه( ) ،(١٠٦وأحال في الهامش) :البخاري
ً
هامش الفتح١/٩ :؛ مسلم هامش الںووي ،(١٣/٥٣ :وتارة يقول) :البخاري مع فتح الباري( ) ،(١٠٧وكذا قوله):مسلم
مع شرح الںووي( ) ،(١٠٨وليس له مںهجية مطردة في واحدة من الصيغتين غير أںه استعملهما ً
كثيرا في كتابه.
ً
درعا له بالمديںة من يهودي وأخذ مںه ً
شعيرا هله( أحاله إلى شرحه
وفي حديث البخاري) :رهن رسول
)عمدة القاري( فقال) :البخاري مع عمدة القاري( ).(١٠٩
ﱡ
وكذلك صںع في ا حالة لصحيحي ابن حبان وابن خزيمة فجل ما يںقله عںهما يحيله إلى كتاب )ںصب الراية(
للزيلعي ،فففي حديث وصف ابن عباس وضوء الںبي ،وفيه)) :ثم غرف غرفة فمسح بهما رأسه وأذںيه(( ،قال:
)رواه ابن خزيمة في صحيحه( ،وأحال في الهامش إلى ںصب الراية ) ،(١١٠وقال في حديث آخر) :أخرجه ً
أيضا
ابن خزيمة وابن حبان في صحيحهما( ،وأحال في الهامش إلى ںصب الراية ).(١١١
وںقل تصحيح الدراقطںي والبيهقي لحديث ،وأحال إلى تلخيص الحبير ).(١١٢
وقال في ر ٍاو) :ذكره ابن حبان في الثقات( وأحال إلى تقريب التهذيب ).(١١٣
وقال في حديث) :رواه الطبراںي في ا وسط والدراقطںي ،وفيه حفص بن عمر ا بلي ) ،(١١٤وهو ضعيف(،
وأحال في الهامش إلى )مجمع الزوائد ،وںصب الراية ،والتلخيص( ).(١١٥
ويعزو الحديث إلى سنن الترمذي ويحيل إلى شرحه )تحفة ا حوذي( ،كما في حديث ))الجار أحق بشفعة
ً
جاره ،((..قال) :رواه الترمذي وغيره( ،وأحال في الهامش فقال) :الترمذي هامش تحفة ا حوذي( ) ،(١١٦وأحياںا
يقول) :الترمذي مع تحفة ا حوذي( ).(١١٧
وںقل حكم الحافظ ابن حجر في حديث ))الجار أحق بشفعة جاره ،((..فقال) :وقال الحافظ ابن حجر:
رجاله ثقات( ،وأحال إلى سبل الس م ).(١١٨
واستدل بحديث سعد بن أبي وقاص )أن الںبي قطع في مجن قيمته خمسة دراهم( ،وقال) :رواه الطبراںي(
وأحال إلى مجمع الزوائد ).(١١٩
وهذا كله بالتأكيد مخالف صول البحث العلمي في الكتابة والتأليف والعزو للمصادر ا صيلة ،لكن السبب
ﱠ
في ذلك ــ كما يبدو للباحث -أن قلة المصادر التي بين يدي الشيخ وقت تأليف الكتاب هي التي حملته على
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ذلك ،فيضطر معه إلى الںقل عن مصادر أخرى مثل كتب التخريج التي تںقل عن كتب مصادر السںة؛ لذا ﱠ
عدت
هذه من المآخذ المںهجية على الكتاب فض ً عما يسببه ذلك من الخطأ في الںقل عن المصدر ،وهو ما يكون ً
سببا
ً
كذلك في الوقوع في َ
الوهم الجسيم كما حصل للشيخ حيںما ںقل حديثا من سنن ابن ماجه ،وهو)) :إذا ادعت
المرأة ط ق زوجها ،فجاءت على ذلك بشاهد عدل ،استحلف زوجها ،((..ثم قال بعده) :قال الهيثمي :إسںاده
صحيح ورجاله ثقات( ) ،(١٢٠وحين رجعت إلى )مجمع الزوائد( لم أجد الحديث و تعليق الهيثمي عليه ،وبعد
ﱠ
تتبعي للحديث وجدت أن علة ذلك تكمن في عدم الرجوع إلى المصادر ا صيلة للكتب ،فبالرجوع إلى سنن
ابن ماجه بتحقيق )

فؤاد عبدالباقي( ،طبعة دار إحياء التراث ،وهي الطبعة التي اعتمدها الشيخ في قائمة

المصادر والمراجع ،وجدت تعقيب المحقق على هذا الحديث) :في الزوائد :هذا إسںاده صحيح ورجاله ثقات(،
َ
وهو يقصد زوائد ابن ماجه في )مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه( ) ،(١٢١زوائد الهيثمي ،فجاء َ
الشيخ
الو َه ُم
من هںا ،بل إن ا مر أبعد من ذلك ،إذ عبارة البوصيري صاحب )مصباح الزجاجة( في ا صل هي) :هذا إسںاد
حسن رجاله ثقات( ) ،(١٢٢فهںا اختلف الحكم على ا سںاد من الحسن إلى الصحيح ،ولعل سبب هذا الوهم في
اخت ف العبارة هو من المحقق ) فؤاد عبد الباقي(؛ ن مصدره في تلك التعليقات هو) :حاشية السںدي على
ابن ماجه( ولم يںقل عن )مصباح الزجاجة( مباشرة ) ،(١٢٣فالشاهد أن الوهم هںا صار ً
مركبا ،وسبب ذلك كله هو
عدم الںقل من المصادر ا صيلة.
ﺛﺎﻧ ًﻴﺎ :إﻫﻤﺎل ذﻛﺮ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﺼﺪر ﻲﻓ اﻟﻬﺎﻣﺶ:
ً
ذكرت سابقا أن مںهج الشيخ في العزو إلى المصادر هو أن يذكر المصدر في المتن ،ويكرر ذكره في الهامش مع
ذكر التفاصيل ،وهذه هي طريقته في ا كثر ،لكںںا ںجده في مواضع ليست بالكثيرة يهمل ذكر الصفحة والجزء
في الهامش كما جاء في مبحث )الخمس(؛ إذ قال) :أما الدليل على أن سهم رسول

يكون بعده ل مام يصرفه
يقول)) :إن

في مصالح المسلمين؛ فهو ما رواه أبو داود بإسںاده عن أبي بكر الصديق قال :سمعت رسول
عز وجل ،إذا أطعم ًںبيا طعمة فهي للذي يقوم من بعده(( ،ثم ساق بعد هذا الحديث ث ثة أخرى قال بعدها:
)رواها أبو داود( ،لكںه لم ُي ِحل في كل ذلك إلى معلومات المصدر في الهامش ).(١٢٤
وفي حديث أبي هريرة قال :قال رسول
))الذهب الذي خلقه

)) :في الركاز الخمس(( ،قيل :وما الركاز يا رسول

؟ قال:

في ا رض يوم خلقت(( ،قال) :رواه البيهقي في المعرفة( ) ،(١٢٥ولم يحل إلى معلومات

المصدر في الهامش.
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عامد في
والسبب في صںيع الشيخ هذا ربما يكون النسيان والسهو فالمرء عرضة للنسيان والخطأ وهو غير ٍ
ذلك ،بدليل أںها جاءت على خ ف صںيعه في سائر الكتاب التي يحيل فيها إلى المصادر مع ذكر كل تفاصيل
ذلك ،ومجموع المواضع التي أغفل ذكرها في الهامش ستة فقط ،والقليل الںادر يقاس عليه و

أعلم.

ً
ﺛﺎﻟﺜﺎ :اﻋﺘﻤﺎده ﻋﻠﻰ أﻗﻮال اﻷﺋﻤﺔ اﻟﻤﺘﺴﺎﻫﻠﻴﻦ ﻲﻓ ﺗﺼﺤﻴﺢ اﻟﺤﺎدﻳﺚ وﺗﺤﺴﻴﻨﻬﺎ:
ً
ذكرںا سابقا أن الشيخ يعتمد على أقوال العلماء الںقاد من أهل الحديث في الحكم على ا حاديث أو ا ساںيد،
ً
ّ
ثم ّ
مظاںها في كتب التخريج ،لكن ا شكال هںا هو اعتماده على
يرجح الثابت الصحيح والقوي مںها معزوة إلى ِ
ِ
تصحيح أو تحسين بعض ممن عرف بالتساهل في هذا الباب كتصحيح الحاكم في )مستدركه( ) ،(١٢٦وتصحيح
السيوطي ) (١٢٧في كتبه ،حيث يقف على تصحيحهم ل حاديث في كتب التخريج والشروح ،فيكتفي بأقوالهم في
ذلك من غير الرجوع قوال ا ئمة المعتبرين في ذلك كما يقتضي التحقيق العلمي و سيما أن الحاجة أشد في
باب الفقه المقارن.
وهںا بد من ںقل أقوال العلماء في إثبات تساهل هذين ا مامين في تصحيح الحاديث وتقويتها ،وكما يأتي:
 -١ﺗﺴﺎﻫﻞ اﻟﺤﺎﻛﻢ ﻲﻓ اﻟﻤﺴﺘﺪرك:

قال الحافظ ابن الص ح:
)وهو واسع الخطو في شرط الصحيح ،متساهل في القضاء به( ).(١٢٨
وقال ا مام الںووي:
ً
)الحاكم متساهل كما سبق بياںه مرارا( ).(١٢٩
وقال ابن تيمية:
)إن أهل العلم متفقون على أن الحاكم فيه من التساهل والتسامح في باب التصحيح( ).(١٣٠
وقال الذهبي:
)يصحح في مستدركه أحاديث ساقطة ويكثر من ذلك( ).(١٣١
وقال ابن القيم:
)و يعبأ الحفاظ أطباء علل الحديث بتصحيح الحاكم شيئا و يرفعون به رأسا البتة بل يعدل تصحيحه
و يدل على حسن الحديث بل يصحح أشياء موضوعة ب شك عںد أهل العلم بالحديث وإن كان من علم
له بالحديث

يعرف ذلك فليس بمعيار على سںة رسول

صلى

عليه وسلم و يعبأ أهل الحديث به

شيئا( ).(١٣٢
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وقال الزيلعي في ںصب الراية:
)فالحاكم عرف تساهله وتصحيحه ل حاديث الضعيفة بل الموضوعة( ).(١٣٣
وقال في موضع آخر) :وتصحيح الحاكم يعتد به( ).(١٣٤
وقال بدر الدين العيںي:
)وقد عرف تساهل الحاكم في تصحيح ا حاديث المدخولة( ).(١٣٥
وقال السخاوي) :هو معروف عںد أهل العلم بالتساهل في التصحيح والمشاهدة تدل عليه( ).(١٣٦
و بد من التنبيه هںا على أن هذا التساهل عںد الحاكم قد حصره العلماء في كتابه) :المستدرك على
الصحيحين( ،أما سائر كتبه فلم يتهمه أحد بالتساهل فيها ،لذلك قال المعلمي:
)وذكرهم للحاكم بالتساهل إںما يخصوںه بالمستدرك فكتبه في الجرح والتعديل لم يغمزه أحد بشيء مما فيها
فيما أعلم( ).(١٣٧
 -٢تساهل ا مام السيوطي:
يذهب كثير من أهل العلم إلى عدم ا عتماد أو التعويل على أحكام السيوطي في تصحيح ا حديث وتحسيںها
كذلك ،فذكروا أںه من العلماء الموسوعيين ،وأهل الحديث يںقل عںهم عدم ا خذ عںه في الحديث ــ إن لم يوافقه
واحد من ا ئمة المعتبرين -ںه متساهل في تصحيح ا حاديث وتقويتها بما لم يسبقه إلى تقويتها أحد من الحفاظ
المحققين.
ٌ
قال أحمد بن صديق الغماري)) :ومںها أحاديث لم َيظن هو أںها موضوعة ،ںه متساهل في ذلك غاية التساهل.
حديث بالوضع إ إذا دعته الضرورة إلى ذلك .وما عدا ذلك فإںه يتساهل في إيراد الحديث
ف يكاد يحكم على
ٍ
ً
الموضوع ،بل وفي ا حتجاج به أيضا(( ).(١٣٨
وقال ا لباںي) :السيوطي معروف بتساهله في التصحيح والتضعيف فا حاديث التي صححها أو حسںها فيه
قسم كبير مںها ردها عليه الشارح المںاوي وهي تبلغ المئات إن لم ںقل أكثر من ذلك وكذلك وقع فيه أحاديث
كثيرة موضوعة مع أںه قال في مقدمته" :وصںته عما تفرد به وضاع أو كذاب( ).(١٣٩
وقال الشيخ عبد الفتاح أبو غدة:
ﱠ
ً
ُ
)وهو أوسع العلماء ا جلة الذين ذكرتهم تساه في إيراد الحديث الضعيف والتالف والموضوع وشبهه في كتبه
ورسائله( ).(١٤٠
وفيما يأتي بعض ا مثلة من ںقو ت الشيخ هاشم في تصحيح ا حاديث وتحسيںها عن هذين ا مامين:
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 .١حديث)) :مفتاح الص ة الطهور(() :رواه الحاكم وصححه من حديث أبي سعيد الخدري( ،ثم قال:
)وأخرجه السيوطي ً
أيضا من حديث علي وجابر ﱠ
وحسن الحديثين( ) ،(١٤١فهںا ںقل تصحيح الحاكم
للحديث ،وتحسين السيوطي له من طريقين.
راﺑﻌﺎ :ﺣﻜﻤﻪ ﻋﻠﻰ اﻷﺳﺎﻧﻴﺪ ﺑﺎﻟﺼﺤﺔ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ دﻟﻴﻞ:
ً
قد يحكم الشيخ على إسںاد بالصحة من غير أن يوضح مستںد ذلك التصحيح أو أن يعزوه إلى أحد من العلماء،
كما في ا مثلة ا تية:
 .١حديث)) :إذا غسل وجهه كما أمره

 ،خرجت خطايا وجهه من أطراف لحيته مع الماء(( ،قال فيه:

)وجدته عںد الحاكم في المستدرك بإسںاد صحيح( ).(١٤٢
 .٢حديث عائشة رضي

عںها قالت) :قلت يا رسول

! على النساء جهاد؟ قال)) :ںعم ،عليهن جهاد

قتال فيه :الحج والعمرة(( ،قال الشيخ فيه) :رواه ابن ماجه بإسںاد صحيح( ).(١٤٣
ً
وأحياںا يںقل تصحيح أحد العلماء من غير تصريح با حالة إلى المصدر كما في حديث)) :إن الصفا والمروة
من شعائر

 ،فابدؤوا بما بدأ

به(( ،قال) :رواه النسائي بإسںاد صحيح( ) ،(١٤٤فقد ںقله من مغںي المحتاج

للشربيںي ) ،(١٤٥لكںه لم يصرح بذلك.
ﺧﺎﻣﺴﺎ :اﻋﺘﻤﺎده ﻋﻠﻰ ﻛﺘﺐ ﺗﺨﺮﻳﺞ اﻷﺣﺎدﻳﺚ ﺑﺎﻟﻮﺳﺎﻃﺔ:
ً
ً
يعمد الشيخ أحياںا إلى عدم ا عتماد على كتب تخريج الحديث مباشرة وإںما يںقل عںها بالوساطة ،وهذا يسبب
الوقوع في إشكا ت علمية كما في حديث من رواية )مجالد بن سعيد الهمداںي( الذي ضعفه أهل الںقد؛ إذ قال
ً
مجالدا ،فإن كان
فيه) :ذكر الهيثمي :أـن الطبراںي رواه في الكبير ،وضعفه بمحمد بن يزيد بن سںان ولم يذكر
ً
هذا طريقا آخر فالحديث حسن( ) ،(١٤٦فهںا حكم على الحديث بالحسن على افتراض أںه مروي من طريق أخرى
غير طريق )مجالد( ،لكںه لو رجع إلى )معجم الطبراںي الكبير( لوقف على أن الحديث هو من رواية )مجالد بن
سعيد ،عن قيس بن أبي حازم ،عن ﱡ
الصںابح( ) (١٤٧لكن الںقل بالوساطة هو الذي أوقعه في هذا ا شكال ،ﱠ
فحسن
ِ
بسببه هذا الحديث.
أو تراه يںقل التحسين للحديث عن ا مام الترمذي ) ،(١٤٨وهو ممن عرف بالتساهل كذلك ،قال ا مام الذهبي:
ََ
ﱠ
)و ّ
يترخص في التصحيح ﱠ
والتحسين ،وںف ُسه ِفي التخريج ضعيف( )،(١٤٩
لكںه
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وقال في الميزان ) :يعتمد العلماء على تصحيح الترمذي( ).(١٥٠
ً
ً
فض عن أن مفهوم الحسن عںد الترمذي يراد به معںاه ا صط حي عںد المحدثين ،بل قد يكون معلو عںده
و يحتج به ،قال الحافظ ابن حجر) :أن الحديث إذا وصفه الترمذي بالحسن يلزم عںده أن يحتج به( ).(١٥١
ً
وا كثر أںه يعتمد في ذلك على كتب الشروح والتخريج فيںقل أقوالهم وأحكامهم على ا حاديث ،فأحياںا يںص
ً
على ذلك وأحياںا قليلة يذكر ذلك ،بل يكتفي با شارة إلى أحد العلماء السابقين في الحكم على الحديث.
ﺳﺎدﺳﺎ :ﻧﻘﻠﻪ ﺗﻀﻌﻴﻒ اﻷﺣﺎدﻳﺚ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﻋﺰوه ﻟﻘﺎﺋﻠﻪ:
ً
ً
ذكرںا سابقا أن الشيخ قد يںقل أقوال أهل العلم من الںقاد وأصحاب كتب التخريج في تضعيف بعض ا حاديث
ً
مع عزو تلك ا قوال إلى مصادرها ،لكںه أحياںا يخالف مںهجه هذا فںجده على سبيل المثال يحيل إلى كتب
يصرح  -في ا كثر -بسبب العلة أو التضعيف ،و يعزوه
الفقه وكتب شروح الحديث وكتب التفسير ،من غير أن ّ ِ
حكما ً
إلى قائله بل يكتفي با حالة إلى المصادر في الهامش ،وهذا مںهج يؤاخذعليه؛ فكيف يںقل من غيره ً
ںقديا
له أثر كبير في قوة الرأي الفقهي أو ضعفه من غير عزوه إلى أهله؟! ،وهذا موجود في ا مثلة ا تية:
 .١حديث ابن عمر :أںه قال)) :أ هل عسى أحد مںكم أن يتخذ الصبة من الغںم على رأس ميلين أو
ث ثة ،((..قال فيه) :رواه الطبراںي في ا وسط ،وفي إسںاد ضعف( ،ثم قال) :لكن روي من طريق آخر
بمعںاه عن أبي هريرة عںد ابن ماجه ) :(١٥٢وفي إسںاده ضعف ً
أيضا ،ورواه أحمد والطبراںي ) (١٥٣من طريق
آخر عن حارثة بن الںعمان ،وفي إسںاده ضعف ً
أيضا( ).(١٥٤
 .٢حديث :سئل رسول

عما يحرم من الرضاع ،فقال)) :الرضعة والرضعتان(( ،قال فيه) :رواه ابن حزم،

فهذا يصح ا حتجاج به؛ ںه روي بإسںاد ضعيف( ).(١٥٥

ﺳﺎﺑﻌﺎ :اﻟﻐﻠﻂ ﻲﻓ ﺿﺒﻂ ﺑﻌﺾ أﺳﻤﺎء اﻟﺮواة:
ً
ﱠمر معںا ﱠأن الشيخ ﱠ
صحح ضبط بعض أسماء الرواة الواردة في بعض كتب الشروح ،لكن وقع له الغلط في
بن عبد الرحمن التيمي المكي ،أبو غرازة

ضبط أسماء بعضهم ،كما ںقل عن كتاب "التقريب" في ترجمة) :
ُ
الج ْدعاںي( بالزاي المعجمة ،والصواب كما في ا صل) :أبو ِغر َارة( )(١٥٦بالراء المهملة ،وكذلك ما جاء في اسم
ُّ
)حفص بن عمر ا بلي( ) (١٥٧بكسر الهمزة ،والصواب كما في المصادر) :ا ُب ِلي( بضم الهمزة والموحدة وتشديد
ً
ال م وفتحها ) (١٥٨نسبة إلى بلدة قديمة على أربعة فراسخ من البصرة ).(١٥٩
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اﻟﺨﺎﺗﻤﺔ:
بعد هذه الرحلة مع الشيخ في كتابه يمكںںا أن ںلخص أهم الںتائج التي أسفر عںها البحث:
 .١يںقل الشيخ أقوال العلماء من كتب التخريج ويحيل إليها في الحكم على ا حاديث وا ساںيد والرواة.
 .٢يعتمد في ںقل أحاديث صحيحي ابن حبان وابن خزيمة ومعجم الطبراںي من كتاب ںصب الراية للزيلعي
ويحيل كل أحاديثهم إلى هذا الكتاب ،وقلت :لعل السبب هو قلة المصادر التي كاںت بين يديه.
ً
ً
ً
ضروريا
 .٣قد يطيل في ال م على إسںاد حديث أحياںا ،وقد يوجز ال م فيه أحياںا أخرى بحسب ما يراه
عںد ا حتجاج به.
ﱠ
 .٤من عادته أ يستوعب ذكر طرق الحديث الواحد عںد ا حتجاج به؛ ن هذا ليس مر ًادا له ،وإںما يكتفي
مںها بما يحقق الغاية من ا ستد ل بالحديث.
 .٥عںايته بںقل الحديث بألفاظه وا شارة إلى صاحب اللفظ عںد تخريجه في أكثر من مصدر ،وإن كان
ً
ً
مختصرا واقتصر على موطن ا ستشهاد مںه.
الحديث طوي جاء به
 .٦تباين عدد ا حاديث التي يستدل بها في المسألة الواحدة بحسب درجة ا خت ف فيها وںوعه ،فقد يتوسع
في ا ستد ل بالحديث كما في مسألة )غسل القدمين( إذ بلغت سبعة أحاديث ،وبلغت في مبحث )سںة
ً
الجمعة القبلية( ںحو أحد عشر حديثا.
 .٧ﱠ
صحح ضبط بعض أسماء الرواة الواردة في بعض كتب الشروح ،لكن وقع له الغلط في ضبط بعضهم.
ً
 .٨يںقل عن المصادر ا صيلة للسںة في عزو ا حاديث و كثر من مصدر ،وأحياںا يعزو إلى المصادر غير
ا صيلة بحسب ما يتيسر له ذلك ،وقد يعتذر إذا لم يقف عليه.
ّ
 .٩لم تكن له طريقة مطردة في ذكر اسم المصادر التي يعزو إليها ،فمرة يقول) :البخاري هامش الفتح( ويقول
مرة أخرى) :البخاري مع الفتح( ،وتكرر ذلك في مواضع كثيرة.
تحر يه ا ثار الصحيحة والثابتة على وفق قواعد المحدثين في قبول الرواية.
ِ ّ .١٠
ً
 .١١يعتمد قاعدة ترجيح رواية ا حفظ وا كثر ضبطا عںد اخت ف الروايات على مذهب المحدثين في الترجيح.
ً
ﱠ
 .١٢تعقب ا مام ابن حزم الظاهري في أكثر من موضع في حكمه بجهالة بعض الرواة مستد بأقوال السابقين
من علماء الجرح والتعديل.
 .١٣يحتج بالحديث الضعيف المںجبر إذا تعددت طرقه على مذهب المحدثين.
 .١٤يحتج بالقرائن المرجحة في تقوية ا حاديث كما هو مذهب الفقهاء والمحدثين.
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 .١٥ظهرت دقة الشيخ في ںقل ألفاظ الحديث أو الرواية وجمع الروايات المختلفة من كتب السںة ،فكان
ﱡ
يںص على صاحب لفظ الحديث ً
ںظرا همية ذلك في بيان د ت ا لفاظ في ا ستد ل والترجيح بين
المذاهب الفقهية.
 .١٦استعمل طريقة اختصار ا حاديث المطولة على مذهب المحدثين ،وكان يورد بعضها بالمعںى فكاںت تتكرر
عںده عبارة) :ما حاصله كذا ،(..وإن كان ا ختصار في ا صل ںص على ذلك.
 .١٧استدل ببعض القرائن المقوية المعمول بها عںد المحدثين وا صوليين.
 .١٨كان يںقل مذهب المحدثين في أبواب كثيرة في غيرما موضع من كتابه ،كما جاء التںصيص على ذكرهم
با سم في أربعة مواضع ).(١٦٠
 .١٩ظهر من خ ل البحث بعض المآخذ العلمية على الشيخ في كتابه ،وهي) :العزو إلى المصادر غير ا صيلة،
وإهمال ذكر معلومات المصدر في الهامش ،واعتماده على أقوال ا ئمة المتساهلين في تصحيح الحاديث
وتحسيںها ،وحكمه على ا ساںيد بالصحة من غير دليل ،واعتماده على كتب تخريج ا حاديث بالوساطة،
وںقله تضعيف ا حاديث من غير عزوه لقائله ،والغلط في ضبط بعض أسماء الرواة( ،وهذه المآخذ العلمية
مغمورة في كثرة محاسںه وعلومه.
وآﺧﺮ ﺑﺤﺜﻨﺎ أن اﻟﺤﻤﺪ ﻟﻠﻪ رب اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻦ.

اﻟﻤﺼﺎدر واﻟﻤﺮاﺟﻊ
 .١ابن الص ح ،عثمان بن عبد الرحمن١٤٠٦) .هـ١٩٨٦-م( .مقدمة ابن الص ح )معرفة أںواع علوم الحديث(،
تحقيق :ںور الدين عتر ،دار الفكر -سوريا ،دار الفكر المعاصرــ بيروت.
 .٢ابن الملقن ،عمر بن علي١٤٢٥ .هـ ،البدر المںير في تخريج ا حاديث وا ثار الواقعة في الشرح الكبير،
تحقيق :مصطفى أبو الغيط وعبد

بن سليمان وياسر بن كمال ،الطبعة ا ولى ،دار الهجرة للنشر والتوزيع

ــ الرياض.
 .٣ابن تيمية ،أحمد بن عبد الحليم١٤٢٦ .هـ ،مجموع الفتاوى ،المحقق :أںور الباز وعامر الجزار ،الطبعة الثالثة
الںاشر ،دار الوفاء.
 .٤ابن حںبل ،أحمد بن

١٤٢٠) .هـ ١٩٩٩ -م( ،المسںد ،المحقق :شعيب ا رںؤوط وآخرون ،الطبعة الثاںية،

مؤسسة الرسالة ،يبروت.
 .٥ابن فارس ،أحمد بن فارس١٣٩٩) .هـ ١٩٧٩ -م( ،معجم مقاييس اللغة ،تحقيق :عبد الس م

هارون ،دار

الفكر.
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 .٦ابن قيم الجوزية،

بن أبي بكر١٤١٥ .ه .حاشية ابن القيم على سنن أبي داود ،الطبعة الثاںية ،دار الكتب

العلمية ــ بيروت.
 .٧ابن قيم الجوزية،

بن أبي بكر١٤١٤) ،ه ــ ١٩٩٣م( .الفروسية ،تحقيق :مشهور بن حسن بن محمود بن

سلماںن ،الطبعة :ا ولى ،دار ا ںدلس ــ السعودية.
 .٨ابن ماكو  ،علي بن هبة ١٤١١ .هـ .ا كمال في رفع ا رتياب عن المؤتلف والمختلف في ا سماء والكںى
وا نساب ،الطبعة ا ولى ،دار الكتب العلمية -بيروت.
 .٩أبو زيد ،بكر عبد

١٤١٣ .ه .التأصيل صول التخريج وقواعد الجرح والتعديل ،الطبعة ا ولى ،دار

العاصمة ،الرياض.
 .١٠ا صفهاںي ،أبو القاسم الراغب١٤١٢ .ه .المفردات في غريب القرآن ،تحقيق :صفوان عدںان الداودي،
الطبعة ا ولى دار القلم ،الدار الشامية  -دمشق بيروت.
 .١١ا لباںي ،ںاصر الدين ،تمام المںة في التعليق على فقه السںة ،الطبعة :الخامسة.دار الراية.
 .١٢ا مدي ،علي بن أبي علي١٤٢٤.هـ .ا حكام في أصول ا حكام ،تحقيق :عبد الرزاق عفيفي ،الطبعة ا ولى،
المكتب ا س مي ،بيروت -لبںان.
 .١٣الباجي ،أبو الوليد١٤٢٤.هـ .الحدود في ا صول )مطبوع مع :ا شارة في أصول الفقه( ،تحقيق:

حسن

حسن إسماعيل ،الطبعة ا ولى ،دار الكتب العلمية ،بيروت ــ لبںان.
 .١٤البغدادي ،أحمد بن علي ).ت( الخطيب الكفاية في علم الرواية ،تحقيق :أبي عبد السورقي ,وإبراهيم
حمدي المدںي ،المكتبة العلمية -المديںة المںورة.
 .١٥البلقيںي ،سراج الدين١٤٣٤) .ه٢٠١٣-م( .محاسن ا صط ح وتضمين كتاب ابن الص ح ،تحقيق :عبدالقادر
المحمدي ،الطبعة ا ولى ،دار ابن حزم ،الرياض.
 .١٦البلوشي ،عبد الغفور بن عبد الحق حسين بر .علم التخريج ودوره في خدمة السںة الںبوية ،الںاشر :مجمع
الملك فهد لطباعة المصحف الشريف.
 .١٧البوصيري ،أحمد بن أبي بكر١٤٠٣) .ه( ،مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه ،المحقق:

المںتقى

الكشںاوي ،الطبعة :الثاںية ،دار العربية ،بيروت.
 .١٨البيهقي ،أحمد بن الحسين١٤١٢) .هـ ١٩٩١ -م( ،معرفة السنن وا ثار ،المحقق :عبد المعطي أمين قلعجي،
الطبعة ا ولى ،الںاشرون :جامعة الدراسات ا س مية )كراتشي  -باكستان( ،دار قتيبة )دمشق -بيروت(،
دار الوعي )حلب  -دمشق( ،دار الوفاء ،القاهرة.
 .١٩ترجمة الدكتور هاشم جميل ،تاريخ ا سترجاع٢٠١٩-٧-١٥:م.نشر بموقع الملتقى الفقهي:
http://feqhweb.com/vb/t4814.html
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 .٢٠الترمذي ،أبو عيسى١٤٠٩.ه .العلل الكبير ،تحقيق :صبحي السامرائي ,وأبي المعاطي الںوري ,ومحمود خليل
الصعيدي ،الطبعة :ا ولى عالم الكتب ,مكتبة الںهضة العربية ــ بيروت.
بن يوسف١٤٢٤ .هــ .تحرير علوم الحديث ،الطبعة ا ولى ،مؤسسة الريان للطباعة والنشر

 .٢١الجديع ،عبد

والتوزيع ،بيروت ــ لبںان.
بن عدي١٤٠٩ .ه١٩٨٨ -م .الكامل في ضعفاء الرجال ،تحقيق :يحيى مختار غزاوي،

 .٢٢الجرجاںي ،عبد
دار الفكر ،بيروت.

 .٢٣الجزائري ،طاهر بن صالح١٤١٦ .هــ .توجيه الںظر إلى أصول ا ثر ،المحقق :عبد الفتاح أبو غدة ،الطبعة
ا ولى ،مكتبة المطبوعات ا س مية ــ حلب.
 .٢٤الجوهري ،إسماعيل بن حماد١٤٠٧ .ه.ـالصحاح تاج اللغة وصحاح العربية ،تحقيق :أحمد عبد الغفور
عطار ،الطبعة الرابعة ،دار العلم للم يين ــ بيروت.
 .٢٥الحاكم ،أبو عبد

 ،المستدرك على الصحيحين١٤١١) ،ه١٩٩٠ -م( .تحقيق :مصطفى عبد القادر عطا،

الطبعة :ا ولى ،دار الكتب العلمية ــ بيروت.
 .٢٦الحراںي ،أحمد بن عبد الحليم بن تيمية١٣٨٦) ،هـ( .الفتاوى الكبرى ،تحقيق :حسںين

 ،مخلوف،

الطبعة ا ولى ،دار المعرفة ــ بيروت.
 .٢٧الحموي ،ياقوت١٩٩٥) .م( ،معجم البلدان ،الطبعة الثاںية ،دار صادر ،بيروت.
 .٢٨الحيان ،مو ي الحسين بن الحسن١٤٢٤) .ه٢٠٠٣-م( .مںهج ا ستد ل بالسںة في المذهب المالكي تأسيس
وتأصيل :تأليف ،الطبعة ا ولى ،دار البحوث والدراسات ا س مية وإحياء التراث ،ا مارات العربية
المتحدة.
 .٢٩الخميسي ،عبدالرحمن بن إبراهيم١٤٢١) .ه٢٠٠٠-م( ،معجم علوم الحديث الںبوي ،الطبعة ا ولى ،دار ابن
حزم ودار ا ںدلس الخضراء ،المملكة العربية السعودية.
 .٣٠الذهبي ،شمس الدين١٣٨٢) ،هـ ١٩٦٣ -م( .ميزان ا عتدال في ںقد الرجال ،تحقيق :علي

البجاوي،

الطبعة :ا ولى ،دار المعرفة للطباعة والنشر ،بيروت ــ لبںان.
 .٣١الذهبي،

بن أحمد١٣٨٢) .هـ ١٩٦٣ -م( .ميزان ا عتدال في ںقد الرجال ،تحقيق :علي

البجاوي،

الطبعة ا ولى ،دار المعرفة للطباعة والنشر ،بيروتــ لبںان.
 .٣٢الرازي ،ابن أبي حاتم١٢٧١ .هـ .الجرح والتعديل ،الطبعة :ا ولى ،طبعة مجلس دائرة المعارف العثماںية -
بحيدر آباد الدكن ــ الهںد ،دار إحياء التراث العربي ــ بيروت.
 .٣٣الزركشي ،عبد

بن بهادر١٤١٩) .هـ١٩٩٨ -م( .الںكت على مقدمة ابن الص ح ،تحقيق :زين العابدين بن

ب فريج ،الطبعة ا ولى ،أضواء السلف ،الرياض.
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عوامة ،الطبعة :ا ولى،

 .٣٤الزيلعي ،جمال الدين١٤١٨)،هـ١٩٩٧-م( .ںصب الراية حاديث الهداية ،تحقيق:
مؤسسة الريان للطباعة والنشر  -بيروت ــلبںان.

 .٣٥السجستاںي ،سليمان بن ا شعث١٤٠٦.هـ .سنن أبي داود ،دار الكتاب العربي ،بيروت.
 .٣٦السخاوي،

بن عبد الرحمن )١٤٢٤هـ ٢٠٠٣ -م( .فتح المغيث بشرح الفية أحديث ،تحقيق :علي حسين

علي ،الطبعة :ا ولى ،مكتبة السںة ــ مصر.
 .٣٧السمعاںي ،أبو سعد١٣٨٢ .هـ ،ا نساب ،تحقيق :عبد الرحمن المعلمي اليماںي وغيره ،الطبعة ا ولى،
مجلس دائرة المعارف العثماںية ،حيدر آباد.
 .٣٨السيوطي ،ج ل الدين١٣٨٥ .هـ .تدريب الراوي في شرح تقريب الںواوي ،تحقيق :عبدالوهاب عبد
اللطيف ،الطبعة الثاںي ،مكتبة الرياض.
 .٣٩السيوطي ،ج ل الدين١٤٠٤) ،هـ١٩٩٤-م( .الجامع الصغير من حديث البشير الںذير ،دار الفكر بيروت.
 .٤٠الشربيںي،

بن أحمد الخطيب١٤١٥) ،هـ ١٩٩٤ -م( .مغںي المحتاج إلى معرفة معاںي ألفاظ المںهاج،

الطبعة :ا ولى دار الكتب العلمية ،بيروت.
 .٤١الشوكاںي،

بن علي١٤١٣) .هـ ١٩٩٣ -م( .ںيل ا وطار ،تحقيق :عصام الدين الصبابطي ،الطبعة ا ولى،

دار الحديث -مصر.
 .٤٢الصالح ،خالد أحمد١٤٢٤ .ه .الشيخ عبدالعزيز سالم السامرائي حياته وجهوده العلمية في الفقه والفتوى،
الطبعة ا ولى ،رسالة ماجستير في الجامعة ا س مية ،مطبوعة في بغداد.
 .٤٣الصںعاںي،
بن

بن إسماعيل١٤١٧ .هـ .توضيح ا فكار لمعاںي تںقيح ا ںظار ،تحقيق :أبو عبد الرحمن ص ح

بن عويضة ،الطبعة ا ولى دار الكتب العلمية ,بيروت -لبںان.

 .٤٤الطبراںي ،أبو القاسم- ) .ت( ،المعجم ا وسط ،المحقق :طارق بن عوض

بن

 ,وعبد المحسن بن

إبراهيم الحسيںي ،دار الحرمين ــ القاهرة.
 .٤٥الطبراںي ،أبو القاسم١٤٠٤).ه١٩٨٣ -م( .المعجم الكبير ،الطبعة الثاںية ،مكتبة العلوم والحكم ،الموصل،
العراق.
 .٤٦الطحان ،محمود١٩٧٩ .م .أصول التخريج ودراسة ا ساںيد ،الطبعة الثاںية ،دار القرآن الكريم ،بيروت.
 .٤٧الظاهري ،ابن حزم ا ںدلسي- ) .ت( ،المحلى با ثار ،دار الفكر ،بيروت.
 .٤٨العراقي ،زين الدين١٣٨٩ .هـ .التقييد وا يضاح شرح مقدمة ابن الص ح ،المحقق :عبد الرحمن

عثمان،

الطبعة ا ولى ،المكتبة السلفية بالمديںة المںورة.
 .٤٩العراقي ،زين الدين١٤٢٨ .ه ،التبصرة والتذكرة في علوم الحديث ،تحقيق ودراسة :العربي الدائز الفرياطي،
الطبعة الثاںية ،مكتبة دار المںهاج للنشر والتوزيع ،الرياض.
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 .٥٠العسق ںي ،أحمد ابن حجر١٣٧٩ .هـ .فتح الباري شرح صحيح البخاري ،تحقيق :محب الدين الخطيب،
دار المعرفة ،بيروت.
 .٥١العسق ںي ،أحمد بن حجر١٤٠٤) .هـ١٩٨٤-م( .الںكت على كتاب ابن الص ح ،تحقيق :ربيع بن هادي عمير
المدخلي ،الطبعة ا ولى ،المملكة العربية السعودية.
ََ
ََ َ
 .٥٢العسق ںي ،أحمد بن حجر١٤٢٩) .هـ ٢٠٠٨ -م( .ںزهة الںظر في توضيح ںخبة الفكر ِفي ُم ْصطل ِح أ ْه ِل ا ث ِر،
تحقيق:عبد بن ضيف الرحيلي ،الطبعة الثاںية ،جامعة طيبة بالمديںة المںورة.
 .٥٣العسق ںي ،أحمد بن حجر١٣٢٦ .هـ ،تهذيب التهذيب ،الطبعة ا ولى مطبعة دائرة المعارف الںظامية،
الهںد.
 .٥٤العسق ںي ،أحمد بن حجر١٤٠٦ .ه .تقريب التهذيب ،المحقق:

عوامة ،الطبعة ا ولى ،دار الرشيد،

سوريا.
 .٥٥العسق ںي ،أحمد بن حجر١٩٦٧ .م .تبصير المںتبه بتحرير المشتبه ،تحقيق:

علي الںجار ،المكتبة

العلمية ،بيروت ــ لبںان.
 .٥٦العسق ںي ،أحمد بن حجر١٤٠١.ه .القول المسدد في الذب عن المسںد ل مام أحمد ،الطبعة ا ولى ،مكتبة
ابن تيمية ــ القاهرة.
 .٥٧العظيم آبادي ،أبو الطيب
الرحمن

شمس الحق١٣٨٨ .هـ .عون المعبود شرح سنن أبي داود ،المحقق :عبد

عثمان ،الطبعة الثاںية ،المكتبة السلفية المديںة المںورة.

 .٥٨العيںي ،بدر الدين ،عمدة القاري شرح صحيح البخاري ،دار إحياء التراث العربي ،بيروت.
ُ
)١٤٠٢هـ١٩٨٢-م(.المغير على ا حاديث الموضوعة في الجامع الصغير ،دار الرائد
صديق،
 .٥٩الغماري،
العربي ،بيروت.
 .٦٠الفيومي ،أحمد بن
 .٦١القاسمي،

بن

- ) .ت( ،المصباح المںير في غريب الشرح الكبير ،المكتبة العلمية ــ بيروت.
 .قواعد التحديث من فںون مصطلح الحديث ،دار الكتب العلمية -بيروت-لبںان.

 .٦٢القرافي ،أبو العباس شهاب الدين١٤١٨ .هـ .الفروق ،المحقق :خليل المںصور ،دار الكتب العلمية ،بيروت.
 .٦٣القزويںي،

بن يزيد ).ت( .سنن ابن ماجه .تحقيق:

فؤاد عبد الباقي ،دار إحياء الكتب العربية

 فيصل عيسى البابي الحلبي. .٦٤الكفوي ،أيوب بن موسى).

ت( .الكليات ،المحقق :عدںان درويش -

المصري،

مؤسسة الرسالة،بيروت.
 .٦٥اللحيدان ،عبد العزيز بن صالح .الطرق العلمية في تخريج ا حاديث الںبوية ،كتاب ألكتروںي موجود في
ضمن المكتبة الشاملة ا لكتروںية.
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 .٦٦اللكںوي،

عبد الحي١٤٠٤) ،هـ١٩٨٤-م(.ا جوبة الفاضلة ل سئلة العشرة الكاملة ،تحقيق :عبد الفتاح أبي

غدة ،الطبعة الثاںية ،مكتبة الرشد ،الرياض.
 .٦٧المباركفوري،

عبد الرحمن .تحفة ا حوذي بشرح جامع الترمذي ،دار الكتب العلمية ــ بيروت.

 .٦٨المحمدي ،عبد القادر بن مصطفى٢٠١٠) .م( .الميسر في علم تخريج الحديث الںبوي ،بحث منشور في
مجلة جامعة ا ںبار للعلوم ا س مية :المجلد الثاںي ،العدد الثامن.
 .٦٩المحمدي،

شاكر)١٤٣٠ه٢٠٠٩-م( .تأريخ الفلوجة من الجذور إلى مںتصف القرن العشرين ،الطبعة

الثاںية ،إصدارات المجمع الثقافي وا دبي ،مجلة روافد ،الفلوجة.
 .٧٠المسلط ،منسي٢٠١٩.م .الفلوجة في تأريخ العراق المعاصر)١٩٦٦-١٩٠٠م( ،الطبعة ا ولى ،بغداد.
 .٧١المشهداںي ،عبود فياض٢٠١٣ .م ،تأريخ علماء الفلوجة والشخصيات العلمية فيه ،الطبعة ا ولى ،دار
المںاهج ،بغداد.
 .٧٢المعلمي ،عبد الرحمن اليماںي ١٤٠٦) ،هـ  ١٩٨٦ -م(.التںكيل بما في تأںيب الكوثري من ا باطيل ،مع
تخريجات وتعليقات:

ںاصر الدين ا لباںي  -زهير الشاويش  -عبد الرزاق حمزة ،الطبعة :الثاںية،

الںاشر :المكتب ا س مي.
 .٧٣النسائي ،أحمد بن شعيب١٩٨٦ .م .السنن الصغرى ،الطبعة الثاںية ،تحقيق :عبد الفتاح أبو غدة ،مكتب
المطبوعات ا س مية ــ حلب.
 .٧٤الںووي ،شرف الدين١٤٠٨ .ه .إرشاد ط ب الحقائق لمعرفة سنن خير الخ ئق ،تحقيق :عبد الباري فتح
السلفي ،الطبعة ا ولى ،مكتبة ا يمان ،المديںة المںورة.
 .٧٥الںووي ،محيي الدين ،المجموع شرح المهذب ،الںاشر :دار الفكر.
 .٧٦الهيثمي ،علي بن أبي بكر١٤١٢) .هـ( .مجمع الزوائد ومںبع الفوائد ،دار الفكر ،بيروت.
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ﻣﻠﺤﻖ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ
وثيقة تظهر سںوات دراسة الشيخ هاشم جميل في المدرسة ا صفية في الفلوجة وتأريخ اںتقاله إلى المدرسة الدينية
في سامراء)من إرشيف المدرسة(.
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اﻟﻬﻮاﻣﺶ:
ً
مختصرا ،وتأريخ الفلوجة ،(١٤٥-١٤٤) :وأثر الفلوجة في نشر العلم
) (١يںظر :الفلوجة في تاريخ العراق المعاصر) :ص(٣٩٢-٣٨٩
ً
أںموذجا) :ص(٥٤-٤٥
المدرسة ا صفية
) (٢تںظر ترجمته في كتاب :الشيخ عبدالعزيز سالم السامرائي حياته وجهوده العلمية في الفقه والفتوى)ص ،(٩٣ويںظر :تأريخ
علماء الفلوجة) :ص  ،(١٤٧ويںظر :شبكة المعلومات الدولية )ا ںترںت( ترجمة الدكتور هاشم جميل ،تاريخ ا سترجاع٢٠١٩-٧-١٥ :م.
نشر بموقع الملتقى الفقهيhttp://feqhweb.com/vb/t4814.html :

) (٣ذكر الدكتور خالد

صالح أن دخوله المدرسة ا صفية سںة )١٩٥١م( ،والذي وقفت عليه أںه دخلها سںة )١٩٥٣م( كما في

أرشيف وثائق المدرسة يںظر :الملحق آخر البحث
) (٤طبعتها وزارة ا وقاف العراقية ،مطبعة ا رشاد ،بغداد ،الطبعة ا ولى ،سںة )١٣٩٤ه١٩٧٤-م( ،ثم أعيدت طباعتها سںة )٢٠١٦م(
في مؤسسة الريان  -بيروت ــ لبںان-الطبعة ا ولى
ً
مطبوعا
) (٥لم أقف عليه
) (٦يںظر :مقدمة الكتاب١/٥ :
) (٧يںظر :المصدر ںفسه١/٦ :
) (٨يںظر١٢٠-١/١١٩ :
) (٩يںظر ١/١٨٧ :وما بعدها
) (١٠مقدمة الكتاب١/٦ :
) (١١يںظر :معجم مقاييس اللغة ،٢/٢٥٩ :والصحاح ،١٦٩٨ :ا حكام في أصول ا حكام ل مدي١١٨ /٤ :
) (١٢ا حكام في أصول ا حكام ل مدي١١٨ /٤ :
) (١٣الحدود في ا صول) :ص(١٠٤ :
) (١٤يںظر :المفردات) :ص ،(٣١٦والمصباح المںير ،١/١٩٩ :والكليات) :ص ،(١١٤ومںهج ا ستد ل بالسںة في المذهب المالكي:
.١/٦٣
) (١٥مںهج ا ستد ل بالسںة في المذهب المالكي١/٦٤ :
) (١٦فتح المغيث٣٨٢ /٢ :
) (١٧التأصيل ،١/٤١ :و ،٥٢ويںظر :أصول التخريج ودراسة ا ساںيد) :ص(١٢
) (١٨يںظر:علم التخريج ودوره في خدمة السںة الںبوية):ص(١٣-٩:
) (١٩يںظر١/٩٥ :
) (٢٠يںظر١/٩٦ :
) (٢١يںظر١/٩٩ :
) (٢٢يںظر١/١١٣ :
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) (٢٣يںظر ،١/١٢١ :وهكذا في صںع في الصفحات-١٣١-١٣٠-١٢٩-١٢٨-١٢٧-١٢٦-١٢٥-١٢٠-١١٩-١١٣-١١١-١٠٨-١٠٥-١٠٤-١٠٠-٩٩-٩٨-١/٩٧) :
-٢١٠-٢٠٤-١٩٩-١٩٨-١٩٥-١٩٤-١٩١-١٨٩-١٨٧-١٨٥-١٨٤-١٧٧-١٧٦-١٧٣-١٧٠-١٦٣-١٦٢-١٦٠-١٥٧-١٥٦-١٥٢-١٤٧-١٤٤-١٤٢-١٤٠-١٣٨-١٣٤-١٣٣
-١٢٥-١١٨-١٠٩-٨٨-٧٩-٧٨-٤١-٣٣-٢٧-٢/٢٣-,-٣٩٩-٣٨٤-٣٧٥-٣٥٩-٣٥٦-٣٥٥-٣٤٥-٣٣٤-٣٢٧-٣١٥-٣٠٩-٢٩١-٢٨٨-٢٧١-٢٥١-٢١٢-٢١١
(٢٨٦-٢٧٤-٢٦١-٢٢٩-٢١٢-١٩٩-١٨٢-١٧١-١٤٦
) (٢٤يںظر١/٩٧ :
) (٢٥يںظر١/١٣٤ :
) (٢٦يںظر١/١٢١ :
) (٢٧يںظر ،١/١٣٠ :وللمزيد من ا مثلة تںظر الصفحات ا تية) :الجزء ا ول-٣٠١-٢٩٢-٢٣٦-٢٢٨-٢١٨-١٥٦-١٥٠ :
،٣٨٢-٣٥٦-٣٥٥-٣٤٩-٣٤٠-٣٣٠-٣٢٤الجزءالثاںي(٢٩٢-٢٤٩-٢١٢-١٩٨-١٨١-١٤٣-١٢٥-٧٧-٤٠-٣١:
) (٢٨استعملها في مواضع عدة من كتابه ،يںظر ،١/٣٧١-١/٣٦١-١/٣٤٢-١/٢٦٩ :و ٢/٩٧-٢/٤٢
) (٢٩يںظر٢/٧٨ :
) (٣٠يںظر١/٩٣ :
) (٣١يںظر٢/٥٧ :
) (٣٢يںظر١/٢٤٥ :
) (٣٣يںظر١/٢٥٣ :
) (٣٤يںظر١/٢٥٤ :
) (٣٥يںظر١/٣٧٠ :
) (٣٦يںظر ،١/٣٧٧ :وللمزيد من ا مثلة يںظر ،٣٨٦-٢٢٨-٢٤٠-١٩١ /١) :و (٢٨٥-٢٨١-٢٤٦-٢١٣-١٧١-٩٨-٢/٣١
) (٣٧يںظر ،١/١٠٧ :و١/١٣٢
) (٣٨يںظر١/٢٨٩ :
) (٣٩يںظر١/٢٤٤ :
) (٤٠يںظر١/٢٤٨ :
) (٤١يںظر٢/٢١٣ :
) (٤٢يںظر٢/٢٩٢ :
) (٤٣يںظر٢/٢٨٣ :
) (٤٤يںظر١/١٠٠ :
) (٤٥يںظر١/٢٨٨ :
) (٤٦يںظر١/١١٥ :
) (٤٧يںظر :ںزهة الںظر) :ص(٦٢
) (٤٨يںظر١/١٨٧ :
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) (٤٩يںظر٢/١٦٥ :
) (٥٠يںظر١/٣٤٥ :
) (٥١يںظر١/١٠٩ :
) (٥٢يںظر ،١/٢٦٧ :وكذلك يںظر٢/١٧٧ :
) (٥٣يںظر١/٣٩٣ :
) (٥٤يںظر١/٢٥٧ :
) (٥٥المعجم الكبير للطبراںي ٩٤ /٨ :ح) ،(٧٤١٧وأخرجه الترمذي في "العلل الكبير") :ص ١٠٠ح (١٧٢عن سويد بن ںصر ،عن
ً
ابن المبارك ،بهذا ا سںاد ،وقال الترمذي :سألت ا -يعںي البخاري -عن هذا الحديث ،فقال) :روى هذا الحديث إسماعيل بن
ﱠ
َ
ﱠ
أبي خالد عن قيس بن أبي حازم أن الںبي َصلى ُ َعل ْي ِه َو َسل َم رأى في إبل الصدقة ،مرسل .قال  :أںا أكتب حديث مجالد،
و موسى بن عبيدة(
) (٥٦يںظر١/٣٧٤ :
) (٥٧يںظر ،١/٣٩٣) -:و(٢/١٤٣ ،٢/١٩
) (٥٨يںظر١/٩٩ :
) (٥٩يںظر١/١٠٥ :
) (٦٠يںظر ،٢/١٧٠ :ويںظر كذلك١/٢٧٤ :
) (٦١يںظر ،٢/١١١ :ويںظر كذلك١/٢٧٣ :
) (٦٢يںظر١/١٢٤ :
) (٦٣يںظر ،١/١١١ :ويںظر كذلك ںقله تضعيف حديث عن الںووي١/١٢٤ :
) (٦٤يںظر استعمال المحدثين لهذا المصطلح :الںكت بن حجر ،١/٤٤٨ :وفتح الباري ،٧/١٥ :وحاشية ابن القيم على سنن أبي
داود ،٦/٣٥٩ :وںيل ا وطار للشوكاںي ،٢/٣٩٠ :وعون المعبود ،٢/٣١٧ :وتحفة ا حوذي٣/٦٨ :
) (٦٥يںظر١/١٢٧ :
) (٦٦يںظر١/١١٥ :
) (٦٧يںظر ،١/١٥٢ :ويںظر كذلك  ،١/٢٠٣و ،١/٢٧١و٢/٨١
) (٦٨يںظر١/٣٨٦ :
) (٦٩يںظر :الںكت على ابن الص ح بن حجر ،١/٤٩٠ :وتدريب الراوي ،١٩٥-١/١٩٤ :ومعجم علوم الحديث الںبوي) :ص(٦٥
) (٧٠تدريب الراوي ،(١٩٥ -١/١٩٤) :ويںظر :محاسن ا صط ح للبلقيںي) :ص(٨٢
) (٧١يںظر ،١/٣٣٢ :ويںظر كذلك١/٢٠٠ :
) (٧٢يںظر٢/١٤٣ :
) (٧٣الكفاية في علم الرواية) :ص ،(٤٣٥ :ويںظر :قواعد التحديث) :ص ،(٣١٣وتحرير علوم الحديث٢/٦٨٥ :
) (٧٤يںظر٢/٢٠١ :
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) (٧٥يںظر :تهذيب التهذيب٩/٣٨٨ :
) (٧٦يںظر١/٢٩٣ :
) (٧٧يںظر١/٣٧٣ :
) (٧٨يںظر.١/٢٤٤ :
) (٧٩يںظر١/١٩٠ :
) (٨٠مقدمة ابن الص ح) :ص  ،(٩٠ويںظر :إرشاد ط ب الحقائق ،١/٢٣٥ :والتقييد وا يضاح )ص ،(١١٦التبصرة والتذكرة،١/٢٧٤ :
والںكت على ابن الص ح ،١/٤٠٧ :وفتح المغيث  ،٢٢٧ /١وتدريب الراوي ،١/٢٩٥ :وتوضيح ا فكار ،٢/٢٢وتوجيه الںظر ٦٠٠ /٢
) (٨١يںظر١/١٨٨ :
) (٨٢يںظر١/١٩١:
) (٨٣يںظر :المجموع١/٣٧٣ :
) (٨٤يںظر ،١/١٠٣ :ويںظر مسںد أحمد ٢/٥٩ :ح) ،(٦٢٥وسنن أبي داود ١/٢٩ :ح)(١١٧
) (٨٥يںظر٣٧٤-١/٣٧٣ :
) (٨٦يںظر :المحلى٨/٣٤ :
) (٨٧يںظر٢/٤٢ :
) (٨٨يںظر ،٢/٨١ :وللمزيد من ا مثلة على مںاقشاته لعلل ا ںقطاع أو عدم السماع يںظر-٢/١٥٧-٢/١١٨ -٢/٩٦-١/٢٥٧-١/٢٢٦) :
(٢٨٣-٢٨٢-/٢-٢/٢٤٨
) (٨٩الںكت على مقدمة ابن الص ح٣٢٢ /١ :
) (٩٠الںكت على مقدمة ابن الص ح للزركشي٣٢٧ /١ :
) (٩١مجموع الفتاوى٢٦ /١٨ :
) (٩٢القول المسدد) :ص(٣٨ :
) (٩٣يںظر١/١٠١ :
) (٩٤يںظر١/١٤٠ :
) (٩٥يںظر ،٢/٢٢٨ :ويںظر كذلك ،١/٢٤٠ ،١/١٩٤ :و٢/٢٩٦ ،٢٨٨-٢٨٧-٢/٢٨٦ ،٢/٢٤٧ ،٢/٥١ ،٢/٤٧ ،٢/٤٦
) (٩٦يںظر١/١٧٣ :
) (٩٧يںظر١/١٩١ :
) (٩٨يںظر١/١٩٢ :
) (٩٩يںظر ،١/١٨٨ :ويںظر ںزهة الںظر بن حجر٥٩ :
) (١٠٠يںظر١/٢١٣ :
) (١٠١يںظر ،١/٢١٧ :ويںظر :الفروق للقرافي ،٣/٩٢ :والںكت على مقدمة ابن الص ح للزركشي ،٣/٤١٢ :والبدر المںير٥/٢٥٠ :
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) (١٠٢يںظر٢/٢٧ :
) (١٠٣يںظر :الميسر في علم تخريج الحديث الںبوي :بحث منشور في مجلة جامعة ا ںبار للعلوم ا س مية :المجلد الثاںي ،العدد
الثامن ،كاںون ا ول٢٠١٠-م) :ص(٢٣٢:
) (١٠٤يںظر :الطرق العلمية في تخريج ا حاديث الںبوية )ص(١١:
) (١٠٥يںظر١/٩١ :
) (١٠٦يںظر١/٩٢ :
) (١٠٧يںظر١/١٥٨ :
) (١٠٨يںظر١/١٧٧ :
) (١٠٩يںظر٢/٥٧ :
) (١١٠يںظر١/١١٥ :
) (١١١يںظر ،١/٢٩٢ :وللمزيد من ا مثلة على العزو إلى صحيحي ابن خزيمة وابن حبان وا حالة إلى )ںصب الراية( تںظر ا حاديث
في الصفحات(١٤٢-٥١-٢/٤٥ -٢٩٣-١/٢٩١) :
) (١١٢يںظر١/٢٩٢ :
) (١١٣يںظر١/٢٩٣ :
َ
ُّ
ُّ
) (١١٤هكذا ضبطها المؤلف ،والصواب :ا ُب ِلي بضم الهمزة والباء المعجمة بواحدة وتشديد ال م نسبة إلى )ا ُبلة( بالقرب من
البصرة ،يںظر ا كمال بن ماكو  ،١/١٣٠ :وا نساب للسمعاںي ،١/٩٨ :وتبصير المںتبه بتحرير المشتبه بن حجر٣٣ /١ :
) (١١٥يںظر١/٢٩٣ :
) (١١٦يںظر ،١/٢١ :ويںظر كذلك الصفحات ،١/٢٤ :و  ،١/٥٢و ،٢/٤١و ،٢/٤٥و٢/١٦٩
) (١١٧يںظر١/٣٩٣ :
) (١١٨يںظر٢/٤١ :
لمزيد من ا مثلة على هذه إحالته للمصادر غير
) (١١٩يںظر ،٢/٢٤٨ :وهو في المعجم ا وسط للطبراںي ٦/١٠٧ :برقم ) ،(٥٩٤٦و ٍ
ا صيلة تںظر ا حاديث في الصفحات ا تية) :الجزء ا ول-١٠٨-١٠٤-١٠٠-٩٨-٩٧-٥٧-٤١-٣٩-٣٨-٣٦-٣٥-٣١-٣٠-٢٥-٢٠ :
-٢٧٨-٢٥٩-٢٥٤-٢٣٩-٢٣٦-٢٢٩-٢٢١-٢٢٠-٢١٨-٢١٧-٢١٥-٢١٠-٢٠٤-٢٠٣-٢٠٢-١٩٩-١٨٧-١٨٥-١٧٩-١٥٩-١٥٨-١٥٦-١٥٤-١٣٨-١٣٤-١٣١-١٢٨-١١٣
) .(٣٩٥-٣٩١-٣٧٢-٣٧١-٣٧٠-٣٦١-٣٦٠-٣٤٩-٣٤٢-٣٣٣-٣٣٢-٣٣٠-٣٠١-٢٨٧-٢٨٦-٢٨٤الجزءالثاںي-٧٧-٧٦-٦٦-٦٥-٥١-٤٢-٤٠-٣١-٢٧-٢٠ :
-٢٨٠-٢٧٢-٢٧٠-٢٥٩-٢٤٩-٢٤٧-٢٤٦-٢٣٧-٢٣٦-٢١٢-٢٠٠-١٩٨-١٨١-١٨٠-١٧٧-١٧٢-١٧١-١٧٠-١٦٨-١٦٠-١٥٦-١٥٢-١٤٧-١٠٩-٨٥-٨٤-٨٢-٧٩-٧٨
(٣٢٦-٣٢٥-٣٢٣-٣١٧-٣٠٩-٣٠٨-٢٩٩-٢٩٥-٢٩٣
) (١٢٠يںظر٢/٢٨٧ :
) (١٢١يںظر :مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه١٢٥ /٢ :
) (١٢٢يںظر :سنن ابن ماجه تحقيق

فؤاد عبدالباقي ١/٦٥٧ :ح)(٢٠٣٨

) (١٢٣يںظر :مقدمة تحقيق مصباح الزجاجة١/٨ :
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) (١٢٤يںظر ،٢٦٤-١/٢٦٣ :ويںظر سنن أبي داود ،٣/١٤٤ :ح)(٢٩٧٣
) (١٢٥يںظر ،١/٢٧٤ :وهو كتاب )معرفة السنن وا ثار( للبيهقي :يںظر ٦/١٦٤ :ح) ،(٨٣٦١ويںظر مزيد من ا مثلة في،١/٣٥٩ :
و ،١/٣٧٩و ،٢/٥٦و٢/٣٢٠
) (١٢٦يںظر ا حاديث في(٢/٢٢ ،١/٣٥٥ ،١/٣٤٩ ،١/٣٤٢) :
) (١٢٧يںظر(١/١١٤) :
) (١٢٨معرفة علوم الحديث) :ص (٢٢
) (١٢٩المجموع شرح المهذب(٦٤ / ٧) :
) (١٣٠الفتاوى الكبرى(١٦٦ / ٢) :
) (١٣١ميزان ا عتدال(٦٠٨ / ٣) :
) (١٣٢الفروسية) :ص(٢٤٦-٢٤٥ :
) (١٣٣ںصب الراية(٣٦٠ / ١) :
) (١٣٤المصدر ںفسه(٣٤٤ / ١) :
) (١٣٥عمدة القاري(١١٣ / ٩) :
) (١٣٦فتح المغيث(٣٥ /١) :
) (١٣٧التںكيل(٦٩٣ /٢) :
) (١٣٨مقدمة كتابهُ :
"المغير على ا حاديث الموضوعة في الجامع الصغير") :ص(٦
) (١٣٩تمام المںة) :ص (٢٩
) (١٤٠يںظر تعليقه على كتاب "ا جوبة الفاضلة" َ
للكںوي) :ص (١٢٦
) (١٤١يںظر ،١/٩١ :والمستدرك :ح ) ،(٤٥٧والجامع الصغير :ح)(١٠٨٢٥
) (١٤٢يںظر ،١/١٠٣ :والمستدرك :ح )(٤٥٥
) (١٤٣يںظر ،١/١٩٨ :وسنن ابن ماجه :ح) ،(٢٩٠١ويںظر مزيد من ا مثلة ،٣٣٨-٣٢٦-٢٥٣-١/٢١٨) :و (٢/٢٨٠
) (١٤٤يںظر ،١/١٢٥ :وسنن النسائي :ح )(٢٩٦٢
) (١٤٥مغںي المحتاج١/١٨٠ :
) (١٤٦يںظر١/٢٥٧ :
) (١٤٧المعجم الكبير للطبراںي ٩٤ /٨ :ح) ،(٧٤١٧وأخرجه الترمذي في "العلل الكبير") :ص ١٠٠ح (١٧٢عن سويد بن ںصر ،عن
ً
ابن المبارك ،بهذا ا سںاد ،وقال الترمذي :سألت ا -يعںي البخاري -عن هذا الحديث ،فقال) :روى هذا الحديث إسماعيل بن
ﱠ
َ
ﱠ
أبي خالد عن قيس بن أبي حازم أن الںبي َصلى ُ َعل ْي ِه َو َسل َم رأى في إبل الصدقة ،مرسل .قال  :أںا أكتب حديث مجالد،
و موسى بن عبيدة(
) (١٤٨يںظر ،١/٣٩٣) -:و(٢/١٤٣ ،٢/١٩
) (١٤٩تأريخ ا س م(٦١٩ /٦) :
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) (١٥٠ميزان ا عتدال(٤٠٧ /٣) :
) (١٥١الںكت على كتاب ابن الص ح(٤٠٢ /١) :
) (١٥٢قال البوصيري) :هذا إسںاد ضعيف لضعف معدي بن سليمان( ،مصباح الزجاجة(١٣٦ /١) :
) (١٥٣رواه الطبراںي في ا وسط ،قال الهيثمي) :وفيه جماعة لم أجد من ترجمهم( ،مجمع الزوائد(١٩٣ /٢) :
) (١٥٤يںظر١/١١٤ :
) (١٥٥يںظر ،٢/١٩٩ :ويںظر كذلك١/٣٩٥ :
) (١٥٦يںظر ،١/١٩٢ :ويںظر تقريب التهذيب :ترجمة) ،(٦٠٦٥وميزان ا عتدال ،٣/٦١٩ :والكامل بن عدي٣/٧٤ :
) (١٥٧يںظر١/٢٩٣ :
) (١٥٨يںظر :الجرح والتعديل ،٣/١٨٣ :والكامل ،٣/٢٨٨ :وميزان ا عتدال ،١/٥٦١ :وتقريب التهذيب :ترجمة ابںه إسماعيل رقم
)(٤٣٤
) (١٥٩يںظر :معجم البلدان١/٧٦ :
) (١٦٠تںظر هذه المواضع في ،١/١٠٠ :و ،١/١٩٢و ،١/٣٥٧و٢/٢١٣
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تحاول هذه الورقة البحثية التعريف بمفهوم خرائط الكارتوغرام وتوظيفها في استعراض المراحل المورفولوجية
ْ
تمثلت بمرحلتي النشأة والظهور كما تسلط الضوء على
 والتي،(م١٩٤٠-١٨٧٠) التي تمر بها المديںة للمدة ما بين
الخرائط الحجمية ث ثية ا بعاد براز تلك المراحل بما يعكس شكلها الحقيقي في التصميم الحضري للمدن
ُ
( وهو أحد التقںيات الجغرافية في صںاعة خريطة الكارتوغرام بحسب بياںاتScape Toad) واستخدم برںامج
وأمكن تسجيل

(Arc scene)

و

(ArcGis10.7)

 زيادة على أدوات بيئة،(كمية محددة )الحيز المساحي

ّ
( كوثيقة جغرافية تاريخية وإن هدف الورقة يركز علىavi) المراحل التي مرت بها نشأة المديںة بقرص مدمج
ً
 مدخل إلى:  واشتمل على أو،إظهار دور تقںية خرائط الكارتوغرام في توثيق مورفولوجية نشأة مديںة الفلوجة
ً
 وقد توصلت الںتائج إلى إمكاںية تقںية، تطبيقات كارتوغرام الخرائط المورفولوجية: ثاںيا،مورفولوجية المديںة
خرائط الكارتوغرام في عرض المراحل المورفولوجية للمديںة بما ينسجم وشكلها ا ساس وأںماطها المكاںية التي
.تشكلت بها بنية المديںة العمراںية
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اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﻤﻔﺘﺎﺣﻴﺔ :مدن ،مورفولوجية ،ںظم معلومات جغرافية ،خرائط كارتوغرام.

اﻟﻤﻘﺪﻣﺔIntroduction :
تمثل الخريطة المورفولوجية إحدى الخصائص المهمة لتوضيح شخصية المكان وم مح النسيج الحضري للمديںة،
وقد فرضت الجغرافيا وتقںياتها الحديثة استخدام برامج رسم الخرائط وتحليلها ومںحت الكارتوغرافي وسيلة تقںية
مميزة بأدوات متعددة وما عليه سوى مهارة الرسم والتحليل ،ودعت الحاجة إلى وجود تصور دقيق لم مح التطور
ً
العمراںي لمراحل نشأة المديںة ّ
ًّ
وحضاريا في الوقت ںفسه ،و ّ
تاريخيا وجغر ًّ
ًّ
سيما تركيبة العمران
افيا
بعدها ارثا
ً
ًّ
حجميا يعكس قيمة
وںظم الشوارع ،وتمثل خرائط الكارتوغرام واحدة من أدوات تمثيل الظاهرة الجغرافية ش
التغير الكمي سواء في )المساحة أو السكان( ،واستعان البحث ببرںامج ) (Scape Toadالخاص برسم خرائط
الكارتوغرام لتصميم الخريطة المورفولوجية لمرحلة النشأة والظهور لمديںة الفلوجة ما بين ) ،(١٩٤٠-١٨٧٠وهي المدة
الزماںية لحقل البحث ،ثم تحويلها إلى برںامج ) (Arc Sceneلرسم تلك المراحل بشكل ث ثي ا بعاد يحاكي
الواقع ا فتراضي ليكون بمثابة مںظور مجسم ںمو المديںة وتطورها ،و ّلما كاںت الغاية ا ساس للورقة البحثية تسليط
الضوء على تقںية خرائط الكارتوغرام لمرحلة مورفولوجية مهمة فلن أذكر المعلومات التاريخية والوثائقية عن تلك
ً
لكںه سيكون ً
المرحلة ،و ّ
ً
واضحا مبسطا لتجربة يمكن تعميمها على مديںة ما أو إقليم جغرافي آخر.
عرضا

ﻣﺸﻜﻼت اﻟﺒﺤﺚResearch problems :
 .١هل يمكن توظيف خرائط الكارتوغرام لتمثيل المراحل المورفولوجية؟.
 .٢كيف ںمثل المراحل المورفولوجية لنشأة المديںة وظهورها باستخدام التقںيات الجغرافية؟.
 .٣هل توضح خريطة الكارتوغرام المراحل المورفولوجية بما يتںاسب والشكل الحضري العمراںي للمديںة؟.
ْ
 .٤كيف نستطيع أن ںوثق الخريطة المورفولوجية لنشأة المديںة باستخدام برامج الميديا؟.
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ﻓﺮﺿﻴﺎت اﻟﺒﺤﺚResearch Hypothesis :
ْ
ّ
 .١إن توفر التقںيات الجغرافية يمكن أن ينتج خرائط كارتوغرام حجمية.
 .٢يمكن تمثيل المراحل المورفولوجية بخرائط كارتوغرام بحسب كل مرحلة.
ً
ّ
ًّ
حجميا يتںاسب مع الشكل الحضري للمديںة.
 .٣إن التمثيل في خرائط الكارتوغرام يوضح ش
ّ
 .٤إن التقںية الحديثة توفر إمكاںية توثيق الخريطة المورفولوجية بملفات متعددة.

ﻫﺪف اﻟﺒﺤﺚResearch Aim :
الهدف ا ساس للورقة البحثية هو تسليط الضوء على توظيف التقںيات الجغرافية المعاصرة باستخدام برںامج
) ،(Scape Toadالخاص بتصميم خريطة كارتوغرام لتمثيل مرحلة النشأة والظهور للمديںة من خ ل تسجيل
ً
ًّ
حجميا للنسيج العمراںي ،والبرامج ا خرى.
يعرض ش

ﻣﻨﻬﺞ اﻟﺒﺤﺚResearch Approach :
اعتمد البحث على مبدأ العرض والتحليل وا ستںتاج ستعراض مرحلة النشأة والظهور ،والمںهج التقاںي المعاصر
) (Contemporary Technical Approachباستخدام التقںيات الجغرافية الحديثة الممثلة ببرںامج
)Toad

(Scape

عداد خريطة الكارتوغرام المورفولوجية مع تقديم ںماذج تبرهن ا فكار التي طرحتها الورقة البحثية

من خ ل عرض البرںامج المستخدم في صںاعة خريطة الكارتوغرام وخصائصها ،ووضع ںماذج مقترحة للخريطة
المورفولوجية.

أﻫﻤﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚResearch Importance :
تتمثل أهمية البحث من خ ل التعريف بدور برںامج إعداد خرائط الكارتوغرام في تمثيل المرحلة المورفولوجية
للمديںة الممثلة بالنشأة والظهور وأهمية ںظم المعلومات الجغرافية ) (Gisفي توثيق ديںاميكية الخرائط جغر ًّ
افيا
ًّ
وتاريخيا ،كما يستعرض الجاںب العملي من خ ل خطوات محددة على وفق مبدأ التسلسل الزماںي ــ المكاںي
للمراحل المورفولوجية.
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ﺣﺪود اﻟﺒﺤﺚResearch Boundary :
ً
ً
تقع مديںة الفلوجة بين دائرتي عرض ) (٣ْ٣.٢ً١-٣ْ٣.١َ٧شما  ،وخطي طول ) (٤ْ٣.٤ً٤-٤ْ٣.٤ً٩شرقا إلى الشرق
من محافظة ا ںبار ،ويحدها من الشمال والشمال الشرقي قضاء الكرمة ،ومن الغرب والشمال الغربي ںاحية
الصق وية ،وإلى الجںوب والجںوب الغربي قضاء عامرية الصمود .وتںحصر في ضمن الحدود البلدية لمديںة
ً
الفلوجة بمحاذاة أيسر ںهر الفرات وطريق المرور السريع شرقا ،ومحطة سكك الحديد )بغداد-فلوجة-عكاشات(
ً
غربا ،وكما في الخريطة ).(١

خريطة ) (١حدود مںطقة البحث )مديںة الفلوجة( وموقعها
المصدر :من عمل الباحث :محافظة ا ںبار  -دائرة التخطيط العمراںي  -الشعبة الفںية  ،٢٠٠٩-مديرية بلدية
الفلوجة -الشعبة الفںية ــ  ،٢٠١٢بياںات مفتوحة المصدر اون

ين Open Street Map

أﺳﻠﻮب اﻟﺒﺤﺚ وأدواﺗﻪResearch Method and Tools :
ً
اتبع الباحث في هذه الورقة خطوات عملية اںط قا من جمع المواد العلمية المراجع والمصادر التي تںاولت سواء
بشكل أساس أو ثاںوي موضوع البحث ،زيادة على وضع هيكلية مقسمة على مبحثين اجتمعت َ
لتكون مںظور
علمي عن توظيف التقںيات الجغرافية الحديثة التي ما اںفكت تتطور ونستكشف يوما بعد آخر برامج جديدة
)بالنسبة للباحث العربي( ،إذ احتوت المراجع ا جںبية على عدد كبير من البرامج التي استخدمت في التحليل
المكاںي لںظم المعلومات الجغرافية مںذ بداية الستينيات حتى مطلع التسعينيات ،فا سلوب العملي على وفق
خطوات ا دخال والمعالجة والتكوين والدمج وا ختزال للبياںات الجغرافية ،ومن ثم إخراج خرائط الكارتوغرام
وتحويلها إلى ملفات ) (shpfileليتم ترميزها وإخراجها بما يتوافق وهدف البحث ،بعدها يتم توثيق الخرائط
وتسجيلها بملفات ) (aviلتكون وثيقة رقمية جغرافية ــ تاريخية تمثل مرحلة مهمة لںمو المراحل المورفولوجية
ً
لنشأة المديںة وظهورها ،مستعيںا ببرںامج ) (Scape Toadالخاص بشكل رئيس بصںاعة خرائط الكارتوغرام
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ً
ً
حجما ً
ً
معيںا لظاهرة كمية أو ش محددا لظاهرة جغرافية باعتماد )متغير المساحة( كما تمثله الخريطة
توضح
المورفولوجية موضوع البحث بشكل يستعرض ً
فيلما لںمو الخريطة وحركتها زيادة على برامج بيئة )(ARCGIS10.7
و ).(ARC SCENE EXE

أوﻻ ً - :ﻣﺪﺧﻞ إﻰﻟ ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮﺟﻴﺔ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ:
ً
يمكن تعريف المورفولوجية ) (Morphologyاصط حا بأںه) :العلم الذي يختص بدراسة الشكل والهيأة( ،أما
المورفولوجيا الحضرية

)(Urban Morphology

فيعںي النسيج البںائي للمدن ،وتشمل المخطط ،والشكل،

والوظيفة ،والتي تعكس بدورها شكل المديںة ومراحلها التاريخية .وأورد ابن خلدون على أںها ظواهر تتعلق ببنية
المجتمع ،وهي تحاول دراسة الظواهر التي تتصل بالسكان وأصول المدںيات وتوزيعهم على المساحة التي تشغلها
والںظم التي تسير عليها المجتمعات في هجرة أفرادها وكثافتهم ،كما ربط بين الوظيفة والشكل بصورة واضحة،
مؤكدا الع قة الجدلية بين ا ثںين ،وعرفه ) (Carte rبأںه دراسة الهيكل الحضري الداخلي للمديںة[١] .
ّ
وذكر )ﻣﻴﺮﻲﻓ  (Murphyأن المورفولوجيا تعںى بعںاصر الشكل كتںظيم الشوارع ،وأشكال ا بنية ،ومجمل
ّ
المظهر الحضري ،وإن وظيفة المديںة وتطورها يمكن فصلها عن بعض[٢] .
ويسعى مفهوم مورفولوجية المديںة إلى كشف المظهر الخارجي وتحليل عںاصره الداخلية للمديںة التي تشكلت
بمراحلها البنية العمراںية ونسيجها الحضري والتخطيطي ،ويرى بعضهم أںه يعںى بدراسة ںمو المديںة وع قته
بمظهرها ،ويرى آخرون أںه التخطيط المںاسب للمديںة بما ينسجم وشكلها وخصوصية مكاںها ].[٣وذكر )غرايبة(
ّ
أن المظهر العام للمديںة هو مفهوم المورفولوجية إذ يتغير شكلها في تاريخها الذي يمر بمراحل متعددة ولكل
مرحلة خصوصيتها تميزها عن غيرها ،وبںاء عليه تعںي المرحلة المورفولوجية أي حقبة لتاريخ المديںة تتميز
ً
بأشكال معمارية تختلف عن غيرها بسبب نشاطات السكان وحاجاتهم ّ
ًّ
إرثا ًّ
وحضاريا يعكسها سكان
ثقافيا
بعدها
المديںة وبالتالي يتحدد شكل المديںة العام الںهائي[٤] .
ً
وتأسيسا على ما ذكر آںفآ يمكن ْأن ً
ںعرف مفهوم مورفولوجية المديںة بأںه )ﻳﺪرس اﻟﺸﻜﻞ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻤﺪﻳﻨﺔ ﻋﻠﻰ
وﻓﻖ ﻣﺮاﺣﻠﻬﺎ اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ وﺗﺤﻠﻴﻞ ﺧﺼﺎﺋﺼﻬﺎ اﻟﻌﻤﺮاﻧﻴﺔ وﻧﺴﻴﺠﻬﺎ اﻟﺤﻀﺮي وﺗﺮﻛﻴﺒﻬﺎ وﻧﻈﻢ اﻟﺸﻮارع
وﺗﺨﻄﻴﻄﻬﺎ وﺗﺒﻴﺎن اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ ﻧﻤﻮ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ وﻣﻈﻬﺮﻫﺎ اﻟﺨﺎرﺟﻲ وأﺛﺮ ﺣﺮﻛﺔ اﻟﺴﻜﺎن وﻧﺸﺎﻃﺎﺗﻬﻢ ﻋﻠﻰ
وﻇﻴﻔﺘﻬﺎ ﻟﻴﺘﺤﺪد ﺑﺬﻟﻚ اﻟﺸﻜﻞ اﻟﻌﻤﺮاﻲﻧ )اﻟﺪاﺋﺮي أو اﻟﻤﺮﺑﻊ أو اﻟﻬﻨﺪﺳﻲ أو اﻟﺸﺮﻳﻄﻲ وﻏﻴﺮه(.
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ﺛﺎﻧﻴﺎ - :ﺗﻄﺒﻴﻘﺎت ﻛﺎرﺗﻮﻏﺮام اﻟﺨﺮاﺋﻂ اﻟﻤﻮرﻓﻮﻟﻮﺟﻴﺔ
تجمع خرائط  Cartogramsبين المعلومات ا حصائية والجغرافية في الخرائط الموضوعية ،إذ يتم قياس المںاطق
الجغرافية )مثل أحياء سكںية أو مقاطعات زراعية أو دول( بما يتںاسب مع بعض ا حصاءات )مثل السكان
والدخل( .وقد استخدم هذا الںوع من تصور الخرائط مںذ عقود طويلة الجغرافيون ورسامو الخرائط ،وتم اقتراح
الخرائط وتںفيذها مع تحسين الجواںب المختلفة مثل الدقة ا حصائية )خطأ الخرائط( ،والدقة الجغرافية )الحفاظ
على الخطوط العريضة ل شكال الجغرافية( ،والدقة الطوبوغرافية )الحفاظ على التشابهات الصحيحة بين بلدان(
][٥
ّإن رسم الخرائط مع التقںيات الحديثة توفر لںا تصور البياںات الجغرافية الموزعة بل تعطي ً
مزيدا من فهم
المعلومات واستكشاف ںمط البياںات .وتقںيات جديدة قد غيرت الطريق لتوليد خرائط وتزويدںا بوجهات ںظر
جديدة لفهم المعلومات الجغرافية .والكارتوغرام مختلفة عن الخرائط الموضوعية ،والخرائط ذات القيمة بحسب
المںطقة ،أو تشوه الخرائط مںاطق من المضلعات بما يتںاسب مع بياںات الظاهرة المرسومة ،وهںاك عدد من
الخرائط تم إنشاؤه في مشروع ) (World mapperتظهر البياںات ا جتماعية وا قتصادية ،البيئية والسياسية
للعالم ][٦
تطورا ً
وتوفر ً Cartograms
بارعا في تمثيل بياںات المںطقة؛ وقد تشوه الخرائط الحدود الحقيقية للخريطة
ا ساسية بحيث تكون مسافات أو مںاطق ا قسام ا حصائية يتںاسب مع القيم التي يتم تمثيلها.
ّإن رسم الخرائط أحدث ً
ً
وتغييرا في وسائط الخرائط خ ل العقود القليلة معتمدة على ںظم المعلومات
تںوعا
الجغرافية ،وظهور خدمات ا ںترںت الديںاميكية والتفاعلية وفي سياق المحمول في حد ذاتها مستمرة وتتطور.
تعد خرائط ) (Cartogramsإحدى التقںيات المعروفة المستخدمة للتعويض عن ا زعاج أو التشوه بين المںاطق
بصريا ً
ً
ً
واحدا )متغير حجم المضلع( ستخدام أكثر أهمية،
متغيرا
ا حصائية ومںاطقها الطبوغرافية ،وهذا يحرر
ً
مثل تمثيل النسيج العمراںي نسبة لهذه المںاطق )تقاس عادة بحجم مساحتها( ،مع ترك ع قتهم الطوبولوجية
سليمة[٧](.
تستںد خرائط الكارتوغرام على تمثيل بياںات جغرافية كمية لكل مربع أو دائرة تمثله الخريطة )إقليم أو دولة
ً
أو مديںة( ومن ثم ترميزها بحسب القيمة )عدد سكان ،مساحة إقليم( لتشكل تشوها لمضلعات الخريطة وبدورها
تعكس إدراكا بصريا لحجم التشوه بحسب القيمة البياںية ،[٨] .كما موضح في الشكل(١) .
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الشكل ) (١خريطة كوروبليث تم تحويلها كارتوغرام
[9] kaspar,s.,Fabrikant,S.I.,FreckmannP.(2011).Empirical study of
cartograms.proceedings,25 international cartographic conference, international
cartographic association,Jul.3-8,2011,Paris, France

تم استخدام تطبيق ) (ScapeToadوهو أحد برامج مطوري ںظم المعلومات الجغرافية مفتوح المصدر مكتوب
بلغة  Java،تم تصميمه كتطبيق مستقل باستخدام تنسيق  ESRI Shape fileل دخال وا خراج .يقوم ً
أيضا بتصدير
الخرائط بتنسيق  .SVGيحتوي على واجهة سهلة ا ستخدام ،والتي توجه المستخدم خ ل عملية إنشاء الخريطة.
يںظر ا شكال ) (٤.٣.٢لمراحل العمل.

الشكل ) (٢واجهة الموقع ا

لكتروںي لتطبيق )(ScapeToad

المصدرhttp://scapetoad.choros.place/ :
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الشكل ) (٣ںافذة تطبيق ScapeToad

الشكل ) (٤خطوات ا دخال والمعالجة
المصدر :عمل الباحث با

عتماد على تطبيق )(scape toad

 -١اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻷوﻰﻟ )-١-٤-٢(١٩٢٢ -١٨٧٠اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻷوﻰﻟ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ  ١٨٧٠إﻰﻟ ﺳﻨﺔ
 ١٩٢٢ﻧﺸﺄة اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ:
هذه المرحلة إنشاء مسجد صغير قبالة خان عويد ّ
الحمو ،فأنشأ كاظم باشا سںة )(١٨٩٧م المسجد الجامع
شهدت ِ
هذه المرحلة إنشاء مراكز إدارية وخدمية ،كما أنشأ مركز للجںدرمة عںد بداية الجسر في الںصف
كما شهدت ِ
الثاںي من القرن التاسع عشر وفي سںة ) (١٨٧٠م خان عويد ّ
الحمو على غرار الخاںات التي اںتـشرت في تلك
ُ
المدة ،[١٠] .وكان السبب الرئيس لنشوء المديںة وتطورها ،وقد أنشئت خاںات ل ستراحة سںة ) (١٨٧٠م .إذ تم
ّ ّ
بعد أن القيمة الكمية للبياںات هي
تحويلها إلى خريطة كارتوغرام تبين التغير في الشكل المساحي في العمران
)مساحة الحيز العمراںي( أي ً
تبعا للمساحة العمراںية .كما في الخريطة )(٢

Page 581

DOI 10.18502/kss.v4i8.7204

AICHS

الخريطة ) (٢كارتوغرام المرحلة ا ولى نشأة المديںة سںة )(١٨٧٠
المصدر :من عمل الباحث:
عبد

فرحان ،المديںة المعاصرة بين الفكر التخطيطي وا دارة الحضرية ))مديںة الفلوجة ــ حالة دراسية((،

أطروحة دكتوراه غير منشورة ،مركز التخطيط الحضري وا قليمي ،جامعة بغداد ،٢٠١١ ،ص ،٨٦وزارة العدل ،دائرة
التسجيل العقاري )الطابو( في الفلوجة.
وبدأت المديںة تشهد حركة عمراںية بعد إنشاء جسر خشبي ) (١٩١٨مكان الجسر الذي أنشأه مدحت باشا سںة
) ،(١٨٨٥واتسعت أهمية موضع الفلوجة سںة ) (١٨٦٩م ّ
بعدها ںقطة تحول لعبور ںهر الفرات باتجاه الطريق البري
بغداد  -دمشق عام ) .[١١] (١٩٢٣لتظهر بلدة الفلوجة التي تمثل المركز ا داري قليمها سںة ) (١٩٢٦م تميزت
ْ
هذه المرحلة بتخطيط عشوائي من الجهات المختصة فأدى أن تكون الوحدات السكںية غير مںتظمة في شكلها
ّ
ومساحتها وتداخلها تحت تأثير ںظام الشوارع العضوي ،وأن ںمط بںاء الدور هو الںمط الشرقي التقليدي ،فتوضحت
معالم النسيج العمراںي للمديںة والعںاصر المكوںة له بوظيفة نشوء المديںة كںقطة استراحة ،حيث المسجد والسوق
وبيت الحاكم ،[١٢] .واستخرجت خريطة كارتوغرام لهذه المرحلة كما في الخريطة ) (٣تمثل المرحلة ا ولى نشأة
المديںة وںموها سںة ) ،(١٩١٩والخريطة ) (٤تمثل المرحلة ا ولى لنشأة المديںة وتطورها سںة ).(١٩٢١

الخريطة ) (٣كارتوغرام المرحلة ا ولى نشأة المديںة وںموها سںة ) (١٩١٩المصدر :من عمل الباحث:
] [١٣سعدي إبراهيم الدراجي .(٢٠١٧) .الحمامات في مديںة الفلوجة )دراسة عمارية( .مجلة جامعة ا ںبار
للعلوم ا نساںية .٢٣-١ ,(first)٣ .ص ،٦:طابو بغداد.١٩١٩،
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الخريطة ) (٤كارتوغرام المرحلة ا ولى لنشأة المديںة وتطورها سںة ) .(١٩٢١المصدر :من عمل الباحث:
عبد

فرحان ،المديںة المعاصرة بين الفكر التخطيطي ا دارة الحضرية ))مديںة الفلوجة ــ حالة دراسية((،

أطروحة دكتوراه غير منشورة ،مركز التخطيط الحضري ا قليمي ،جامعة بغداد ،٢٠١١ ،ص ،٨٦دائرة طابو بغداد،
فوتغرافات هوائية سںة .١٩٢١
-٢اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ) (١٩٢٣-١٩٤٠ﻇﻬﻮر اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ
تميزت هذه المرحلة بتأسيس كيان الدولة وظهور المؤسسات الحكومية ،مما تطلب الحاجة إلى استعما ت
أخرى ،وتوسع التجمع الحضري ،وقد شهدت هذه المرحلة إنشاء الجسر الحديد سںة  ١٩٣٢الذي زاد المديںة
أهمية كبيرة للطريق بين بغداد وب د الشام .وتميزت هذه المرحلة ظهور بوادر تںظيمية وتقسيمات قطاعيـة لمںطقـة
السوق وتوسع الشوارع إلى الںظام الشبكي وظهور البيوت العربية المحورة ،[١٤] .وتوسعت المديںة بث ثة محاور
هي الشمال والشرق والجںوب تحيط بالمركز الحضري بںمط عشوائي على امتداد الطرق التي تربط المديںة
بالقرى المجاورة ،وںمط مںتظم على امتداد الطريق بين الجسر الحديدي بمںاطق شرق المديںة ،إذ ظهرت أحياء
ً
جاںبيه ،وبسبب الزيادة في سكان المديںة البالغ تعداده ) (١٠٩٤٧نسمه سںة
المديںة التي استحدثت حقا على
ِ
) ،[١٥] (١٩٤٧يںظر الخريطة ) (٥تمثل بدورها المرحلة المورفولوجبة الثاںية للںمو العمراںي للمديںة لعام ).(١٩٣٤
إلى جاںب خريطة كارتوغرام وفق متغير المساحة لمقدار التوسع العمراںي لهذه المرحلة.

الخريطة ) (٥كارتوغرام المرحلة الثاںية لںمو وظهور المديںة سںة ) (١٩٣٤المصدر :من عمل الباحث با عتماد
على حدود بلدية الفلوجة الكادسترو لسںة ١٩٣٤
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أخذ اتجاه توسع المديںة ث ثة محاور باتجاه الشمال والشرق والجںوب تحيط بالمركز الحضري من الظواهر
العمراںية التي ميزت هذه المرحلة هي الجسر الحديد وبداية تطور الںقل وزيادة النشاط التجاري ،وعدد من
المؤسسات الخدمية وا دارية .كما ں حظ من الخريطة ) (٦التي تمثل المرحلة الثاںية للتطور العمراںي لسںة
ْ
) .(١٩٤٠وتمثيلها بخريطة كارتوغرام توضح مقدار التغير في حجم التوسع وتغير شكلها وإن كان بم مح بسيطة
لكںها مدركة على وفق قيمة مساحة الحيز العمراںي آںذاك لتلك المرحلة.

الخريطة ) (٦كارتوغرام المرحلة الثاںية للتطور العمراںي للمديںة سںة ) (١٩٤٠المصدر :من عمل الباحث
با عتماد على عبد

ومن خ

فرحان ،٢٠١١ ،ص١١٢

ل دمج خرائط المراحل المورفولوجية بصيغة ) (shpالخريطة ) (٧وخرائط كارتوغرام )(scape toad

ً
في الخريطة ) (٨يمكن المقارںة بوضوح الشكل الحضري الذي توسعت به المديںة ،مستںدا إلى مقدار تغير الحيز
ً
وضوحا وإن كان على قدر قليل في بعض من أجزائه
المساحي بما يتوافق وهدف خريطة الكارتوغرام ،إذ ں حظ
حجم التشوه الذي أحدثته خريطة الكارتوغرام ليتںاسب مع حجم مساحة العمران خ ل مراحل نشأة المديںة
وظهورها.

الخريطة ) (٧المراحل المورفولوجية بصيغة )(shp
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الخريطة ) (٨كارتوغرام المراحل المورفولوجية

وتتجلى م مح التطور باستخدام أںظمة رسم خرائط سطح المكتب أو برامج ںظم المعلومات الجغرافية على
تسارع التطور الديںاميكي في السںوات القليلة الماضية بفضل زيادة توافر ا ںترںت المںاسب للتقںيات والتطبيقات
المحمولة ،وكذلك توسع شبكة ا ںترںت لعدد أكبر من المستخدمين .وهںاك جاںب كبير آخر في سياق تشكل
الخريطة المورفولوجية هو تطوير الخرائط التي تعود إلى أربعين ً
عاما ،واںتشار الخرائط داخل ںطاق أوسع ںتيجة
ا بتكار التقںي في عملية تںوع رسم خرائط الكارتوغرام المورفولوجية[١٦] .
بعد تصميم خرائط المراحل المورفولجية واستخراجها يتم تحويلها إلى ملف ) (SHPللتعامل معها في بيئة
برںامج

)(ARCGIS

ومن ثم تحويلها إلى بيئة

)(Arc Scene

ث ثية ا بعاد

)(3D

وتحويلها إلى تسجيل زمںي

لمراحل التطور والںمو ،لمحاكاة ا بصار الجغرافي للتطور العمراںي مما يوثق لںا خرائط مورفولوجية ديںاميكية
يمكن عرضها في أي وقت ومكان وبالتالي خزںها على شكل ملفات أرشيفية ذات طابع تاريخي وجغرافي ،كما
ً
تم تمثيل مرحلة النشأة بخريطة مجسمة لمحاكاة الواقع كأںموذجا يمكن تعميمه في رسم مراحل الںمو العمراںي
للمدن ،وبالتالي توضح لںا الشكل الحضري الذي تكوںت به تلك المرحلة أو ّ
لتجسد ً
جاںبا من عمراںها ،وهذا ما
يميز التقںيات الجغرافية المعاصرة.
يںظر ا شكال ) (٧.٦.٥والخريطة )(٩

الشكل ) (٥تصميم خريطة كارتوغرام للمراحل المورفولوجية ث ثية ا بعاد
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الشكل ) (٦تحويل خريطة كارتوغرام إلى ث ثية ا بعاد بحسب كل مرحلة لںموذج المرحلة ا ولى )(١٨٧٠
الشكل ) (٧توثيق المراحل المورفولوجية بالتسلسل الزمںي ملف )(AVI

الخريطة ) (٨محاكاة ث ثية لمرحلة النشأة لمديںة الفلوجة

اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ واﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔResults and discussion: :
اتضح من خ ل تجربة التطبيق العملي في رسم خرائط الكارتوغرام المورفولوجية اںها تمتلك خاصية عرض
ّ
البياںات الكمية بشكل حجمي ذي مںظور ل بصار الجغرافي بما يتںاسق ومںطقة الدراسة ،وإن البرںامج المستخدم
ّ
يتمتع بواجهة سهلة وأدوات بسيطة ودليل إرشاد يمكن ا ستعاںة به والتدريب عليه ،وتبين أن توظيف خريطة
الكارتوغرام في تمثيل النسيج العمراںي للمديںة كحالة الورقة هذه التي وضحت مرحلة النشأة والظهور عداد خرائط
ً
ً
واضحا لشكل التوسع وحجمه مںذ بداية التكوين
مںظورا
تمثل المراحل الزماںية التي تكوںت بها ،مما يعكس
حتى التسلسل الزمںي للںمو العمراںي من خ

ل عرض خرائط الكارتوغرام ) (3Dومقارںتها بخرائط )(SHP) (2D

ًّ
بصريا من خ ل تغير حجمها
اذ برزت برؤية زاوية  ٤ْ٥ومقدار الظل المسلط ) (%٦٢مما ينتج خرائط مدركة
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)متغير حجم المساحة( لمستويات التوسع العمراںي .ومن ثم تسجيلها بملف ) (AVIيمكن استعراضه في أي وقت
كوثيقة تاريخية جغرافية.
ّ
إن ا ںتقال إلى التصميم والتںفيذ يعتمد على التقںيات المعلوماتية إذ أضحى مںاص من استخدامه بغض
الںظر عن اخت ف ا راء بين الباحثين من كوںه )وسيلة أو أداة( أو بمثابة تخصص له مںهجيته وغيرها ،ف يمكن
ّ
ْ
للجغرافيا مسلمين بذلك أن تحيد عن هذه القاعدة المعلوماتية و سيما الخرائط والكارتوغرافيا الرقمية وبعد ںتائج
ّ
العمل ومخرجاته وقراءة الخرائط وتحليلها يتبين أن الورقة البحثية قد وضعت إجابة مںاسبة سئلتها ،من خ ل
إمكاںية التقںيات الجغرافية في تصميم خرائط الكارتوغرام لتمثيل المراحل المورفولوجية لنشأة المديںة وظهورها
ليكون ً
مقاسا لتجارب أخرى عن ںمو المدن ،وقد أوضحت خرائط الكارتوغرام بحسب المراحل بما يتںاسب
وتتبع الشكل الحضري والنسيج العمراںي التي مرت به مرحلة النشأة والظهور ،كما تم توثيق الخريطة المورفولوجية
باستخدام أداة ) (Animation Timeوخزںها بملف ).(Avi
ّ
ْ
وهںا يمكن أن ںدرك أن فرضية البحث قد تحققت بإثبات تصميم خرائط كارتوغرام حجمية باستخدام تقںية
تطبيق سكيب تود ،فقد تم تصميم الخريطة المورفولوجية لمرحلة النشأة والظهور على الرغم من حجم المديںة
ً
ًّ
حجميا تںاسب مع الشكل الحضري
الكبير وصغر مساحة التوسع آںذاك .وقد بينت خرائط الكارتوغرام ش
لنشأة المديںة وظهورها.
ّ
وںافلة القول إن تسليط الضوء على توظيف التقںيات المعاصرة من خ ل استخدام برںامج ))((Scape Toad
والخاص بتصميم خريطة كارتوغرام مورفولوجية لتمثيل مرحلة النشأة والظهور للمديںة من خ ل تسجيل ديںاميكي
ً
ً
ًّ
حجميا للنسيج العمراںي ،فض عن برامج أخرى كان الهدف ا ساس للبحث ،وعليه يوصي البحث
يعرض ش
بضرورة توظيف هذه البرامج الحديثة ومواكبة جديد التقںيات ،و بد من تںوع إںتاج خرائط الكارتوغرام وتمثيل
الظاهرات الجغرافية وقيمها الكمية على بياںات أخرى )حجم السكان ،وعدد ا مراض ،وعدد المسافرين ،وحجم
مساحة التوسع العمراںي ،وعدد المدارس .....وغيرها( ،كما يوصي البحث باعتماد خرائط الكارتوغرام المورفولوجية
في توثيق مراحل الںمو العمراںي ،ويقترح البحث عمل دورات تطويرية في مجال صںاعة الخرائط واںواعها
وخصائص كل مںها ورموزها وتمثيلها الكارتوغرافي.

اﻟﻤﺮاﺟﻊReferences: :
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النسيج الحضري على خصائصه التركيبيةـ دراسة عن مںطقة أسواق الموصل القديمة ـ .المجلة العراقية للهںدسة
المعمارية ،٣٦٢-٣٤٨ , (١٩-٢٠-٢١)٦ ,ص.٣:
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 أو من بقية ط ب المدرسة الذين اثروا المكتبة العربية،ثراه

الع مة الشيخ عبد العزيز سالم السامرائي طيب

the responsibility of the AICHS
Conference Committee.

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

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

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

اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ:
الحمد

رب العالمين وأفضل الص ة وأتم التسليم على سيدںا

وعلى آله وصحبه أجمعين.

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

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

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

اختاره

تعالى إلى جواره وذلك في سںة  ،١٩٦٣وكاںت وفاته في

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

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

( ،ثم درس في آصفية

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

 ,واسماء الذين تخرجوا من المدرسة ولهم مؤلفات

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

 ,فقاربت ا ربعين

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

عبيد الكبيسي

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

العاںي

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

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

بن

امين بن احمد بن

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

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

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

تعالى

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

عليه وسلم

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

)(١٤

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

)(١٥

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

)(١٦

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

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

سبعة من احفاده يحفظون القران الكريم كام .

)(١٨

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

ياسين  ,استاذ مساعد بجامعه ام القرى

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

تعالى وقد تقدمت ترجمته

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

)(٢٠

 -٣الشيخ محمود علي عبد الدائم رحمه

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

)(٢٢

ﺻﻔﺎﺗﻪ:
عرف الشيخ ياسين حفظه

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

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

تفارق محياه

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

والخشية مںه

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

)(٢٣

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

)(٢٥

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

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

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

بن سعود في الرياض لمدة ث ث سںوات

)(٢٨

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

)(٢٩

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

)(٣٠

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

)(٣١

زال كذلك ,

)(٣٢

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

تعالى من عام  ١٤٢٥هـ ــ  ١٤٣٧هـ

)(٣٣

)(٣٤

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

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

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

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

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

بن سعود ا س مية١٤٣٠ ،هـ.

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

بن سعود١٤٣١ ،هـ.

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

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

الدعوية على ا مامة والخطابة فقط .واںما شملت التدريس في

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

)(٤١

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

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

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

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

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

)(٤٣

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

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

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

ً
له بيتا في الجںة(

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

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

تعالى.

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

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

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

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

شاكر حمود المحمدي ١٤٤ /

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

الم حويش

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

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

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

خيرا

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

صديق

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

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

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

سعيد

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

سعيد في لقائي معه

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

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

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

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

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

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

سعيد لقاء معه

] .[١٣موقع علماء مكة على ا

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

] .[١٤موقع ويكيبيديا على ا

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

] .[١٥موقع كلية الشريعة جامعة ام القرى على ا
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words of its discourse, from which judgments are derived.

اﻟﻤﻠﺨﺺ
ّ
ّ
ُ
ّ
ّ
وقسمته على
،(اللغوي الحديث
آصفية الفلوجة من مںظور الدرس
عںوان البحث )تعلم الںحو والصرف في
ّ
ّ ّ
ّ مطلبين تسبقهما
ّ
،(العربية تعريف وبيان
)آصفية الفلوجة وواقع اللغة
 فالتمهيد،مقدمة وتمهيد وتعقبهما خاتمة
ّ
ّ ّ
ّ
ّ )تعلم الںحو والصرف في ا
صفية
 والمطلب الثاںي،(آصفية الفلوجة
والمطلب ا ّول )تعلم الںحو والصرف في
ّ
ﱠ
ﱠ
 وهو محاولة،التحليلي
الوصفي
 وقد سلك البحث المںهج، ثم الخاتمة والںتائج،(اللغوي الحديث
والدرس
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
اللساںيات الحديثة؛ لبيان موقف الدرس
آصفية الفلوجة من مںظور
علمية تقف على تعلم الںحو والصرف في
ّ
العربية
 والسعي إلى تيسير دراسة لغتںا، وبيان ما يمكن ا فادة مںه،اللغوي الحديث من المںهج العلمي القديم
ّ
ّ  ومحاولة لدخولها،الحضاري
ّ
 مںطلقين،العالمي
بقوة ورصاںة إلى قاعات الدرس
واستعمالها ونشر ثقافتها ومںتجها
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
التأريخي
خصوصية في تعلمها وتعليمها واستعمالها جاءتها من طبيعة عمقها
للعربية
معرفية ترى أن
من ںظرة
ّ بںص
ّ
ّ
ّ
مقدس هو القرآن الكريم الذي بها يفهم وبمعهود
ٍ  وارتباطها،وديمومتها واںفرادية بعض خصائصها اللغوية
ّ
ْ
 وليس، فليس كل مںهج لغوي حديث يصلح لها وإن صلح لغيرها من اللغات،خطابها تستںبط مںه ا حكام
ّ
.بالضرورة أن ما صلح لها يصلح لغيرها
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اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﻤﻔﺘﺎﺣﻴﺔ) :ا صفية ــ تعليم اللغات ــ الںحو والصرف ــ الوصفية ــ المعيارية(.

اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ
ّ
ّ
ُ ّ
ّ
ً
ںادرة ،ولم َ
ْ
مظاهر تمثل بيئات محدودة ،وكان للمدارس التي
يبق مںها إ
أضحت طريقة التعل ُم بالتلقي عن الشيخ
ّ
الفلوجة التي ُأ ّس ْ
ّ
تسير على وفقها ٌ
ّ
واللغوي ،ومںها المدرسة ّ
ّ
أربعينيات
ست في
الدينية في
الشرعي
دور في نشر العلم
ِ
ِ
ّ
ّ
القرن العشرينّ ،
العربية من أهم أسس دراستهم حتى إںك تجد
وتخرج فيها علماء كان لهم شأن ،وكاںت اللغة
ٌ
كثيرا من خريجيها ّ
ً
مم ْن سمعںا عںهم أو شاهدںاهم كان لهم إتقان في اللغة يفوق أقراںهم الذين درسوا على وفق
ً
الںظام الحديث ،وعليه ُ
التعليمية وأثرها في بںاء طلبتها ًّ
ّ
علميا موازںة بمعطيات الدرس
أردت دراسة هذه البيئة
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
اللغوي الحديث(،
آصفية الفلوجة من مںظور الدرس
اللغوي الحديث تحت عںوان )تعلم الںحو والصرف في
ّ ّ
وقسمت البحث على مطلبين تسبقهما ّ
ُ
)آصفية الفلوجة وواقع اللغة
مقدمة وتمهيد وتعقبهما خاتمة ،فعںوان التمهيد
ّ ّ
ّ
آصفية الفلوجة( ،وعںوان المطلب الثاںي
العربية تعريف وبيان( ،وعںوان المطلب ا ّول )تعلم للںحو والصرف في
ّ
)تعلم الںحو والصرف في ا ّ
صفية والدرس اللغوي الحديث( ،ثم كاںت الخاتمة التي ّ
تضمںت الںتائج والمقترحات،
جعلت لها ً
ُ
ُ
ثبتا في آخر البحث.
استعںت بمجموعة من المصادر والمراجع
وقد
ّ
ّ
ّ
ّ
اللغوية،
معرفية ترى أںںا ما زلںا في حاجة إلى هذه الطريقة القديمة في تلقي العلوم
لقد اںطلق البحث من ںظرة
ْ
و ّ
فكاںت الغاية
سيما في البںاء ا ّو ّلي للطالب؛ لما تماز به من حفظ متون العلوم وإتقان أبوابها وضبط أصولها،
ّ ّ
اللساںيات قد ْ
ّ
العلمي والوقوف على أصوله وبيان ّ
ّ
وقفت من
سيما أن
أهميته ،و
من البحث التعريف بهذا المںهج
ً
ّ
ُ
ْ
وںظرت إليها ںظرة ّ
موقفا ًّ
فأردت الموازںة بين
ضيقة لم تتسع ّلياتها وغاياتها،
سلبيا،
هذه الطريقة التعليمية القديمة
ّ
ّ ّ
ّ
واقع تعلم الںحو والصرف في المدرسة الدينية الفلوجية ومعطيات الدرس اللغوي الحديث؛ لعلي أخرج بنتائج تضع
ّ ّ
سيما أںںا نسمع اليوم
ا مر في ںصابه وتقف على ما يفيد في ضبط دراسة لغتںا دراسة واعية وتقديم ما يخدمها ،و
العربية ،وا مر على غير ّ
ّ
كثيرا ّ
ً
ﱠ
ﱠ
التحليلي،
الوصفي
ظںوا ،وقد سلك البحث المںهج
مم ْن يرفع عقيرته بصعوبة اللغة
ّ
فهو محاولة ّ
العربية وتدريسها ،والسعي إلى دخولها في قاعات الدرس العالمي
علمية؛ لبيان ما يںفع في دراسة
ً
تعالى التوفيق ﱠ
ّ
والسداد لخدمة لغتںا العربية لغة القرآن الكريم والحديث الںبوي الشريف.
بقوة ،سائ
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اﻟﺘﻤﻬﻴﺪ
آﺻﻔ ّﻴﺔ اﻟﻔ ّﻠﻮﺟﺔ وواﻗﻊ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺗﻌﺮﻳﻒ وﺑﻴﺎن
أوﻻ :ﻧﺒﺬة ﻋﻦ ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﻔ ّﻠﻮﺟﺔ:
ّ
ٌ
ُ
ٌ
بشري ،فهو ٌ
يخل من نشاط ّ
ضارب بجراںه في عمق التأريخ،
موقع موغل بالقدم
موضع الفلوجة ) (١وما يحيط به لم
ٍ
وكان ُي ّ
سمى )بلوكثا( ) ،(٢و غرابة في ِقدمه ،فهو من المواطن الصالحة للزارعة؛ لوقوعه على ںهر الفرات ،حتى
ّ
ّ
ّ
تفلج أرضه ) ،(٣وقد ْ
توالت على هذا الموقع ا حداث ،فغاص في ّ
طيات
قيل :إن سبب تسميته بالفلوجة يعود إلى
ّ
ْ
السںين ّمرات ،وظهر تارات ) ،(٤حتى ّ
الفلوجة بالفتح ا س ّ
أصبحت
مي عام )١٢هـ ــــــ ٦٣٣م( ) ،(٥ثم
تشرفت
ّ
العب ّ
حاضرة ّ
بـ)هاشمية ا ںبار( ).(٦
اسيين عام )١٣٤هـ ــــــ ٧٥٥م( بما ُيعرف
ّ
ً
َ
مسجدا ُس ّمي بـ)جامع كاظم
وتعاقب ﱡكر الليالي وا ّيام ،حتى أنشأ "كاظم باشا" ) (٧في الفلوجة عام )١٨٩٨م(
ّ
إمام وخطيب فيه ،ومع ّ
تغير الحال ُس ّمي )جامع كاظم باشا(
باشا( ) ،(٨وكان الشيخ )إبراهيم
المدرس( )ّ (٩أول ٍ
ٍ
ّ
بـ)جامع الفلوجة الكبير( ).(١٠
ّ
ْ
ْ
ّ
ً
قضاء عام )١٩٢٦م( ) ،(١١وكان لبعض رجالها آںذاك
أصبحت
بالتوسع ،حتى
وأخذت بيئة الفلوجة الجديدة
ً
ٌ
ّ
ً
ّ
شأن ) ،(١٢وكان دورها
واضحا ) ،(١٣حتى إن شاعر العرب الكبير معروفا
الوطںي في كثير من المواقف السياسية
ِ
ً
ﱠ
مهجرا ّلما خرج من بغداد ُمرغما ).(١٥
الرصافي ) (١٤اختارها
ّ
ّ
تمثل ّقوة ّ
ّ
تأريخي ،وبما تمتاز به من بيئة مںتجة ،وبما تحتضن من
عمق
من
إليه
تنتمي
بما
ة
وطںي
وجة
والفل
ٍ
وعلمي جعله ر ً
ْ
ّ
ّ
ثقافي
افدا من روافد الںهضة العراقية ،فكان له أثره الواضح في شؤون العراق
ٍ
مجتمع ذي وعي ٍ
ّ
المتںوعة.
ﺛﺎﻧﻴﺎ :ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺑﺎﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻵﺻﻔ ّﻴﺔ اﻟﻔ ّﻠﻮﺟ ّﻴﺔ:
ّ
ّ
أثر في ّ
الفلوجة الحديثة ٌ
الفل ﱡ
وجي مع العلماء الذين تعاقبوا على
توجهها ،فتفاعل المجتمع
كان لوجود الجامع مںذ نشأة
ْ
فأسست المدرسة في الجامع عام )١٩٤٤م( ُ
دينيةِّ ،
وباںت حاجتهم إلى إنشاء مدرسة ّ
وس ّميت )المدرسة
جامعهم،
ّ
ُ
ْ
الدينية ا ّ
ّ
الشيخ )عبد العزيز
وكاںت بإدارة الشيخ )حامد الم حويش( ) ،(١٧ثم خلفه
صفية في الفلوجة( )،(١٦
ُ
)ّ ّ (١٩
ْ
فلما توفي عام )١٩٤٨م(
سںدت إلى القاضي ) ّ أمين( ،
العاںي( ) (١٨با مامة والخطابة ّأما إدارة المدرسة فأ
ّ
ْ
أسںدت إدارة المدرسة إلى الشيخ )عبد العزيز السامرائي( ) ،(٢٠و ّلما توفي الشيخ )عبد العزيز العاںي( عام )١٩٤٩م(
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ُ
ّ
ألحقت ا مامة والخطابة بالشيخ )عبد العزيز السامرائي( ،فأصبح متولي مشيخة الجامع وإمامته وإدارة المدرسة
حتى عام )١٩٧١م( ،فقضى فيها ّمدة تقرب من )ً (٢٣
أثر في ّ
عاما ) ،(٢١وكان لحرصه ٌ
سمو المدرسةُ ،فع ّد ْت من
المعول في ّ
العلمية والجوامع في العراق( )ّ ،(٢٢
)أكبر مدارس العراق وأںفعها ،إذ عليها ّ
ّ
لكںه
سد حاجات المدارس
ّ
الدينية بسبب ّ
ّ
ّ
ّ
التعليمي الحديث؛ لذا
الںظام
باع
بات
السياسي ورغبة الدولة آںذاك
تطور الوضع
اںحسرت المدارس
ِ
ِ
ُ
صفية ًّ
أغلقت المدرسة ا ّ
رسميا عام )١٩٧٥م( ) ،(٢٣وبهذا يكون عمر المدرسة ) (٣١عاما.
ﺛﺎﻟﺜﺎ :ﻧﻈﺎم اﻟﺪراﺳﺔ اﻵﺻﻔ ّﻴﺔ:
ً
ّ
لكم ّ
اںتظمت المدرسة ا ّ
ُ
ويدرس دراسة شمو ّلية ٍ ّ
إعدادا شبه
صفية بںظام ُي ﱡعد فيه الطالب
متںوع من
عسكري،
ٍ
ً
ّ
صعودا ،وترتكز على الحفظ والتكرار ) ،(٢٤فالحفظ
واللغوية تبدأ باليسير
المتون والشروح في أكثر العلوم ا س ّمية
ّ
ّ
يكون بتلقي المتون على الشيخ واستظهارها أمامه ،والتكرار يأتي من مںهج المؤلفات ا س ّمية في التأليف التي
ّ
العباسي )،(٢٥
تبدأ بالمتن فشرحه فحاشيته ،وهذا له أثره في ترسيخ العلم ،وتمتد جذور هذا الںظام إلى العصر
ٌ
ْ
تخر ْ
فسارت عليه المدارس الدينية ،وبه ّ
جت كوكبة من كبار علماء ا ّمة ،حتى
حتى وصل إلى القرن العشرين،
َ
ُس ّمي هذا الجيل الذي درس على وفق هذه الطريقة بـ)جيل المتون والحفظة( ).(٢٦
ً ّ
ّ
ّ
ّ
آلية التقديم إلى ا ّ
ّأما ّ
بجدية وقراءة
تمهيدية صيفا يتعلم فيها ا
المتقدم في دورة
صفية فترتكز على دخول
واستمر عںدئذ ّ
أتمها ّ
سجل ًّ
القرآن الكريم ،فإذا ّ
بالدوام حتى ّ
ّ
تخرجه بعد ںجاحه ،وقد
رسميا في الصف ا ّول،
ٍ
ْ
الرسمي آںذاك بين عشرة أعوام ،واثںي عشر ً
ّ
عاما ،وثماںية أعوام ،وكان
اختلفت مراحل الدراسة بحسب الوضع
ِ
ّ
ذلك ما بين ّ
وسبعينياته ).(٢٧
ستينيات القرن الماضي
ّ
ّ
والدوام في ا ّ
صفية يبدأ ً
فجرا ،وينتهي بعد ص ة العشاء ،وتسجيل الحضور بعد ِكل ص ة مفروضة ،وكان
ّ
الصيفية ،فيستمر الطالب بمراجعة الدروس
الطالب ُي زم المسجد والمدرسة طوال ّأيام السںة ،حتى في العطلة
يقره الشيخ ،ويستمر ً
وقراءة المتون الجديدة بحسب ما ّ
أيضا توجيه الطالب والعںاية به ،وهںاك مأوى ومستلزمات
ّ
معيشة للط ب الذين هم من خارج المديںة ).(٢٨
ّ
إن ربط الطالب بالمسجد والمدرسة يجعله يعيش في دائرة العلم ومحيط العبادةُ ،فيصبح المسجد والشيخ
ّ
التلقي وصون ُ
ّ
الخ ُلق ،ويكون للشيخ ٌ
ّ
دور في التوجيه
الحقيقيين له ،وهذا له ا ثر البالغ في ضبط
الموج َهين
ّ
مسلمات عمل متوّلي المدرسة ّ
الدينية ،وتعد من أخ ّقيات مهںته ،إذ يرتكز
والمتابعة والںصح وا رشاد ،وهذه من
ُ
عمل ُه ّأو على التربية ثم التعليم ).(٢٩
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راﺑﻌﺎ :واﻗﻊ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻌﺮﺑ ّﻴﺔ ودراﺳﺘﻬﺎ ﻲﻓ ﻋﺼﺮ اﻵﺻﻔ ّﻴﺔ:
ُ
)(٣٠
صفية عام )١٩٤٤م( ّ
أنشئت المدرسة ا ّ
ّ
ّ
بريطاںي
ل
احت
آثار
في
يعيش
ال
ز
ما
الذي
اقي
ر
الع
الملكي
الحكم
ان
إب
ٍ
ِ
وكاںت هںاك ّ
ْ
ّ
ّ
العربية
العربية التي تعد إحدى مرتكزات الوحدة
تحديات واجهت اللغة
سرق البلد وعادى لغته )،(٣١
ُ
ُ
العربية بصعوبة استعمالهاُ ،ودعي إلى تركها ،واستبدال اللهجة ّ
همت ً
وات ْ
ّ
أيضا
الدارجة بها،
وا س ّمية ،فاتهمت اللغة
ّ
العربي ،وغير ذلك من المؤامرات ) ،(٣٢و ْ
ّ
خطهاُ ،فدعي إلى استبدال الحرف ال ّ
لكن برغم
تيںي بالحرف
بصعوبة
ّ
ّ ّ
ما ّ
ٌ
تقدم ْ
العربية تمثلها )دار المعلمين( ) ،(٣٣و)المجمع العلمي العراقي( )،(٣٤
إضاءات للعںاية باللغة
كاںت هںاك
ّ ّ
ّ
علمية حققت
قامات
العربية ،واںتشار الجرائد بلغة عربية جيدة ) ،(٣٥وظهور
وافتتاح المدارس ،وأقسام اللغة
ٍ
ّ
ّ
العربية ْ
ّ
ّ
ّ
وألفت الكتب ا ّ
كاںت ّ
أربعينيات القرن
تمر بعد
والعلمية ) ،(٣٦حتى إن اللغة
دبية
مخطوطات التراث،
الماضي )بطور من أطوار ںهضتها( ) ،(٣٧وما ز ْ
الت هذه الصروح ّ
تؤدي رسالتها تجاه لغتها العربية الفصحى على
الرغم من ّ
ّ
تردي الفهم وكثرة معاول الهدم ،فكان لذلك ٌ
العربية وتعليمها واستعمالها.
أثر في العںاية بتعلم اللغة
مما ّ
ْ
ّ
ّ
تقدم ںجد ّأن المدرسة ا ّ
ّ
الرسمية،
العربية من وجهة الںظر
أنشئت في حقبة الرجوع إلى العںاية باللغة
صفية
ّ
ّ ّ
العربية ر ً
مجتمعيا ،وعليه ْ
ّ
ًّ
افدا من روافد
آصفية الفلوجة بتعلم اللغة
كاںت عںاية
و يعںي هذا س مة استعمالها
ّ
علمي يعي ضوابطها واستعمالها وأهميتها.
الحفاظ على س متها بإنشاء جيل ٍ

اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷ ّول
ﺗﻌ ّﻠﻢ اﻟﻨﺤﻮ واﻟﺼﺮف ﻲﻓ آﺻﻔ ّﻴﺔ اﻟﻔ ّﻠﻮﺟﺔ
العربية كما ّ
علما ُ
ّ
عدها القدماء من )اثںي عشر( ً
يجمعها قولهم ):(٣٨
تتألف علوم اللغة
ٌ
ٌ
ٌ
قافية
الںحو،
معاںي،
بيان،
صرف،
ُ
ّ
الخطُ ،
ٌ
إنشاء
شعرَ ،عروض ،اشتقاق،
محاضر ٌ
ات،

وثاںي

عشرها

ٌ
لغة

َ
ا ُ
داب
لها
العلوم
تلك
ً
ّ ّ
يتلقى ًّكما ّ
فهذه ُت ّ
متںو ًعا ومتكام مںها ،ويعںيںا
سمى علوم ا لة أو علوم الجادة ) ،(٣٩وكان الطالب في ا صفية
ًّ ّ
ّ
بتعلم الںحو ،إذ يقوم في "ا ّ
صفية" على سلسلة كتب
هںا تعلم )الںحو والصرف( ،فعليهما مدار البحث ،وںبدأ أو
ّ
ّ
جر ّ
ومية بن ّ
مخصوصة هي) :متن ا ّ
المرضية في
آجروم ) ،(٤٠ثم قطر الںدى وبل الصدى بن هشام ) ،(٤١ثم البهجة
ُ
أسماء

شرح ا ّ
لفية للسيوطي ) ،(٤٢ثم مغںي اللبيب عن كتب ا عاريب بن هشام( ) ،(٤٣وهذا الترتيب مثبت في ما تبقى
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ّ
صفية ) ،(٤٤وهو موجود ً
من سج ّ ت المدرسة ا ّ
أيضا في تراجم بعض ط ب الشيخ "عبد العزيز السامرائي" عںد
ّ
ّ
ُ
ووجدت ً
ذكر دراستهم في "ا ّ
أيضا في هذه السج ت أںهم درسوا في سںوات متقطعة من ستينيات
صفية" )،(٤٥
ّ
ُ
ألفية ابن مالك( )ّ ،(٤٧
القرن الماضي )شرح ابن عقيل ) (٤٦على ّ
اعتمدت ما اطرد عںدهم في خمسيںيات
لكںي
سيما ّأن )البهجة المرضية( ﱡ
تمت بسبب إلى )شرح ابن عقيل( من جهة ّأںهما شرحان ّ
القرن الماضي ،و ّ
لفية
ْ
ُ
فاكتفيت بدراسة )البهجة المرضية( ،وعليها
فتساوت بيںهما الغاية والمادة العلمية ،وهو ما يعںيںا هںا،
"ابن مالك"،
كان ّ
المعول.
وهذه المؤّلفات الںحوية ا ربعة من ا ّ
همية بمكان في تثبيت علم الںحو ودراسة قضاياه ومسائله واستيعاب
طالبا يدرس هذه المؤّلفات دراسة متسلسلة مع الحفظ وا ستيعاب ،وهذا ﱡكله والطالب ُ
أبوابهّ ،
وتخيل معي ً
بعد
ُ
يعتاص عليه في علم الںحو؟.
لم يدخل الجامعة ،فهل يبقى ما
ّ
ّ ّ
لتلقي الںحو ،ومںهج دراسته على الشيخ كان لهما ٌ
أثر في رصاںة الطالب ،إذ كان هذا
إن هذا الترتيب العلمي
ّ
ّ
ﱡ
ً
ّ
التلقي مقروںا بالقراءة على الشيخ قراءة شاملة
استيعابية ،فيقف الطالب على ِكل ما في الكتابُ ،فتفك له العبارة
ً
ْ
ُ
حفظا وفي عقله ً
فهما ـــــــــــ وإن كان هذا ا مر بحسب ںباهة
الكتاب
وتوضح له ا شارة ،ويستوي في صدره
ّ
َ
ںنس دور التكرار ،فمن المعلوم أن طبيعة تأليف المتون الںحوية القديمة ـــــــــــ ومںها ما
الطالب ـــــــــــ و
ﱠ
ّ
يدرسه طلبة ا صفية ـــــــــــ تعتمد على إعادة ّ
المادة ںفسها مع زيادة علمية تقتضيها طبيعة المؤلف كلما أخذ
ّ
ّ
يتلقى ّ
مكررة في ّكل متن جديد مع زيادة ّ
ّ
العلمية ّ
علمية
المادة
بالصعود إلى مستوى أعلى ،ومعںى هذا أن الطالب
ِ
ّ
ً
يتطلبها مستوى الكتاب الذي يدرسه ،وبذلك ترسخ ّ
رسوخا ًّ
علميا أصي .
المادة
والتفتيش في هذه المؤّلفات ُي ّبين لںا أثرها في بںاء الطالبّ ،
جر ّ
وأولها "متن ا ّ
ومية" ،وهو متن صغير به تبدأ
ّ
تعلم الںحو في ا ّ
صفية ،ويحوي أسس ا بواب الںحوية ،وهي )تعريف ال م وبيان أقسامه( ،ثم ستة
سلسلة
أبواب هي) :باب ا عراب ،وباب معرفة ع مات ا عراب ،وباب ا فعال وباب مرفوعات ا سماء ،وباب
مںصوبات ا سماء ،وباب مجرورات ا سماء( ).(٤٨
ّ ّ
و قى هذا المتن الںحوي الصغير قبول العلماء ،وأصبح ّأول درجات سلم تعلم الںحو وأثںى عليه القدماء
ً
ّ
جرومية يطاوُله ٌ
ُ
ً
لعل من أواخره قولهم) :هذا متن ا ّ
وحصرا لمسائله
متن آخر ضبطا لقواعد اللغة
والم ْحدثون ،و
ُ
ُوي ً
بتقسيم
الںحو
سس
أ
سرا في صياغته ،و يزال موضع التلقي والقبول إلى يوم الںاس هذا( ) ،(٤٩فهو يمتاز بجمع
ٍ
الںحوية ا ّم ،فيعي التفرقة بيںهاّ ،
ّ
وتثب ْت في
ُبںي على ا عراب ،وبحفظه ينتفع المبتدئ في معرفة أصول ا بواب
ّ
وحسبك بهذا ّ
ُ
تميزا.
الںحوية،
ذهںه الوظيفة
ْ
وكاںت للشيخ "عبد العزيز السامرائي" طريقة مهمة في ربط الطالب بالمتون التي يدرسها ،وذلك عن طريق
ْ
تأليف إيضاح ّ
يعد ً
شرحا لها ،و يبعد أن تكون هذه ا يضاحات هي شرح الشيخ لط به ،فيكون بمثابة التسجيل
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ّ
الصوتي لمحاضراته عليهم ،فيرافق هذا ا يضاح ذلك الطالب حتى بعد إتمام قراءته على الشيخ ،وسںجد أن للشيخ
ّ
ً
ً
جرومية" ّ
سماه )إيضاح متن ا ّ
إيضاحا لمتن "ا ّ
جرومية بالجداول( ،فجعل
إيضاحا ،وأولها أںه وضع
مع كل متن
أثر في ط ّ به ،حتى ّإںهم ُ
ألفاظ المتن في جدول وأمام كل لفظ إيضاحه ) ،(٥٠وكان لهذا ا يضاح ٌ
اعتمدوه في بعض
ً
مؤّلفاتهم ) (٥١وبهذا ا يضاح يكون هذا المبتدئ ّ
مهيأ إلى كتاب أعلى ،وهو )قطر الںدى وبل الصدى( ،وهذا المتن
ّ
تتمثل ّ
بتںوع مسائله بما يںاسب المبتدئ ،وكذلك يجمع ً
حوى أبواب ا ّ
كثيرا من أبواب الںحو
جرومية وزيادة
ّ
ّ
ومية مع فارق ّ
جر ّ
تمثل البںاء العام ،ومباحث )القطر( موافقة لتقسيم ا ّ
بالمادة ،وهںا ّيتضح
التوسع
ا صول التي
ّ
لںا سبب اختياره ،إذ يتحقق للطالب به أمران أحدهما تكرار ا بواب فيكون في إعادتها تثبيت للمعلومة ،وثاںيهما
المادة ںفسها بتفصي ت أكبر ،وقد وضع الشيخ "عبد العزيز السامرائي" ً
زيادة فائدة بتوسيع ّ
ً
إيضاحا لـ)متن
أيضا
ّ
ّ
العلمية ّ
سماه )إيضاح قطر الںدى( ،وهو من إم ء الشيخ "عبد العزيز
القطر(؛ لمساعدة ط به على إتقان المادة
السامرائي" ںفسه ،وبخط تلميذه "أحمد الجںابي" ) ،(٥٢ويقع في ) (١٢٠صفحة من القطع الوسط ) ،(٥٣فارتأى الشيخ
ً
ً
ً
دون؛ ليكون ً
"عبد العزيز" ْأن ُي ّ
ومرجعا للطالب ،وبهذا التوضيح يكون هذا المبتدئ ّ
مهيأ ل ںتقال
معتمدا
مںهجا
إلى كتاب آخر أعلى مںه.
ﱡ
المرضية في شرح ا ّ
ّ
الںحوي الثالث في "ا ّ
ﱡ
"السيوطي" بيات
لفية( ،وهو شرح
صفية" فـ)البهجة
ّأما الكتاب
"ابن مالك" )ّ ،(٥٤
لفية التي ںظمها ُ
ومادة "البهجة" ٌ
تبع لمںهج تبويب ّ
ا ّ
"ألفية ابن مالك" الذي حوى خ صة مسائل
ً ّ
"السيوطي" ً
ﱡ
علما أن للشيخ
فعںدئذ يقف الطالب على بغيته في هذا الفن،
شرحا بموسوعيته
الںحو ،فإذا زاد عليها
ٍ
َ
ُ
الغ ّ
ً
ّ
توضيحا لـ)البهجة( ّ
ّ
المرضية( ) ،(٥٥وهو من توضيحاته
رية على البهجة
سماه )الكلمات
ائي"
"عبد العزيز السامر ِ
ً
ُ
ً
أسلفت في تدريسه للتسهيل على الطلبة.
ومرجعا ،وهي طريقته كما
لطلبته في أثںاء الدرس فجمعها لتكون لهم عوںا
ﱡ
الںحوي الرابع في ا ّ
صفية فـ)مغںي اللبيب عن كتب ا عاريب( ،وهںا يختلف ںمط التأليف،
ّأما الكتاب
ّ
تقسيما لم ْ
فيؤتى للطالب ّ
علمية ّ
بمادة ّ
ً
يعهده في المؤلفات التي درسها من قبل ) ،(٥٦فـ"ابن هشام" رسم لهذا
مقسمة
ُ
مںهجا ً
المؤّلف ً
جديدا في العرض ،فلم يرتبه على ا بواب الںحوية ،بل ّقسمه على "ثماںية" أبواب تعںى بالحروف
وا دوات والجمل والتراكيب وا عراب والمعںى ،وما إلى ذلك ) ،(٥٧وعرض "ابن هشام" فيه خ صة تجربته
ْ
أصبحت ّ
العلمية مع وضوح الطرح وتسلسل العرض ودقة ا ختيارً ،
علما ّأن ً
تدرس
كثيرا من مباحث هذا الكتاب
ُ
ُ
ّ
العلمية التي تلقى على هؤ ء الطلبة وهم ّلما يتخرجوا،
لطلبة "الماجستير" في الكليات ومن هںا ںعلم مقدار المادة
ّ
ّ
عںدئذ أن بںاءهم العلمي يرقى إلى مصاف ا ستاذ الحقيقي في
بل إںهم يدرسون دراسة ُم ِّهيئة للجامعة ،فںعلم
ٍ
ً
إيضاحا لـ"مغںي اللبيب" كما عهدںاه في المؤلفات السابقة ،ولعل
الںحو ،ولم يضع الشيخ "عبد العزيز السامرائي"
مںهج "مغںي اللبيب" وطريقة شرحه جعلت الشيخ يذهب إلى عدم حاجته إلى إيضاح ،فهو
ّ
الںحوية ،وإںما هو ںمط آخر في شرح مسائل خاصة.
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ّ
ْ
ًّ
وبما ّ
مهيئا لدخول الجامعة ،فإن دخل
تقدم من تعلم هذه المتون المهمة تتم للطالب دراسته الںحوية ،ليكون
َ
ْ
ّ
ّ
نساںية
العربية ،فںقول) :وافق شن طبقة( ) ،(٥٨وإن دخل أقسام العلوم ا
أقسام العلوم الشرعية أو أقسام اللغة
ّ ّ
ً
ّ
ّ
مساعدا في دراسة العلوم ا خرى،
واللغوية ،وحسبه بها
الشرعية
ا خرى فحسبه أںه تسلح بهذا الكم من العلوم
فالطالب بما درس في المدرسة ّ
الدينية وقف على أرض ُصلبة في لغته ،واللغة مرتكز مهم في الفهم والتعبير ،وهي
وعںدئذ تكتمل عںده أداة الوعي ،فيبدع ).(٥٩
وعاء الحضارة،
ٍ
ّ
ّ
ّ
ّ
العلمي جعلت الطلبة يحفظون الشواهد والقواعد ،ومن المعلوم أن م ك
إن طريقة المدارس الدينية في التلقي
ّ
ً
تعلم اللغة يكون بالحفظ والمران حتى يعتاد اللسان فيستقيم ،وبهذا ُيربط الطالب بتراثه ً
فكرا وںطقا) ،وبهذه
أمر
الدينية ،ومںها ا صفية ر ً
ْ
ْ
ْ
ّ
افدا ًّ
مهما
فكاںت هذه المدارس
وسلمت أق مںا( )،(٦٠
استقامت ألسنتںا
المسيرة العظيمة
لتخريج ّ
الدعاة والقضاة والمترجمين وا دباء وغيرهم ّ
مم ْن هم في حقيقة ا مر مںارات المجتمع.
ّ
ّ
تعلم علم الںحو ،وهںا ںجد وعي القائمين على المدرسة ا ّ
صفية بأهمية
ّأما تعلم علم الصرف فتأتي متزامںة مع
ّ
سيما ّإن حقوق هذا العلم ُب ْ
الصرف في صون اللسان ،و ّ
خست في المدارس الحديثة ،ف يكاد ُيذكر إ في
ُ
ّ
ّ
مسائل تمثل حاجة الطالب فيه ،واںعكس هذا على الجامعة ،حتى إںك تكاد تجد بحثا من بحوث التخرج
ّ
ّ
إ الںزر القليل ُيعںى بالصرف ،وا مر يسير على رسائل الماجستير وأطاريح الدكتوراه ،في حين أن أهمية هذا
ْ
ّ
ً
العلم تقل شأںا عن أهمية الںحو ،بل إن علم الصرف يجب أن يكون ّأول ّسلم الدراسة اللغوية بعد معرفة
أصوات اللغة؛ ) ّن معرفة ذات الشيء الثابتة ينبغي ْأن يكون أص ً لمعرفة حاله المتںقلة( ) ،(٦١و ّ
سيما ّأن ً
كثيرا
ّ
ُ
)احتياج جميع المشتغلين
من المسائل الںحوية يمكن فهمها إ بوساطة معرفة ںوعها الصرفي ،ومن هںا يتضح
ّ
ّ
باللغة من ںحوي ولغوي إليه ّأيما حاجة؛ ںه ميزان العربية ،أ ترى أںه قد يؤخذ جزء كبير من اللغة بالقياس،
ّ
و يوصل إلى ذلك إ من طريق التصريف( ).(٦٢
ّ
ّ
ّإن علم الصرف ُيدرس في "ا ّ
صفية" بمجموعة من المؤلفات الصغيرة التي تمثل العتبة ا ولى فيه ،وهي:
)جداول ا مثلة ،ثم متن البںاء ،ثم متن المقصود( ) ،(٦٣ولو فتشںا في هذه المؤلفات للوقوف على طابعها العلمي
ّ
ّ
لوجدںا أن الكتاب ا ول )جداول ا مثلة في علم الصرف( ألفه الشيخ "عبد العزيز السامرائي" ) ،(٦٤وهو مهم
ً
في كوںه مدخ لضبط ا بنية وحفظها عن طريق المثال وطريقة ا مثلة تكمن فائدتها )بوضع جداول تصريفية
للكلمة الواحدة من الفعل أو ا سم يتم من خ لها تصريف اللفظة الواحدة إلى ألفاظ عديدة بحسب أحوال
ّ
تكلم وخطاب وغيبة وإفراد وتثنية وجمع وتذكير وتأںيثّ ،
مما يجعل الصيغة الواحدة متكاثرة إلى صيغ
الںاس من
ُ ّ
فسيقلبه على جميع أوجهه ا شتقاقية والتصريفية من
متعددة بأوجه مختلفة( ) ،(٦٥فلو أخذ الطالب الفعل )ضرب(
ا فعال وا سماء وا ساليب وع قة ذلك با فراد والتثںية والجمع والتذكير والتأںيث ،وما إلى ذلك ّ
مما تستدعيه
ّ
ً
ً
استظهارا ،فتكون ںعم ُ
المعين في اطراد
اللغة ،وبهذا يحفظ الطالب هذه ا مثلة التصريفية حفظا ،ويستظهرها
المثال ،فيفهم ما يستجد له من أبواب الصرف ال حقة ،ويعي ّ
مقد ًما د لتها وصيغها.
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ّ
ﱡ
الصرفي الثاںي فـ)بںاء ا فعال( ) ،(٦٦وهو يبںي ا سس ا ولى في أبواب ا فعال الث ثية ،وا فعال
ّأما المؤلف
ّ
المجردة والمزيدة ،ومسائل أخرى ) ،(٦٧فيساعد الطالب على التفرقة بين صيغ ا فعال وضبط أںواعها
الرباعية من
وإتقان تصاريفها ،فيكون الطالب على دراية ُبسبل تفرقتها عن أبنية ا سماء ،ومن ثم ّيتضح له وظيفة كل مںهما
في التركيب وأثر ذلك في الںظم والسياق ،وبںاء على هذه التفرقة ّتتضح المعاںي اللغوية والںحوية ،فيكون الطالب
ْ ّ
ّ
على معرفة تامة بطرائق تحليل ال م ،ومؤلفاته المباشرة وطريقة تركيبها ،بل يستطيع هذا الطالب أن يؤلف من
ّ
ً
ّ
لغوية صحيحة ،ويحللها بحسب معهود العرب من ال م.
إبداعه جم
ّ
وقد ألف الشيخ "عبد العزيز السامرائي" إيضاحات لمتون الصرف على طريقته في التدريس التي عرفںاها في
مادة الںحو ،ومن ذلك تأليفه )إيضاح متن البںاء( ) (٦٨جرى في تأليفه على عادته من الشرح والتمثيل للتيسير على
ّ
ُ
أسلفت ّ
يتضمن محاضراته عليهم ليكون الشرح للطالب كالتسجيل الصوتي ل م الشيخ في أثںاء
ط به ،وهي كما
الدرس.
ً
ﱠ
ﱡ
الصرفي الثالث فهو )متن المقصود( المنسوب خطأ
ّأما المؤلف
ُ
كثيرا بتصريف ا فعالّ ،
تتماشى مع سابقه ،فهو ُيعںى ً
وقسمه مؤلفه على خمسة أقسام ويمكن إجمالها بـ)أبنية
ّ
تصريفية في ا بنية والد ت
ا فعال وا بنية المستخرجة من المصدر وتصريف ا فعال الصحيحة وفوائد
ّ
ً
شأںا في ا همية ّ
عما سبقهُ ،في ّزود الطالب
وباب المعت ت والمضاعف والمهموز( ) ،(٧١ومتن )المقصود( يقل
بأساسيات مهمة في علم الصرف يستغںي عںها مهما ّ
تقد ْ
مت به الدراسة في متون أكبر وشروح أوسع ،وقد وضع
)(٦٩

بي حںيفة ) ،(٧٠وطريقة هذا المتن

الشيخ "عبد العزيز السامرائي" ً
شرحا على هذا المتن بحسب طريقته التي عهدںاها في ما سلف ّ
سماه )إيضاح
متن المقصود( ).(٧٢
ّ ّ
إن تعلم علم الصرف بهذه المتون لم يخرج عن الطريقة القديمة في التأليف من جهة التكرار والتوسع ،ويدعم
ً
ّ
ربطا ًّ
ّ
ذلك طريقة التلقي على الشيخ بالحفظ والفهم وا ستظهار ،وبهذا التسلسل
علميا
العلمي ُيربط الطالب
ِ
ّ ّ
ّ
الصرفية كلما اتجه إلى مستوى أعلى ،فذلك القليل الذي
المتقدم والمتن المتأخر ،وتتوسع لديه المعلومة
بالمتن
ً
ً
ْ
توسعت دائرة إدراك الطالب بفهم مسائل الصرف وأبوابه
ّقر في بدابة أول متن زاد شيئا فشيئا ،ومع هذه الزيادة
وقضاياه مع رسوخ ا سس العلمية.
أسسا مهمة في علم الصرف ،عليها تبںى المسائل الكبيرة ،و ّ
صفية" بهذه الدراسة ضبط ً
ّإن طالب "ا ّ
لكن
ّ
ّ
ّ
ّ
وإںما تعد مدخ ً ًّ
مهما للمتون الكبيرة ،ولعل سبب اكتفاء
هذه المؤلفات تمثل جميع قضايا الصرف ومسائله،
صفية بهذا المںهج يعود إلى ّأن هذه المؤّلفات ّ
ا ّ
تثبت أسس الصرف المهمة من ا وزان والمشتقات والتصغير...
إلخ من غير الخوض في دقائقهاّ ،
فتؤدي هذه المؤلفات غرضها من فهم متطلبات الصرف بما يفيد الطالب في هذه
ّ
ّ
صفية" ربما ْ
لعل السبب الثاںي ّأن "ا ّ
كاںت تںظر إلى علم الصرف أںه ُيكتفى مںه بما بد من
المرحلة ا و ّلية ،و
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ْ
معرفته من المسائل والقضايا التي حوتها هذه المؤّلفاتّ ،أما ا مور ا خرى التي ّ
فليست من
يتوسع في دقائقها
ضروريات العلم في هذه المرحلة ،وتترك للمراحل العليا.

اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻲﻧ
اﻟﻠﻐﻮي اﻟﺤﺪﻳﺚ
ﺗﻌ ّﻠﻢ اﻟﻨﺤﻮ واﻟﺼﺮف ﻲﻓ اﻵﺻﻔ ّﻴﺔ واﻟﺪرس
ّ
ّ
ٌ
ّ
ّ
ّ
ّ
اللساںيون
التطبيقية( ) ،(٧٣وأخذ
)اللساںيات
اللغوي الحديثُ ،ويدرس في ضمن
مرتكز مهم في الدرس
تعلم اللغات
ِ
ّ ّ َ
ّ
يبحثون ّ
اللساںيات وقفوا على مںاهج في
تعرف العرب على
عما يخدمهم فيها بما استجد من تقںيات ومںاهج ،ولما
َ
ﱠ
ّ
ً
تعلم اللغة وتعليمها )َ ،(٧٤فول َد هذا الت قح ث ثة اتجاهات ،أحدها اںغمس في الدرس الحديث تاركا القديم ،فقال:
ُ ّ
ُ
سلمون بداهة بضرورة إعادة وصف اللغات ً
عموما حتى تكتشف ںواميسها الخفية من جهة،
)يكاد اللغويون اليوم ي
ّ
العربية من ّ
ّ
ّ
ّ
أشد
معيارية من جهة أخرى ،ولعل اللغة
اعتباطية أو
وتخلص مقاييس تلقيںها وبلورتها من كل سمة
ّ
ً
قرںا ،ولم يكد يعرف ّ
تغي ًرا
اللغات حاجة إلى هذا الوصف الجديد ،إذ إن ںحوها يرجع إلى ما ينيف عن اثںي عشر
ْ
العربي ،بل ّ
ًّ
ّ
ّ
ّ
عدها هجمة
اللغوي
اللساںيات أن تدخل إلى البحث
جوهريا مںذ نشأته( ) ،(٧٥وثاںيها لم يرتض لهذه
ْ
ْ
ّ
ّ
العربية ــــــــــ أن تكون بمںأى عن أن ُيقحمها الباحثون العرب في
فكرية ،فقال) :ينبغي لها ــــــــــ أي :اللغة
ّ
ْ
ّ
ّ
العربية بحاجة إليها ،و هي
ليست
مذهبية
تلك المآزق والمجاهل التي تخرج مںها إ بتںاحرات وتںاقضات
ّ
ّ
ّ
بماتة بصلة إليها( )ّ ،(٧٦أما ثالثها َفع ِل َم وتحقق ووازن ،فخرج بںتيجة وضعت ا مور في ںصابها ،فقال) :الحق أن
ْ
ْ
ّ
اللساںيات ينبغي أن تكون عامل تحديث عامل تهديم وأن يكون ما يفيد مںها على ا ضافة وا ثراء ،وليس على
ّ
ٌ
ّ
ّ
اللغوية يعتمد مںاهج ووسائل ُم ْحدثة
ضرب جديد من ضروب الدراسة
اللساںيات
سبيل المسخ وا لغاء ...إن
ّ
تقتصر على هذه اللغة دون غيرها؛ لذلك ںجد ً
ّ
اللغوية؛ ن فيه فوائد
بأسا من إضافة هذا الدرس إلى علومںا
ْ
ُ
ّ
يتعدى ُ
ًّ
ّ
للعربية مكان في هذا الدرس حتى تبقى اللساںيات ً
دورںا فيه
أجںبيا
علما
تںكر شريطة أن يكون
حدود الترجمة( ).(٧٧
ّ
ّ
ّ
وإںںي في بحثںي هذا أرى ّأںه ليس ﱡكل ما قاله ُ
الم ْحدثون ُمسل ًما
فهذا مجمل آراء علمائںا في تلقي اللساںيات،
ّ
ﱡ
ً
ںوظفه في خدمة اللغة العربية ،وما يفيد مںه ّ
ںبين عدم ص حه ،حتى تبقى
مردودا ،فما يفيد مںه
به ،وليس كله
ّ
ّ
العربية بمعزل عن تطور مںاهج دراسة اللغات ،فتفقد الحضور الفاعل في قاعات الدرس
لغتںا
العالمي ،فالدراسة
ْ ّ
ّ )ّ ً (٧٨
ْ
اللغوية الحديثة ٌ
علما أن
أمر )مطلوب ومراد على أن يوظف لخدمة تراثںا ...أن يكون ًبابا للثرثرة وا دعاء( ؛
ْ
ً
اںطلقت مںها البنيوية في معرفة مؤلفات ال م وتوزيعها بحسب ںوعها قد عرفها علماء
كثيرا من المںطلقات التي
العربية وأشاروا إليها ).(٧٩
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ُ
ّ
ّ
ّ
ّ
إںںي أںطلق في مںاقشة هذا المحور من أ ٍّس هو أن للغة العربية خصوصية تتجلى في أمور ث ثة ،أحدها أن
اللغة العربية لغة عميقة الجذور ذات ںظام دقيق في اللفظ والتركيب والثاںية ّأن اللغة العربية ما ز ْ
الت ثابتة
وقائمة ومستمرة بديمومة ا ستعمال ،وهذه الخصيصة ُتشابهها فيها أي لغة ،وهذا يقتضي ّأن لها ً
مںهجا في
ّ
ً ّ
ْ
أيضا أن ما يصلح لغيرها يصلح لها ،والثالثة :أن هذه
دراستها ليس بالضرورة أن يصلح لغيرها ،وليس بالضرورة
ُ
اللغة ترتبط بالقرآن الكريم الذي ُي ّ
تعبد بت وته ،ومںه تؤخذ ا حكام ،فالعںاية بها تقتضي العںاية بمعهود م العرب
ّ
وفهم سياقاته ،وإ اںحرف قصد ال م.
مما ّ
ْ
ً
تقدم ںجد ّأن دراسة اللغة العربية في المدارس الدينية ً
ّ
اںطلقت من واقع
خصوصا
عموما وفي ا صفية
خصائص ا ستعمال اللغوي الفصيح ومآ ت دراسته المرجوة ،فهي تدرس اللغة من أجل ضبطها وفهمها ،وهذا
ّ
ْ
تعلم الںحو مث ً بمؤلفات ّ
ابتدأت من المعلومة ا ولية
علمية
يوصلها إلى فهم خطاب ّربها جل وع  ،ولذا تسلسل
المتمثلة بـ)متن ا ّ
جرومية( لتنتهي بالشرح الدقيق المتمثل بـ)مغںي اللبيب( ،وهذه القواعد المعيارية الموجودة
في هذه المؤلفات ألزمتهم الحفاظ على أساليب العرب وسبل خطابها وںظم مها بحسب عصور الفصاحة مع
ّ
عدم التحجير على تطورها بما يقتضيه وضعها وبما تستدعيه الحاجة؛ لذا ںجد "ابن جںي" )ُ (٨٠ي ّعرف الںحو أںه
مت م العرب في ّ
تصرفه من إعراب وغيره كالتثںية والجمع والتحقير والتكسير وا ضافة والنسب
)اںتحاء َس ِ
ّ
العربية بأهلها في الفصاحة( ) ،(٨١فعبارته )ليلحق َم ْن ليس
والتركيب ،وغير ذلك ليلحق من ليس من أهل اللغة
ّ
ّ
ّ
العربية بعد فهم ںصوص التشريع،
العربية بأهلها في الفصاحة( تدلںا على أهم غاية في دراسة
من أهل اللغة
ﱡ
اللغوي ومںهج الدراسة عںد العرب أرادا الحفاظ على هذه اللغة للحاق بأهلها في الفصاحة ،ف غرابة في
فالفكر
ّ
ّ
ْ
أن تستںبط معايير الفصحى وقواعدها في ا داء؛ ن الغاية هو التكلم بحسب هذا الںمط الفصيح ،وليس الغاية
ْ
ظهرت ںتيجة لتطور الںمط ا ّول ،فغايتهم الحفاظ على مستوى ا ستعمال
ا عتراف بغيرها من أںماط استعمالية
الفصيح؛ لتبقى أجيال ا مة على ع قة وثيقة به ،ومن ثم تبقى ّ
متمسكة بعروتها الوثقى القرآن الكريم والحديث
الںبوي الشريف ،وتبقى مرتبطة ً
ّ
ّ
ّ
الثقافي
والحضاري ،فا ںقطاع عںها اںقطاع عن ا صل
الفكري
أيضا بتراث ا ّمة
ِ
والتكوين العلمي.
ّ
ّ
اللغوي الحديث لںتعرف من كثب على موقفه من تعلم الںحو والصرف في المدارس
ولو طرقںا باب الدرس
ِ
ُ
ّ
اطلعت عليه ـــــــــــــــ يخص هذا الںمط من التعليم ،ولذا وجب
الدينية لما وجدںا لهم ر ًأيا ـــــــــــــــ بحسب ما
ّ
ّ ً ْ
ّ
جهد ُ
للم ْحدثين يتكلم على تعليم الںحو والصرف في المدارس الدينية
علي
بدءا أن أقول :إںںي لم أقف على ٍ
ّ
ّ
ّ
المحدد الدقيق ،وإںما وجدتهم يتكلمون على عموم طبيعة تعلم الںحو والصرف عںد القدماء ،وهذا ال م
بالمعںى
ّ
عما ّ
تعلم الںحو والصرف في المدارس الدينية؛ ّن هذه المدارس ،ومںها المدرسة ا صفية لم تحد ّ
أصله
يدخل فيه
ّ
ًّ
ُ
تعلم الںحو والصرف ً
أسفلت في المطلب
مںهجا ومؤلفا وطريقة ،وهذه الطريقة موغلة في القدم كما
القدماء في
ّ
ويمثله هںا ً
ً
ا ول؛ لذا سيكون ال م ًّ
ملموسا مںهج المدرسة ا ّ
صفية
واقعا
عاما على الںحو والصرف بمںهجه القديم،
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ًّ
ّ
ّ
أو بتعلم الںحو ،فقد غمز ُ
ّ
التعليمي،
الم ْحدثون الدراسة الںحوية القديمة؛ ںها تمثل الںحو
في تعلمهما ،وأبدأ
ّ
أي) :يكون الهدف من دراسة الںحو صياںة اللسان عن الخطإ في ا عراب وما شابه( ) ،(٨٢وهذا يعںي أںه ںحو
وصفيا يصف الظاهرة اللغوية ويحاول فهمها ً
ﱞ
معياري يتخذ القاعدة ميز ًاںا لس مة ا ستعمال ) ،(٨٣وليس ً
ںحوا ًّ
بعيدا
سببا في كون الںحو العربي ً
ًّ
عن الكيفية التي يجب ْأن يكون عليها ال م ،فكاںت المعيارية ً
تعليميا ،وليس
ںحوا
ً
وطريقا إلى بيان عںاصرها ً
علميا ّيتخذ من وصف اللغة ً
ًّ
بعيدا عن مستوى الخطإ
أساسا يستںد إليه في بحثها،
والصواب ).(٨٤
ّ
ّ
أحادية الفهم إلى المراد من تعلم الںحو العربي القديم ،ومںه تعلمه في المدارس
وهذا الذي عابوه جاء من ںظرة
ّ
ْ
ّ
وفاتت
حادية بںظرتهم إلى مںاهج التأليف التي يدرسوںها متتابعة بحسب المستوى العلمي
الدينية ،وتتمثل هذه ا
ّ
عليهم غايته ،وكذلك عدم أخذهم بالحسبان مراد العلماء ومںهم معلمو المدارس الدينية من دراسة اللغة ،فقد ذكرںا
ّ
ً
ّ
آںفا قول "ابن جںي" في أن غاية تعلم الںحو هو )ليلحق من ليس من أهل اللغة العربية بأهلها في الفصاحة( )،(٨٥
ّ
تتطلب معرفة ا ںحراف اللغوي ومعالجته الركون إليه ّ
ّ
لغويا يجب وصفه والبںاء
بعده استعما
وهذه الغاية
ّ
ّ
المطرد في الفصاحة هو الذي يبغيه علماء اللغة ،وهو الذي يبغيه ً
ّ
أيضا
اللغوي
عليه؛ ن الحفاظ على المستوى
ِ
ّ
شيوخ ا صفية؛ ن الغاية فهم م تعالى ) ،(٨٦وهذا الفهم ليس له طريق سوى فهم اللغة العربية الفصيحة
ّ ّ
ومعرفة طرائق ںظمها وسبل تراكيبها ،وهذا يتأتى إ بمںهج معياري يميز السليم من غيره ،ومن هںا ںفهم مراد
ّ
ﱡ
اللغوي قد يكون في بنية الكلمة
"السكاكي" ) (٨٧في أن تصںيف العلوم اللغوية يبںى على "مثارات الخطأ" ،فالخطأ
المفردة وهذا موضوع علم الصرف ،وقد يكون في تأليف ا لفاظ وع قاتها في الںظم وهذا موضوع علم الںحو ،وقد
ّ
ْ
تمايزت لتتبع
يكون في مطابقة العبارة للمعںى المراد وهذا موضوع علم الب غة ) ،(٨٨فكأںك ترى علوم العربية قد
ّ
الخطإ وإص حه من أجل الحفاظ على مستوى الفصاحة ،وإلحاق المتعلم بها؛ ليرتقي في فهمه ولغته.
ّ
وبرغم كل ما قيل في المںهج المعياري في تعلم الںحو وتعليمه ںجد أن مںهج التأليف في المؤلفات الںحوية
مںهجا في التدريس كلها ْ
مرورا بالمؤلفات الںحوية التي اتخذتها ا صفية ً
الموسوعية مںذ )كتاب سيبويه( ً
كاںت
تعتمد وصف اللغة ً
جںبا إلى جںب مع ثبيت قواںيںها ،وهذا
ّ
الم ْحدثين ) ،(٨٩و ْ
ُ
لكن يعںي أن مںهج دراستها لم يغفل وصف ظواهرها المستعملة بحسب المستوى اللغوي
يعںي وجود المںهج الوصفي عںدهم كما عںد

والمكان والزمان ،ومن أمثلة ذلك ذكرهم القراءات القرآںية واللهجات العربية والضرورات الشعرية وغير ذلك
ّ
ّ
ّ
مما يعد دقة في الوصف وأماںة في َ
ً
ّ
واستيعابا للمسموع وعدم التحكم بالںقل حتى أںںا ںصل إلى قںاعة أن
العرض
ّ
القدماء لم ْ
تكن غايتهم الوصول إلى إحكام القواعد فحسب) ،وإںما هدفهم الوصف ،وكل رأي عںدهم قائم على
معطى لغوي ّ
معين ،أو على قياس على حكم آخر( ) ،(٩٠وعلى هذا دار أمر التأليف الںحوي القديم ،وخير ما يمثله
هںا المؤلفات الںحوية التي يدرسها طلبة ا ّ
صفية ،فهذه المؤلفات ُبںيت على تثبيت ا ستعمال اللغوي الفصيح
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ّ
الصحيح ،وجعله ً
معيارا يقيس على وفقه الطالب ما يريد إنشاؤه من جمل ،وعلى وفقه يحلل ما يريد من ںصوص،
ويفهم تراكيبها ود لتها.
ّ
ّ
ّ
ْ
وصلت إليںا إںما هو ثمرة علمائںا القدماء الذين ساحوا
إن ما تجلى لںا من مںهج مؤلف في الكتب الںحوية التي
َ
ّ
وساكںوا ا عراب ّ
المدون ،فوصفوه وجمعوا الشبيه إلى الشبيه،
ودوںوا ما سمعوا ،ثم رجعوا إلى هذا
في البوادي
ّ
والںظير إلى الںظير ،وقاربوا بين ا لفاظ ،ووازںوا بين التراكيب ،فظهر لديهم المطرد والںادر والشاذ ) ،(٩١وظهرت
ّ ّ
َ
أساليب
سيما أن ا عراب من خصائص العربية ) ،(٩٢وكذلك معرفتهم
الع قات ا عرابية الكامںة في اللغة ،و
ّ
م العرب ومظاهر التقديم والتأخير والذكر والحذف وما إلى ذلك من فںون القول وأنساق ال م الذي تجلى في
كتاب العربية العظيم )كتاب سيبويه( ،وعلى مںواله سار الخالفون.
ّ ﱠ
ّ
إن كل ما قام به ا وائل من جهد في دراسة العربية إںما كان لغاية كبرى هي فهم الںص القرآںي وضبط د لته
ّ
ْ
للوصول إلى المبتغى في عبادة تعالى بما شرع لںا ،وظل ْت هذه الغاية م زمة لدراسة العربية ،حتى بعد أن
ْ
وأصبحت ذات استق لية مںهجية.
تمايزت العلوم ،ومںها علوم العربية،
ّ
ّ
ّ
إن ںعت مںهج تعلم الںحو العربي ــــــــــــــ الذي على وفقه سارت الدراسة في ا صفية ــــــــــــــ أںه مںهج
ّ
ّ
ً
شيئا؛ ً
بںاء على ما ّقدمںا ،بل يبدو لي أن ا مر على خ ف ذلك؛ ن الباحث
معياري يںقص من مںزلته
ّ
ْ
ﱠ
الوصفي يأتي من فراغ ،فهو بحاجة إلى أن يفقه أسس العلم؛ ليعرف كيف يدرسه ،وإ فكيف يفهم تراكيب
ال م ووظائف الع قات ومظاهر ا عراب إذا جهل ا سس الكامںة في العربية التي أظهرتها بهذا ا ںضباط
الهںدسي ،فخذ مث ً ﱠ
أي لغوي ،هل يستطيع ْأن يبحث في لغةٍ ما ويصف ظواهرها من غير أسس ّ
علمية ومںارات
سياقية يبںي عليها معرفة أولية للغة التي يدرسها ،فهو يتعلم أسس اللغة وضوابطها ،ثم ينتقل إلى دراستها دراسة
علمية استكشافية وصفية.
وهذا عين ما فعله علماء اللغة العربية القدماء ) ،(٩٣وهو عين ما تقوم به الدراسة اللغوية في المدارس ّ
الدينية،
ْ
ً
سماعا من أفواه علمائهم ،وحفظوا ںصوصها وأتقںوا متون دراستها ،وعںد ذاك كاںوا ّ
مهيأين أن
فهم أخذوا اللغة
يتصدروا لدراستها وتدريسها والبحث والتأليف وا ںتاج فيها ،فتسلسل هذه الدراسة في ا صفية من البدايات
ً
صعودا إلى )قطر الںدى( و)البهجة المرضية( ووصو
العلمية المتواضعة في فهم أسس الںحو في )ا جرومية(
ً
طريقا ً
رصيںا في ضبط أسس التراكيب ومعرفة معايير تأليف ا لفاظ ومسالك د ت
إلى )مغںي اللبيب( كاںت
ْ ّ
ّ
الجمل ،ولو هذه المعيارية المںصفة لما استطاع هؤ ء الط ب أن يؤلفوا أو يحللوا أساليب ال م العربي وتراكيبه،
و ّ
سيما في القرآن الكريم والسںة الںبوية ،وهذا كله ُيدرج في ضمن خصائص هذه اللغة الكريمة سواء في دراستها
وتعلمها وتحليلها أو في إںتاجها.
ّ
ّ ّ
لتعلم الصرف في المدارس الدينيةّ ،
تعلم الصرف فلم أقف ً
لكںںي ُ
أيضا على ںقد ُ
وقفت على
الم ْحدثين
أما
ْ
سارت على وفقها دراسته في ا صفية ،وبذلك يكون الںقد الذي ّ
وجهه
ںقدهم دراسة الصرف عںد القدماء والتي
Page 623

DOI 10.18502/kss.v4i8.7206

AICHS

ُ
الم ْحدثون إلى القدماء تںدرج في ضمںه الدراسة في ا صفية من جهة وحدة المںهج وطريقة الدراسة والمؤلفات،
فهي من ع قة الخاص بالعام.
ْ
ْ
وتطورت لديهم الوسائل ّ
أبدع ُ
وتشعبت
واستجدت عںدهم مںاهج وںظريات
المحدثون في دراسة الصرف،
ّ
الغايات ،فاتجهوا إلى دراسة البنية بعمق ودقة ،و ّ
سيما في معرفة أثر الصوت في بنية ا لفاظ والتراكيب) ،فإن
هذا الفرع من الدراسة يمزج بين دراسة بنية المفردة وصيغ اشتقاقها وصلة ذلك بأصواتها ،ولقد تںاو ْ
لت هذه القضية
ْ
واںتقلت مںاحيها وتفرعاتها إلى الدراسة العربية في القرن العشرين( ) ،(٩٤بل
مدارس البحث اللغوي في أوربا،
ّ
ّإںهم أخذوا على القدماء بعض مظاهر الجمع بين الصرف والںحو ) ،(٩٥و ّ
لكن العجيب أن ما عابوه من هذا الجمع
ّأيده "دي سوسور" ) ،(٩٦فقال) :يفصل اللغويون بين هذا الفرع من الدراسة ــــــــــ أي :الصرف ــــــــــ وبين
ّ
الںحو ،فيقولون :إن الںحو يهدف إلى دراسة الوظائف التي ترتبط بالوحدات اللغويةّ ،أما الصرف فيدرس أشكال
ّ
هذه الوحدات ...بيد أن هذا التمييز يستںد إلى الحقيقة( ).(٩٧
الم ْ
ّإن ما استجد عںد ُ
ّ
الصرفي وتطوره يعںي بالضرورة الهجوم على الدرس القديم )،(٩٨
الدرس
في
دثين
ح
ِ
ٌ
ّ
بل يذهب بعضهم إلى أن ا خت ف )بين مںهج الصرف القديم والحديث اخت ف في التفسير ،والتفسير اجتهاد،
العربي بںظرياته القائمة إلى يومںا هذا ما زال ّ
ﱡ
يؤدي دوره
يترك للںاظر فيه حرية ا خذ به من عدمه( ) ،(٩٩فالصرف
في تفسير ا بنية العربية ومظاهرها ،وبه يفهم الطالبُ ،ويتقن ،وينتج.
ّ
ّ
إںه عںد الںظر إلى الدرس الصرفي القديم ،ومںه دراسته في المدرسة ا صفية ومعطيات اللساںيات ںجد أن
ّ
ّ
الںقاش دار في أمرين أحدهما طريقة تدريس الصرف العربي ،والثاںي مںهج التحليل الصرفي ،وإںما قلںا هذا؛ ن
الدرس الصرفي في ا صفية المتمثل بمتون الدراسة )ا مثلة والجداول والمقصود( لم يخرج عن مآ ت الصرف
القديم ،بل هذه المؤلفات تحوي مرتكزات العلم الذي تتوسع فيه المؤلفات والشروح الكبيرةً ،
وعودا على ما دار من
ّ
ںقاش أقول :إن حال بنية اللغة وخصوصية ںظامها لهما أثر في طريقة دراستها ،وهذا ما ّبينته آںفا ،فعلماؤںا اںطلقوا
)من مبدأين ّ
مهمين ،أولهما المحافظة على كتاب وحمايته من اللحن والتحريف ،وثاںيهما محاولة التقريب
ً
وصو إلى لغة عامة مشتركة تجمع القوم على لسان واحد ً
تثبيتا
بين ا لسن المتفرقة في صورة لهجات ورطاںات
ً
وتأكيدا لهويتهم( ) ،(١٠٠فا سباب والغايات وا دوات ْ
ّ
كاںت واضحة عںد القدماء ،فكتبوا وألفوا وںاقشوا
لقوميتهم
مںطلقين من أسس ثابتة في عقولهم.
ّإن ما ُ
تعليمي في كتب الصرف القديمة التي وجدںا مںها في ما ُ
ّ
اعتمد تدريسه في ا صفية
ںجده من مںهج
ٍ
يعد مثا ً للشمول والترتيب وا يضاح ،حتى ّإن ُ
الم ْحدثين في أشهر كتبهم التي ُبںيت على الصرف الحديث لم
ّ
يحيدوا عن مںهج القدماء في ترتيب المؤلف ،وخير مثال على ذلك كتاب )المںهج الصوتي للبنية العربية( )،(١٠١
ّ
إذ ُبںي على التسلسل التعليمي بواب الصرف العربي في الكتب القديمة ،زد على أن الصرف القديم كان ُيتلقى
ّ
تعليمية تربط الطالب بحفظ القاعدة مع مثالها ،بل كان هںاك أمر مهم ُيعرف بـ)مسائل التمرين( )،(١٠٢
بطريقة
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المتںوعة تجعل الطالب ّ
ّ
يتدرب على معرفة ا بنية وطريقة صياغتها
وهي عبارة عن تطبيقات على قواعد الصرف
تثبيتا له ،وقد ُ
وتصريفها واشتقاقها ً
اعترض على هذا الباب التعليمي ،و ْ
لكن )مهما قيل في اںتقاد هذا القسم ،فقد
ْ
وإن لم ْ
يكن ًّ
ّ
كان ّ
علميا بحسب ما ُيفهم من مصطلح العلم في عصرںا( ).(١٠٣
تعليمية ذات جدوى،
ملب ًيا لحاجات
ّأما ا مر ا خر فهو مںهج التحليل الصرفي ،إذ ّإن ُ
الم ْحدثين اںطلقوا في دراسة الصرف من فكرة إيجاد قواںين
ّ
عامة تسير على وفقها دراسة جميع اللغات ،ولعل من أشهر مںطلقاتهم في ذلك رفضهم عتماد الكلمة ًّأسا للتحليل
الصرفي خت ف مفهومها ،وتفرقتهم بين الحركة والحرف بما يعرف بـ)الصائت والصامت( ،وما تبع ذلك من
مما ُيعد ً
تغيير كثير من مفاهيم الصرف القديم ،وكذلك تفرقتهم بين المںطوق والمكتوب ،وغيره ّ
مںهجا للصرف
الحديث ).(١٠٤
ُ ّ
ّ
)والحقيقة أن المقارںة بين الدرسين اللغويين التراثي العربي والغربي المعاصر تمثل ںقطة جدل شديد بين
اللغويين الذين يأخذون موقفين متقابلين ،يقرر بعض اللغويين التشابه بين هذين الدرسين اللغويين من خ ل
بعض المفاهيم التي تتصل بالدرس الصرفي ،وتعالج ظاهرة التعدد كمفهوم ا صل والفرع وںظرية الع مة ...على
ّ
حين يرى بعضهم بخصوص المسالة ںفسها أںه يوجد تشابهات بين ںظرية الع مة وا صل والفرع( ).(١٠٥
ُ
ّ
العلمية على بعض الظواهر الصرفية ،و ّ
ّ
ّ
إںںا ںںكر الميزة المهمة للتحليل
سيما
الصرفي الحديث في ا جابة
ِ
في بيان أثر الصوت في البنية ،حتى ّإن بعضهم قال) :في الصرف العربي حاجة ّ
ملحة إلى ا عتماد على علم
ا صوات ،ولذلك بد قبل الشروع في ّ
أي دراسة صرفية من معرفة دقيقة وشاملة ل صوات في اللغة المعںية
ومزاياها ووظائفها وقواںيںها( ).(١٠٦
ً
و ّ
ّ
لكن هذا يعںي بحال عدم وجود مآخذ على طرائق التحليل
الصرفي الحديث ،وليںظر في ذلك مث
ِ
ً
واضحا ) ،(١٠٧وهو ما عابوه على الدرس القديم ،وكذلك
اضطرابهم في أصل ںون التوكيد ,إذ ظهر الحدس والتخمين
الصعوبة الموجودة في تحلي ت بعض ُ
الم ْحدثين موازںة بالتحليل القديم ،حتى أحس أحدهم ذلك ،فقال) :ليس
ْ
ً ْ
أيضا أن يكون هذا المںهج أيسر من سابقه ،فالمهم هو أن ںبلغ الصواب في فهم مسائل اللغة مهما
من الضروري
ّ
ّ
ومشقة( ) ،(١٠٨وهںاك بعض المآخذ ا خرى التي ذكرها بعض الباحثين ُ
الم ْحدثين ).(١٠٩
كلفںا ذلك من جهد
ّ
إن الدرس الصرفي القديم ـــــــــــــــــــــ ومںه ما ُد ّرس في المدرسة ا صفية ـــــــــــــــــــــ على ما به من أمور
ّ
يرتضيها ْ
مشاحة
المحدثون كان قد ّأدى مهامه وما يزال ،وهذا غاية ما يسعى إليه الباحثون ،فالعبرة بالںتائج ،و
ً
ُ
في السبل الموصلة إليها ما ْ
دامت تسير على خطا علمية مقںعةِ ،فق َد ُمها يعيبها ،بل يزيدها قوة وتماسكا ومطاولة،
ً
ّ
صعودا أثبت جدواه في ما
والتدرج في دراستها
فالحفظ والتلقي المباشر عن الشيخ ومراجعة المتون العلمية
ّ
سمعںاه أو رأيںاه من علماء ّ
الدينية
تخرجوا على هذه الطريقة ،وهو ما تقوم به دراسة اللغة العربية في المدارس
بجميع علومها ،فيتخرج فيها طلبتها وقد حازوا قصب السبق وا جادة وقوة ا ستعمال واستيعاب التںظير موازںة
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بغيرهم ْ
ممن درس على الطريقة الحديثة ،وعليه أقول :ما زال التعلم بطريقة الحفظ والتلقي بالنسبة لعلوم اللغة
العربية ومںها الںحو والصرف قائمة ،وںحن في حاجة إليها لتثبيت أسس ا ستعمال اللغوي ودراسته.
ّإن كل ما ّ
تقدم يمںع من الت قح مع الدرس الحديث ،وأخذ ما يفيد ،وتوظيفه في خدمة دراسة الصرفْ ،
لكن
يمںع من ا فادة

من غير مصادرة هذا الجهد العظيم للقدماء بدعوى مسايرة الحداثة والتطور العلمي ،فالعلم
ْ
جر بںا تدريس أبںائںا ّ
دامت أسسهم تخالف معطياته ،ولو ّ
مادة الںحو ومادة الصرف بتسلسلهما
من القدماء ما
ً
العلمي القديم لرأيںا ثمار ذلك ياںعة في وقت قصير ،فالحفظ والتلقي عن الشيخ أو ّ
ًّ
المدرس ّ
علميا
يهيئ لںا جي
ً
ً
صحيحا ،والقدرة على أدائها والتكلم والتأليف بها ،والثاںي
يعي أمرين مهمين أحدهما ضبط اللغة العربية ضبطا
معرفة أسس البںاء اللغوي لل م العربي وإمكاںية تحليله واستيعابه بما يتوافق مع طبيعة م العرب الفصيح.

اﻟﺨﺎﺗﻤﺔ واﻟﻨﺘﺎﺋﺞ واﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺎت
وصل البحث إلى ںهايته ،وفيها ّ
أدون أهم ما ظهر من ںتائج ،وتليها المقترحات ،وعلى وفق ما يأتي:

اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ:
ُ
ّ
الفلوجة الكبير عام )(١٩٤٤م ُوأ ْ
غلقت عام )(١٩٧٥م ،فعمرها )ً (٣١
 .١أ ّسست المدرسة ّ
عاما،
الدينية في جامع
لكن الشيخ "عبد العزيز السامرائي" توّلى عليها ّمد ًة ُ
وكان ّأول شيخ لها هو )حامد الم ّ حويش(ّ ،
تقرب
من )ً (٢٣
عاما ،فيعد هو الشيخ الحقيقي الذي ّ
طورها وأخلص إليها ،وللمدرسة أثر في نشر العلم الشرعي
ّ
ً
خصوصا ومحافظة ا ںبار عموما.
والثقافة ا س مية والحفاظ على س مة اللغة العربية في الفلوجة
ّ
ّ
جر ّ
تعلم الںحو في ا ّ
صفية تتسلسل بأربعة مؤلفات هي) :متن ا ّ
ومية ،وقطر الںدى وبل الصدى ،والبهجة
.٢
ّ
المرضية في شرح ا لفية ،ومغںي اللبيب عن كتب ا عاريب(ّ ،أما تعلم الصرف فتتسلسل بث ثة مؤلفات
هي )جداول ا مثلة ،ومتن البںاء ،ومتن المقصود( ،وقد ْ
كاںت للشيخ "عبد العزيز السامرائي" إيضاحات
عليها أفاد مںها طلبته.
ْ ّ
ّ
ّ
تعلم الصرف بمتون ذات قيمة ّ
 .٣عںاية ا ّ
علمية
صفية بتعلم الںحو أكثر من عںايتها بتعلم الصرف ،فلم يكن
ّ
ّ
وإںما اكتفت ا ّ
صفية بتعلم الصرف بمتون تجمع أسسه وبعض مباحثه من غير الولوج في تفصي ته،
ُعليا،
ّ
فكأںها أرجأتها إلى مرحلة أعلى.
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ّ
 .٤تعلم الںحو والصرف على الطريقة القديمة يمتاز بالحفظ والتكرار والتوسع ،فيربط الطالب بالںص التراثي
ويواكب التطورّ ،
وأد ْت هذه الدراسة ثمارها في خريجي المدارس الدينية ،حتى خبرںا ْ
من عاصرںاهم َم ْن
ّ
ُيشق له غبار في علوم العربية ،إذا ما وازںا بيںه وبين خريج المدارس التربوية.
ّ
وتعلمها وتعليمها جاء موافقة لما تمتاز به من خصائص كثيرة ّ
ومتںوعة تشابهها
 .٥مںهج دراسة اللغة العربية
ّ
لعل من أهمها عمق الجذور وديمومة ا ستعمال واقتراںها بںص ّ
مقدس ُي ّ
تعبد به ،ومںه
فيها أي لغة أخرى ،و
تؤخذ ا حكام ا س مية.
 .٦اعتراض اللساںيين على دراسة الںحو والصرف وتعلمهما على الںهج القديم أغفل السبيل والغاية التي ُد ْ
رست
من أجلهما اللغة العربية.
ْ
 .٧المںهج اللغوي في دراسة لغةٍ ما ليس بالضرورة أن يصلح لجميع اللغات؛ فمن المںاهج والںظريات ما
يعود على اللغة العربية بكبير فائدة.
ً
ّ
ّ
وإںما ْ
المعيارية لم ْ
ّ
تكن ً
كاںت سبي ّأدى واجبه وما زال في الحفاظ على
عيبا على تعلم الںحو والصرف،
.٨
مستوى الفصحى التي بها ںفهم ںصوص القرآن الكريم والسںة الںبوية.
 .٩ما عابه اللساںيون على الدرس القديم من القول بالحدس والتخمين ،وقعوا فيه في بعض من تفسيراتهم
للظواهر اللغوية ،ولعل من أشهرها تفسيرهم صل ںون التوكيد ،ومراجعة بعض تفصي ت كتاب )المںهج
الصوتي للبنية العربية( للدكتور عبد الصبور شاهين ّ
تبين ذلك.
لمںهج ما أو رفضه
 .١٠يجب على علماء اللغة العربية مواكبة التطور العلمي في دراسة اللغات؛ ليكون قبولهم ٍ
ًّ
مبنيا على أسس علمية ،وليس على الظن.
 .١١ما زلںا في حاجة إلى المںهج القديم في دراسة اللغة العربية لما يتماز به من الشمول والدقة والتںوع ،ودليلںا
ً
في ذلك ّأن ْتر َك هذا المںهج ّ
خرج لںا أجيا تفقه شيئا من دراستها على رغم تطور وسائل التعليم والتعلم.
ّ
 .١٢يجب على الباحثين ا ط ع على الجديد في دراسة اللغات ،وعدم تركه ،وبيان صحيحه من سقيمه؛ ن
ا ںزواء عںه سيؤثر ً
سلبا في دراسة اللغة العربية ںفسها ،فيحرمها من دخول قاعات الدرس العالمي ،وإثبات
ً
ً
ومںهجا وإرثا عظيما.
وجودها استعما
ّ
 .١٣ربط الطالب بالںص التراثي يعطيه ً
المتقدمة،
بعدا في فهم لغته يتمثل با ط ع على لغة العلماء في العصور
ّ
وحفظ الشواهد وإتقان تطبيق القواعد؛ ن ربط القاعدة بالشاهد التراثي يزيد من خزين الطالب اللغوي،
ّ
ويمده ّ
بقوة أسلوبه.
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اﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺎت:
ّ ْ
ْ
قبل كل شيء أقول :يمكن للباحث أن ُيبدع بالدرس اللغوي الحديث إ أن يكون قد وقف على أرض صلبة
ّ
بالدرس القديم ،حتى تكون المفاهيم واضحة والمںطلقات صحيحة ،وإ سيكون كمن يشرح لك صفات شخص
ْ
من غير أن يراه ،ف غںى عن دراسة اللغة العربية بحسب المںهج القديم ،وما بالك إذا كان هذا القديم ما زال
ّ
ً ّ
يؤدي واجبه في إيصال المراد؟ ،وعليه ُ
أقترح هںا ںمطا لتعلم الںحو والصرف لعله يفي بمتطلبات المرحلة من
ً
معالجة اںحراف الفهم ورداءة ا ستعمال اللغوي الفصيح ،ففي الںحو يبدأ الطالب بدراسة )متن ا ّ
جرومية( حفظا
في مرحلة )الخامس والسادس( ا بتدائيتين ،ثم يدرس )التحفة السنية بشرح المقدمة ا ّ
جرومية( في مرحلتي
)ا ول والثاںي( المتوسطتين ،ثم ُيعيد مادة )التحفة السنية( كلها في مرحلة )الثالث المتوسط( ،وبذلك ںضمن
ً
ً
رسوخ المادة في ذهںه رسوخا عميقا ،وهي من ا همية بمكان في تثبيت أسس علم الںحو ،فإذا وصل المرحلة
ّ
فإںه باستطاعتںا ْأن ّ
ںدرسه على ںمط التأليف الحديث ّ
مما ُي ّ
ا عدادية
سمى بـ)قواعد اللغة العربية( ،وسنرى عںدئذ
الںتائج ا يجابية في هذا المجال.
ً
ّأما مادة الصرف فيبدأ الطالب بقراءة مادة )متن ا مثلة( دراسة وحفظا في مرحلة )الخامس والسادس(
ا بتدائيتين ،ثم يدرس )متن البںاء( في مرحلتي )ا ول والثاںي( المتوسطتين ،ثم ُيعيد مادة )متن البںاء( كله في
ً
ً
مرحلة )الثالث المتوسط( ،فںضمن رسوخ المادة في ذهںه رسوخا عميقا ،وهي من ا همية بمكان في تثبيت أسس
الصرف ،ثم في مرحلة )الرابع ا عدادي( يدرس الطالب )متن المقصود( ،فإذا ّ
عںدئذ دراسة الصرف.
أتمه تنتهي
ٍ
ً
ّ
إن هذا المقترح يبقي لںا فكر الطالب مرتبطا بںصوص التراث مع مواكبته للحداثة ،وهذا ا رتباط يجعل الطالب
ً
ّ
واقفا على أرض صلبة في فهم أصوله اللغوية وجذوره الثقافية ،ويںطلق من خ لها لمواكبة الحداثة؛ ن ا ںقطاع
ً
عن الجذور يوّلد ً
ںتاجا هش الوعي قليل ا دراك ،وبذلك يكون تطورںا العلمي مںطلقا من أسسںا الحضارية ،وليس
ً
غريبا عںها.

اﻟﻤﺼﺎدر واﻟﻤﺮاﺟﻊ
 .١ابن ّ
آجروم ،أبو عبد

بن

جر ّ
١٤٣١ .هـ ــــــــــــ ٢٠١٠م .ا ّ
ومية ،تح :حايف الںبهان ،الطبعة ا ولى،

الكويت.
 .٢ابن جںي ،أبو الفتح عثمان١٣٧٢ .هـ ــــــــــ ١٩٥٢م .الخصائص ،تح ّ :علي الںجار ،دار الكتاب العربي
ــ بيروت  -لبںان.
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 .٣ابن جںي ،أبو الفتح عثمان١٣٧٣ .هـ ـــــــ ١٩٥٤م .المںصف ،تح :إبراهيم مصطفى وعبد

أمين ،الطبعة

ا ولى ،وزارة المعارف العمومية ،إدارة إحياء التراث القديم ،مطبعة مصطفى البابي الحلبي  -مصر.
 .٤أبو مغلي ،د .سميح عبد ١٤٢٥ .هــ ـــــــــ ٢٠٠٤م .دراسات لغوية ،الطبعة ا ولى ،دار مجد وي ــ ّ
عمان
ــ المملكة ا ردںية.
 .٥ا ستراباذي ،الرضي١٣٩٥ .هـ ــــــــــ ١٩٧٥م .شرح الرضي على شافية ابن الحاجب ،تح ّ :ںور الحسن،
و ّ الزفزاف ،و ّ محيي الدين عبد الحميد ،دار الكتب العلمية  -بيروت.
 .٦ا سفراييںي ،إبراهيم بن

المعروف بعصام الدين٢٠١٧ .م،.سؤال وجواب على كتاب المقصود في الصرف،

تح :أ.م.د .مصطفى كامل أحمد و أ.م.د .بيان

فتاح ،بحث منشور في مجلة كلية التربية ا ساسية

للعلوم التربوية وا نساںية ،جامعة بابل ،العدد - (٣٢) :ںيسان.
 .٧ا شبيلي ،ابن عصفور١٤٠٧ .هـ ـــــــــــــ ١٩٨٧م .الممتع في التصريف ،تح :د .فخر الدين قباوة ،الطبعة
ا ولى ،دار المعرفة  -بيروت.
 .٨ا عظمي ،الشيخ هاشم١٣٨٥ .هـ ـــــــــ ١٩٦٥م .تأريخ جامع ا مام ا عظم ومساجد ا عظمية ،الطبعة
ا ولى ،مطبعة العاںي  -بغداد.
 .٩ا لوسي ،سالم١٤١٨ .هـ ــــــــــ ١٩٩٧م .المجمع العلمي في خمسين ً
عاما ) ١٩٤٧ـــــــــــ (١٩٩٧م ،مطبعة
المجمع العلمي العراقي  -بغداد.
 .١٠ا ںباري ،أبو البركات١٤٠٥ .هـ ـــــــــــــ ١٩٨٥م .ںزهة ا لباء في طبقات ا دباء ،تح :د .إبراهيم السامرائي،
الطبعة الثالثة ،مكتبة المںار ــ الزرقاء  -ا ردن.
 .١١ا ںصاري ،ابن هشام) .ب ط .ت( .مغںي اللبيب عن كتب ا عاريب ،تح ّ :محيي الدين عبد الحميد،
مطبعة المدںي ــ القاهرة.
 .١٢باقر ،طه وسفر ،فؤاد١٩٦٢ .م .المرشد إلى مواطن ا ثار والحضارة ،المرحلة ا ولى ,وزارة ا رشاد  -بغداد.
 .١٣البرهاوي ،د .رعد محمود١٤٢٣ .هــ ـــــــــ ٢٠٠٢م .خدمات ا وقاف في الحضارة العربية ا س مية ،منشورات
المجمع العمي العراقي.
 .١٤بشر ،د .كمال٢٠٠٥ .م .التفكير اللغوي بين القديم والجديد ،دار غريب للطباعة والنشر  -القاهرة.
 .١٥البكوشّ ،
الطيب١٩٧٣ .م .التصريف العربي من خ ل علم ا صوات الحديث ،تونس.
 .١٦الب ذري ،أحمد بن يحيى١٩٨٣ .م .فتوح البلدان ,دار الكتب العلمية ــ بيروت.
 .١٧الجںابي ،د .أحمد ںصيف١٩٨١ .م .م مح من تأريخ اللغة العربية ،دار الخلود للطباعة والنشر  -بيروت.
 .١٨الجهاد ،د .عبد

١٤٣٧ .هـ ـــــــــــــــ ٢٠١٦م .الںحو العربي واللساںيات تقاطع أم تواز ،الطبعة ا ولى،

مركز تكوين للدراسات ــ الخبر ــ المملكة العربية السعودية.
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 .١٩جواد ،د .مصطفى١٣٨٥ .هـ ـــــــــ ١٩٦٥م .المباحث اللغوية في العراق ومشكلة العربية العصرية ،الطبعة
الثاںية ،مطبعة العاںي  -بغداد.
 .٢٠حجازي ،د .محمود فهمي) .ب  .ت( .علم اللغة العربية مدخل تأريخي مقارن في ضوء التراث واللغات
السامية ،دار غريب للطباعة والنشر  -القاهرة.
ّ .٢١
حسان ،دّ .تمام١٤١٨ .هـ ـــــــــــــ ١٩٩٨م .اللغة العربية معںاها ومبںاها ،الطبعة الثالثة ،عالم الكتب ــ
القاهرة.
ﱡ
ّ .٢٢
حسان ،دّ .تمام١٤٢٠ .هـ ــــــــــ ٢٠٠٠م .ا صول دراسة إبستيمولوجية للفكر اللغوي عںد العرب ،عالم الكتب
 القاهرة.ّ .٢٣
حسان ،دّ .تمام١٤٢٧ .هـ ـــــــــــ ٢٠٠٦م .تعليم الںحو بين الںظرية والتطبيق ،الطبعة ا ولى .بحث منشور
في كتابه )مقا ت في اللغة وا دب( ،عالم الكتب  -القاهرة.
ّ .٢٤
حسان ،دّ .تمام٢٠٠٠ .م .اللغة بين المعيارية والوصفية ،الطبعة الرابعة ،عالم الكتب  -مصر.
 .٢٥حساںي ،أحمد٢٠٠٧.م .دراسات في اللساںيات التطبيقية حقل تعليمية اللغات ،الطبعة الثاںية ،ديوان
المطبوعات الجامعية  -الجزائر.
ً
 .٢٦الحسني ،السيد عبد الرزاق٢٠١٣ .م .العراق ً
قديما وحديثا ،الطبعة ا ولى ،الرافدين للطباعة والنشر -بيروت.
 .٢٧الحم وي ،أحمد١٤٣٠ .هـ ــــــــــ ٢٠٠٩م .شذا َ
الع ْرف في فن الصرف ،شرحه ،وفهرسه :د .عبد الحميد
هںداوي ،الطبعة الخامسة ،دار الكتب العلمية  -بيروت  -لبںان.
 .٢٨الحموي ،ياقوت بن عبد
 .٢٩الحںفي ،محيي الدين أبو

) .ب  .ط .ت( .معجم البلدان ،دار إحياء التراث العربي  -بيروت.
عبد القادر بن

١٤١٣ .هــــ ـــــــــــ ١٩٩٣م .الجواهر المضية في طبقات

الحںفية ،تح :د .عبد الفتاح الحلو ،الطبعة الثاںية ،دار هجر للطباعة والنشر  -مصر العربية.
ّ
الخطاط ،قاسم ،والسحرتي ،مصطفى وخفاجي ,ﱠ عبد المںعم١٣٩١ .هـ ــــــــــــــــ ١٩٧١م .معروف ﱡ
الرصافي
.٣٠
شاعر العرب الكبير حياته وشعره ،الهيئة المصرية العامة للتأليف والنشر  -القاهرة.
ُّ
 .٣١الخطيب ،د ّ .عبد الفتاح٢٠٠٦ .م .ضوابط الفكر ﱠ
ﱠ
تحليلية ل سس الكل ﱠية التي بںى عليها
الں ْحوي دراسة
الںحاة آراءهم ،دار البصائر  -القاهرةـ.
 .٣٢خليل ،د .إبراهيم١٤٣٥ .هـ ـــــــــ ٢٠١٤م .مدخل إلى علم اللغة ،الطبعة الثاںية ،دار المسيرة ّ -
عمان.
 .٣٣الدراجي ،د .سعدي٢٠١٨ .م .هاشمية ا ںبار في ضوء التںقيبات ا ثرية ،بحث منشور في مجلة المورد،
وزارة الثقافة ،دار الشؤون الثقافية العامة  -بغداد ،العدد الثاںي.
 .٣٤الدعدي ،د .مقبل بن علي١٤٣٨ .هـ ـــــــــــــــ ٢٠١٧م .ا ستقبال العربي لعلم اللغة دراسة ںقدية لحركة رواد
علم اللغة العرب ،الطبعة ا ولى ،مركز تكوين للدراسات  -الخبرــ المملكة العربية السعودية.
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 .٣٥دي سوسور ،فرديںان١٩٨٨ .م .علم اللغة العام ،ترجمة :د .يوئيل يوسف عزيز ،مراجعة الںص العربي :د.
مالك يوسف المطلبي ،جامعة الموصل ،مطبعة بيت الموصل.
 .٣٦الراجحي ،د .عبده١٤٠٦ .هـ ــــــــــــ ١٩٨٦م .الںحو العربي والدرس الحديث بحث في المںهج ،دار الںهضة
ّ
العربية  -بيروت.
 .٣٧زاهد ،د .زهير غازي٢٠١٢ .م .العربية وا من اللغوي ںظرة معاصرة ،الطبعة ا ولى ،إصدارات دار الشؤون
الثقافية  -بغداد.
ّ ْ
الز ِركلي ،خير الدين٢٠٠٧ .م .ا ع م )قاموس تراجم شهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين
ِ .٣٨
والمستشرقين( ،الطبعة السابعة عشرة ،دار العلم للم يين ــ بيروت  -لبںان.
 .٣٩زكريا ،د .ميشال١٩٨٠ .م .ا لسنية مبادئها وأع مها ،الطبعة ا ولى ــ بيروت  -لبںان.
 .٤٠زوين ،د .علي١٤٣٢ .هــ ــــــــــ ٢٠١١م .مقدمة في علم اللغة العربية ،الطبعة ا ولى ،دار الكتب العلمية -
بغداد.
ﱠ
العربية ،الطبعة الثاںية ،دار اله ل ،مصر ،مراجعة
 .٤١زيدان ،جرجي١٩٠٤ .م .الفلسفة اللغوية وا لفاظ
وتعليق :د .مراد كامل.
 .٤٢السامرائي ،الشيخ عبد العزيز سالم١٣٨٤ .هـ ــــــــــــ ١٩٦٤م .جداول ا مثلة في فن التصريف ،الطبعة
الثاںية  -بغداد.
 .٤٣السامرائي ،الشيخ عبد العزيز سالم١٣٨٦ .هـ ـــــــــ ١٩٦٧م .إيضاح متن ا ّ
جرومية بالجداول ،الطبعة
الثاںية ،مطبعة الرشيد  -بغداد.
 .٤٤السامرائي ،د .إبراهيم١٩٧٧ .م .اللغة والحضارة ،الطبعة ا ولى ،المؤسسة العربية للدراسات والنشر -
بيروت.
 .٤٥السامرائي ،يونس الشيخ إبراهيم ١٤٠٢ .ــــــــــــ ١٩٨٣م .تأريخ علماء بغداد في القرن الرابع عشر الهجري،
مطبعة وزارة ا وقاف والشؤون الدينية ــ بغداد  -العراق.
ّ
 .٤٦السجاعي ،أحمد بن أحمد١٣٤٣ .ه .حاشية الع مة السجاعي على شرح قطر الںدى ،مطبعة مصطفى بابي
الحلبي  -مصر.
 .٤٧السعدي ،الشيخ عبد العليم١٤١١ .هـ ــــــــــــ ١٩٩٠م .تسهيل القواعد الںحوية في شرح متن ا ّ
جرومية،،
مطبعة الںواعير ــ الرمادي  -العراق.
ّ
ً
 .٤٨السعدي ،د .عبد الرزاق١٤٣١ .هـ ـــــــ ٢٠١٠م .ا مثلة الصرفية التطبيقية تصريفا مط ًردا ومختلفا ،الطبعة
الثاںية ،دار ا ںبار  -بغداد ،ودار سعد الدين  -دمشق.
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 .٤٩السعدي ،د .عبد الملك١٤١٤ .هـ ــــــــــ ١٩٩٣م .إزالة القيود عن ألفاظ المقصود في فن الصرف ،الطبعة
الثاںية ،دار ا ںبار ــ بغداد  -شارع المتنبي.
ﱠ
العربية ــ بيروت.
 .٥٠سقال ،د .ديزية١٩٩٦ .م .الصرف وعلم ا صوات ،الطبعة ا ولى ،دار الصداقة
 .٥١السكاكي ،يوسف بن أبي بكر١٤٠٧ .هـ ــــــــ ١٩٨٧م .مفتاح العلوم ،ضبطه :ںعيم زرزور ،الطبعة الثاںية ،دار
الكتب العلمية ــ بيروت ــ لبںان.
 .٥٢السيوطي ،ج ل الدين عبد الرحمن ابن الكمال١٤٢٧ .هـ ــــــــــ ٢٠٠٦مُ .ب ْغ َية الوعاة في طبقات ﱡالل ّ
غويين
ﱡ
والںحاة ،تح ّ :أبي الفضل إبراهيم ،الطبعة ا ولى ،المكتبة العصرية ،صيدا  -بيروت.
ّ
العربية رؤية جديدة في الصرف
 .٥٣شاهين ،د .عبد الصبور١٤٠٠ .هـ ــــــــــــــــــــ ١٩٨٠م .المںهج الصوتي للبنية
العربي ،مؤسسة الرسالة  -بيروت.
ّ
 .٥٤الشجيري ،أ.م.د .حاتم حمدان إبراهيم١٤٣٩ .هـ ـــــــــ ٢٠١٨م .أثر الفلوجة في نشر العلم المدرسة ا صفية
الدينية أںموذجا ،بحث منشور في وقائع المؤتمر العلمي ا ول لجامعة الفلوجة) :الفلوجة تحتضن الرصافي
ودوره الحضاري ــــــــ ٢٠١٧م( ،الطبعة ا ولى ،مطبعة أںوار دجلة ــ بغداد.
 .٥٥الشجيري ،أ.م.د .حاتم حمدان إبراهيم٢٠١٨ .م .المدرسة ا صفية في الفلوجة ںبع معطاء نشر العلم على
ضفاف الفرات ،مقال منشور في مجلة )إشراقات جامعية( الصادرة عن جامعة الفلوجة ،العدد ا ول،
ںيسان.
 .٥٦الصالح .د .خالد أحمد١٤٢٤ .هـ ــــــــ ٢٠٠٤م .الشيخ عبد العزيز سالم السامرائي حياته وجهوده العلمية في
الفقه والفتوى ،مكتب العلم  -بغداد.
 .٥٧الصالح ،د .صبحي٢٠٠٩ .م .دراسات في فقه العربية ،دار العلم للم يين ــ بيروت  -لبںان.
 .٥٨ضيف ،د .شوقي) .ب  .ت( .المدارس الںحوية ،الطبعة الرابعة ،دار المعارف  -مصر.
 .٥٩الطںاحي ،د .محمود

٢٠٠٢ .م .استثمار التراث في تدريس الںحو العربي ،بحث منشور في كتابه )في

اللغة وا دب دراسات وبحوث( ،الطبعة ا ولى ،دار الغرب ا س مي  -تونس.
ّ
 .٦٠الطںاحي ،د .محمود ١٤٢٢ .هـ ـــــــــــ ٢٠٠٢م .مقا ت الع مة الدكتور محمود

الطںاحي صفحات

في التراث والتراجم واللغة وا دب ،الطبعة ا ولى ،دار البشائر ا س مية  -بيروت.
 .٦١العارف ،د .شعلة إسماعيل١٤١٢ .ه ــــــــــــ ١٩٩٣م .ںظام التعليم في العراق ،دار الحكمة للطباعة والنشر -
بغداد.،
الںظرية ﱡالل ّ
ّ
غوية في التراث العربي ،الطبعة
 .٦٢عبد الدايم ،د ّ .عبد العزيز١٤٢٧ .هـ ـــــــــــــــ ٢٠٠٦م.
ا ولى ،دار الس م  -القاهرة.
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ﱡ
 .٦٣العبيدي ،د .رشيد عبد الرحمن٢٠٠٢ .م .مباحث في علم اللغة واللساںيات ،الطبعة ا ولى ،دار الشؤون
الثقافية العامة  -بغداد.
 .٦٤العزاوي ،المحامي عباس١٩٩٦ .م .تأريخ ا دب العربي في العراق ،الطبعة ا ولى ،دار الشؤون الثقافية -
بغداد.
 .٦٥العيساوي ،د .يوسف خلف محل٢٠١٨ .م .العربية واللساںيات قراءة ںاقدة ،الطبعة ا ولى ،مكتبة الحبيب
 بغداد.ّ
العربية الفصحى ںحو بںاء لغوي جديد ،ترجمة :د .عبد الصبور شاهين ،الطبعة
 .٦٦فلش ،هںري١٩٨٣ .م.
الثاںية ،دار المشرق ــ بيروت  -لبںان.
 .٦٧الفيروزآبادي ،مجد الدين١٤٢٦ .هـ ــــــــــــــ ٢٠٠٥م .القاموس المحيط ،تح ّ :ںعيم العرقسوسي ،الطبعة
الثامںة ،مؤسسة الرسالة ــ بيروت  -لبںان.
 .٦٨قدور ،د .أحمد ّ ١٩٩٦ .م .مبادئ اللساںيات ،دار الفكر ــ دمشق.
 .٦٩قدورة ،د .زاهية) .ب  .ت( .تأريخ العرب الحديث ،الطبعة الثاںية ،دار الںهضة العربية ــ بيروت ــ لبںان.
.٧٠

 ،د .عبد الحق أحمد١٤٢١.هـ ـــــــــ ٢٠٠١م .درس الصرف ںظرة مستقبلية ،بحث منشور في مجلة لغة

الضاد ،الجزء الرابع ،منشورات المجمع العلمي العراقي  -بغداد.
 .٧١المحمدي ،ﱠ شاكر حمود١٤٣٠ .هـ ــــــــــ ٢٠٠٩م .تأريخ الفلوجة من الجذور إلى مںتصف القرن العشرين،
الطبعة الثاںية ،من إصدارات المجمع الثقافي وا دبي في الفلوجة ،مطبعة گريںريد ــ دمشق ــ الجمهورية
السورية.
ّ
المسدي ،د .عبد الس م٢٠١٠ .م ،مباحث تأسيسية في اللساںيات ،الطبعة ا ولى ،دار الكتاب الجديد
.٧٢
المتحدة  -بيروت.
ّ
المسدي ،د .عبد الس م٢٠١١ .م .العرب وا ںتحار اللغوي ،الطبعة ا ولى ،دار الكتاب الجديد المتحدة -
.٧٣
ليبيا.
 .٧٤المسلط ،د .منسي شرموط

٢٠١٣ .م .ا وضاع السياسية والحزبية في الفلوجة ّإبان العهد الملكي في

العراق ) ١٩٢١ـــــــــ (١٩٥٨م ،بحث منشور في مجلة جامعة ا ںبار للعلوم ا نساںية ،العدد الثالث ،أيلول.
ّ
 .٧٥المسلط ،د .منسي شرموط ٢٠١٩ .م .الفلوجة في تأريخ العراق المعاصر دراسة وثائقية علمية متخصصة
) ١٩٠٠ـــــــــ (١٩٦٦م  -بغداد.
 .٧٦المشهداںي ،الشيخ ّ
عبود فياض١٤٣٤ .هــــ ـــــــــ ٢٠١٣م .تأريخ علماء الفلوجة والشخصيات العلمية فيها،
الطبعة ا ولى ،دار المںاهج  -دمشق ــ الجمهورية السورية.
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 .٧٧مصطفى ،مؤيد حسن١٤٣٠ .هـ ـــــــــ ٢٠٠٩م ،موجز تأريخ عن مديںة الفلوجة في العهدين العثماںي والملكي،
ومعه كتاب )ا ثاري العراقي مصطفى

علي( ،مؤسسة مصر مرتضى للكتاب العراقي ،مطبعة العصامي.

 .٧٨مصلوح ،د .سعد عبد العزيز٢٠١٥ .م .في اللساںيات العربية المعاصرة دراسات ومثاقفات ،الطبعة الثاںية،
عالم الكتب  -القاهرة.
 .٧٩مطلوب ،د .أحمد١٤٠٣ .هـ ــــــــــ ١٩٨٣م .حركة التعريب في العراق ،جامعة الدول العربية ،المںظمة
العربية للتربية والثقافة والعلوم ،معهد البحوث والدراسات العربية ،قسم البحوث والدراسات ا دبية
واللغوية ،بغداد ،مؤسسة الخليج للطباعة والنشر ،الكويت.
 .٨٠مطلوب ،د .أحمد١٤٢٣ .هـ ــــــــــ ٢٠٠٣م .فصول في العربية ،منشورات المجمع العلمي العراقي ،مطبعة
المجمع ــــــــــ بغداد.
 .٨١الموسى ،د .ںهاد١٤٠٠ .هـ ـــــــــــــ ١٩٨٠م .ںظرية الںحو العربي في ضوء مںاهج الںظر اللغوي الحديث،
ّ
العربية للدراسات والنشر  -بيروت.
الطبعة ا ولى ،المؤسسة
 .٨٢المؤلف مجهول٢٠١٤ .م .المقصود ،الطبعة الثاںية ،الںاشر :المكتبة الهاشمية ــ إسطںبول ــ الجمهورية
التركية.
 .٨٣المؤلف مجهول٢٠١٤ .م .بںاء ا فعال ،الطبعة الثاںية ،المكتبة الهاشمية  -إسطںبول ــ الجمهورية التركية.
 .٨٤الميداںي ،أبو الفضل أحمد بن ّ ١٤٢٢ .هـ ــــــــــ ٢٠٠٢م .مجمع ا مثال ،تح :د .جان عبد توما،
الطبعة ا ولى ،دار صادر ،بيروت.
ﱠ
العربية ،الطبعة ا ولى ،دار الشؤون الثقافية ــ
 .٨٥الںعيمي ،د .حسام سعيد١٩٩٨ .م .أبحاث في أصوات
بغداد.
 .٨٦الںعيمي ،د .حسام سعيد١٤٣٨ .هـ ــــــــ ٢٠١٧م .فقه اللغة العربية في ضوء الدرس اللغوي الحديث دراسة
مںهجية ،الطبعة ا ولى ،مطبعة أںوار دجلة  -بغداد ،رئاسة جامعة الفلوجة ،مركز التعليم المستمر ).(٧
 .٨٧ںوري ،د .موفق سالم١٤٢٨ .هـ ــــــــــ ٢٠٠٧م .أخ قيات المهںة في الحضارة ا س مية ،،منشورات المجمع
العلمي العراقي  -بغداد.
 .٨٨اله لي ،عبد الرزاق٢٠١٧ .م .تاريخ التعليم في العراق في عهد ا ںتداب البريطاںي ) ١٩٢١ـــــــــــ (١٩٣٢م،
الطبعة ا ولى المںقحة ،بيروت ــ لبںان.
 .٨٩وثائق مما تبقى من سج ت المدرسة ا صفية عوام مختلفة مخزوںة في )مكتبة جامع الفلوجة الكبير(
في مديںة الفلوجة في محافظة ا ںبار ــــــــــ جمهورية العراق ،وكاںت الزيارة لها في )ںيسان ـــــــــــ ٢٠١٩م(
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ﻣﻤﺎ ﺗﺒ ّﻘﻰ ﻣﻦ ﺳﺠﻼت اﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻵﺻﻔﻴﺔ ﻲﻓ زﻳﺎرة ﻟﻬﺎ ﻲﻓ
اﻟﻤﻼﺣﻖ ّ
)ﻧﻴﺴﺎن ـ ـ ـ ـ ٢٠١٩م(

ﻫﻮاﻣﺶ اﻟﺒﺤﺚ:
ّ
) (١الهوامش  () :تقع الفلوجة غرب )بغداد( بـ) (٦١كم ،وشرق )الرمادي( بـ) (٤٥كم ،وهي على ضفة ںهر الفرات اليسرى،
وهي اليوم من أكير أقضية العراق ،يںظر :العراق قديما وحديثا ،السيد عبد الرزاق الحسني ،٢٣٨ :وتأريخ الفلوجة،
ّ
والفلوجة في تأريخ العراق ،أ.د .منسي المسلط٣٦ :

شاكر،٢٤ :

) (٢يںظر :المرشد إلى مواطن ا ثار ،طه باقر وصاحبه٥ :
) (٣يںظر :معجم البلدان ،ياقوت الحموي ،٩٣ :٤ :والقاموس المحيط ،الفيروزآبادي ،مادة) :فلج(٢٠٢ :
) (٤يںظر :العراق قديما وحديثا ،السيد عبد الرزاق الحسني ،٢٣٧ :وتأريخ الفلوجة،

شاكر ٢٥ :ــــــــــ ٤٠

) (٥يںظر :فتوح البدان ،الب ذري١٤٥ :٥ :
) (٦يںظر :هاشمية ا ںبار ،د .سعدي الدراجي ،مجلة المورد ،العدد ٢ :ـــــــ ٦٧ :٢٠١٨
) (٧كاظم باشا الداماد ،و)الداماد( لفظ تركي بمعںى )الصهر( ،إذ كان كاظم باشا صهر السلطان العثماںي عبد الحميد الثاںي،
وكان ً
قائدا في الجيش ،وأقطعه السلطان أراضي في الفلوجة) ،ت١٩٠٩ :م( ،يںظر :تأريخ الفلوجة ،شاكر ١٣٦ :ـــــــــــــــ ،١٣٧
ّ
والفلوجة في تأريخ العراق ،أ.د .منسي المسلط ٢٨ :هامش )(٢
ّ
) (٨يںظر :تأريخ الفلوجة ،شاكر ،١٤٠ :والفلوجة في تأريخ العراق ،أ.د .منسي المسلط٤٣٧ :
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ّ
المدرس الجبوري ،عالم جليل من علماء بغداد مںطقة باب الشيخ ،وقد استقدمه )كاظم باشا(؛ ليكون أول
) (٩الشيخ إبراهيم
إمام وخطيب في جامع الفلوجة ،ظل في ذلك أكثر من ) (١٨عاما ،يںظر :موجز تأريخ عن مديںة الفلوجة ،مؤيد حسن ،٢٤ :وتأريخ
الفلوجة،

شاكر١٤١ :

ّ
) (١٠يںظر :موجز تأريخ عن مديںة الفلوجة ،مؤيد حسن ،٢٤ :والفلوجة في تأريخ العراق ،أ.د .منسي المسلط٤٣٧ :
) (١١يںظر :تأريخ الفلوجة،

شاكر٨٩ :

) (١٢يںظر :ا وضاع السياسية والحزبية في الفلوجة ،أ.د .منسي المسلط١٣٣ :
) (١٣يںظر :موجز تأريخ عن مديںة الفلوجة ،مؤيد حسن ،٢٩ :وتأريخ الفلوجة،

شاكر٩٢ ،٨٦ :

) (١٤معروف بن عبد الغںي بن محمود الرصافي ،ولد في بغداد عام )١٨٧٥م( ،وهو من كبار شعراء العراق في العصر الحديث،
وعالم باللغة وا دب) ،ت١٩٤٥ :م( ،يںظر :ا ع م ،الزركلي٢٦٨ :٧ :
) (١٥يںظر :معروف الرصافي ،قاسم الخطاط وجماعته١٥٨ :
)ُ (١٦س ّميت المدرسة بـ)ا صفية( ً
تيمںا بالمدرسة ا صفية الدينية في بغداد التي بںاها الوالي العثماںي )آصف أفںدي( ،يںظر:
ّ
المدرسة ا صفية ،أ.م.د .حاتم حمدان ،٣٤ :والفلوجة في تأريخ العراق ،أ.د .منسي المسلط ،٣٨٩ :وملحق سج ت المدرسة
ا صفية المرفقة في آخر البحث ص ٢٦ــــــــــــــــــــ ص٣٥
) (١٧الشيخ حامد بن الشيخ أحمد آل حويش ،عالم ّ
ومدرس وخطيب ،ومن أئمة جامع الشيخ الكي ںي) ،ت١٩٦٣ :م( يںظر:
تأريخ علماء بغداد ،يونس السامرائي١٤٠ :
) (١٨الشيخ عبد العزيز بن الم إبراهيم الخفاجي ،عالم فاضل ّ
ومربي جليل ،تںقل في ا مامة والخطابة والتدريس والوعظ بين
مساجد العراق ،مات عام )١٩٤٩م( ،يںظر :تأريخ علماء الفلوجة ،الشيخ عبود المشهداںي٥٠ :
ّ
) (١٩القاضي أمين بن عبد المحسن الخطيب الكبيسي ،تولى القضاء في العهدين التركي وا ںجليزي ،وعمل في الخطابة
والتدريس ،مات عام )١٩٤٨م( ،يںظر :تأريخ علماء الفلوجة ،الشيخ عبود المشهداںي٤١ :
ّ
) (٢٠الشيخ عبد العزيز بن سالم الںيساںي السامرائي ،إمام وخطيب ّ
ومدرس وداعية ،بںى ركن العلم في الفلوجة وضواحيها ،حتى
ّ
ُس ّمي جامعها عںد الںاس باسمه ،توفي رحمه تعالى عام )١٩٧٣م( ،يںظر :تأريخ علماء بغداد ،يونس السامرائي ،٣٨٩ :وتأريخ
علماء الفلوجة ،الشيخ عبود المشهداںي٨٢ :
) (٢١يںظر :الشيخ عبد العزيز ،د .خالد أحمد٣٩ :
) (٢٢تأريخ جامع ا مام ا عظم ومساجد ا عظمية ،الشيخ هاشم ا عظمي٢٧٤ :٢ :
) (٢٣يںظر :ںظام التعليم في العراق ،د .شعلة إسماعيل ،١٦٢ :والمدرسة ا صفية ،أ.م.د .حاتم حمدان٣٥ :
) (٢٤يںظر :الشيخ عبد العزيز ،د .خالد أحمد٦١ ،٣٩ :
) (٢٥يںظر :خدمات ا وقاف في الحضارة العربية ا س مية ،د .رعد البرهاوي٩٦ :
) (٢٦يںظر :استثمار التراث في تدريس الںحو العربي ،د .محمود الطںاحي ٤٩٩ :٢ :ـــــــــــــــــ ٥٠٠
) (٢٧يںظر :المدرسة ا صفية ،أ.م.د .حاتم حمدان ،٥٦ :وتأريخ علماء الفلوجة ،الشيخ عبود المشهداںي ،٢٠٥ :وملحق سج ت
المدرسة ا صفية في آخر البحث ص ٢٦ــــــــــــــــــــ ص٣٥
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) (٢٨يںظر :الشيخ عبد العزيز ،د .خالد أحمد ٥٨ :ـــــــــ ٦٠
) (٢٩يںظر :أخ قيات المهںة في الحضارة ا س مية ،د .موفق سالم ،٢٥٧ :وما بعدها
) (٣٠يںظر :تأريخ العرب الحديث ،د .زاهية قدورة ١٢٧ :ـــــــــــــ ١٤٠
) (٣١يںظر :م مح من تأريخ اللغة العربية ،د .أحمد الجںابي٢٦٧ :
ّ
المسدي ،٨٥ :وفقه
) (٣٢يںظر :العربية وا من اللغوي ،د .زهير غازي ٣٠ :ـــــــــــــ  ،٣٦والعرب وا ںتحار اللغوي ،د .عبد الس م
اللغة العربية ،د .حسام الںعيمي٣١٢ :
) (٣٣يںظر :تاريخ التعليم في العراق في عهد ا ںتداب البريطاںي ،عبد الرزاق اله لي٣٠٤ :
) (٣٤يںظر :المجمع العلمي في خمسين عاما ،سالم ا لوسي٤٧ :
) (٣٥يںظر :ںظام التعليم في العراق ،د .شعلة إسماعيل ،٢٦٥ :وفصول في العربية ،د .أحمد مطلوب٢٤٩ :
) (٣٦يںظر :حركة التعريب في العراق ،د .أحمد مطلوب ،٦٣ :وما بعدها
) (٣٧المباحث اللغوية في العراق ،د .مصطفى جواد٣ :
) (٣٨يںظر :حاشية الع مة السجاعي على شرح قطر الںدى ،٧ :والتفكير اللغوي ،د .كمال بشر٢٧٤ :
) (٣٩يںظر :الشيخ عبد العزيز ،د .خالد أحمد ،٥٩ :وتأريخ ا دب العربي ،عباس العزاوي١٠٣ :٢ :
) (٤٠أبو عبد

بن

بن داود الصںهاجي المغربي ،المشهور بـ)ابن ّ
آجروم( ،ومعںاه بلغة أهل البربر) :الفقير الصوفي(،

عالم بالںحو والقراءات) ،ت٧٢٣ :هـ( ،يںظر :بغية الوعاة ،السيوطي٢٠٧ :١ :
ّ
) (٤١أبو ّ جمال الدين عبد بن يوسف ،الع مة اللغوي والںحوي ا ںصاري المصري ،صاحب التصںيفات العلمية المهمة،
وذات الفائدة التعليمية الكبيرة) ،ت٧٦١ :هـ( ،يںظر :بغية الوعاة ،السيوطي٦٢ :٢ :
مصري ّ
ﱞ
متبحر في علوم الشريعة والعربية ،وله مصںفات ّ
متںوعة
) (٤٢أبو بكر ج ل الدين عبد الرحمن بن أبي بكر الكمال ،إمام
وكثيرة ،ويعد إمام زماںه في العلم) ،ت٩١١ :هـ( ،يںظر :ا ع م ،الزركلي٣٠١ :٣ :
ّ
) (٤٣يںظر :الشيخ عبد العزيز ،د .خالد أحمد ،١٤٤ :وأثر الفلوجة في نشر العلم ،أ.م.د .حاتم حمدان٦٥ :
) (٤٤يںظر :ملحق سج ت المدرسة ا صفية١٤ :
) (٤٥يںظر :تأريخ علماء الفلوجة ،الشيخ عبود المشهداںي٢٠٥ ،١٩٥ ،١٥٨ :
) (٤٦أبو

بهاء الدين عبد

الهاشمي ,إمام الںحو في عصره ،وشرحه على ألفية ابن مالك يعد من
بن عبد الرحمن القرشي ِ

أںفع الشروح للمبتدئين) ،ت٧٦٩ :هـ( ،يںظر :بغية الوعاة ،السيوطي٤٧ :٢ :
) (٤٧يںظر :ملحق سج ت المدرسة ا صفية١٤ :
آجرومّ ،
جرومية ،بن ّ
) (٤٨يںظر :ا ّ
مقدمة المحقق١٨ :
ّ
) (٤٩مقا ت الع مة الدكتور محمود الطںاحي٩٦ :١ :
) (٥٠يںظر :إيضاح متن ا جرومية بالجداول ،عبد العزيز السامرائي ،٣ :وما بعدها
) (٥١يںظر :تسهيل القواعد الںحوية في شرح متن ا جرومية ،الشيخ عبد العليم السعدي٣ :
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) (٥٢الشيخ أحمد عبد وطبان الجںابي ،ولد عام )١٩٥٥م( ،وهو من ت مذة الشيخ عبد العزيز السامرائي في ا صفية ،وإمام جامع
الحسين في الفلوجة ،يںظر :تأريخ علماء الفلوجة ،الشيخ عبود المشهداںي٢٣٠ :
) (٥٣يںظر :الشيخ عبد العزيز ،د .خالد أحمد ١٤٥ :ـــــــــ ١٤٦
ّ
) (٥٤ا مام اللغوي ْ
الںحوي
ّ بن عبد بن ّ بن عبد
المجدد أبو عبد
ِ

بن مالك الطائي ،صاحب التصںيفات الجليلة،

يںظر :بغية الوعاة ،السيوطي١١٩ :١ :
)ُ (٥٥
بطت ً
وض ْ
أيضا بـ)الكلمات الغربية( ،و)الكلمات الغريبة( ،يںظر :الشيخ عبد العزيز ،د .خالد أحمد ،١٤٥ :وتأريخ علماء
الفلوجة ،الشيخ عبود المشهداںي٨٨ :
) (٥٦يںظر :المدارس الںحوية ،د .شوقي ضيف٣٤٧ :
) (٥٧يںظر :مغںي اللبيب ،ابن هشام١٠ :١ :
) (٥٨مثل ُيضرب لموافقة بين أمرين تمام الموافقة ،يںظر :مجمع ا مثال ،الميداںي٤٨٨ :٣ :
ّ
المسدي٩ :
) (٥٩يںظر :اللغة والحضارة ،د .إبراهيم السامرائي ،٢٧ :ومباحث تأسيسية ،د .عبد الس م
) (٦٠استثمار التراث في تدريس الںحو العربي ،د .محمود الطںاحي٥٠٣ :٢ :
) (٦١المںصف ،ابن جںي٤ :١ :
) (٦٢الممتع في التصريف ،ابن عصفور٢٧ :
) (٦٣يںظر :الشيخ عبد العزيز ،د .خالد أحمد ،١٤٧ :وملحق سج ت المدرسة ا صفية في آخر البحث ص ٢٦ــــــــــــــــــــ
ص٣٥
) (٦٤يںظر :جداول ا مثلة في فن التصريف ،الشيخ عبد العزيز السامرائي٢٢ :
) (٦٥ا مثلة الصرفية التطبيقية ،د .عبد الرزاق السعدي١٤ :
) (٦٦لم ْ
تثبت له نسبة ،يںظر :سؤال وجواب على كتاب المقصود ،ا سفراييںي ،مقدمة المحققين٨٠٥ :
) (٦٧يںظر :بںاء ا فعال ،لمؤلف مجهول٤٥ :
) (٦٨يںظر :الشيخ عبد العزيز ،د .خالد أحمد ،١٤٧ :وتأريخ علماء الفلوجة ،الشيخ عبود المشهداںي٨٢ :
) (٦٩مادة الكتاب ومصطلحاته تدلك على ّأںها ْ
ليست من حقبة ا مام أبي حںيفة الںعمان ،يںظر :إزالة القيود عن ألفاظ المقصود،
د .عبد الملك السعدي ،١٤ ،٤ :وما بعدها
) (٧٠ا مام ا عظم أبو حںيفة الںعمان بن ثابت الكوفي ّأول أئمة المذاهب ا ربعة) ،ت١٥٠ :هـ( ،يںظر :الجواهر المضية في
طبقات الحںفية ،محيي الدين الحںفي٤٩ :١ :
) (٧١يںظر :المقصود ،لمؤلف مجهول ٧١ :ــــــــــــــــ ١١١
) (٧٢يںظر :الشيخ عبد العزيز ،د .خالد أحمد ،١٤٧ :وتأريخ علماء الفلوجة ،الشيخ عبود المشهداںي٨٢ :
) (٧٣يںظر :دراسات في اللساںيات التطبيقية ،أحمد حساںي١٣٠ :
) (٧٤يںظر :تعليم الںحو بين الںظرية والتطبيق ،دّ .تمام حسان٦٣ :
ّ
المسدي١٨٧ :
) (٧٥مباحث تأسيسية في اللساںيات ،د .عبد الس م
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) (٧٦مباحث في علم اللغة واللساںيات ،د .رشيد العبيدي٢١٣ :
) (٧٧مبادئ اللساںيات ،د .أحمد

قدور١٠ :

) (٧٨استثمار التراث في تدريس الںحو العربي ،د .محمود الطںاحي٥١٩ :٢ :
) (٧٩يںظر :ںظرية الںحو العربي ،د .ںهاد الموسى٢٣ :
) (٨٠أبو الفتح عثمان بن جںي ،إمام العربية في زماںه ،وصاحب التصںيفات الجليلة) ،ت٣٩٢ :هـ( ،يںظر :ںزهة ا لباء ،أبو
البركات ا ںباري٢٤٤ :
) (٨١الخصائص ،ابن جںي٣٤ :١ :
) (٨٢مقدمة في علم اللغة ،د .علي زوين١٨٤ :
) (٨٣يںظر :اللغة بين المعيارية والوصفية ،دّ .تمام حسان٢١ :
) (٨٤يںظر :اللغة العربية معںاها ومبںاها ،دّ .تمام حسان ،١٣ :وضوابط الفكر ،د.

الخطيب٧٧ :١ :

) (٨٥الخصائص ،ابن جںي٣٤ :١ :
) (٨٦يںظر :الںحو العربي والدرس الحديث ،د .عبد الراجحي٤٩ :
) (٨٧أبو يعقوب يوسف بن أبي بكر بن

 ،إمام في علوم العربية ،من أهل خوارزم ،وله تأليفات تدل على علو شأںه في العلوم،

ومںها )مفتاح العلوم() ،ت٦٢٦ :هـ( ،يںظر :بغية الوعاة ،السيوطي٣٠٥ :٢ :
) (٨٨يںظر :مفتاح العلوم ،السكاكي ،٨ :وعلم اللغة العربية ،د .محمود فهمي حجازي٦٩ :
) (٨٩يںظر :ا ستقبال العربي لعلم اللغة ،د .مقبل الدعدي٩٥ :
) (٩٠يںظر :الںحو العربي واللساںيات ،د .عبد

الجهاد١٨١ :

) (٩١يںظر :دراسات في فقه اللغة ،د .صبحي الصالح ،١١٠ :وا صول ،دّ .تمام حسان٦١ :
) (٩٢يںظر :فقه اللغة العربية ،د .حسام الںعيمي١٤١ :
) (٩٣يںظر :فقه اللغة العربية ،د .حسام الںعيمي ١٤ :ـــــــــــــ ١٥
) (٩٤العربية والبحث اللغوي المعاصر ،د .رشيد العبيدي١٩٨ :
) (٩٥يںظر :مبادئ اللساںيات ،د .أحمد  ١٨٥ :ــــــــــــــ  ،١٨٨ومدخل إلى علم اللغة ،د .إبراهيم خليل١٧٣ :
ّ
ّ
) (٩٦فرديںان دي سوسور ،أو سوسير ،لغوي سويسري ،وأستاذ الںحو المقارن ،يعد أبا للساںيات ،خلف محاضراته التي نشرها ط به
باسمه) ،ت١٩١٣ :م( ،يںظر :ا لسنية مبادئها وأع مها ،د .ميشال زكريا٢٢٣ :
) (٩٧علم اللغة العام ،دي سوسور١٥٤ :
) (٩٨يںظر :العربية واللساںيات قراءة ںاقدة ،د .يوسف خلف ،٦٧ :وما بعدها
) (٩٩درس الصرف ںظرة مستقبلية ،د .عبد الحق أحمد٢٤٨ :
) (١٠٠التفكير اللغوي بين القديم والجديد ،د .كمال بشر ٤٥٩ :ـــــــــــــــ ٤٦٠
) (١٠١يںظر :المںهج الصوتي للبنية العربية ،د .عبد الصبور شاهين٢١٤ :
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) (١٠٢يںظر :شرح الرضي على شافية ابن الحاجب ،٢٩٤ :٣ :وشذا العرف ،الحم وي٢٢٩ :
) (١٠٣مبادئ اللساںيات ،د .أحمد

قدور١٨٨ :

) (١٠٤يںظر :التصريف العربي ،الطيب البكوش ،١١ :والمںهج الصوتي للبنية العربية ،د .عبد الصبور شاهين ،٢٦ :والصرف وعلم
ا صوات ،د .ديزيرة سقال ،١٩ :وأبحاث في أصوات العربية ،د .حسام الںعيمي٧ :
) (١٠٥الںظرية اللغوية ،د.

عبد العزيز١٢٩ :

) (١٠٦دراسات لغوية ،د .سميح عبد

أبو مغلي٥٣ :

ّ
والعربية الفصحى ،هںري فلش ،١٣٣ :والمںهج الصوتي للبنية
) (١٠٧يںظر :الفلسفة اللغوية ،جرجي زيدان ٩٨ :ـــــــــــــــ ،٩٩
ﱠ
العربية ،د .عبد الصبور شاهين٤٢ :
ﱠ
العربية ،د .عبد الصبور شاهين١٧ :
) (١٠٨المںهج الصوتي للبنية
) (١٠٩يںظر :في اللساںيات العربية المعاصرة ،د .سعد عبد العزيز.٩٣ :
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( وسميت

م على يد الشيخ حامد الم حويش )رحمه١٩٤٤ تم تاسيس )المدرسة ا صفية في الفلوجة( عام

هـ( وتعد مدة تولي الشيخ عبد العزيز سالم السامرائي رحمه١٢٤٢ بذلك تيمںا باصفية بغداد والتي اسست)عام
م( وما ت ها المدة الذهبية للمدرسة وكان الںظام التعليمي السائد فيها ثنتي عشر مرحلة والمںهج١٩٤٩ )عام
. يقوم على تدريس الفقه الشافعي في المراحل ا ولى ثم الفقه المقارن في المراحل المںتهية،الفقهي المتبع فيها
يحضى باهتمام كبير في المدرسة فهو يدرس في اربعة

وكان كتاب )مںهاج الطالبين( ل مام الںووي رحمه

. وله اهميته بين فقهاء الشافعية اختصارا وحفظا وشرحا،مراحل
Keywords: Al-Asfiyya, Fallujah, Al-Minhaj Al-Nawawi, Fiqh approach.
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اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ
الحمد

رب العالمين ,والص ة والس م على سيد ا ولين وا خرين مو ںا وحبيبںا

وعلى اله الطبين الطاهرين

وصحابته الغر الميامين ...وبعد
فلقد حظي عراقںا الحبيب ومںذ دخول ںور ا س م أرضه  ,باهتمام اهله بتعلم أحكام الشريعة وتعليمها للںاس,
وانشاء المدارس جل ذلك على مدى ا زمںة المتعاقبة ...وتخريج كبار العلماء في شتى العلوم.
وكان من تلك المدارس التي أضاء ںورها في محافظة ا ںبار وعم بقية ارجاء العراق )المدرسة ا صفية في
ً
ً
الفلوجة( والتي كاںت تنتهج ںهجا يمثل سماحة ا س م والفهم الصحيح حكام الشريعة  ,بعيدا عن المفاهيم
الخاطئة والمتطرفة  ,فأعطت الصورة المشرقة والحقيقية للدين ا س مي الحںيف  ,وأثرت في المجتمع ا ںباري
ً
ً
عموما والفلوجي خصوصا تأثيرا زلںا ںلمس اثاره الى حد اليوم.
وكان من الكتب الفقهية المقررة في هذه المدرسة المباركة كتاب) :مںهاج الطالبين  /ل مام الںووي الشافعي
ً
ً
ــ رحمه  (-فأحببت ان أكتب بحثا متواضعا  ,أعرف فيه بالمدرسة ا صفية في الفلوجة  ,ومںهجها الفقهي ثم
ً
أفصل ال م عن كتاب) :مںهاج الطالبين( وما يتعلق به مشاركا بهذه العجالة في المؤتمر العلمي المزمع اقامته في
جامعتںا الموقرة والموسوم بـ)الفلوجة في العهدين العثماںي والملكي(
ً
داعيا من سبحاںه أن يوفقںي فيه لما يحبه ويرضاه  ,فان كںت أصبت فمن

جل ج له التوفيق والسداد ,
ً
وان كںت أخطأت فحسبي أںي بذلت ما في وسعي وطاقتي و تعالى يقول )) :يكلف ںفسا ا وسعها(( ).(١
وصلى

على سيدںا

وعلى واله وصحبه وسلم

اﻟﺒـﺎﺣــﺚ

اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻻول :اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﺎﻟﻔﻠﻮﺟﺔ واﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻻﺻﻔﻴﺔ ﻓﻴﻬﺎ.
ويحتوي على مطلبين:

اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻻول :اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﺎﻟﻔﻠﻮﺟﺔ.
الفلوجة في اللغة :ا رض المصلحة للزرع  ,والجمع ف ليج
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اما في ا صط ح فقد جاء في بعض المصادر التاريخية :الفلوجة الكبرى والفلوجة الصغرى موضعان بسواد
الكوفة ) (٣والمشهورهذه التي على شاطئ الفرات ) (٤ويذهب بعض الباحثين الجغرافيين الى ان السبب في تسمية
)الفلوجة( جاء من )ا نشطار ,و ا ںف ج( اذا اںها في موضع تںفلج فيه ضفة ںهر الفرات  ,اي :تنشطر

)(٥

والفلوجة اليوم مديںة تقع على الضفة اليسرى لـ ))ںهر الفرات(( وهي مركز قضاء با سم ںفسه وتبعد عن بغداد
ً
ً
) ٦١كم( وعن الرمادي ) ٤٥كم( وموقعها عںد تقاطع خط العرض ) (٣٣٢١شما مع خط الطول ) (٤٣٤٦شرقا وتبلغ
مساحتها ) ٤٣٩٢كم  (٦) .(2وطبيعة ارضها سهلية رسوبية من اثر ترسبات ںهر الفرات على مر العصور

)(٧

وغالب سكان الفلوجة اليوم من العشائر والعوائل العربية ا صلية التي تدين با س م وتشتهر بالكرم والغيرة
والشهامة والطيب.

اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻲﻧ :اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﺎﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻻﺻﻔﻴﺔ
في عام ) ١٨٨٥م( أنشيء على الضفة اليسرى من ںهر الفرات مسجد بمساحة تقدر ب ) ٢١٣م  (2سمي بـ ))مسجد
الفلوجة(( وهو اول مسجد يبںي فيها في العصر الحديث وفي تلك الحقبة امر القائد العثماںي )كاظم باشا( عام
) ١٨٩٨م( ببںاء جامع جديد سمي بأسمه )جامع كاظم باشا( ثم سمي بعد ذلك بـ )جامع الفلوجة الكبير( تںاوب
على مشيخته علماء اج ء حتى عام ) ١٩٣٠م( اذ جاء الشيخ )حامد الم حويش( وبدأت مرحلة جديدة في
ً
ً
سيرة هذا الجامع الكبير خصوصا والفلوجة عموما اذ تم تأسيس اول مدرسة دينية في الفلوجة عام  ١٩٤٤م وتم
تسميتها بـ )المدرسة ا صفية( ) (٨وهي من مدارس بغداد ا ثرية  ,وجامع ا صفية من المساجد القديمة في بغداد
ويقع قرب رأس الجسر القديم المطل على ںهر دجلة  ,وكان يسمى )جامع المولى خاںة( او)تكية المولى خاںة(
جدد عمارته

جلبي كاتب الديوان وكاتم السر في عهد احمد الطويل عام ١٠١٧هـ وكاںت

هذه المدرسة من مرافق المدرسة المستںصرية ،وجدد عمارتها الوزير داود باشا والي بغداد في عام )١٢٤٢هـ(
و سميت با صفية نسبة الى داود باشا المںعوت بـ )آصف الزمان( ) (٩و قد تولى الشيخ حامد الم حويش ادارة
الجامع و الخطابة فيه و كذلك التدريس و ا شراف على هذه المدرسة حتى عام )١٩٤٦م( إذ ںقل الى بغداد و
خلفه الشيخ )عبد العزيز ابراهيم العاںي( في ا مامة والخطابة في )جامع الفلوجة الكبير( أما )المدرسة ا صفية(
ُ
فأسںدت الى القاضي ) أمين الخطيب( لكن القاضي ما ان توفي عام )١٩٤٨م( فأسںدت المدرسة الى الشيخ
)عبدالعزيز سالم السامرائي( فتولى التدريس و ا شراف عليها في عام )١٩٤٨م( ثم ما لبث الشيخ )عبدالعزيز
ً
العاںي( أن توفي أيضا عام )١٩٤٩م( فألحقت ا مامة والخطابة في )جامع الفلوجة الكبير( بالشيخ عبدالعزيز
ً
ً
ً
السامرائي فأصبح هو المتولي العام على الجامع و مدرسته إمامة و خطابة و وعضا و تدريسا و إشرافا و إدارة ،و
به رحمه
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فأفںى عمره في ا رشاد و الفتوى و تعليم الط ب فتخرج به عدد كبير من العلماء و الخطباء بل ان اكثر علماء
)ا ںبار( من ط ب هذا الشيخ الفاضل) ).((١٠
و قد تم تجديد الجامع عام ١٩٦٣م مع بںاء المدرسة وفي عام ٢٠٠٤م تم قصف جزء من مںارة الجامع من قبل
ً
القوات ا مريكية تزامںا مع احداث الفلوجة ا ولى وفي احداث الفلوجة الثاںية ںهاية عام ٢٠٠٤م تم تدمير المدرسة
ً
ا صفية بالكامل وتم تجديد الجامع عام ٢٠٠٧م و بںاء مںارة جديدة بد من القديمة أما المدرسة فلم يتم بںاؤها
حتى اللحظة ).(١١

اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻲﻧ :اﻟﻤﻨﺎﻫﺞ اﻟﺪراﺳﻴﺔ واﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ﻲﻓ اﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻻﺻﻔﻴﺔ.
ويحتوي على مطلبين:

اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻻول :اﻟﻤﻨﺎﻫﺞ اﻟﺪراﺳﻴﺔ ﻲﻓ اﻻﺻﻔﻴﺔ.
كان الںظام المتبع في المدرسة ا صفية ںظام صارم  ,و يعترف بمدارس التربية فالطالب عںد اںتسابه فيها يبدا
من جديد و يسمح له بإتمام ما درسه في مدارس التربية  ,وهو ںظام ثنتي عشرة مرحلة  ,تبدا من الصف ا ول
ً
)(١٢
صعودا الى الثاںي عشر فاذا ما أكمله الطالب تخرج من المدرسة الدينية
ً
فاذا دخل الطالب مدرسة الشيخ عبد العزيز بدأ يعلمه قراءة القرآن لفظا وتجويده مدة شهرين او ث ثة خ ل
ً
العطلة الصيفية والتي تسبق تسجيله رسميا في المدرسة كمرحلة تمهيدية  ,ثم تبدأ الدراسة بعد ذلك عںد افتتاح
العام الدراسي وللمدرسة اسلوب جيد في التدرج بحيث ينتقل الطالب من مرحلة الى اخرى بيسر او سهولة فعلى
سبيل المثال عںد الدراسة يقرأ الطالب في الصرف )جداول ا مثلة( التي هي من ترتيب الشيخ ںفسه وفي الفقه
)متن الغاية والتقريب( بي شجاع وعليها تعليقات وتفسير الغريب من كلمات الشيخ ںفسه  ,فاذا اںتهى من هذه
اںتقل الى مرحلة اخرى هي قراءة )البںاء( والمقصود في الصرف وقراءة )متن القطر( في الںحو  ,و)العمدة(

)(١٣

في الفقه الشافعي وهكذا ثم تبدأ الدراسة في كتب اخرى وموضوعات اخرى في المںطق وعلم ال م واصول
الفقه والحديث والتفسير والب غة والعروض  ,حتى ينتهي الط ب الى قراءة اوسع الكتب مثل )مغںي اللبيب-
بن هشام( في الںحو ) ,جمع الجوامع( في اصول الفقه ) ,وشرح التلخيص( في الب غة  ,و )المںار( في اصول
ً
الحںفية و )البيضاوي( في التفسير كل ذلك يتم في مراحل وكان يلتزم حرفيا بالم زم الرسمية المقررة من قبل
ا وقاف ا في ا متحاںات السںوية فيمتحںهم ضمن المواد المقررة فيهم وما عدا ذلك فهو يتصرف لما يںفع الطلبة
الدارسين وهذا المںهج اكثر شمولية من مںاهج وزارة ا وقاف آںذاك
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اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻲﻧ :اﻟﻤﻨﻬﺞ اﻟﻔﻘﻬﻲ ﻲﻓ اﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻻﺻﻔﻴﺔ
بعد ا ط ع على بعض جداول ا متحاںات في المدرسة ا صفية للسںوات الدراسية ١٩٦٣-١٩٦٢م و ١٩٦٧-١٩٦٦م
و ١٩٦٩ -١٩٦٨م والموقعة من قبل ضابط تجںيد الفلوجة آںذاك ومدير المدرسة الشيخ عبد العزيز سالم السامرائي-
رحمه

ــ ںجد ان المںهج الفقهي المتبع في المدرسة آںذاك هو كا تي:

)(١٥

اﻟﺼﻒ

اﺳﻢ اﻟﻜﺘﺎب

اﻻول

ﻣﺘﻦ اﻟﻐﺎﯾﺔ واﻟﺘﻘﺮﯾﺐ /ﻻﺑﻲ ﺷﺠﺎع اﻻﺻﻔﮭﺎﻧﻲ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ

اﻟﺜﺎﻧﻲ

ﻓﺘﺢ اﻟﻘﺮﯾﺐ اﻟﻤﺠﯿﺐ  /ﻻﺑﻦ ﻗﺎﺳﻢ اﻟﻐﺰي اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ

اﻟﺜﺎﻟﺚ

ﻓﺘﺢ اﻟﻤﻌﯿﻦ ﺑﺸﺮح ﻗﺮة اﻟﻌﯿﻦ ﺑﻤﮭﻤﺎت اﻟﺪﯾﻦ  /ﻟﺰﯾﻦ اﻟﺪﯾﻦ اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﯾﺰ اﻟﻤﻠﯿﺒﺎري اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ

اﻟﺮاﺑﻊ

ﻣﻨﮭﺎج اﻟﻄﺎﻟﺒﯿﻦ /ﻟﻸﻣﺎم ﯾﺤﯿﻰ ﺑﻦ ﺷﺮف اﻟﻨﻮوي اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ

اﻟﺨﺎﻣﺲ

ﻣﻨﮭﺎج اﻟﻄﺎﻟﺒﯿﻦ /ﻟﻸﻣﺎم ﯾﺤﯿﻰ ﺑﻦ ﺷﺮف اﻟﻨﻮوي اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ

اﻟﺴﺎدس

ﺷــﺮح ﻣﻨﮭــﺎج اﻟﻄــﺎﻟﺒﯿﻦ  /ﻣــﻦ ﻛﺘــﺎب  15:ﻣﻐﻨــﻲ اﻟﻤﺤﺘــﺎج اﻟــﻰ ﻣﻌﺮﻓــﺔ ﻣﻌــﺎﻧﻲ اﻟﻔــﺎظ اﻟﻤﻨﮭــﺎج -ﻟﺸــﻤﺲ اﻟــﺪﯾﻦ ﻣﺤﻤــﺪ ﺑــﻦ
اﺣﻤﺪ ﺑﻦ اﻟﺨﻄﯿﺐ اﻟﺸﺮﺑﯿﻨﻲ.

اﻟﺴﺎﺑﻊ

ﺷﺮح ﻣﻨﮭﺎج اﻟﻄﺎﻟﺒﯿﻦ /ﻟﻠﺨﻄﯿﺐ اﻟﺸﺮﺑﯿﻨﻲ .

اﻟﺤــــــــﺎدي

ﺑﺪاﯾﺔ اﻟﻤﺠﺘﮭﺪ وﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﻤﻘﺘﺼﺪ ﻻﺑﻲ اﻟﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﺣﻤﺪ ﺑﻦ رﺷﺪ اﻟﻤﺎﻟﻜﻲ.

ﻋﺸﺮ
اﻟﺜــــــــــﺎﻧﻲ

ﺑﺪاﯾﺔ اﻟﻤﺠﺘﮭﺪ وﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﻤﻘﺘﺼﺪ /ﻻﺑﻲ اﻟﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﺣﻤﺪ ﺑﻦ رﺷﺪ اﻟﻤﺎﻟﻜﻲ.

ﻋﺸﺮ

ومن خ ل هذا الجدول ںعلم ان المںهج الفقهي في المدرسة كان يعتمد تدريس المذهب الشافعي للطالب
مںذ دخوله الصف ا ول الى ان يكمل الصف السابع  ,اما في الصفين الحادي عشر والثاںي عشر فكان الطالب
يدرس كتاب) :بداية المجتهد وںهاية المقتصد  /بن رشد المالكي( وهو كتاب مختصر في الفقه المقارن.
وكان كتاب )مںهاج الطالبين( يستمر مع الطالب في المدرسة من الصف الر ابع الى ان يجتاز الصف السابع
وهذا يظهر اهمية هذا الكتاب في المںاهج المقررة في المدرسة ا صفية آںذاك.

اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻟﺚ :اﻻﻣﺎم اﻟﻨﻮوي ـ رﺣﻤﻪ ﷲ ـ وﻛﺘﺎﺑﻪ اﻟﻤﻨﻬﺎج
ويحتوي على مطلبين:
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اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻻول :اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﺎﻷﻣﺎم اﻟﻨﻮوي -رﺣﻤﻪ ﷲ -
هو ا مام يحيى بن شرف بن مري بن حسن بن حسين  ,مفتي ا مة  ,شيخ ا س م  ,محيي الدين  ,ابو زكريا
الںواوي* الحافظ الفقيه الشافعي الزاهد  ,احد ا ع م ولد في العشر ا وسط من المحرم سںة احدى وث ثين
بن جمعة بن حزام الحزامي  ,بحاء مهملة وزاي ںزل حزام بالجو ن  ,بقرية

وستمائة بںوى**وجدهم حسين بن
ںوى على عادة العرب  ,فأقام بها ورزقه

ذرية الى ان صار مںهم عدد كثير ).(١٦

قال شيخه في الطريق ياسين بن يوسف المراكشي ــ رحمه

 -رأيت الشيخ محيي الدين وهو ابن عشر بںوى

و الصبيان يكرهوںه على اللعب معهم ،وهو يهرب و يبكي ،ويقرأ القرآن في تلك الحال ،فوقع في قلبي محبته،
وجعله ابوه في دكان بالقرية  ,فجعل يشتغل بالبيع والشراء عن القرآن فوصيت الذي يقرئه وقلت :هذا يرجى
ان يكون اعلم اهل زماںه وأزهدهم فقالي لي :أمںجم اںت ؟ قلت , :واںما اںطقںي

بذلك  ,فذكر ذلك لوالده

 ,فحرص عليه الى ان ختم  ,وقد ںاهز ا حت م) ).((١٧
يقول متحدثا عن ںفسه :لما كان لي تسع عشرة سںة قدم بي والدي الى دمشق سںة تسع واربعين فسكںت
المدرسة الرواحية وبقيت ںحو سنتين لم اضع جںبي الى ا رض وكان قوتي بها جراية المدرسة غير وحفظت
)(١٨

)التنبيه( في ںحو اربعة اشهر وںصف
ً
ً
ً
ً
ً ً
كان ــ رحمه ــ سيدا وحصورا وليثا على الںفس هصورا  ,وزاهدا لم يبال بخراب الدںيا اذ صير ديںه ربعا
ً
معمورا له الزاهد والقںاعة ومتابعة السالفين من اهل السںة والجماعة والمصابرة على اںواع الخير يصرف ساعة
ً
ً
ً
في غير طاعة  ,وهذا مع التفںن في اصںاف العلوم فقها ومتون احاديث واسماء رجال ولغة وتصوفا وغير ذلك ).(١٩
ً
ً
ً ً
فقد كان اماما بارعا حافظا متقںا اتقن علوما شتى وبارك في علمه وتصاںيفه لحسن قصده  ,وكان شديد الورع
ً
ً
ً
والزهد امارا بالمعروف ںاهيا عن المںكر تهابه الملوك تاركا لجميع م ذ الدںيا  ,ولم يتزوج وولي مشيخة )دار
ً )(٢٠
الحديث ا شرفية( بعد ابي شامة فلم يتںاول مںها درهما
وكان اذا ذكر الصالحين ذكرهم بتعظيم وتوقير وذكر مںاقبهم وكراماتهم.

)(٢١

وقد ںفع ا مة بتصاںيفه  ,واںتشرت في ا قطار وجلبت الى ا مصار فمںها)) :المںهاج في شرح مسلم((
ً
وكتاب ))ا ذكار(( وكتاب ))رياض الصالحين( وكتاب ))ا ربعين حديثا(( وكتاب ))ا رشاد(( في علوم الحديث
 ,وكتاب ))التيسير(( في مختصر ا رشاد المذكور  ,وكتاب ))المبهمات(( وكتاب ))التحرير في الفاظ التنبيه((
و ))العمدة في تصحيح التنبيه(( و))ا يضاح(( في المںاسك و ))ا يجاز في المںاسك(( وله اربع مںاسك اخر
وكتاب ))التبيان في أداب حملة القران(( و))فتاوي له(( و ))الروضة(( في اربع مجلدات و ))المںهاج(( في
المذهب ) (٢٢و ))المجموع(( في شرح المذهب بلغ فيه الى باب المصراة في اربع مجلدات كبار ,وشرح قطعة
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من ))البخاري(( وقطعة جيدة من اول ))الوسيط(( وقطعة في ))ا حكام(( وقطعة كبيرة في ))تهذيب ا سماء
واللغات(( وقطعة مسودة في ))طبقات الفقهاء(( وقطعة في ))التحقيق(( في الفقه الى باب ص ة المسافر ) .(٢٣و
))بستان العارفين(( و))الدقائق((.

)(٢٤

سافر الشيخ الى ںوى وزار القدس والخليل  ,وعاد الى ںوى  ,ومرض عںد ابيه.

)(٢٥

قال تلميذه ابن العطار :ذهبت لعيادته ففرح ثم قال لي :ارجع الى اهلك وودعته وقد اشرف على العافية ,
وذلك يوم السبت  ,ثم توفي ليلة ا ربعاء ) .(٢٦في الرابع والعشرين من شهر رجب سںة ست وسبعين وستمائة.
ودفن بںوى ) (٢٧وقبره ظاهريزار  ,فنسأل

سبحاںه ان يرضى عںه ويرضى عںا به.

اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻲﻧ :اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﻜﺘﺎب )ﻣﻨﻬﺎج اﻟﻄﺎﻟﺒﻴﻦ(:
الف ا مام الشافعي ــ رحمه

 -في الفقه ))ا م(( و))ا م ء(( و))البويطي))و))ومختصر المزںي(( ثم جاء

امام الحرمين الجويںي ــ رحمه

 -فقام باختصار كل تلك الكتب في مصںف أسماه ))ںهاية المطلب في دراية

المذهب(( ثم جاء حجة ا س م الغزالي ــ رحمه  -واختصر ))ںهاية المطلب(( الى مصںف اسماه بـ ))الوسيط((
ومن ثم اختصر ))الوسيط(( الى ))الوجيز(( ثم جاء ا مام الرافعي ــ رحمه
اسماه ))المحرر((  ,ومن بعده جاء امامںا الںووي ــ قدس

 -فاختصر ))الوجيز(( بمصںف

روحه -فقام باختصار ))المحرر(( ل مام الرافعي الى

مصںف ںفيس اسماه ))مںهاج الطالبين وعمدة المفتين(( ) (٢٨فجاء في غاية الحسن والبيان  ,والتحرير وا تقان.
ً
ً
قال ا مام الںووي ــ رحمه  -متحدثا عن مصںفه قائ )) :وقد اكثر اصحابںا* -رحمهم من التصںيف
من المبسوطات والمختصرات  ,واتقن مختصر ))المحرر(( ل مام ابي القاسم الرافعي ــ رحمه

تعالى ــ ذي

التحقيقات  ,وهو كثير الفوائد  ,عمدة في تحقيق المذهب  ,معتمد للمفتي وغيره من اولي الرغبات وقد التزم
مصںفه -رحمه

ــ ان يںص على ما صححه معظم ا صحاب ووفى بما التزمه وهو من اهم او اهم المطلوبات

 ,لكن في حجمه كبر يعجز عن حفظه اكثر اهل العصر ا بعض اهل العںايات  ,فرأيت اختصاره في ںحو
ںصف حجمه  ,ليسهل حفظه مع ما اضمه اليه ان شاء

تعالى من الںفائس المستجدات :مںها التنبيه على قيود

في بعض المسائل هي من ا صل محذوفات  ,ومںها مواضع يسيرة وذكرها في المحرر على خ ف المختار في
ً
ً
المذهب كما ستراها ان شاء تعالى واضحات  ,ومںها ابدال ما كان من الفاظه غريبا او موهما خ ف الصواب
بأوضح وأخصر مںه بعبارات جليات ,ومںها بيان القولين والوجهين والطريقين والںص  ,ومراتب الخ ف في جميع
الحا ت((.
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اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺮاﺑﻊ :ﻣﺼﻄﻠﺤﺎت وﻣﺨﺘﺼﺮات وﺷﺮوح اﻟﻤﻨﻬﺎج.
ويحتوي على أربعة مطالب:

اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻻول:ﻣﺼﻄﻠﺤﺎت اﻟﻤﻨﻬﺎج.
كتاب ))مںهاج الطالبين(( من اجل مصںفات ا مام الںووي لمتاںة عبارته ,واعتماده على معتمد المذهب الشافعي
ً
)(٣٠
 ,وقد تكلم ا مام الںووي ــ رحمه  -في بداية كتابه عن مصطلحاته فيه قائ ) :فحيث اقول :في ا ظهر
او المشهور فمن القولين او ا قوال ,فأن قوي الخ ف قلت ا ظهر  ,وا فالمشهور ) ,(٣١وحيث اقول :ا صح
أو الصحيح  ,فمن الوجهين أو ا وجه ) , (٣٢فان قوي الخ ف قلت :ا صح ) (٣٣وا فالصحيح  ,وحيث أقول:
المذهب فمن الطريقين أو الطرق ) , (٣٤وحيث اقول :الںص فهو ںص الشافعي ــ رحمه

 -ويكون هںالك وجه

ضعيف ) (٣٥أوقول مخرج ) ,(٣٦وحيث أقول :الجديد فالقديم خ فه  ,أو القديم أو في قول قديم فالجديد خ فه
 ,وحيث أقول :وقيل كذا فهو وجه ضعيف ,والصحيح أو ا صح  ,خ فه وحيث أقول :وفي قول كذا فالراجح
خ فه ) .(٣٧ومںها مسائل ںفسية أضمها اليه ينبغي أن يخلى الكتاب مںها ) , (٣٨وأقول في اولها قلت وفي اخرها
و

اعلم ).((٣٩

اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻲﻧ :ﻣﺨﺘﺼﺮات اﻟﻤﻨﻬﺎج.
بعد أن اختصر ا مام الںووي ))المحرر(( الى ))المںهاج(( قام شيخ ا س م زكريا ا ںصاري ــ رحمه
باختصار ))المںهاج(( الى كتاب أسماه ))المںهج((

ــ

)(٤٠

و))المںهج(( هو المختصر الوحيد لكتاب ))مںهاج الطالبين(( وقد بين شيخ ا س م عمله في اختصار
ً
))المںهاج(( قائ ) :وبعد :فهذا مختصر في الفقه على مذهب ا مام الشافعي ــ رضي عںه وأرضاه -أختصرت
فيه مختصر ا مام أبي زكريا الںووي المسمى بمںهاج الطالبين وضممت اليه ما يسر مع ابدال غير المعتمد مںه
ً
ً
بلفظ مبين وحذفت مںه الخ ف دوما لتيسيره على الراغبين وسميته بمںهج الط ب راجيا من يںفع به أولو
ا لباب وأساله التوفيق للصواب والفوز يوم المآب(.

)(٤١

وقد قام بعد ذلك ا مام الجوهري باختصار ))المںهج(( الى ))الںهج((.
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اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ :ﺷﺮوح اﻟﻤﻨﻬﺎج
لغزارة مادة كتاب )مںهاج الطالبين( وتمام فائدته  ,واعتماده على معتمد المذهب الشافعي ...حظي هذا المصںف
ً
الںفيس باهتمام العلماء ا ع م فاثںى عليه الشيخ رشيد الدين الفارقي ــ رحمه ــ قائ :
اعتںى بالفضل يحيى فاعتںى

عن بسيط بوجيز ںافع

وتحلى بتقاه فضله
ً
ً
ںاصبا أع م علم حازما

فتجلى بلطيف جامع
ً
بمقال رافعا للرافعي

ُ
حاضر
فكان ابن ص ح

وكأن ماغاب عںا الشافعي

)(٤٣

وﻗﺎم ﺑﺸﺮﺣﻪ ﻋﺪد ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻤﺎء اﻻﻋﻼم أذﻛﺮ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﺸﺮوح
ﻣﺎ ﻳﺄﻲﺗ:
) .١كافي المحتاج في شرح المںهاج( عبد الرحيم بن الحسن بن علي بن عمر جمال الدين ا سںوي القرشي
)ت ٧٧٢هـ( ويقع في ث ث مجلدات وصل فيه الى المساقاة وهو شرح حسن مفيد مںقح هو أںفع شروح
المںهاج ).(٤٤
) .٢اغاثة اللهاج في شرح المںهاج( للشيخ

بن

عبد الكريم الموصلي )ت  ٧٧٤هـ(.

)(٤٥

) .٣قوت المحتاج في شرح المںهاج( ل مام شهاب الدين ا ذرعي )ت ٧٨٣هـ( ويقع في عشر مجلدات
) .٤عجالة المحتاج في شرح المںهاج( ل مام عمر بن علي بن أحمد بن
هـ(

بن عبد

)(٤٦

ابن الملقن )٨٠٤

)(٤٧

) .٥الںجم الوهاج في شرح المںهاج( ل مام كمال الدين الدميري )ت  ٨٠٨هـ( ) .(٤٨ويقع في عشر مجلدات
تم طبعها في دار المںهاج بجدة سںة  ٢٠٠٤م.
) .٦كںز المحتاج الى ايضاح المںهاج( و )السراج الوهاج في حل المںهاج( هما ل مام شمس الدين
الخضر بن شمري الزبيدي ا سدي )ت  ٨٠٨هـ(.

)(٤٩

) .٧البحر ا جاج في شرح المںهاج( شهاب الدين أحمد بن عماد بن يوسف ا قفهسي )ت  ٨٠٨هـ(.
) .٨المشروع الروي في شرح مںهاج الںووي( بي الفتح
وهو في ث ث مجلدات.
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) .٩كںز الراغبين شرح المںهاج الطالبين( ج ل الدين المحلي )ت  ٨٦٤هـ( (٥٢) .وهو مطبوع متداول في
مجلدين  ,ومع حاشيتا القليوبي وعميرة في أربع مجلدات.
) .١٠هادي الراغبين الى مںهاج الطالبين( ل مام ںجم الدين أبو الفضل
 ٨٧٦هـ( فرغ مںه سںة  ٨٦٠هـ وذكر فيه :اںه الحق به وزاد وںقص.
) .١١تحفة المحتاج لشرح المںهاج( لشهاب الدين أحمد بن

بن عبد

بن قاضي عجلون )ت

)(٥٣

بن

بن علي ابن حجر الهيثمي )ت ٩٧٤

هـ( ) .(٥٤وهو مطبوع متداول  ,في عشر مجلدات مع حاشية ا مام عبد الحميد الشرواںي  ,وحاشية ا مام
احمد بن قاسم العبادي )ت  ٩٩٢هـ(.
) .١٢مغںي المحتاج الى معرفة معاںي ألفاظ المںهاج( ل مام شمس الدين

الخطيب الشربيںي )ت ٩٧٧هـ(

في اربع مجلدات(٥٥) .وهو شرح ميسر ومهم مطبوع ومتداول  ,ومر معںا اںه كان يعتمد في التدريس
بالمدرسة ا صفية.
) .١٣ںهاية المحتاج الى شرح المںهاج( ل مام شمس الدين

بن أبي العباس أحمد بن حمزة بن شهاب الدين

الرملي )ت  ١٠٠٤هـ( ) .(٥٦وهو مطبوع متداول  ,في ثماںية مجلدات وعليه حاشية أبي الضياء ںور الدين بن
علي الشبرامسلي )ت  ١٠٨٧هـ( وحاشية أحمد بن عبد الرزاق الغزي الرشيدي )ت ١٠٩٦هـ(
) .١٤السراج الوهاج على متن المںهاج( وهو شرح مختصر للشيخ الع مة

الزهري الغمراوي )ت  ١٣٣٧هـ(

ويقع في مجلد واحد  ,وهو مطبوع متداول.
هذه أهم شروح كتاب) :مںهاج الطالبين( وهںاك شروح اخرى

يتسع المجال يرادها واںما اقتصرت على

المشهور والمتداول.

اﻟﺨﺎﺗﻤﺔ
الحمد

في البدء والختام والص ة والس م على المظل بالغمام سيدںا وحبيبںا

وعلى اله الطيبين الكرام

وأصحابه الهداة ا ع م ...بعد هذه الرحلة العلمية في )المںهج الفقهي للمدرسة ا صفية في الفلوجة ,المںهاج
ً
ل مام الںووي أںموذجا( الخص أهم ما توصلت اليه من ںتائج كا تي:
 (١السبب في تسمية )الفلوجة( بهذا ا سم جاء من ا نشطار وا ںف ج اذا أںها في موضع تںفلج فيه ضفة ںهر
الفرات أي :تنشطر.
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 (٢تم تأسيس )المدرسة ا صفية في الفلوجة( في عام ١٩٤٤م على يد الشيخ حامد الم حويش ــ رحمه
ً
ــ وسميت بذلك تيمںا بالمدرسة ا صفية في بغداد والتي أسست عام ) ١٢٤٢هـ( وسميت بذلك نسبة الى الوالي
العثماںي على بغداد أںذاك داود باشا والمںعوت بـ )أصف الزمان(.
 (٣تعد فترة تولي الشيخ عبد العزيز سالم السامرائي ــ رحمه ــ للجامع الكبير والمدرسة ا صفية  ,عام
ً
ً
١٩٤٩م وما ت ها  ,الفترة الذهبية للمدرسة اذ أقبل الطلبة الى المدرسة وجعل الشيخ مںهاجا صارما للتعليم فأثر في
ً
الط ب وتخرج على يديه الكثير من العلماء  ,وخصوصا من علماء ا ںبار.
ً
 (٤الںظام التعليمي الذي كان سائدا في المدرسة آںذاك كان يختلف عن ںظام مدارس التربية  ,فهو ںظام ثنتي
ً
عشرة مرحلة  ,تبدأ من الصف ا ول صعودا الى الثاںي عشر فاذا ما أكمله الطالب تخرج من المدرسة.
 (٥المںهج الفقهي السائد في المدرسة ا صفية في الفلوجة كان يتبع التدرج مع الطالب من ا يسر الى ا صعب
 ,فيدرس الطالب الفقه الشافعي من الصف ا ول الى أن يكمل الصف السابع  ,ثم يشرع في دراسة الفقه المقارن
في الصفين الحادي عشر والثاںي عشر.
 (٦كان )مںهاج الطالبين( ل مام الںووي ــ رحمه

ــ يدرس للطالب من الصف الرابع الى ان يكمل الصف

السابع.
 (٧ا مام محيي الدين يحيى بن شرف الںووي ــ قدس

روحه ــ من كبار علماء الشافعية في القرن السابع

الهجري  ,أشتهر بالزهد والورع والقںاعة ,ومتابعة السالفين من أهل السںة والجماعة  ,والمصابرة على أںواع الخير ,
ً
ً
وتفںن في أصںاف العلوم فقها وحديثا وتصوفا  ,وغيرذلك وألف الكثير من المصںفات في أغلب العلوم الشرعية ,
والتي مںها كتابه) :مںهاج الطالبين( الذي بين في مقدمته سبب تأليفه  ,والمصطلحات التي أستخدمها فيه.
 (٨لغزارة مادة كتاب )مںهاج الطالبين( وتمام فائدته  ,واعتماده على المعتمد في المذهب الشافعي  ,حظي
هذا المصںف الںفيس باهتمام العلماء ا ع م فقام الكثير مںهم بشرحه وتدريسه وا عتںاء به.
 (٩كان من الشروح الںفسية والميسرة والمدللة كتاب) :مغںي المحتاج الى معرفة معاںي ألفاظ المںهاج( ل مام
شمس الدين

الخطيب والشربيںي )ت  ٩٧٧هـ( والذي كان يعتمد تدريسه في الصفين السادس والسابع في

المدرسة ا صفية في الفلوجة.
 (١٠يوصي الباحث بضرورة اعادة بںاء المدرسة ا صفية في الفلوجة من قبل )ديوان الوقف السني(  ,والعمل
على اعادة فتحها واعتماد المںهج العقدي والفقهي الدراسي المتبع آںذاك  ,واںتداب خيرة العلماء للتدريس فيها ,
جل تخريج جيل واعي من طلبة العلم يساهم في تصحيح المفاهيم الخاطئة في المجتمع والعمل على مواجهة
الفكر التفكيري المتطرف.
 -واخر عواںا ان الحمد
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اﻟﻤﺼﺎدر واﻟﻤﺮاﺟﻊ
بن علي بن فارس الزركلي الدمشقي )ت١٣٩٦هـ( ا ع م ــ دار العلم للم يين

 .١خير الدين بن محمود بن

 ,بيروت ط/الخامسة عشر٢٠٠٢م.
بن أحمد بن عثمان الذهبي )ت ٧٤٨هـ(  -تأريخ ا س م ووفيات المشاهير

 .٢شمس الدين أبو عبد

وا ع م  -تحقيق :د .بشار عواد معروف ــ دار الغرب ا س مي ط /ا ولى ٢٠٠٣م.
.٣

شاكر حمود المحمدي ــ تأريخ الفلوجة  -أصدار المںتدى العلمي والثقافي في الفلوجة ــ مطبعة الرضوان
 ,دمشق ط  /ا ولى ٢٠٠٧م.

 alialani.bloq8ppot.com .٤الجامع الكبير والمدرسة ا صفية في الفلوجة.
 .٥ابوالقاسم محمود بن عمرو بن أحمد الزمخشري -الجبال وا مكںة والمياه تحقيق :د .أحمد عبد التواب ,
دار الفضيلة ــ القاهرة ط١٩٩٩/م.
 .٦جدول ا متحاںات الںهائية للدور ا ول في المدرسة ا صفية بالفلوجة للسںوات ١٩٦٣-١٩٦٢و ١٩٦٧-١٩٦٦
و ١٩٦٩-١٩٦٨م .بتوقيع ضابط تجںيد الفلوجة والشيخ عبد العزيز سام السامرائي.
 .٧للشيخ مصطفى الصديقي الخلوتي الدمشقي )ت ١١٦٢هـ( -الرحلة العراقية )١١٣٩هـ١٧٢٦ /م( كشط الصدأ
وغسل الران في زيارة العراق وما وا ها من البلدان ــ تحقيق :السيد ميعاد شرف الدين الكي ںي ــ دار
الكتب العلمية  ,بيروت ط .٢٠١٢/
 .٨الشيخ

الزهري الغمراوي  -السراج الوهاج على متن المںهاج ــ دار الكتب العلمية  ,بيروت الطبعة

السابعة سںة ٢٠١٢م.
 .٩عبد الحي أحمد العكري الدمشقي -شذرات اذهب في أخبار من ذهب ــ دار الكتب العلمية  ,بيروت ــ
بدون تأريخ.
 .١٠د .خالد أحمد الصالح  -الشيخ عبد العزيز سالم السامرائي ــ حياته وجهوده العلمية في الفقه والفتوى ط/
بغداد سںة ٢٠٠٤م.
 .١١الحافظ عبد الرحمن بن أبي بكر ج ل الدين السيوطي )٩١١هـ( -طبقات الحفاظــ دار الكتب العلمية ,
بيروت ط/ا ولى ١٤٠٣هـ.
 .١٢تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي )ت ٧٧١هـ( -طبقات الشافعية الكبرى -تحقيق :د .محمود
الطںاحي و د .عبد الفتاح الحلو ــ هجر للطباعة ط /الثاںية ١٤١٣هـ|.
 .١٣ابو بكر بن أحمد بن

بن عمر بن قاضي شهبة -طبقات الشافعية -تحقيق :د .الحافظ عبد العليم خان

ــ عالم الكتب  ,بيروت ط/ا ولى ١٤٠٧هـ
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 .١٤أ .د منسي المسلط  -الفلوجة في تأريخ العراق المعاصرــ مطبعة اںوار دجلة ,بغداد ــ بدون تأريخ.
.١٥

بن شاكر بن أحمد بن عبد الرحمن الملقب بص ح الدين )ت  ٧٦٤هـ(  -فوات الوفيات ــ تحقيق:
احسان عباس ــ دار صادر  ,بيروت ط /ا ولى ١٩٧٤م.

 .١٦مصطفى بن عبد

كاتب جلبي القسطںطيںي المشهور بـ)حاجي خليفة( ت ١٠٦٧هـ  -كشف الظںون عن

أسامي الكتب والفںون  -مكتبة المثںى بغداد ١٩٤١م.
بن أحمد المحلي )ت  ٨٦٤هـ(  -كںز الراغبين شرح مںهاج الطالبين ــدار افكر  ,بيروت

 .١٧ج ل الدين
ط٢٠٠٥/م.
.١٨

بن

أبو الفضل تقي الدين الهاشمي العلوي ا صفوںي المكي )ت ٨٧١هـ( -لحظ ا لحاظ بذيل

طبقات الحافظ ــ دار اكتب العلمية  ,بيروت ١٩٩٨م.
 .١٩مجلة اشراقات جامعية التي تصدر عن رئاسة جامعة الفلوجة ــ العدد ا ول ںيسان ٢٠١٨م.
 .٢٠ابو الحسن علي بن اسماعيل بن سيده المرسي -المخصص ــ تحقيق :خليل ابراهيم جفال ــ دار احياء
التراث العربي  ,بيروت ط/ا ول ١٩٩٦م.
 .٢١صفي الدين عبد المؤمن بن عبد الحق ابن شمائل القطيعي البغدادي الحںبلي  -مراصد ا ط ع على اسماء
ا مكںة والبقاعــ دار الجيل  ,بيروت ط.١٤١٢/
 .٢٢مريم
 .٢٣ابو عبد

صالح الظفيري  -مصطلحات المذاهب الفقهية  -دار بن حزم ط٢٠٠٢/م.
ياقوت بن عبد

الحموي  -معجم البلداںــ دار صادر بيروت ط /لثاںية ١٩٩٥م.

 .٢٤ابراهيم مصطفى واخرون -المعجم الوسيط  -دار الدعوة  ,مكان الطبع مجهول.
 .٢٥أحمد بن فارس بن زكريا القزويںي الرازي -معجم مقاييس اللغة -تحقيق عبد الس م

هارون ــ دار الفكر

 ,بيروت ط /سںة  ١٩٧٩م.
بن عبد الرحمن بن أبي بكر بأفضل القحطاںي الحضرمي -المقدمة الحضرمية في فقه

 .٢٦عفيف الدين عبد

السادة الشافعية ــ ضبطه وخرج أحاديثه :عصام العمري ــ دار بن ابن حزم  ,بيروت ط /ا ولى ٢٠١١م.
 .٢٧شيخ ا س م زكريا بن

ا ںصاري المصري )ت٩٢٥هـ( -مںهج الط ب في فقه ا مام الشافعي -دار

الكتب العلمية  ,بيروت ط /ا ولى ١٩٩٧م.
 https://m.marafa.orq .٢٨موقع المعرفة.
 .٢٩اسماعيل بن

امين بن مير سليم الباباںي البغدادي )ت ١٣٩٩هـ( -هدية العارفين في اسماء المؤلفين

واثار المصںفين ــ وكالة المعارف الجليلة ــ استاںبول ١٩٥١م.
 .٣٠شمس الدين أبو عبد

بن

الخلف بموصول السلف -تحقيق:
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 https://ar.m.wikipefia.orq .٣١ويكبيديا ــ مدرسة ا صفية ــ مدرسة ا صفية.
 https://ar.m.wikipedia.orq .٣٢ويكبيديا ــ ںوى.

ﻫﻮاﻣﺶ اﻟﺒﺤﺚ:
) (١البقرة ا ية ٢٨٦/
) (٢احمد بن فارس بن زكريا القزويںي الرازي ,معجم مقاييس اللغة ــــ تحقيق :عبد الس م

هارون ــ دار الفكر ,بيروت ط/

سںة  ١٩٧٩ج /٤ص , ٤٤٩ويںظر :ابو الحسن علي بن اسماعيل بن سيدة المرسي  -المخصص ــ تحقيق خليل ابراهيم جفال ــ دار
احياء التراث العربي  ,بيروت ط/ا ولى ١٩٩٦م ج ٣/ص ٩٤ابراهيم مصطفى واخرون  -والمعجم الوسيط ــ دار الدعوة ــ مكان
الطبع مجهول ج/٢ص٦٩٩
) (٣ابو القاسم محمود بن عمرو بن احمد الزمخشري  -الجبال وا مكںة والمياه ــ تحقيق د احمد عبد التواب  ,دار الفضيلة ــ
القاهرة ط١٩٩٩/م ــ ص  ,٢٥٥ويںظر :ابو عبد

ياقوت بن عبد

الحموي -معجم البلدان  -دار صادر  ,بيروت ط /الثاںية ١٩٩٥م

ج /٤ص٢٧٥
) (٤صفي الدين عبد المؤمن بن عبد الحق ابن شمائل القطيعي البغدادي الحںبلي -مراصد ا ط ع على اسماء ا مكںة والبقاع ــ
دار الجيل  ,بيروت ط  ١٤١٢ /ج /٣ص ١٠٤٣
) (٥يںظر

شاكر محمود المحمدي  -تاريخ الفلوجةــ اصدار المںتدى العلمي والثقافي في الفلوجة ــ مطبعة الرضوان  ,دمشق

ط  /ا ولى  ٢٠٠٧م ــ ص  ٢١وقد احال الى مجلة سومر ــ المجلد الثامن٢٧١ :١٩٥٢ -
) (٦يںظر

شاكر محمود المحمدي  -تاريخ الفلوجةــ اصدار المںتدى العلمي والثقافي في الفلوجة ــ مطبعة الرضوان  ,دمشق

ط  /ا ولى  ٢٠٠٧م ــ ص  ٢١وقد احال الى مجلة سومر ــ المجلد الثامن٢٧١ :١٩٥٢ -
) (٧ــ أ .د منسي المسلط  -الفلوجة في تاريخ العراق المعاصر ــ مطبعة اںوار دجلة ــ بغداد -بدون تاريخ ــ ص ٣٧
) (٨د .حاتم حمدان الشجيري  -المدرسة ا صفية في الفلوجة ںبع معطاء نشر العلم على ضفاف الفرات ــ مجلة اشراقات جامعية
التي تصدر عن رئاسة جامعة الفلوجة ــ )العدد ا ول( ںيسان ٢٠١٨م -ص ٣٤
) https://ar.m.wikpedia.orq\ (٩ويكبيديا ــ مدرسة ا صفية  ,و \ https://m.marefa.orqموقع المعرفة ,ويںظرــ
الشيخ مصطفى الصديقي الخلوتي الدمشقي )ت ١١٦٢هـ(  -الرحلة العراقية )١١٩٣هـ١٧٢٦/م( كشط الصدأ وغسل الران في زيارة
العراق وماوا ها من البلدان ــ تحقيق:السيد ميعاد شرف الدين الكي ںي ــ دار الكتب العلمية ,بيروت ط٢٠١٢/م -ص٩١
) (١٠د .حاتم حمدان الشجيري  -المدرسة ا صفية في الفلوجة ںبع معطاء نشر العلم على ضفاف الفرات  -ص ٣٥ -٣٤
) (١١الجامع الكبير و المدرسة ا صفية في الفلوجة Alialani.blogspot.com

) (١٢د .حاتم الشجيري  -المدرسة ا صفية في الفلوجة  -ص ٣٥
) (١٣أي :عمدة السالك وعدة الںاسك بن الںقيب المصري
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) (١٤د .خالد احمد الصالح  -الشيخ عبد العزيز سالم السامرائي ــ حياته وجهوده العلمية في الفقه والفتوى ــ ط /بغداد سںة ٢٠٠٤
م ص ٦٠-٥٩
) (١٥اخبرںي بأن الطلبة في المدرسة ا صفية كاںوا يدرسون هذا الشرح على المںهاج  .أحد خريجيها ا خ د .حاتم حمدان
الشجيري – التدريسي في قسم اللغة العربية بكلية العلوم ا س مية جامعة الفلوجة وذلك في لقاء معه صباح يوم ا ربعاء الموافق
٤/٩/٢٠١٩م
) (١٦شمس الدين ابو عبد

بن احمد بن عثمان الذهبي )ت۷٤٨هـ( -تأريخ ا س م و وفيات المشاهير و ا ع م -تحقيق:

د.بشار عواد معروف -دار الغرب ا س مي ط ١ا ولى ٢٠٠٣م ج /١٥ص ،٣٣٤ويںظر:

بن شاكر بن احمد بن عبد الرحمن

الملقب بص ح الدين) -ت ۷٦٤ھ( -فوات الوفيات -تحقيق احسان عباس ــ دار صادر بيروت ط/ا ولى ١٩٧٤م ج / ٤ص٢٦٥-٢٤٦و
تاج الدين عبدالوهاب بن تقي الدين السبكي )ت۷۷١ھ(  -طبقات الشافعية الكبرى ــ تحقيق د.محمود الطںاحي و د.عبد الفتاح
الحلو ــ هجر للطباعة ط/الثاںية ١٤١٣هـ ج/ ٨ص* .٣٩٥الںووي بحذف ا لف و يجوز إثباتها .ابو بكر بن أحمد بن

بن عمر

بن قاضي شهبة  -طبقات الشافعية ــ تحقيق :د.الحافظ عبدالعليم خان ــ عالم الكتب  ،بيروت ط/١/ا ولى ١٤٠٧هـ ج/٢ص.١٥٣
ً
** ںوى :مديںة سورية تقع شمال غرب سهل حوران و تتبع إداريا لمحافظة درعا تبعد عن العاصمة دمشق  ٨٥كم و عن مديںة
درعا  ٤٠كم وعن الحدود السورية الفلسطينية  ١٥كم ،وهي مشهورة بزراعة الخضراوات بأںواعها و أشجار الزيتون و العںب .يںظر
\ https://ar.m.wikipedia.orgويكبيديا ــ ںوى
) (١٧يںظرــ الحافظ الذهبي  -تاريخ ا س م ج  /١٥ص - ٣٣٤والتاج السبكي  -طبقات الشافعية الكبرى ج/٨ص .٣٩٧-٣٩٦
) (١٨ابن قاضي شهبة  -طبقات الشافعية ج /٢ص ١٥٣
) (١٩السبكي  -طبقات الشافعية الكبرى ج /٨ص ٣٩٥
) (٢٠الحافظ عبد الرحمن بن ابي بكر ج ل الدين السيوطي )ت  ٩١١هـ(  -طبقات الحفاظ ــ دار الكتب العلمية  ,بيروت ط/
ا ولى ١٤٠٣هـ  -ص ٥١٣
) (٢١الحافظ الذهبي  -تاريخ ا س م ج/١٥ص ٣٣٤
ً
) (٢٢وهو الكتاب الذي سأتكلم عںه حقا ان شاء
) (٢٣الذهبي  -تاريخ ا س م/ج /١٥ص  ٣٣٤ويںظر :السيوطي -طبقات الحفاظ  -ص  ,٥١٣وخير الدين بن محمود بن

بن

علي بن فارس الزركلي الدمشقي )ت ١٣٩٦هـ( -ا ع م ــ دار العلم للم يين ــ ط الخامسة عشر ٢٠٠٢م ج ٨ص ١٤٩
) (٢٤يںظر  -الزركلي  -ا ع م ج  / ٨ص ١٤٩
) (٢٥الذهبي  -تاريخ ا س م  -ج /١٥ص  , ٣٣٤ابن قاضي شهبة  -طبقات الشافعية -ج/٢ص ١٥٦
) / (٢٦الذهبي -تاريخ ا س م ج/ ١٥ص٣٣٤
) (٢٧المصدر ںفسه -و

بن شاكر -فوات الوفيات ج  /٤ص , ٢٦٥الحافظ السيوطي  -طبقات الحفاظــ ص ٥١٣

) (٢٨يںظر:ــ عفيف الدين عبد

بن عبد الرحمن بن ابي بكربا فضل القحطاںي الحضرمي ــ مقدمة كتاب المقدمة الحضرمية

في فقه السادة الشافعية  -ضبطه وخرج احاديثه واحكامه :عصام العمري ــ دارا بن حزم ــ بيروت ط /ا ولى ٢٠١١م ــ ص .١٦-١٥
*( جمع صاحب  ,والمراد هںا اتباع الشافعي ــ رضي

عںه ــ فهو مجاز .الشيخ

الزهري الغمراوي  -السراج الوهاج على متن

المںهاجــ دار الكتب العلمية  ,بيروت ــ الطبعة السابعة سںة ٢٠١٢م-ص٥-٤
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) (٢٩ا مام الںووي ــ مںهاج الطالبين ــ بهامش -الغمراوي -السراج الوهاج ــص ٥-٤
) (٣٠يستعمل هذا ا صط ح للترجيح بين اقوال الشافعي  ,سواء كان بين قولين قديمين او جديدين او قول قديم وأخر جديد ,او
قالهما في وقت واحد او وقتين مختلفين  ,ولفظ ا ظهر يدل على ظهور مقابله  ,ولذلك يأتي به الںووي ا حيںما تكون ا قوال
ً
المخالفة قوية من حيث الدليل لكن الذي عبر عںه با ظهر اقوى دلي مںها واظهر .مريم صالح الظفيري -مصطلحات المذاهب
الفقهية ــ دارابن حزم ط٢٠٠٢/م ص .٢٦٩
ً
ً
) (٣١هذا ا صط ح ايضا يستعمل للترجيح بين أقوال الشافعي .ا أںه يأتي حيث يكون القول المقابل ضعيفا لضعف مدركه,
ومقابل المشهور هو الغريب .المصدر ںفسه
) (٣٢صحاب ا مام الشافعي يستخرجوںها من مه .يںظر ج ل الدين

بن أحمد المحلي )ت  ٨٦٤هـ(  -كںزالراغبين شرح

مںهاج الطالبين  -دار الفكر  ,بيروت ط٢٠٠٥ /م ج  /١ص ١٤
) (٣٣ليشعر بـصحة مقابله  -الغمراوي  -السراج الوهاج ــ ص ٥
) (٣٤وهي اخت ف ا صحاب في حكاية المذهب كأن يحكي بعضهم في المسئلة قولين او وجهين ويقطع بعضهم بأحدهما,
فالمفتى ما عبر عںه بالمذهب .المصدر ںفسه
) (٣٥أي خ ف الراجح -.المصدر ںفسه -ص٥
) (٣٦من ںص له في ںظير المسألة يعمل به من حيث مقابلته للںص .المصدر ںفسه
) (٣٧وتتبين قوة الخ ف وضعفه من مدركه .المح وي  -كںز الراغبين  -ج/١ص ١٥
) (٣٨أي المںهاج الذي هو اسم للمختصر وما يضم اليه .الغمراوي  -السراج الوهاج  -ص ٦
) (٣٩الںووي  -مںهاج الطالبين -بهامش الغمراوي  -السراج الوهاج ــ ص ٦-٥
) (٤٠يںظر :الحضرمي  -مقدمة كتاب :المقدمة الحضرمية ــ ص١٦
) (٤١شيخ ا س م زكريا بن

ا ںصاري المصري -مںهج الط ب في فقه ا مام الشافعي ــ ــ دار الكتب العلمية  ,بيروت ط١/

ا ولى ١٩٩٧م  -ص٦
) (٤٢الحضرمي مقدمة كتاب المقدمة الحضرمية ــ ص ١٦
) (٤٣الذهبي -تاريخ ا س م ج/١٥ص٣٣٤
) (٤٤ابن قاضي شهبة  -طبقات الشافعية ج /٣ص  ,١٠١-١٠٠وعبد الحي بن أحمد العكري الدمشقي  -شذرات الذهب في اخبار
من ذهب ــ دار الكتب العلمية  ,بيروت ج/٦ص ٢٢٣
) (٤٥اسماعيل بن

أمين بن مير سليم الباباںي البغدادي )ت  ١٣٩٩هـ( -هدية العارفين في أسماء المؤلفين واثار المصںفين ــ

وكالة المعارف الجليلة ــ استاںبول ١٩٥١م ج /٢ص .١٦٦
) (٤٦مصطفى بن عبد

كاتب جلبي القسطںطيںي المشهور بـ )حاجي خليفة( )ت ١٠٦٧هـ(  -كشف الظںون في اسامي الكتب

والفںون ــ مكتبة المثںى ــ بغداد  ١٩٤١م ج /٢ص  , ١٣٦١ــ وخير الدين الزركلي -ا ع م ــج /١ص ١١٩
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)(٤٧

بن

أبو الفضل تقي الدين الهاشمي العلوي ا صفوںي المكي )ت  ٨٧١هـ( -لحظ ا لحاظ بذيل طبقات الحفاظ ــ

دار الكتب العلمية  ,بيروت ١٩٩٨م ــ ص ١٣٠و شمس الدين أبو عبد
)ت ١٠٩٤هـ(  -وصلة الخلف بموصول السلف ــ تحقيق

بن

بن سليمان الفارسي الروداںي السوسي المالكي

حجي دار الغرب ا س مي  ,بيروت ط  /ا ولى  ١٩٩٨م ــ ص .٤١٧

) (٤٨حاجي خليفة -كشف الظںون -ج  / ٢ص ١٩٣٠
) (٤٩ابن قاضي شهبة -طبقات الشافعية ج  / ٤ص ٥٩
) (٥٠البغدادي -هدية العارفين ج /١ص ١١٨
) (٥١حاجي خليفة  -كشف الظںون عن أسامي الكتب والفںون ج١٨٧٥ /٢
) (٥٢حاجي خليفة  -كشف الظںون عن أسامي الكتب والفںون ج١٨٧٥ /٢والبغدادي -هدية العارفين ج/٢ص٢٠٢
) (٥٣حاجي خليفة  -كشف الظںون ج/٢ص ١٨٧٥
) (٥٤يںظر :المصدر ںفسه ج /٢ص  , ١٨٧٥والبغدادي ــ هدية العارفين ج.١٤٦ /١
) (٥٥يںظر :ــ الزركلي  -ا ع م ج /٦ص  , ٦والبغدادي  -هدية العارفين ج /٢ص .٢٥٠
) (٥٦حاجي خليفة كشف الظںون ج /٢ص  , ١٨٧٥و البغدادي -هدية العارفين ج٢٦١ / ٢
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 مجرد معابر، والعهد الملكي، وا حت ل البريطاںي،لم تكن جسور الفلوجة العائمة في فترات العهد العثماںي
ُ
 بل كاںت همزة وصل.كحال ںظيراتها التي ں ّصبت على ضفاف ںهري دجلة والفرات في العديد من مدن العراق
.حيوية تربط العراق بالعالم الخارجي في شرقي البحر المتوسط وما ورائه
ّ ومںذ
تميز دور الفلوجة ا قتصادي على خارطة الم حة التجارية الدولية في أواخر القرن الخامس عشر ومطلع
 فلقد حرص. احتلت جسورها العائمة أهمية قصوى من الںاحيتين التجارية والعسكرية،القرن السادس عشر
. لقرون طويلة، بںوعيها العسكري والتجاري الںظامي،العثماںيون على ںحو دائب على تںصيب مثل هذه الجسور
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لكن مع ںهاية القرن التاسع عشر ودورة القرن العشرين ،سعت السلطات العثماںية لتںظيم سياسات العبور
الضريبية لتلك الجسور .وقد طرأ تطور كبير على التںظيم الضريبي لرسم العبور اثںاء فترة العهد الملكي ،وهو
موضوع الدراسة المقترح لهذه الورقة البحثية.
تتحرى الورقة البحثية المقترحة في جزئها ا ول عرضا تاريخيا موجزا لنشأة الجسور العائمة في الفلوجة وتںظيم
رسوم العبور اثںاء العهد العثماںي .كما تتںاول الورقة البحثية في جزئها الثاںي دراسة مركزة للتںظيم الضريبي للعبور
اثںاء العهد الملكي  .١٩٢٦-١٩٢١يںاقش هذا الجزء شروط ا لتزام للجسر وأهلية الملتزم؛ والرسوم المفروضة على
العبور وتصںيفاتها؛ وأخيرا المشاكل ذات الصلة بتںظيم وشروط ا لتزام وتداعياتها على التحصيل الضريبي لرسم
العبور وجدواه ا قتصادية.
وبغية استكمال متطلبات البحث ،تعتمد الدراسة على حزمة متںوعة من وثائق ا رشيف العراقي للوزارات
ُ
والمؤسسات ذات الصلة بالجسور وادارتها .ولن تحرم الدراسة المعںية من الفرصة التي توفرها المصادر ا ولية
ُ
لرفدها بمعلومات تسهم الى حد معين في تطويرها وا حاطة بالعديد من اشكالياتها..
Keywords: Fallujah, Modern History, Pontoon bridges, Toll tax regulation.

اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﻤﻔﺘﺎﺣﻴﺔ :الفلوجة ،تاريخ حديث ،جسور عائمة ،تںظيم ضريبي

اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ:
تاريخيا اقترن تںصيب الجسور العائمة على ںهر الفرات في الفلوجة بمدى ازدهار خط التجارة الدولية المار عبر
الںهر .فقد كان هذا الخط يبدأ من المںاطق السورية المطلة على ساحل البحر المتوسط ،ثم يتوقف في الفلوجة
ليتحول إلى خط بري محطته الرئيسة العاصمة العراقية بغداد ،حيث يمضي من هںاك باتجاهات مختلفةُ .ويعزى
هذا ا زدهار ،في الواقع ،إلى الثورة الصںاعية في أوربا ،وحاجة ا قطار ا وربية ل سواق لتصريف مںتجاتها،
والحصول على المواد الخام ،والهيمںة على الممرات ا ستراتيجية.
ففي عهد الملكة البريطاںية اليزابيث ا ولى ) (١٦٠٣-١٥٣٣توافد العديد من التجار ا ںكليز في رح ت تجارية
إلى ب د الشرق ليسلكوا الطريق الںهري للفرات بدأ من سواحل البحر المتوسط في سوريا واںتهاء بالفلوجة ).(١
ومع إںه كان هںاك اعتقاد سائد لدى بعض المؤرخين في أن تطور الدور التجاري للفلوجة في العصر الحديث يعود
للقرن السادس عشرّ ،
لكن ںصا في كتاب صادر في لںدن في عام  ١٨٥٧يوضح بج ء إن الفلوجة لها دور واسع
ومميز على الخارطة التجارية الدولية مںذ القرن الخامس عشر ،اي حتى قبل أن يصبح العراق تحت السيادة
العثماںية .فخ ل هذا القرن كان على ما يبدو تقليدا أن يحمل التجار بضائعهم إلى بيره جك ) (٢في حلب آںذاك،
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ا ن في تركيا ،لكي يؤجروا وسائط ںقل ںهري تأخذهم إلى أسفل الفرات .وفي تلك ا ثںاء كان التجار يبقون في
ْ
بيره جك لغاية أن يتجمع لديهم اسطول صغير من المراكب ثم يشرعوا بعد ذلك برحلة ںهرية إلى الفلوجة ).(٣
ومںذ مطلع القرن السادس عشر فصاعدا تدفق التجار والبضائع على الفلوجة التي كاںت يومذاك مجرد قرية
صغيرة .وفي هذا الصدد حظ أحد المستكشفين البريطاںيين اثںاء تواجده في بيره جك في الںصف ا ول من
ُ
القرن التاسع عشرّ ،إن هںاك العشرات من ّ
العبارات والقوارب وكذلك القوافل التي ق ّدر جمالها بںحو خمسة
ا ف قد تكدست في هذه المديںة باںتظار مغادرتها الى مںاطق الفرات ا على ومن ثم الفلوجة ) .(٤لذا غرابة إن
ُ ّ
المطرد لحركة التجارة العالمية
وصفت الفلوجة في عام  ١٨١٨بأںها "ميںاء بغداد الحالي" ) .(٥ولقد ترتب على الںمو
ّ
المارة بالفلوجة ،ان ظهرت الحاجة الماسة لتںصيب جسور تربط ضفتيها على الفرات .وفي الواقع إن الجسور
ُ
التي ّ
ںصبتها الدولة العثماںية على ا ںهار الكبيرة في المدن العراقيةُ ،ع ّدت دائما جسور قوارب عائمة تستخدم
ل غراض العسكرية والتجارية معا.
ّ
أما عن آلية تصميم وتںصيب الجسور العائمة في المدن العراقية في العهد العثماںي ،ومںها جسر الفلوجة ،فإںها
ُ
ُ
ُ
كاںت تتماثل تقريبا في الخطوط العامة .شيدت الجسور من قوارب تثبت الواحدة إلى جںب ا خرى ،ثم ترصف
عليها ألواح خشب مطلية بالقار ،ثم يجري تأمين الواحد مںها ل خر بواسطة مواد رابطة .ويتم ا مساك بعموم الجسر
ً
ُ
موقعيا من خ ل كاب ت متيںة تربط بشكل راسخ بضفتي الںهر ،فيما يتم وضع المرآسي للجسر عںد مجرى الںهر.
عموما ،فإن أغلب الجسور الںظامية العائمة قد ُصممت بطريقة يںفتح من خ لها مقطعها ا وسط ،الذي يضم
ّ
بعضا من القوارب ،ليسمح بمرور المراكب البخارية وبعض المراكب المحلية الكبيرة والصغيرة .وعمليا فإن كل
ُ
الجسور العائمة التي ں ّصبت على ںهري دجلة والفرات اثںاء العهد العثماںي في مدن عراقية عدة بيںها الفلوجة ،قد
اعتمدت آلية التصميم والتںصيب آںفة الذكر ).(٦
ّ
وقد لوحظ إن أغلب هذه الجسور التي تعود إلى المرحلة العثماںية كاںت تںاسب فقط الںقل على ظهور
ّ
الحيواںات وليس العج ت المدولبة ) .(٧على أي حال ،فإںه بحسب دراسة استخباراتية أعدتها هيئة ا ركان
ّ
العامة في الهںد في عام  ١٩١٥عن الطرق في ب د شبه الجزيرة العربية ،فإن جسر الفلوجة العائم ،القائم على موقع
من الںهر بعرض  ١٢٠ياردة ،كان يتكون من  ١٧قاربا ،فيما وضعت اثںين أو ث ثة قوارب جاںبا كاحتياط لحا ت
الطوارئ ).(٨
وبخ ف الجسور الحديدية وا سمںتية الحديثة التي من مواصفاتها المميزة المتاںة والقوة ومقاومة عوامل
ً
ّ
ُ
الطبيعة لفترة طويلة ،فإن جسور القوارب العائمة التي ں ّصبت على ںهر الفرات في الفلوجة كاںت تتطلب أحياںا
ً
ّ
اص حا متواص وأحياںا أخرى استبدا تاما ،ن الفيضاںات السںوية كاںت تحطم أجز ًاء مںها أو تجرفها كليا.
ولذلك ںحن ليس لديںا ،في الواقع ،تاريخ واحد ثابت لتأسيس الجسور العائمة ،بل لديںا تواريخ متںوعة لجسور
متعددة .فعلى سبيل المثال
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 .(٩) ١٦٢٦وفي عام  ،١٧٨٦اثںاء العهد المملوكي ،كان هںالك عمليات عسكرية ضد مںاوئين للسلطة .وقد اتخذت
تلك العمليات الفلوجة قاعدة عسكرية لها .وقد تطلب ا مر اقامة جسر عںد الفلوجة لعبور القطعات العسكرية
إلى الضفة ا خرى للفرات ) .(١٠وفي رحلته التي قام بها في عام  ،١٨٢٢أشار )

بن السيد أحمد الحسيںي(

المعروف بـ)المنشئ البغدادي( إلى وجود جسر قوارب في الفلوجة في العام المذكور ) .(١١وفي قاموس جغرافي
بريطاںي صادر عام  ١٨٥٦ترد اشارة إلى قلعة الفلوجة ،العائدة لباشوية بغداد والواقعة على الفرات ،ويتم العبور
ّ
إليها بجسر قوارب ) .(١٢وخ فا لما هو متداول اليوم في مواقع التواصل ا جتماعي بأن آخر جسر قوارب في
ُ
ّ
ّ
الفلوجة في العهد العثماںي قد انشأ في عام  ،١٨٨٥فإن هںالك معلومة تاريخية موثقة تبين بأن انشاء هذا الجسر
ّ
قد بدأ في عام  ١٣٠٣هجرية ،وأن العمل به اكتمل في السںة ذاتها ،وتحديدا بتأريخ  ٢٧جمادى ا خرة ١٣٠٣
)الموافق  ١ںيسان .(١٣) (١٨٨٦
وعلى غرار ا جور والرسوم التي كاںت ُتجبى عن استخدام الجسور العائمة ّ
والعبارات التي توزعت جغرافيا في
ُ
الممتلكات الخاضعة للحكم العثماںي ،كاںت هںاك أيضا أجور تستوفى عن عبور ا شخاص والحيواںات ووسائط
الںقل والبضائع من خ ل جسر الفلوجة الذي ربط المديںة بالضفة ا خرى للفرات ،أو استخدام ّ
العبارات والقوارب
للوصول إلى ضفتي الںهر .فعلى سبيل المثال ،دفع رحالة بريطاںي في ربيع عام  ١٨٩٠مبلغ مجيدي عثماںي واحد

)(١٤

وںصف مجيدي عثماںي آخر كبخشيش ،عن عبور التختروان ) (١٥الذي يقله ،وث ثة من المساعدين ،وستة بغال،
وحمار واحد ،من ضفة الفرات المقابلة للفلوجة إلى الضفة ا خرى ).(١٦

اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﻀﺮﻳﺒﻲ ﻟﻠﺠﺴﺮ ﻲﻓ اﻟﻌﻬﺪ اﻟﻤﻠﻜﻲ ١٩٢٦-١٩٢١
بلغ التںظيم ا داري والضريبي للجسر العائم في الفلوجة ذروة تطوره أثںاء فترة العهد الملكي .فمںذ عام  ١٩٢١تولت
وزارة الداخلية ومتصرفية لواء الدليم وبلدية الفلوجة مسؤولية الجسر وا شراف عليه .وأول متطلب لذلك التںظيم
كان التحديد القاںوںي هلية الملتزم وشروط التزام الجسر .فبموجب وثيقة المزايدة للجسر التي اصدرتها بلدية
ّ
الفلوجة ،فإن المزايدة قد تحددت في المدة بين  ٢٠تشرين الثاںي و ٥كاںون ا ول  .١٩٢١ولكي يكون الملتزم مؤه
ْ
ْ
لرسو المزايدة عليه ،كان يتطلب فيه بعض المواصفات ،وأبرزها أن يكون من اصحاب الثروة وا م ك ،وأن يقدم
ّ
كفي له يضمںه بمبلغ  ٥ا ف روبيةُ .ويفهم من فقرات وثيقة ا لتزام إن ا ماںة والوفاء با لتزامات كاںت أحد أبرز
ْ
المؤه ت المطلوبة في الملتزم .فمث  ،كان عليه أن يدفع اقساط بدل ا لتزام إلى بلدية الفلوجة بشكل مںتظم،
ْ
ُ
ّ
وأن ُيؤخر الدفع ،ولو ليوم واحد ،وإ تستوفى مںه غرامة .كما بينت شروط المزايدة بأںه لن ُيسمح للملتزم ،إ
إذا قبلت الحكومة بأعذاره ،بتقليل بدل ا لتزام.
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ْ
ّ
ںصت شروط المزايدة أيضا على أن تكون إدارة الملتزم للجسر غاية في الكفاءة والس مة والمسؤولية .لذا كان
ْ
لزاما عليه تعيين اشخاص مؤهلين دارة شؤون الجسر وحراسته .كما كان على الملتزم أن يعين ،بعد مصادقة
ْ
ْ
بلدية الفلوجة ،سبعة اشخاص ممن لديهم خبرة في إدارة الجسر ،وأن يدفع لهم الرواتب .كذلك توجب عليه أن
ْ
يعين حراسا لحراسة الجسر ليل ںهار .وترتب أيضا على الملتزم أن يعين اشخاصا لصياںة الجسر ومعالجة أي
ّ
)الجساريات( ،فيما يجب أن يتوفر لدى أحدهم المام
ںقص أو أضرار أو قطع في س سل الدعامات أو القوارب
ْ
تام بتفكيك الجسر وربطه .كما وعلى الملتزم أن ُيقدم تقريرا للبلدية إذا ما اںخفض مستوى الںهر أو زاد بالطريقة
ّ
ُ
التي قد تلحق الضرر بالقوارب .وكان مطلوبا من الملتزم أيضا ا ب غ عن أي مركب بخاري أو شختور يصطدم
بالجسر ،وأن يحول ،ولو حتى من قبيل المصادفة ،دون عبور سيارتين في ٍآن واحد من ضفتي الفرات .وإذا ما
ْ
تطلب الجسر التصليح ،فعلى الملتزم أن يصرف من بدل إلتزامه لغاية مائة روبيةّ .أما ما يزيد عن هذا المبلغ فيتم
ّ
صرفه من بلدية الفلوجةّ .أما فيما يتعلق برسوم العبور ،فقد ّ
ںصت شروط ا لتزام على إن رسوما يتوجب استيفائها
ّ
ْ ُ
عن " كل شيء يمر من فوق الجسر" .فض عن أن رسوما يجب أن تستحصل من المراكب والشخاتير ) (١٧التي
يتم قطع الجسر من أجل مرورها ).(١٨
وفي ملحق لوثيقة المزايدة ،عرضت بلدية الفلوجة جدولين تںظيميين لبدل الرسوم التي ينبغي استيفائها عن
عبور الجسر العائم في المديںة .وجميع هذه الرسوم قد تطلب استيفائها بالعم ت الهںدية المستخدمة في العراق
آںذاك ،وهي :الروبـية )كاںت تعادل  ١٦عاںة( ،والعاںة )تعادل  ١٢پـاي( ،والپـاي هو من أجزاء العاںة )ُ .(١٩وي حظ
ّ
على الجدول إن الرسوم توزعت على أربعة تصںيفات فئوية رئيسة) :الفئة ا ولى( -اشتملت على الحيواںات
المخصصة للںقل ،كالجمال والبغال والخيول والحمير .وهذه بدورها ُصںفت ثاںويا إلى حيواںات ّ
محملة وغير
ُ
ّ
ّ
ّ
ّ
المحمل  ٦پـايات ،فإن بقية
المحمل مںها مبلغ عاںة واحدة وعلى غير
محملة .وباستثںاء الحمير التي فرض على
ُ
ّ
ّ
المحمل) .الفئة الثاںية(
المحمل مںها ،وعاںة واحدة عن غير
الحيواںات قد فرض عليها رسما قدره عاںتين عن
حيواںات الحقل ،كا غںام وا بقار والجاموس .فباستثںاء ا غںام التي تقرر أن ُيجبى رسما قدره  ٦پـايات عن كلْ
ّ
ّ
المحمل مںها ،وعاںة واحدة عن غير
رأس مںها ،فإن ا بقار والجاموس توجب أن ُيجبى رسما قدره عاںتين عن
ّ
المحمل) .الفئة الثالثة(  -اشتملت على وسائط الںقل المدولبة وغير المدولبة ،وتحديدا العربات والتخترواںات
والسيارات .فبموجب الجدول ،تقرر ْأن ُيستوفى رسما قدره روبية واحدة وعاںة واحدة عن كل عربة ّ
محملة ،و١٠
ْ
ّ
المحملة .فيما توجب استيفاء رسم قدره  ١٠عاںات عن كل تختروانّ .أما السيارة فتقرر :أن ُيستوفى
عاںات عن غير
مںها روبية واحدة) .الفئة الرابعة( -وسائط الںقل الںهري ،وتشتمل على المراكب الكبيرة والمتوسطة والصغيرة
والشخاتير الكبيرة والصغيرة .فطبقا للجدول ،فقد تقرر استحصال رسم قدره روبية واحدة وأربع عاںات عن كل
مركب كبير ،و ١٥عاںة عن كل مركب متوسط ،و ١٠عاںات عن كل مركب صغيرّ .أما الشخاتيرُ ،فيستحصل عن
الكبير مںها مبلغ  ١٠عاںات وعن الصغير خمس عاںات ).(٢٠
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ْ
لقد كان من المتوقع أن يجلب جسر الفلوجة العائم عوائد كبيرة من رسوم العبور تحقق مںفعة قصوى للملتزم
بعدما اصدرت دائرة ا شغال العامة في بغداد أمرا قضى بمںع المرور من معبر سن ّ
الذبان في الحباںية للذهاب
ْ
إلى الرمادي ،وأن تستخدم كل وسائط الںقل التي تقل مسافرين وجهتهم الرمادي جسر الفلوجة حصريا ).(٢١
وبسبب تصاعد أهمية الجسر والفائدة المرجوة من رسوم العبور ،ارتفع مبلغ الضمان أو البدل الںقدي لتزام
الجسر ،لغاية أواخر شهر تشرين الثاںي  ،١٩٢١إلى إثنتي عشر ألف روبية

)(٢٢

على أية حال ،رست مزايدة التزام جسر الفلوجة العائم في كاںون ا ول  ،١٩٢١على المدعو داود بن سليمان
الشايع ،من أهالي هيت ،مقابل مبلغ قدره ) ١٢١٠٠اثںا عشر الف ومائة روبية( .وبمقتضى كفالة مسجلة ومصدقة
ْ
عںد كاتب عدل بتاريخ  ٩كاںون ا ول  ،١٩٢١تعهد الشايع أن يسلم وبدون تأخير عائدات رسوم جسر الفلوجة لعام
 ١٩٢١والمقدرة بـ  ١٢١٠٠روبية إلى بلدية الفلوجة على شكل أقساط موزعة على إثںي عشر شهرا .كما تعهد الشايع
با يفاء بكل الواجبات التي ّ
ںصت عليها شروط المزايدة ،ومن بيںها تحمله الشرط الجزائي في حال تعرض الجسر
وملحقاته للضرر ،أو إذا تأخر في تسديد أقساط العوائد عن رسوم الجسر .ولدعم تعهده بصورة قاںوںية ،وضع الشايع
ںصف ملكه من بستان كان عائدا له في مںطقة ّ
الـگباںية ) (٢٣في هيت ،والذي قيمته  ٨٠٠٠روبية ،كضمان لتامين
هذه الكفالة ).(٢٤
مثلت حصة ا يرادات العائدة من رسوم العبور للجسر مصدرا مهما لتمويل ميزاںية بلدية الفلوجة السںوية
والشهرية .ويوضح الجدول التالي النسب المئوية يرادات الجسر في ا يراد الكلي السںوي لبلدية الفلوجة.
ا يراد الكلي السںوي لرسم عبور الجسر )بالروبية الهںدية( في ميزاںية بلدية الفلوجة ل عوام من ١٩٢٦-١٩٢١
ﺳﻨﺔ اﻟﻤﯿﺰاﻧﯿﺔ

اﻻﯾﺮاد اﻟﻜﻠﻲ ﻟﻠﺒﻠﺪﯾﺔ

اﯾﺮاد رﺳﻢ اﻟﻌﺒﻮر

ﻧﺴﺒﺔ رﺳﻢ اﻟﻌﺒﻮر

1922 1921
-

15170

7660

% 50

1924 1923
-

15043

5266

% 35

1926 1925
-

35807

2149

%6

)(٢٥

ّ
ويظهر الجدول إن السںوات من  ١٩٢١الى  ١٩٢٤شهدت ازدهارا كبيرا في ايرادات رسوم العبور لجسر الفلوجة.
ّ
لكن هذا ا زدهار قد تراجع حقا جراء تںامي مصادر تمويل جديدة لبلدية الفلوجة ،فض عن أن الجسر كمنشأة
خدمية واقتصادية تدر ارباحا ،قد تعرضت ادارته لمشاكل كبيرة وصياںته لتقصيرات دائمة.
ّأما حصة ا يرادات الشهرية لرسم عبور الجسر في ميزاںية بلدية الفلوجة الشهرية فهي كما موضحة في الجدول
التالي شهر مںتخبة من سنتي  ١٩٢٠و.١٩٢٤
ا يراد الكلي شهر مںتخبة لرسم العبور)بالروبية الهںدية( في ميزاںية بلدية الفلوجة
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اﻟﺸﮭﺮ واﻟﺴﻨﺔ

اﻻﯾﺮاد اﻟﻜﻠﻲ ﻟﻠﺒﻠﺪﯾﺔ

اﯾﺮاد رﺳﻢ اﻟﻌﺒﻮر

اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺌﻮﯾﺔ

ﻛﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ 1920

2272

441

%19.4

ﻛﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ 1924

14735

5266

% 35.7

اذار 1924

14140

5266

% 37.2

ّ
وفي هذا الصدد ،لوحظ إن ايراد رسم العبور لشهر كاںون الثاںي  ١٩٢٠قد إحتل المرتبة ا ولى بين الواردات
ا خرى لميزاںية بلدية الفلوجة .وجاء بعده في المرتبة إيراد ايجارات  ١٥مح  ،ثم عوائد البصواںية للمح ت
)حراسة المح ت( .وأحتلت ايرادات رسم العبور المرتبة ا ولى أيضا في ميزاںية بلدية الفلوجة لشهر اذار ،١٩٢٤
تلتها واردات رسوم البصواںية ،ثم واردات رسوم ا سكله )ا رضية( ).(٢٧
ُ
أسهمت الرسوم الضريبية التي كاںت تجبى في الفلوجة ںظير عبور الجسر العائم فيها إلى حد كبير في تغطية
ںفقات البلدية في مجا ت مختلفة .فبمثل هذه الواردات وغيرها غطت البلدية رواتب ومخصصات الموظفين
والمستخدمين ،ورواتب الحراس ،وإشغال البلدية العامة ،وتںظيم الطرق ،ومصاريف الشؤون الصحية والتطهير،
ّ
والمعوزين ،وكذلك مصاريف الدفن للفقراء ).(٢٨
وإعاںة المحتاجين
ُ
لم يجر التحصيل الضريبي لرسم العبور دوما بشكل مںتظم كما خطط له .فقد تركت العديد من التقصيرات
وا خفاقات ذات الصلة بصياںة الجسر وشروط ا لتزام تداعياتها السلبية على إدارة الجسر وجدواه ا قتصادية.
ّ
ّ
فعلى سبيل المثال لوحظ إن هںاك شكاوى من أن جسر الفلوجة العائم كان متهالكا ويتطلب صياںة تامة لتامين
انسيابية اںتقال المسافرين والبضائع ووسائط الںقل والدواب والقوافل عبر ضفتي الفرات .ففي رسالة بعثت بها
ّ
متصرفية لواء الدليم إلى وزارة الداخلية بتاريخ  ١٧اذار  ،١٩٢٣بينت المتصرفية إن جسر الفلوجة العائم قد
ّ
تعرضت بعض اجزائه إلى ضرر كبير جراء العبور المتزايد للسيارات إلى الرمادي أو سوريا .وبينت الرسالة إن
مدير بلدية الفلوجة طالب بصرف مبلغ  ٢٠٠٠روبية لشراء ا خشاب ال زمة لتصليح الجسر "الذي أصبح المرور
عليه خطيرا " بسبب تلف معظم اخشابه .وامل متصرف لواء الدليم ا سراع بصرف المبلغ المذكور من ودائع
بلدية الفلوجة ) ،(٢٩ولم ُيلمس من رد وزارة الداخلية على رسالة متصرفية الدليم أية استجابة سريعة أو مبادرة
مسؤولة لمعالجة وضع الجسر الطارئ هذا .ففي جواب سكرتير وزارة الداخلية على كتاب متصرفية الدليم المذكور
ْ
أع ه ،اشارت السكرتارية الى اںها لم تجد في ميزاںية بلدية الفلوجة اي اعتماد عمال الجسر ،وإںه ينبغي اجراء
ْ
ّ
كشف على الجسر من قبل مهںدس مختص ،وإن ما يحتاجه التصليح من مبالغ يجب أن ُيدرج في ميزاںية عام
ّ
 .(٣٠) ١٩٢٤-١٩٢٣على أية حال ،فإن وضعا للجسر بهذا الشكل المتداعي كان من شأںه التأثير على حركة المرور
أو  ،والتحصيل الضريبي للعبور ثاںيا ،وعلى إسهام ايرادات الجسر في ميزاںية بلدية الفلوجة ثالثا.
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ولم يكن وضع الملتزمين للجسر بأفضل حال مںه .فلقد عاںى ملتزمو الجسر وكادر ادارته والعاملين فيه من
اشكاليات عدة ںاجمة عن بعض الشروط القاسية ل لتزام ،وعدم الجدوى ا قتصادية الكبيرة للجسر بسبب ںقص
الصياںة وكلفتها العالية .وفي هذا المجال لديںا اںموذجا بارزا لملتزم الحق به ا لتزام خسائر مادية جسيمة .فداود
بن سليمان الشايع الهيتي الذي سبقت ا شارة إليه ،كاںت ورطته مع التزام جسر الفلوجة العائم باهظة الثمن
ّ
وعلى ںحو مأساوي .ومن يطلع على استعداد الشايع الحماسي لعقد التزام الجسر وضماںه في عام  ١٩٢١يأسى كثيرا
ّ
للمصير المؤسف الذي آلت إليه آماله في جںي أرباح طائلة من عوائد رسوم العبور .ففيما يبدو أن الشايع جابه
في مںتصف مدة ا لتزام مشاكل عدة على صلة بوضع الجسر حالت دون تسديده ا قساط في وقتها المحدد.
ْ
وقد سارع مجلس بلدية الفلوجة إلى فسخ عقد التزامه ،لكن بعد أن تدخلت وزارة الداخلية في ا مر أعطت
ُ
بلدية الفلوجة بعض الرسوم التي تستوفى من العبور إلى الملتزم حتى يتمكن من دفع ا قساط ) .(٣١ومع ذلك
ّ
فإن مشكلة الشايع مع إلتزام الجسر بقيت قائمة ،إذ لم يستطع سداد ا قساط السںوية لمبلغ ا لتزام ،لذلك تمت
تصفية الديون التي بذمته من خ ل بيع ںصف ملكيته في البستان الذي ضمن به التزامه لبلدية الفلوجة .ففي
هذا الصدد تظهر لديںا في مدد تالية استمرت لغاية عام  ١٩٢٦اشارات عن تصفيات م ك الشايع في هيت عن
الديون المترتبة عليه .فعلى سبيل المثال ،كان هںاك في شهر الميزاںية للعام  ،١٩٢٥-١٩٢٤مبلغا قدره  ١٩٠٠روبية
هي من بدل ام كه في هيت عن ںقضه لتزام الجسر لعام  .(٣٢) ١٩٢٢كما ورد في بيان الواردات لبلدية الفلوجة
لشهر شباط  ١٩٢٤مبلغا قدره  ١٦٠٠روبية عن ديون بذمة الشايع مقيدة باسم بلدية الفلوجة ) .(٣٣واخر اشارة عن
ّ
ديون الشايع وردت في بيان عن الواردات لدائرة بلدية الفلوجة عن شهر الميزاںية للعام  ،١٩٢٦-١٩٢٥اوضحت إن
هںاك مبلغا قدره  ٢٧روبية هي من الديون التي بذمة ملتزم جسر الفلوجة العائم لعام .(٣٤) ١٩٢٢
ّ
ويبدو إن مشاكل الجسر القديم المزمںة وںقص صياںته دفعت ببلدية الفلوجة إلى بيعه واستبداله بآخر جديد
ُ
ں ّصب في عام ُ .١٩٢٤ويستدل على ذلك من خ ل اشارة وردت في رسالة موجهة من إدارة متصرفية الدليم إلى
وزير الداخلية بتاريخ  ٥تموز  ،١٩٢٤تبين ان قسم محاسبة الرمادي استلم مبلغا قدره  ٦٠٠٠روبية عن بقية قيمة
الجسر العائد لبلدية الفلوجة ) .(٣٥ويتضح من بيان للواردات الشهرية لبلدية الفلوجة عن شهر الميزاںية للعام
ّ
ّ
 ،١٩٢٦-١٩٢٥إن الجسر القديم قد تم بيعه إلى دائرة ا شغال .إذ ورد في البيان إن هںاك مبلغا قدره  ٢٢٢روبية
عن دين بذمة هذه الدائرة عن شرائها الجسر ).(٣٦
ومع ذلك بقيت مشاكل الجسر قائمة تلحق ضررا بمصالح الملتزمين .فعلى غرار الشايع ںجد ملتزما اخر غدا
ضحية التزامه للجسر مع بلدية الفلوجة .ففي عريضة مقدمة الى وزارة الداخلية التمس ملتزم رسوم جسر الفلوجة
العائم حوكي بن سلمان ،تخفيض مبلغ بدل ا لتزام المعقود مع بلدية الفلوجة ،وذلك ل ضرار المادية التي الحقها
به ا لتزام

)(٣٧
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اﻟﻤﻮاد وﻃﺮق اﻟﻌﻤﻞ:
يجب ان تحتوي على تفاصيل طريقة اجراء البحث والتحاليل ا قتصادية والمراجع المستخدمة التاريخية.

اﻻﺳﺘﻨﺘﺎﺟﺎت
اجما  ،إن جسر الفلوجة العائم الذي ورثته حكومة العراق الملكية من العهد العثماںي كان أحد أبرز الجسور
التي ّ
ںصبتها السلطات العثماںية على ضفتي الفرات ودجلة .لقد قدم عدد من هكذا ںمط من الجسور خدمات
ّ
ُجلى على امتداد قرون في مجال ربط ضفتي الفرات في الفلوجة ببعضها ،ع وة على ربط العراق بب د الشام
ّ
وتركيا العثماںية وما ورائهما .وفيما يبدو ،إن آخر جسر عائم للفلوجة كان يفتقر في فترة ما قبل العهد الملكي إلى
ّ
تںظيم ضريبي محكم لرسوم العبور .لذلك دشن جسر الفلوجة أثںاء هذا العهد أول ںمط رسمي مقںن ومبرمج
ّ
ومجدول للتںظيم الضريبي لتلك الرسوم.
وبغض الںظر عن كل العيوب والتقصيرات المرتبطة با داء ا داري والصياںة لجسر الفلوجة العائم ،فقد أسهم
الجسر في تعزيز متواصل لميزاںية بلدية الفلوجة ولغاية عام  ،١٩٣٢وهي سںة إںهاء خدمات الجسر العائم وافتتاح
الجسر الحديدي .وكما ّ
تبين لںا من خ ل عرض بعض البياںات الرسمية الشهرية والسںوية عن ميزاںية بلدية
الفلوجة ،فان ارقاما ونسب ذات صلة بعوائد رسوم الجسر قد احتلت مںزلة جديرة با عتبار في الميزاںية .وينبغي
ّ
ْ
أيضا أن ںأخذ في الحسبان إن ا شراف المںتظم على إدارة الجسر ورسوم العبور من خ ل التشاور والمراس ت
ّ
المشتركة بين وزارة الداخلية ومتصرفية لواء الدليم وبلدية الفلوجة قد مكن الجسر من رفع مستوى ادائه الخدمي
واطالة عمره ا فتراضي.

اﻟﻤﺼﺎدر واﻟﻤﺮاﺟﻊ
)اوﻻ( -اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻨﺸﻮرة
"دار الكتب الوطںية" )د.ك.و( ،ملفات وزارة الداخلية ،رقم الملف ،٣٢٠٥٠/ ٢٨٦ :موضوع الملف :بلدية الفلوجة،
وثيقة رقم ،٨٠/٢١٧ :كاںون الثاںي ١٩٢٠؛ وثيقة رقم ،٤٤/١١٦ :تشرين الثاںي ١٩٢١؛ وثيقة رقم ٩ ،٤٤/١١٨ :كاںون ا ول
١٩٢١؛ وثيقة رقم ٧ ،٤٤/١١٧ :مايس ١٩٢٢؛ وثيقة رقم ١٣ ،٤٢/١١٤ :مايس ١٩٢٢؛ وثيقة رقم ،٧٥/١٨٨ :ميزاںية بلدية
الفلوجة للعام ١٩٢٢-١٩٢١؛ وثيقة رقم ٢٠ ،١٨/٦٨ :اذار ١٩٢٣؛ وثيقة رقم ،٤٤/١٥٣ :كاںون الثاںي ١٩٢٤؛ وثيقة رقم:
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 ،٤٣/١٤٨اذار ١٩٢٤؛ وثيقة رقم ،١٤٦/١٥١ :شهر الميزاںية للعام ١٩٢٥-١٩٢٤؛ وثيقة رقم ،٢٣/١٧٥ :شهر الميزاںية
للعام ١٩٢٥-١٩٢٤؛ وثيقة رقم ٥ ،٣٩/١٣٢ :تموز ١٩٢٤؛ وثيقة رقم ،٥/١٢ :شهر الميزاںية للعام ١٩٢٦-١٩٢٥؛ "د.ك.و"،
ملفات وزارة الداخلية ،رقم الملف ،٣٢٠٥٠/ ١٥٢٧ :موضوع الملف :بلدية الفلوجة ،وثيقة رقم ٢٢ ،٢٠/٦٣ :اذار
.١٩٢٥

)ﺛﺎﻧﻴﺎ( -اﻟﻜﺘﺐ واﻟﺼﺤﻒ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
) -(١الحسيںي،

بن السيد احمد ،رحلة المنشئ البغدادي ،ںقلها عن الفارسية عباس العزاوي المحامي ،شركة

التجارة والطباعة المحدودة ،بغداد.١٩٤٨ ،
) -(٢الخطيب ،مصطفى عبد الكريم الخطيب ،معجم المصطلحات وا لقاب التاريخية ،مؤسسة الرسالة،
بيروت.١٩٩٦ ،
)" -(٣العراق" )صحيفة( ،بغداد ،العددان  ٤٥٨و  ٢٣ ،٤٦٤تشرين الثاںي و ٣٠تشرين الثاںي ١٩٢١ ،على التوالي.
) -(٤العزاوي ،عباس ،تأريخ العراق بين احت لين ،المجلد الثامن ،١٩١٧-١٨٧٢ :طبعة جديدة ،منشورات مكتبة
الحضارات ،بيروت.٢٠٠٩ ،
) -(٥العزاوي ،عباس ،تاريخ الںقود العراقية من سںة  ١٢٥٨الى  ،١٩١٧شركة التجارة والطباعة ،بغداد.١٩٥٨ ،
) -(٦الكركوكلي ،رسول ،دوحة الوزراء في تأريخ وقائع بغداد الزوراء ،ںقله عن التركية موسى كاظم ںورس ،دار
الكاتب العربي ،بيروت.١٩٦٤ ،

)ﺛﺎﻟﺜﺎ( -اﻟﻜﺘﺐ واﻻﺻﺪارات اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ واﻟﻤﻌﺎﺟﻢ واﻻﺑﺤﺎث ﺑﺎﻟﻠﻐﺎت
اﻻﺟﻨﺒﻴﺔ:
(1)- ``A Complete Pronouncing Gazetteer or Geographical Dictionary of the World'',
Edited by J. Thomas M.D and T. Baldwin, J. B. Lippincott & Co., Philadelphia, 1856.
(2)- Andrew, W. P., Memoir on the Euphrates Valley Route to India, London: Wm. H.
Allen & Co., 1957.
(3)- Cameron, Verney Lovett, Our Future Highway to India, Macmillan and Co., London,1880.
(4)- Cowper, H. Swainson, Through Turkish Arabia, W. H. Allen & Co., London, 1894.
(5)- ``Handbook of Mesopotamia'', Vol. 1: General, 2nd Edition, Prepared on Behalf
of the Admiralty and War Office, London, 1918.
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(6)- Longrigg, Stephen Hemsley, Four Centuries of Modern Iraq, Clarendon Press,
Oxford, 1925.
(7)- Lorimer, J.G., Gazetteer of the Persian Gulf: Oman and Central Arabia, Vol. 2:
Geographical and Statistical, Superintendent Government Printing, Calcutta, 1908.
̇
̇
(8)- ``Redhouse Yeni Türkçe-Ingilizce
Sözlük'', 6 Baski, Sait Matbaasi, Istanbul,
1983.
(9)- Rennel, James, On the Expedition of Cyrus, in ``The British Review and London
Critical Journal'', Vol. XI, Baldwin, Cradock, and Joy, London, 1818.
(10)- ``Routes of Arabia'', By General Staff, India, Government Press, Simla, 1915.

:ﻫﻮاﻣﺶ اﻟﺒﺤﺚ
-W. P. Andrew, Memoir on the Euphrates Valley Route to India, London: Wm. H. (١)
Allen & Co., 1957, P. 17

 كاںت. وهي حاليا ضمن ممتلكات الدولة التركية، ميںاء ومديںة تجارية كاںت تابعة اداريا لو ية حلب العثماںية:( بيره جك٢)
 معروفة جدا للتجار البريطاںيين الذين في العادة يشترون مںها القوارب، خ ل عهد الملكة البريطاںية اليزابيث ا ولى،بيره جك
 وكان هدف أغلب التجار من الرحلة الوصول إلى الفلوجة.بأسعار مرتفعة لتأخذهم وبضائعهم مع تيار الںهر إلى جںوبي الفرات
 كاںت الرحلة بين بيره جك والفلوجة. حيث البصرة ومںها إلى الهںد، لكن البعض مںهم مضوا إلى أبعد من ذلك.ومںها برا إلى بغداد
 وحال. استخدم التجار في رح تهم تلك قوارب مخرت بهم باتجاه واحد مع مجرى الںهر. يوما في أفضل ا حوال١٦ تستغرق ںحو
ُ
 ںه كان من العسير جدا على ربابںة، خ فا سعارها ا صلية في بيره جك، كاںت تلك القوارب تباع بأسعار زهيدة،وصولها الفلوجة
Verney Lovett Cameron, Our Future : اںظر.القوارب الصعود بها مرة أخرى إلى أعالي الفرات ضد مجرى الںهر
Highway to India, Macmillan and Co., London, 1880, PP. 48-49
Andrew, Op.Cit., P. 28 (٣)
Cameron, Op.Cit., PP. 50-51 (٤)
James Rennel, On the Expedition of Cyrus, in ``The British Review and London (٥)
Critical Journal'', Vol. XI, Baldwin, Cradock, and Joy, London, 1818, P.120
J.G. Lorimer, Gazetteer of the Persian Gulf: Oman and Central Arabia, Vol. 2: Geo- (٦)
graphical and Statistical, Superintendent Government Printing, Calcutta, 1908, P. 828.
``Handbook of Mesopotamia'', Vol. 1: General, 2nd Edition, Prepared on Behalf of (٧)
the Admiralty and War Office, London, 1918, P. 270
``Routes of Arabia'', By General Staff, India, Government Press, Simla, 1915, P. 595 (٨)
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)Stephen Hemsley Longrigg, Four Centuries of Modern Iraq, Clarendon Press, (٩
Oxford, 1925, P. 61.

) (١٠رسول الكركوكلي ،دوحة الوزراء في تأريخ وقائع بغداد الزوراء ،ںقله عن التركية موسى كاظم ںورس ،دار الكاتب العربي،
بيروت ،١٩٦٤ ،ص .١٨٥
)(١١

بن السيد احمد الحسيںي ،رحلة المنشئ البغدادي ،ںقلها عن الفارسية عباس العزاوي المحامي ،شركة التجارة والطباعة

المحدودة ،بغداد ،١٩٤٨ ،ص ٩٨
)``A Complete Pronouncing Gazetteer or Geographical Dictionary of the World'', (١٢
Edited by J. Thomas M.D and T. Baldwin, J. B. Lippincott & Co., Philadelphia, 1856, P. 668

) (١٣عباس العزاوي ،تأريخ العراق بين احت لين ،المجلد الثامن ،١٩١٧-١٨٧٢ :طبعة جديدة ،منشورات مكتبة الحضارات ،بيروت،
 ،٢٠٠٩ص ٩٦
) (١٤المجيدي :عملة تعود لعهد السطان عبد المجيد ا ول ) .(١٨٦١-١٨٢٣وكان المجيدي الفضي يعادل  ٢٠قرشا .يںظر:
``Redhouse Yeni Türkçe-İngilizce Sözlük'', 6 Baski, Sait Matbaasi, İstanbul, 1983 ,P. 743.

) (١٥تخت روان أو التختروان :كلمة تركية عثماںية مكوںة من مقطعين تخت :وتعںي عرش أو كرسي العرش أو السيادة ،وروان:
ّ
وتعںي المتحرك أو المتںقل .وبهذا فإن التخت روان يعںي العرش المتحرك أو المتںقل .والتختروان هو عبارة عن صںدوق مستطيل
ذو أربعة أذرع يتم حمله بواسطة الرجال إذا كان التںقل لمسافة قصيرة .أما إذا كان التںقل لمسافة بعيدة فيجري ربط اذرع التختروان
إلى فرسين أو بغلين أو جملين .وكان المسؤول عن حركة التختروان السلطاںي العثماںي يسمى "تخت رواںجى"ّ .أما المسؤول الرئيس
ُ
عن التخت رواںجية في الب ط العثماںي فيسمى "تخت رواںجى باشى" .أںظر``Redhouse Yeni Türkçe-İngilizce :
 ;Sözlük'', Op.Cit., PP. 956, 1084-1085مصطفى عبد الكريم الخطيب ،معجم المصطلحات وا لقاب التاريخية،
مؤسسة الرسالة ،بيروت ،١٩٩٦ ،ص .١٠٢
)H. Swainson Cowper, Through Turkish Arabia, W. H. Allen & Co., London, 1894, P. (١٦
232.

ُ
) (١٧الشختور هو قارب مسطح القاع يبحر مع مجرى الںهر فقط .وقد استخدم على ںطاق واسع في العهد العثماںي وما بعده بين
بيره جك والفلوجة .وكاںت صںاعته قبل الحرب العالمية ا ولى تجري في ا غلب في بيره جك .لكن مںذ عام  ١٩١٤ازدهرت صںاعة
الشخاتير في أماكن عدة على الفرات ،مثل جرابلس ودير الزور وعاںه وهيت ،ستخدامها في دعم الخطوط العثماںية ل تصا ت.
وعادة ما كان العاںيون يتولون قيادة الشخاتير المحملة بالبضائع والذاهبة إلى أسفل الںهر ،ثم يتولون سحبها فارغة على طريق العودة.
وكاںت رحلة الشخاتير بين بيره جك والفلوجة تستغرق بين ںحو  ١٢يوما او  ٥٠يوما ،واحياںا اكثر .اںظر``Handbook of :
Mesopotamia'', Op.Cit., Vol. 1, P. 292.

) (١٨اںظر الفقرات من  ١الى  ١٦في الورقة الخاصة بالمزايدة في" :دار الكتب الوطںية" )سنرمز لها حقا د.ك.و( ،ملفات وزارة
الداخلية ،رقم الملف ،٣٢٠٥٠/ ٢٨٦ :موضوع الملف :بلدية الفلوجة ،وثيقة رقم ،٤٤/١١٦ :موضوع الوثيقة :مزايدة جسر الفلوجة ،تاريخ
الوثيقة :تشرين الثاںي ١٩٢١
) (١٩عباس العزاوي ،تاريخ الںقود العراقية من سںة  ١٢٥٨الى  ،١٩١٧شركة التجارة والطباعة ،بغداد ،١٩٥٨ ،ص .١٨٠
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)" (٢٠د.ك.و" ،ملفات وزارة الداخلية ،رقم الملف ،٣٢٠٥٠/ ٢٨٦ :موضوع الملف :بلدية الفلوجة ،وثيقة رقم ،٤٤/١١٧ :موضوع
الوثيقة :بدل الرسم )صورة طبق ا صل( ،تاريخ الوثيقة ٧ :مايس .١٩٢٢
)" (٢١العراق" )صحيفة( ،بغداد ،العدد  ٢٣ ،٤٥٨تشرين الثاںي .١٩٢١
)" (٢٢العراق" ،العدد  ٣٠ ،٤٦٤تشرين الثاںي.١٩٢١ ،
)ّ (٢٣
الـگباںية :مںطقة بساتين موازية لںهر الفرات في هيت ،حيث كاںت تمتد لعدة كيلومترات ثم تحول قسم كبير مںها حقا الى
بيوت .وقد امتازت بوجود الںواعير القديمة التي زالت اط لها قائمة لحد ا ن.
)" (٢٤د.ك.و" ،ملفات وزارة الداخلية ،رقم الملف ،٣٢٠٥٠/ ٢٨٦ :موضوع الملف :بلدية الفلوجة ،وثيقة رقم ،٤٤/١١٨ :موضوع
الوثيقة :صورة السںد المسجل عںد كاتب العدل ،تاريخ الوثيقة ٩ :كاںون ا ول ١٩٢١؛ "د.ك.و" ،ملفات وزارة الداخلية ،رقم الملف:
 ،٣٢٠٥٠/ ٢٨٦موضوع الملف :بلدية الفلوجة ،وثيقة رقم ،٤٢/١١٤ :موضوع الوثيقة :مراسلة بين متصرفية لواء الدليم ووزارة الداخلية
بتاريخ  ١٣مايس .١٩٢٢
) (٢٥بياںات الجدول اع ه مستمدة من" :د.ك.و" ،ملفات وزارة الداخلية ،رقم الملف ،٣٢٠٥٠/ ٢٨٦ :موضوع الملف :بلدية
الفلوجة ،وثيقة رقم ،٧٥/١٨٨ :موضوع الوثيقة :ميزاںية بلدية الفلوجة للعام ١٩٢٢-١٩٢١؛ وثيقة رقم ،١٤٦/١٥١ :موضوع الوثيقة :بيان
الواردات عن شهر الميزاںية لعام ١٩٢٥-١٩٢٤؛ وثيقة رقم ،٥/١٢ :بيان الواردات عن شهر الميزاںية للعام .١٩٢٦-١٩٢٥
) (٢٦بياںات الجدول اع ه مستمدة من" :د.ك.و" ،ملفات وزارة الداخلية ،رقم الملف ،٣٢٠٥٠/ ٢٨٦ :موضوع الملف :بلدية
الفلوجة ،وثيقة رقم ،٨٠/٢١٧ :موضوع الوثيقة :ا يراد العائد لبلدية الفلوجة عن شهر كاںون الثاںي ١٩٢٠؛ وثيقة رقم ،٤٤/١٥٣ :موضوع
الوثيقة :واردات بلدية الفلوجة عن شهر كاںون الثاںي ١٩٢٤؛ وثيقة رقم ،٤٣/١٤٨ :موضوع الوثيقة :الواردات الشهرية لبلدية الفلوجة
عن شهر اذار .١٩٢٤
) (٢٧ا سكله :كلمة تركية تعںي مرفأ او مكان يحط فيه الںاس أو البضائع من سفيںة أو قارب .اںظر``Redhouse Yeni :
Türkçe-İngilizce Sözlük'', Op.Cit., P. 550

)" (٢٨د.ك.و" ،ملفات وزارة الداخلية ،رقم الملف ،٣٢٠٥٠/ ٢٨٦ :موضوع الملف :بلدية الفلوجة ،وثيقة رقم ،٧٥/١٨٨ :موضوع
الوثيقة :ميزاںية بلدية الفلوجة للعام ١٩٢٢-١٩٢١
)" (٢٩د.ك.و" ،ملفات وزارة الداخلية ،رقم الملف ،٣٢٠٥٠/ ٢٨٦ :موضوع الملف :بلدية الفلوجة ،وثيقة رقم ،١٨/٦٨ :موضوع
الوثيقة :رسالة متصرفية لواء الدليم الى وزارة الداخلية رقم ،١٢٦٦ :المؤرخة في  ٢٠اذار ١٩٢٣
)" (٣٠د.ك.و" ،ملفات وزارة الداخلية ،رقم الملف ،٣٢٠٥٠/ ٢٨٦ :موضوع الملف :بلدية الفلوجة ،وثيقة رقم ،١٨/٦٨ :موضوع
الوثيقة :جواب وزارة الداخلية المؤرخ في  ٢٢مارت  ١٩٢٣على كتاب متصرفية الدليم بخصوص تصليح جسر الفلوجة
)" (٣١د.ك.و" ،ملفات وزارة الداخلية ،رقم الملف ،٣٢٠٥٠/ ٢٨٦ :موضوع الملف :بلدية الفلوجة ،وثيقة رقم ،٤٢/١١٤ :موضوع
الوثيقة :مراسلة بين متصرفية لواء الدليم ووزارة الداخلية بتاريخ  ١٣مايس ١٩٢٢
)" (٣٢د.ك.و" ،ملفات وزارة الداخلية ،رقم الملف ،٣٢٠٥٠/ ٢٨٦ :موضوع الملف :بلدية الفلوجة ،وثيقة رقم ،٢٣/١٧٥ :موضوع
الوثيقة :بيان مصاريف دائرة بلدية الفلوجة عن شهر الميزاںية للعام .١٩٢٥-١٩٢٤
)" (٣٣د.ك.و" ،ملفات وزارة الداخلية ،رقم الملف ،٣٢٠٥٠/ ٢٨٦ :موضوع الملف :بلدية الفلوجة ،وثيقة رقم :ب  ،موضوع الوثيقة:
بياںات الواردات لبلدية الفلوجة عن شهر شباط .١٩٢٤
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)" (٣٤د.ك.و" ،ملفات وزارة الداخلية ،رقم الملف ،٣٢٠٥٠/ ٢٨٦ :موضوع الملف :بلدية الفلوجة ،وثيقة رقم ،١٢ /٥ :موضوع
الوثيقة :بيان الواردات لبلدية الفلوجة عن شهر الميزاںية للعام .١٩٢٦-١٩٢٥
)" (٣٥د.ك.و" ،ملفات وزارة الداخلية ،رقم الملف ،٣٢٠٥٠/ ٢٨٦ :موضوع الملف :بلدية الفلوجة ،وثيقة رقم ،٣٩/١٣٢ :موضوع
الوثيقة :رسالة من ادارة متصرفية الدليم الى وزير الداخلية برقم  ،١٢٧٦٩مؤرخة في  ٥تموز  ،١٩٢٤عن توضيح صحة ا رقام العائدة
لحسابات بلدية الفلوجة.
)" (٣٦د.ك.و" ،ملفات وزارة الداخلية ،رقم الملف ،٣٢٠٥٠/ ٢٨٦ :موضوع الملف :بلدية الفلوجة ،وثيقة رقم ،٥/١٢ :بيان الواردات
لبلدية الفلوجة عن شهر الميزاںية للعام ١٩٢٦-١٩٢٥
)" (٣٧د.ك.و" ،ملفات وزارة الداخلية ،رقم الملف ،٣٢٠٥٠/ ١٥٢٧ :موضوع الملف :بلدية الفلوجة ،وثيقة رقم ،٢٠/٦٣ :موضوع
الوثيقة :كشف ا وراق المرسلة بالصورة ا صلية الى متصرف الدليم ،عريضة مقدمة من حوكي بن سلمان ملتزم الجسر بتاريخ ٢٢
اذار .١٩٢٥
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Abstract
Fallujah city is home to an outstanding number of national figures who played a glorious
role in city’s social and political history. One of those characters was Abdulaziz A’raym
who practiced along with his family, just from the beginning of his life, different activities
including but not limited to commerce and the management of agricultural land in the
rural areas of Fallujah. The fsmily’s high standard of living, as well as their generosity,
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Their mudheef (a tribal public reception hall) in Fallujah teemed with visitors from far and
near places. This lofty reputation gave Al-Arim family at the time a chance to assume
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high public positions in the Iraqi nation untill the overthrow of the Iraqi Hashemite
Monarchy.

Publishing services provided by

اﻟﻤﻠﺨﺺ

Knowledge E
Mansi Sh.Mohammed
Al-Muslat, PhD. This article is
distributed under the terms of
the Creative Commons
Attribution License, which
permits unrestricted use and
redistribution provided that the
original author and source are

ً
ً
ضمت الفلوجة العديد من الشخصيات الوطںية وا جتماعية التي لعبت دورا مشرفا في تاريخها الرسمي
 ومن هؤ ء السيد عبد العزيز آل عريم الذي مارس نشاطاته مع عائلته مںذ ںعومة اضفاره،وا جتماعي المعاصر
 وكان لمستواهم المعاشي المرتفع وكرمهم.سواء في التجارة ام في إدارة ام كهم الزراعية في ريف الفلوجة
 فكان مضيفهم في،حيںذاك سهل لهم المكاںة المرموقة التي بلغوها في المجتمع ا ںباري في الفلوجة والرمادي
 وهذه السمعة الطيبة اتاحت برز شخصياتهم في ذلك الوقت بتبوء.الفلوجة يعج بالقاصي والداںي من الضيوف

credited.
Selection and Peer-review under
the responsibility of the AICHS

 فلذلك استحقت. م١٩٥٨  تموز١٤ مںاصب مرموقة في الدولة العراقية حتى سقوط الںظام الملكي بقيام ثورة
ً
هذه الشخصية الوطںية المتميزة الكتابة عںها والتعريف بها باعتبارها رمزا من رموز رجا ت الفلوجة في تاريخها

Conference Committee.
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اﻟﺨﻠﻔﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ ﻟﻠﺴﻴﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﻋﺮﻳﻢ
ﻋﺎﺋﻠﺘﻪ.
ترجع اصول عائلة البو عريم الى فرع البكارة )نسبة الى ا مام
ابي طالب رضي

الباقر بن زين العابدين بن الحسين بن علي بن

عںه ،من عشيرة السادة البوبدران( ) (١في محافظة ا ںبار ،سكںت مديںة عںه محلة السدة

في ايامها ا ولى ومںها اںتقلت الى مدن لواء الدليم )ا ںبار حاليا( سيما الرمادي والفلوجة والصق وية،ثم اںتقل
قسم مںهم الى بغداد ،وفي مديںة الفلوجة ولد عبدالعزيز عام  ١٨٩١م ) ،(٢وفيها نشأ وتعلم في كتاتيبها ،وتملكت
عائلته بعد ذلك ا راضي الزراعية في ريف الفلوجة ،سيما في مںطقة ا زركية غرب الفلوجة التي اشتروها من
القائد العثماںي الفريق كاظم باشا ) (٣عام ١٩٠٩م بعد تركه العراق ورحيله الى استاںبول ،كما عمل عبد العزيز
مع عائلته في التجارة مع ب د الشام وغيرها ثم عملوا مشاركة مع التاجر اليهودي روبيل اغابابا الذي حصل من
البريطاںيين على امتياز ںقل المشتقات الںفطية من مستودع الفلوجة على ںهر الفرات الى المضخات الزراعية
المںتشرة بين هيت شما والمسيب جںوبا على ضفاف ںهر الفرات ،ثم اشترت عائلته ا متياز والمراكب الملحقة
بها من اليهودي المذكور بعد رحيله من العراق الى فلسطين المحتلة بعد السماح لهم بمغادرة الب د للراغبين مںهم
حسب قاںون اسقاط الجنسية العراقية لعام .(٤) ١٩٥٠
كسب عبد العزيز عريم وعائلته سمعة طيبة في الفلوجة وخارجها لكرمهم وتفاںيهم في خدمة المدںية واهلها،
ً
ً
وهذه السمعة الطيبة سهلت له تبوأ مںاصب عدة فيها ) ،(٥مںها مديرا لبلدية الفلوجة ،وبقي فيها حتى اصبح ںائبا
في مجلس الںواب العراقي عام  ،١٩٤٨واستمر فيه لعدة دورات متتالية الى ان قامت ثورة  ١٤تموز ١٩٥٨م ،حيث
احيل على التقاعد ،وتوفي بعد ثماںية أشهر من ذلك أي  ٧شباط عام  ١٩٥٩م.
كان لعبد العزيز عدد من ا خوة ،احدهم اخ شقيق هو )صالح علي عريم( وآخرين غير شقيقين هما )حسين
وحسن( واخت غير شقيقة هي )شفيقة علي عريم( وله اخوان آخران من والدته هما )جميل وهوبي( ابںا فهد
المشهداںي .اذ تزوج عبدالعزيز من زوجتين  ,ا ولى صبيحة

عبد الكريم اںجبت له ولدين هما عدںان وخالد،

وتوفيت عام  ١٩٥٥م،اما زوجته الثاںية فهي ںجية اسماعيل ابراهيم المشهداںي ،اںجبت له ولدين أيضا هما ابراهيم
وطارق مع اربع بںات ،هن )ذكرى،وبشرى ،ومںى ،وشذى( وتوفيت زوجة عبد العزيز الثاںية في الثالث والعشرين
َ
ً
شكيرة محمود ُ
داود،
من حزيران  ٢٠٠٦م .اما والد عبدالعزيز هو ا خر كان متزوجا من زوجتين ايضا ،ا ولى
وهي والدة كل من عبد العزيز وصالح ،ولدي علي عريم ،وتوفيت عام ١٩٤٩م ،اما زوجة علي عريم الثاںية فهي
س لة جوير ،والدة كل من )حسين وحسن وشفيقة( ).(٦
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دﻳﻮان آل ﻋﺮﻳﻢ
تعد الدواوين من حيث المبدأ ظاهرة اجتماعية ايجابية في العموم ،ترجع جذورها الى عمق التراث العربي متمث
بالمضيف او ديوان العشيرة الذي كان ملتقى فرادها ووجهائها وضيوفها حيث تںاقش فيه القضايا المهمة ذات
الع قة بالعشيرة او بغيرها ،وأستمر هذا التقليد الى يومںا هذا ،فكان ديوان آل عريم وغيره من الدواوين ) (٧ذات
ابعاد اجتماعية وثقافية وتربوية كبيرة ،أنشاها وجهاء المديںة وأغںياؤها في الغالب ،وتكون هذه الدواوين سيما
ً
ديوان البوعريم ،ابوابها ّ
مشرعة للجميع خصوصا ضيوف المديںة وعابري السبيل على مختلف مشاربهم .ومن
ا مثلة الحية على مكاںة ديوان البوعريم في الفلوجة ،استضافتهم في ديواںهم للشاعر العراقي الوطںي معروف عبد
ً
ً
ً
الغںي الرصافي الذي ںزل ضيفا عزيزا عليهم عام ١٩٢٨م ،وبعدئذ استقبلوه مںفيا من الحكومة العراقية وا ںكليز
ً
في بغداد عام )١٩٤١-١٩٣٣م( فض عن استضافتهم لعدد من شيوخ الديواںية الذين رافقوا السيد عبد الجبار عباس
الجسام الجميلي ،مدير شرطة الديواںية الى الفلوجة بعد احالته على التقاعد ،وقد دهش الضيوف من كرم البوعريم
في مضيفهم ).(٨

ﻧﺸﺎﻃﻪ اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ وﻣﻮاﻗﻔﻪ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
كان مںصب بلدية الفلوجة ) (٩ابان وقوع ا حت ل البريطاںي للمديںة في الثاںي والعشرين من اذار  , ١٩١٧يتو ه
السيد اسماعيل افںدي كںه ،الذي اضطر الى ترك مںصبه وتوارى عن ا ںظار بعد اںتهاء ثورة  ١٩٢٠في العراق لصالح
المحتل ،بسبب تأييده لتلك الثورة فخلفه في المںصب السيد عبد العزيز ݘلبي ) (١٠علي عريم  ,الذي حدث في
ً
اول توليه ،قدوم ا مير فيصل ابن الحسين الى بغداد مرشحا من قبل بريطاںيا في مؤتمر القاهرة في آذار ١٩٢١م
لتولي عرش العراق .وعںد وصوله بغداد جاءته الوفود العراقية من كل ا لوية ومںها لواء الدليم ،للترحيب بمقدمه،
وكان عبد العزيز افںدي عريم في مقدمة اعضاء وفد ںاحية الفلوجة الى بغداد المرحب با مير فيصل ) .(١١وعںد
توجه ا خير الى لواء الدليم من اجل حصوله على الدعم المطلوب لفوزه بالعرش العراقي ،فقد مر بالفلوجة التي
استقبلته بحفاوة بالغة ،وفي مقدمتهم مدير بلديتها عبد العزيز عريم ،الذي قام وعائلته بواجبات الضيافة ل مير
فيصل والوفد المرافق له .كما قامت بالشئ ذاته عائلة البوعريم في مديںة الرمادي ).(١٢
ويبدو ان خ فات حدثت بين عبد العزيز والبريطاںيين في امور كثيرة مںها طريقة ادارته لبلدية ںاحية الفلوجة،
وهذا اضطره الى تقديم استقالته التي قبلت من غير رغبة متصرف لواء الدليم السيد رشيد بك العمري الفاروقي،
الذي كان غير مقتںع بخلفه السيد ںجم العبد

الذي عين رئيسا للبلدية بالوكالة عام  ١٩٢٤م .وبسبب اخفاقاته

ا دارية والمالية في اعداد قوائم ا ںتخابات البرلماںية للمںتخبين ا وليين في الفلوجة في الثامن عشر من كاںون
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ا ول ١٩٢٤م كسائر مدن لواء الدليم ا خرى وباقي الوية العراق ،اضطر المتصرف الى تشكيل لجان تدقيق
سج ت ا ںتخابات لمرات عديدة ،ا ان السيد ںجم العبد مع اںه كان مقصرا في ا مر الموكل اليه ،فقد قدم
طلبا في الخامس والعشرين من مايس  ١٩٢٥الى مدير ںاحية الفلوجة عين الوردي افںديّ ،
خيره بين تعييںه
با صالة لمںصب رئاسة بلدية الفلوجة او قبول استقالته من مںصب الوكاله  ,وكرر الطلب مرة اخرى في الثالث
والعشرين من تموز  ١٩٢٥م  ,وبعد اط ع المتصرف على الطلب وجده فرصة ستعادة عبدالعزيز عريم الى
ً
المںصب بد من ںجم العبد لعدم قںاعته به و بغيره من مںتسبي البلدية الباقين ،ثم ضغط على عبدالعزيز
ً
ليبدي استعداده للعدول عن استقالته التي قدمها سابقا فيما اذا كلف برئاسة البلدية مجددا ) (١٣فكان للمتصرف
ما اراد واستحصل موافقة وزير الداخلية السيد رشيد عالي الكي ںي تمام اجراءات اعادة تعيين عبدالعزيز
عريم ) (١٤في هذا المںصب الذي استمر فيه لسںوات عديدة حتى عام ١٩٤٨م ،حيث اصبح ںائبا في مجلس
ً
الںواب العراقي .وبعد عودة عبد العزيز الى مںصبه السابق رئيسا لبلدية الفلوجة في الثالث عشر من آب ١٩٢٥م،
عمل على معالجة اخفاقات سلفه ،اذ اشرف بںفسه على اجراءات اںتخابات المںتخبين الثاںويين في الفلوجة في
كاںون ا ول١٩٢٥م ) ،(١٥كما تابع عمليات ا ںتخابات في المديںة في الدورات ال حقة ).(١٦
وتخللت فترة رئاسة عبدالعزيز عريم لبلدية الفلوجة الكثير من ا حداث السياسية في العراق ،مںها مشكلة
الموصل ) (١٧بين العراق وتركيا بشأن ادعاء كل مںهما بعائديتها له ،ووصلت تطورات القضية الى ان عرضت على
محكمة العدل الدولية في هاي في تموز  ١٩٢٥م ،ورافق هذا الحراك السياسي الدولي بشأن الموصل فعاليات
شعبية ووطںية في العراق كاںت الفلوجة واحدة من المدن ّ
السباقة في موقفها المعارض للمطالب التركية فكان
لرئيس بلديتها عبدالعزيز عريم دور بارز في حشد التأييد الشعبي لموقف الحكومة العراقية تمثل برفع برقيات
التأييد والتںديد بالمواقف التركية وادعاءاتها ،مںها البرقية التي رفعوها الى وزارة الداخلية في الثامن من شباط
١٩٢٣م بهذا الصدد ) ،(١٨وتوالت هذه المواقف الى ان حكمت المحكمة الدولية بالموصل لصالح العراق في
السادس عشر من كاںون ا ول .(١٩) ١٩٢٥
وكاںت هںاك مواقف وطںية اخرى للسيد عبدالعزيز عريم مںها اںه بعث برقية تعزية بفاجعة اںتحار رئيس
الوزراء العراقي عبدالمحسن السعدون ) (٢٠في الثالث عشر من تشرين الثاںي ١٩٢٩م )(٢١اذ بعث ببرقية تعزية
الى الحكومة والشعب العراقي يعزيهم بهذا المصاب ا ليم ،كما شارك في وفد لواء الدليم في حفل تأبيين الفقيد
الذي اقيم ببغداد في السابع والعشرين من كاںون الثاںي ١٩٢٩م ) .(٢٢وجاءت مںاسبة اخرى اثبت فيها عبد العزيز
عريم مكاںته وقوة شخصيته باستقباله مع ابن عمومته عبد المجيد ݘلبي عريم مدير بلدية الرمادي ،مع عدد آخر
من المستقبلين ،الملك فيصل بعد عودته من جولة اوربية وهبوطه في مطار الحباںية العسكري في ا ول من
تشرين ا ول ١٩٣٠م ) .(٢٣وفي مراسيم افتتاح فيصل بن الحسين جسر الفلوجة الحديدي في الخامس من ںيسان
١٩٣٢م ،فقد ّ
تميز السيد عبد العزيز عريم وعائلته في واجبات ا ستقبال والضيافة للملك والوفد المرافق له ).(٢٤
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وعںد وفاة ا خير في الثامن من ايلول عام ١٩٣٣م اثر مرض الم به  ,بعث عبد العزيزعريم برقية تعزية ںيابة عن
ً
اهالي مديںة الفلوجه الى ولي العهد غازي متمںيا له العمر المديد ) (٢٥واقام بالمںاسبة مأتم عزاء للفقيد في ديوان
بلدية الفلوجة ،وعںدما جرت مراسيم تتويج ا مير غازي ملكا على العراق مكان والده فقد بعث عبدالعزيز عريم
برقية تهںئة بأسم اهالي الفلوجة الى الب ط الملكي ).(٢٦
وهںاك موقف انساںي ووطںي آخر يحسب لعبدالعزيز عريم و هل الفلوجة هو استقباله واعاںته الشاعر العراقي
الوطںي المعروف عبدالغںي الرصافي عںد لجوئه الى الفلوجة على اثر خ ف سياسي له مع ںوري سعيد والبريطاںيين
الذين ابعدوه عن بغداد عام  ١٩٣٣فأختار الفلوجة ملجأ ُله لع قة قديمة له مع عبد العزيز عريم ترجع الى عام
 (٢٧) ١٩٢٨حيث اكرم مجيئه واسكںه في داره المطل على ںهر الفرات حتى رجوعه الى بغداد بعد مںتصف عام
١٩٤١م ،وبحق عبد العزيز عريم قال الشاعر معروف الرصافي )-:(٢٨

دﯾــــــــــــــــــــــــــــــــــﻮان آل ﻋــــــــــــــــــــــــــــــــــﺮﯾﻢ

ﺧﯿـــــــــــــــــــــﺮ اﻟـــــــــــــــــــــﺪواوﯾﻦ ﻣﺒﻨـــــــــــــــــــــﻰ

ﻋﻠــــــــــــــــــــــﻰ اﻟﻔــــــــــــــــــــــﺮات ﻣﻄــــــــــــــــــــــﻞ

ﯾﺤﻜﯿــــــــــــــــــــﮫ ﻓﯿﻀــــــــــــــــــــﺎ ً وﺣﺴــــــــــــــــــــﻨﻰ

ﻣـــــــــــــــــــــﺎ ﺟـــــــــــــــــــــﺎءه اﻟﻀـــــــــــــــــــــﯿﻒ إﻻ

أطــــــــــــــــــــــﺎل ﺷــــــــــــــــــــــﻜﺮا ً وأﺛﻨــــــــــــــــــــــﻰ

ﻣـــــــــــــــﻦ ﻗﺒـــــــــــــــﻞ ﻛـــــــــــــــﺎن ))ﻋﻠـــــــــــــــﻲ((

ﯾﻘـــــــــــــــــــــــﻮم ﻓﯿـــــــــــــــــــــــﮫ وﯾﻌﻨـــــــــــــــــــــــﻰ

واﻟﯿــــــــــــــــــــــﻮم ﺑــــــــــــــــــــــﺈﺑﻦ ﻋﻠــــــــــــــــــــــﻲ

ﻓﯿـــــــــــــــــــــــﮫ اﻟﻔﺨـــــــــــــــــــــــﺎر ّ
ﺗﻜﻨـــــــــــــــــــــ ـﻰ

ﺑﺸـــــــــــــــــــــــــــــــــﺮى ﻵل ﻋـــــــــــــــــــــــــــــــــﺮﯾﻢ

ﻓــــــــــــــــــــــﺬﻛﺮھﻢ ﻟــــــــــــــــــــــﯿﺲ ﯾﻔﻨــــــــــــــــــــــﻰ

واستمر السيد عبدالعزيز في مساعدته له حتى وفاة الرصافي في السادس عشر من آذار  ،(٢٩) ١٩٤٥التي
على اثرها بعث عبد العزيز برقية حداد نشرتها جريدة الب د بعددها الصادر في الثامن عشر من آذار ١٩٤٥م،
كذلك اقامته مجلس عزاء للفقيد في ديوان البوعريم في الفلوجة ،ليس هذا فحسب واںما قررت بلدية الفلوجة
ً
من عمل ںصب تذكاري للرصافي في الحديقة العامة المقابلة لمدخل جسر الفلوجة الحديدي قريبا من الدار التي
كان يسكںها ،ا اںه لم يںفذ بسبب اعتراضات عدد من المسؤولين على ذلك.
ّ
ُ
وحفاظا على اللحمة الوطںية وتوثيقا للروابط ا جتماعية مع كل العراقيين ترأس عبدالعزيز عريم وفد مديںة
الفلوجة في حزيران  ١٩٣٥الى مديںة الكاظمية ببغداد لحضور حفل تأبين ا ديب والشاعر العراقي عبدالمحسن
الكاظمي في اربعينية وفاته ،وقد رافقه في الزيارة ضيف الفلوجة الشاعر معروف الرصافي ).(٣٠
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وعںد وفاة الملك غازي على أثر حادثة اصطدام سيارته بعمود كهرباء في الحارثية ببغداد في الرابع من ںيسان
عام  ١٩٣٩بعثت الفلوجة برقيات تعزية الى اسرة الفقيد ،وكاںت مںها برقية رئيس بلدية الفلوجة عبدالعزيز عريم
التي وصفت الحادثة "بالكارثة العظمى التي فجعت ا مة العربية بها.(٣١) "...
ولم تكن هذه مواقفه فحسب ،واںما لم يترك عبدالعزيز عريم فرصة تمر ا واستغلها ثبات اعتزازه وتقديره
للعائلة المالكة ،فكاںت برقيته التي اظهرت مودته ومحبته لعبد ا له الوصي على عرش العراق بمںاسبة عيد مي ده
لعام  ،١٩٤٢اذ كان في مقدمة المهںئين من اهالي الفلوجة بالمںاسبة ) ،(٣٢وهذه َ
المودة والع قة الحميمة بين
الوصي وعائلة البوعريم ،دفعت الوصي والملك فيصل الثاںي ملك العراق ببعث برقية تعزية في آذار ١٩٥٥م لعائلة
البوعريم بوفاة السيد صالح علي عريم شقيق عبد العزيز عضو مجلس الںواب العراقي ).(٣٣
و يفوتںا وںحن ںختتم اعمال ومواقف السيد عبدالعزيز عريم ا يجابية على الصعيد الوطںي ،ما مقام به
من جهود حثيثة على مستوى مديںة الفلوجة ،مںها مشاركته الفاعلة في حملة توسعة الجامع الكبير في الفلوجة
مع ںخبة ﱠ
خيرة من اهاليها من امثال الساده )حامد الم حويش امام وخطيب الجامع المذكور وعلوان الںوري
ومهدي الطيار وحسن بيك واسماعيل الكاظم الراوي ،وغيرهم( ) ،(٣٤اذ كان عبد العزيز رئيس بلدية الفلوجة
احد ا عضاء البارزين النشطين في لجںة ا كتتاب لغرض جمع المبالع المالية ال زمة لتوسعة الجامع المذكور
هذا ،فض عن اهتمامه الكبير بأمور خدميه وترفيهيه متںوعه في المديںة ،مںها مساهمته في عضوية الهيأة ا دارية
لںادي الموظفين في الفلوجة في تشرين الثاںي عام  ١٩٣٦م ،كما كاںت له متابعة حثيثة لتںفيذ المشاريع الخدمية
ا خرى في المديںة ).(٣٥
ومع كل المواقف ا يجابية للسيد عبدالعزيز عريم رئيس بلدية الفلوجة ،ا اںها تخلو من اخفاقات رسمية،
مںها خ فه مع السيد خليل الحاج مهيدي عںدما تم تبليغه بترشيحه لعضوية المجلس البلدي في الفلوجة ،فقد
ُسحب هذا الترشيح ،ولعله تم بالتوافق مع القائمقام السيد بدري السويدي ومتصرف لواء الدليم ،وهذا ا مر اثار
ً
امتعاض خليل الحاج مهيدي الذي عده تجاوزا على حقوقه مع ان رئيس البلدية برر ذلك بان التبليغ كان خطأ،
ا اںه لم يقتںع بذلك التبرير ،ﱠ
وعده سوء قصد من رئيس البلدية تجاهه ،ودفعه ذلك الى رفع شكوى الى وزير
ً
ً
الداخلية ںاجي شوكت في شباط  ،(٣٦) ١٩٣٢كما ان هںاك موقفا سلبيا آخر يحسب على عبد العزيز ،هو خ فه
مع السيد عبد الحميد ﱠكںة الذي كان يملك ّ
حمام عام في محلة السراي في الفلوجة ،حيث ان رئيس البلدية سعى
الى هدم َ
الحمام بدعوى اںه آيل للسقوط ،مما فيه من المخاطر على الذين يستخدموںه ،وهو مافںده عبد الحميد
ً ً
ّكںة مستںدا ايضا الى تقرير الم حظ الفںي شغال لواء الدليم السيد ج ل عبد الحافظ ،المرقم  ٥٩في التاسع
عشر من كاںون الثاںي ١٩٣٦م ،وان عبدالحميد ّكںة يعد موقف عبد العزيز عريم هذا مكيدة لحاق الضرر به
لذلك قدم شكوى ضده الى وزير الداخلية رشيد عالي الكي ںي في الث ثين من حزيران من العام ںفسه ).(٣٧
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وفي عام ١٩٤١م وعںد حدوث المشاكل بين الحكومتين العراقية والبريطاںية ،بشان محاولة ا خيرة زج العراق في
اتون الحرب العالمية الثاںية )١٩٤٥-١٩٣٩م( ومعارضة الحكومة العراقية ذلك ادى في الںهاية الى الصدام المسلح
بيںهما في الثاںي من مايس ١٩٤١م ،ففي هذه ا حداث لم يتضح موقف عبد العزيز عريم مںها ،كما اسفر عن ذلك
قائممقام الفلوجة عبد الرزاق عدوة ،بمعارضته الشديدة للحركة .ولكن يمكن ان نستشف موقف عبد العزيز مںها
من خ ل دعم عشائر الفلوجة لها ،واںه ںزح من المديںة كسائر الںاس اذ ذهب الى بغداد وسكن في بيت لهم
في مںطقة ّ
الفحامة هںاك ،على ما رواه السيد عبد عبد الرزاق عريم ) .(٣٨وبعد اںتهاء المواجهة العسكربة
بين الجيش العراقي والقوات البريطاںية ،وعودة الںاس الى مںازلهم المتضررة ،طالب عبد العزيز الحكومة العراقية
بتقديم التعويضات للمتضررين من اهالي الفلوجة ،ببرقية له مع عدد من اهاليها بعثوها الى الحكومة المذكورة
).(٣٩
ً
ً
ً
كما ان هںاك موقفا آخر ُسجل عليه ايضا  ,هو اخفاقه في تقديم الخدمات البلدية للمديںة كما بدا ذلك واضحا
في اهمال المرافق العامة ،فكثرت المستںقعات في احياء المديںة وقرب جامع الحاج شاكر ّ
الضاحي وخلف دار
سكن قائممقام القضاء في المںطقة ںفسها ،وهذا المستںقع اطلق عليه اسم الںزيزة التي زال اسمها دارجا لحد
ا ن  ,فض عن المستںقع الكبير في شرق بستان البوعريم ،وكل ذلك كان مهم في المديںة وكان المفروض ان
يكون ردم تلك المستںقعات من اولى اولويات رئيس البلدية ،سيما اںها اصبحت بؤرة ںتشار البعوض وا وبئة
ً
كالم ريا مث  ،و ستفحال هذه الظاهرة واںتشارها فقد زارت صحيفة ا ستق ل ) (٤٠مواقع هذه المستںقعات
وكتبت عںها بأسهاب  ,بحيث لم تںفع معها تبريرات قائمقام قضاء الفلوجة من كون بعضها خارج امكاںية بلدية
الفلوجة ،مع ان المفتش ا داري عبد

مظفر أيد ذلك التبرير عںد تفتيشه للبلديه عام ١٩٤٥م ).(٤١

واںتهت خدمة عبدالعزيز عريم بصفته رئيس بلدية الفلوجة بعد فوزه باںتخابات مجلس الںواب في حزيران
عام  ١٩٤٨م،وترك المديںه مثقلة بالكثير من الںواقص الخدمية ،وفي مقدمتها ردم المستںقعات وتبليط الشوارع
والماء والكهرباء وما شابهها.

ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ ﻋﺮﻳﻢ ﻧﺎﺋﺒﺎ ﻋﻦ اﻟﻔﻠﻮﺟﺔ وﻟﻮاء اﻟﺪﻟﻴﻢ
بعد ان ّ
سن المجلس التأسيسي العراقي قاںون اںتخابات مجلس الںواب واقراره في آذار ١٩٢٤م  ,فقد شارك
السيد عبدالعزيز عريم في ترشيحات الدورة ا ںتخابية الحادية عشرة ) ١٧آذار  ١٩٤٧ــ  ٢٢شباط ١٩٤٨م( وفاز
ً
فيها اعتمادا على كفاءته وسمعة عائلتة )البوعريم(عموما فض عن الدعم الحكومي له سيما من بعض رجال
ً
الشرطة الذين شجعوا الںاس على التصويت له  ,ومںعتهم عمن سواه  ,وهذا ا مر سبب لغطا بين الںاس من
ً
ً
ان البرلمان القادم سيكون برلماںا مزيفا  ,وهذه السمعة السلبية على البرلمان دفعت حكومة السيد الصدر
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التي جاءت الى الحكم عام  ١٩٤٨م ان تقوم بحله في الثاںي والعشرين من شباط  ١٩٤٨استجابة للمطالبات
الشعبية وعملت ل عداد ںتخابات جديدة وسط دعوات واسعة بجعلها اںتخابات حرة وںزيهة ) (٤٢وقد رشح لها
ً
عدد من اهالي الفلوجة  ,كان عبدالعزيز عريم واحدا مںهم .وبعد ان اجريت اںتخابات الهيأة التفتيشية لمںطقة
الفلوجة ا ںتخابية في الرابع عشر من ںيسان  ١٩٤٨في بںاية محكمة الفلوجة وبحضور حاكم المںطقة السيد صادق
جعفر الخضيري الذي القى كلمة بالحاضرين مؤكدا على ضرورة اجراء اںتخابات ںزيهة ) (٤٣ثم جرى التصويت
للمرشحين ںتخاب ںائبين عن مںطقة الفلوجة والكرمة والصق وية في الثاںي عشر من مايس عام  ١٩٤٨م ،اشاد بها
مراقبو ا ںتخابات مشيرين الى التفاهم القائم بين ا دارة  -وفي مقدمتها السيد ںعيم ممتاز قائممقام قضاء الفلوجة
 وبين المرشحين  ,وافاد احد هؤ ء المراقبين بتقدم المرشح عبدالعزيز عريم في قائمة الصق وية ا ںتخابية ربمالدعم ا دارة له وتأثيرها على ا هالي هںاك لمصلحته ودفع قائممقام قضاء الفلوجة للںاس في هذا ا تجاه ،ويمكن
ان يحصل الشيء ذاته في المںطقة ا ںتخابية في الكرمة لو اعتراض الكثير من اهالي المںطقة وفي مقدمتهم
ً
الشيخ العباس الجسام شيخ عشيرة الجميلة )(٤٤فض عن المشادات ال مية التي حصلت بين المصوتين
الذين كاںوا يتعصبون اما لهذا او لذاك  ,بدوافع قبلية او سياسية او مصلحية وما شابه ذلك ). (٤٥
وادت هذه ا ضطرابات الى توقف ا ںتخابات في شعبة المحامدة في قرية الصق وية مؤقتا بتأثير السيد
ںعيم ممتاز قائممقام قضاء الفلوجة ) (٤٦وبعد اعادة ا ںتخابات في الخامس عشر من حزيران عام  , ١٩٤٨فاز
فيها السيد عبدالعزيز عريم الذي شكر كل من اسهم بفوزه من مشايخ الدليم واهالي الفلوجة ) (٤٧وتكرر هذا
ً
الفوز ايضا في الدورات ا ںتخابية ال حقة بںفس الطريقة وا سلوب .وقد اشار اليها القاضي عبدالوهاب الدوري
في شهادته امام محكمة الشعب عام  ١٩٥٨في محاكمة خليل ّكںه ) , (٤٨اذ افاد بأںه اثںاء عمله في الفلوجة
ً
جرت اںتخابات مجلس الںواب لمرتين ،ا ولى كاںت عام  ١٩٥٢والثاںية عام  ١٩٥٤واںه في ا ثںين معا ،كان يسمع
من الںاس عن التدخ ت الحكومية فيها وبما اںه كان قاضيا فقد تلقى العديد من الطعون بحيث اضطر لغاء
الهيئة التفتيشية المشرفة على ا ںتخابات .ومع كل ذلك فقد اعلن فوز كل من عبدالعزيز عريم وخليل ّكںه بعد
فرز ا صوات ،وان المرشحين ا خرين لم يخسروا ا ںتخابات فحسب بل خسرو معها حتى تأميںاتهم المالية
) (٤٩و يخفى بأن شهادة القاضي عبدالوهاب الدوري تعطي صورة واضحة عن طبيعية ا ںتخابات وعدم ںزاهتها
ً
حيںذاك ،ںه كان قاضيا مسؤو عن متابعة ںزاهة ا ںتخابات ولهذا السبب  ,فقد احجم الكثير عن الترشيح لها
ً
ںهم على يقين بأن الفائزين ّ
معدين سلفا  ,وفي مقدمتهم كان السيد عبدالعزيز عريم ،وا دل على ذلك ما حصل
في اںتخابات عام  , ١٩٥٤اذ لم يتقدم احد للترشيح امام مںافسة كل من عبدالعزيز عريم وخليل ّكںه  ,وعلى هذا
فقد فازا بالتزكية عن مںطقة قضاء الفلوجة ا ںتخابية حسب المادة  ٥٣من مرسوم اںتخابات الںواب رقم  ٦لسںة
 ١٩٥٢لعدم مںافسة احد لهما ).(٥٠
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وفي اںتخابات عام  ،١٩٥٧كان عبدالعزيز عريم احد المرشحين لمجلس الںواب وفاز هو وزميله خليل ّكںه
ً
ايضا بدعم حكومي وبعقد الصفقات المصلحية مع الخصوم ) (٥١وحصل الشئ ذاته في اںتخابات عام ،١٩٥٨
ً
حيث فاز ا ثںان بالتزكية ايضا لعدم وجود مںافسين لهما بعد انسحاب مںافسهما المرشح ابراهيم الحردان  ,وذلك
حسب المادة ) (٥٣من قاںون اںتخاب الںواب رقم ) (٥٧لسںة  ،(٣٤) ١٩٥٦وكان عبد العزيز عريم قد حصل فيها
ّ
على ) (٧٨صوت ،في حين ان مںافسه خليل كںة حصل على ) (٧٩صوت ) (٥٢ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ ﻋﺮﻳﻢ ﻲﻓ ﻣﺠﻠﺲ
اﻟﻨﻮاب

كان للسيد عبدالعزيز عريم حضور واضح في مجلس الںواب من خ ل طروحاته  ,ففي السابع عشر من تموز
 ١٩٤٨طرح على وزراء ا قتصاد والمعارف وا شغال والمواص ت ،وهم على التوالي كل من عبدالوهاب مرجان
ً
ً
والسيد ںجيب الراوي والسيد ج ل بابان ,طارحا وجهة ںظر ابںاء لواء الدليم وحاجتهم للخدمات  ,فض عن تذمره
من قلة التخصيصات المالية المخصصة للواء التي تتںاسب مع سعته وحاجة بلدياته الشديدة غراض التعمير
والتبليط.
وخاطب السيد عبدالعزيز عريم  ,وزير الداخليه مصطفى العمري في وزارة مزاحم الباجةجي ) ٢٦حزيران
 ٦ - ١٩٤٨كاںون الثاںي  (١٩٤٩بأن المبلغ المخصص للواء الرمادي ) (٢٠٠٠الفي ديںار تكفي لتبليط شارع واحد في
الفلوجة ،وعليه دعا الںائب الى ضرورة الموازںة بين حاجة اللواء ل عمار والخدمات وبين المبالغ المخصصة لها ,
ً
ً
وطالب بزيادة التخصيصات المالية المقررة للواء مستقب  .كما طالب الںائب ايضا بتخصيص مبلغ قدره )(١٠٠٠٠
عشرة ا ف ديںار لتبليط الشوارع الرئيسية في الفلوجة  ,سيما الطرق المؤدية الى سوريا التي تمر بالمديںة  ,اذ
يستخدمها الكثير من المسافرين ا جاںب ) (٥٣وبهذا الصدد ںقل الںائب عبدالعزيز عريم مطالبة اهالي الفلوجة
ً
بضرورة تبليط شوارع مدينتهم سيما بعد مماطلة وزارة الداخلية في ذلك  ,فأضطر الى طرح الموضوع مباشرة
على السيد عمر ںظمي وزير الداخلية في وزارة ںوري السعيد الحادية عشرة ) ١٥ايلول  ١٩٥٠ــ  ١٠تموز (١٩٥٢
اثںاء مںاقشات مجلس الںواب مع الوزير في الثاںي عشر من شباط عام  , ١٩٥١واجاب بمتابعة الوزارة للموضوع
واںه على تواصل تام مع وزارة المالية من اجل تخصيص المبالغ ال زمة لها .ومع كل ذلك لم يتحقق شيء مںه،
وأضطر الںائب بطرحه مجددا اثںاء مںاقشات ئحة قاںون المںهاج العام لمشاريع مجلس وزارة ا عمار في الثالث
والعشرين من شباط  .(٥٤) ١٩٥٥وقد ايد المفتشون ا داريون الذين زاروا المديںة  ,مطالبات اهالي الفلوجة
ً
وںائبهم بضرورة تبليط شوارعها  ,وقد اثمرت في الںهاية بتبليط ) (٢٠عشرين شارعا من الشوارع الداخلية وبمساحة
قدرها ) (٤٤الف متر مربع ).(٥٥
ولم يقتصر الںائب في حواراته مع الوزراء والمسؤولين على الفلوجة  ,واںما طالب وزير ا شغال والمواص ت
السيد ج ل بابان بضرورة العمل على تعبيد طرق ومدن اللواء ا خرى لوعورتها وعدم ص حيتها للسير عليها
سيما افتقادها الى عمليات الصياںة ،ومںها طريق بغداد ــ فلوجة والرمادي ــ عاںه  ,وتساءل الںائب مع السيد
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وزير المواص ت وا شغال فيما اذا كاںت الوزارة تںوي اص ح الطريق بين بغداد والرمادي ،والحاجة اكثر شدة
في الطريق الرابط بين الرمادي والحدود السورية بسبب كثرة الرمال عليه التي تحتاج الى جهود وتكاليف عالية
جدا .وحصل الںائب من الوزير على وعد بتںفيذ ما يمكن مںها سيما وان تكاليف حاجة ا لوية جميعها هي
خارج امكاںية الميزاںية حيںذاك ).(٥٦
وفي جاںب خدمي آخر حاور السيد عبدالعزيز عريم في مجلس الںواب العراقي  ,وزير المعارف في وزارة
مزاحم الباجة جي السيد ںجيب الراوي في السابع عشر من تموز  ١٩٤٨بشأن حاجة اهل الفلوجة الى مدرسة
متوسطة حكومية ،سيما بعد المشكلة التي حدثت بسبب جمع التبرعات لمدرسة ّ
التفيض ا هلية في المديںة
).(٥٧
ْ
واستفهم من الوزير فيما اذا كاںت لديه ںية في فتح هذه المدرسة في العام الدراسي ١٩٤٨/١٩٤٩م ن القضاء
بحاجة ماسة اليها سيما وان الذين هم بحاجة اليها من الطبقات الفقيرة الذين لم يسعفهم وضعهم ا قتصادي
بالذهاب الى بغداد او الرمادي  ,وبعكسه سيبقى او د المديںة يتسكعون في الشوارع والمقاهي ،واختتم الںائب
مه بأستعداد اهل المديںة بالمساهمة في انشاء هذه المدرسة ،وابدى الوزير المذكور موافقته على فتحها في
ذالك العام الدراسي بأسم متوسطة الفلوجة للبںين ).(٥٨
وقد زار هذه المدرسة السيد خليل ّكںه وزير المعارف في الحادي عشر من تشرين ا ول عام  ١٩٥٠واطلع
على احتياجاتها ا ان تلك ا حتياجات لم تحقق ،بالرغم من وعده بتلبيتها  ,وهذا ا مر دفع الںائب عبد العزيز
ل ستفسار عںها عںد مجيء الوزير الى مجلس الںواب في التاسع عشر من شباط  , ١٩٥١اذ بررها بمعوقات عمل
ً
ووعد مجددا بتلبيتها ). (٥٩
وفض عما اشرںا اليه فأن الںائب عبدالعزيز عريم تطرق الى امور خدمية ،واقتصادية اخرى مںها مطالبته
بزيادة الخدمات البريدية والهاتف على اثر تزايد الحركة التجارية وعدد التجار في الفلوجة اذ ازدادت معها
الحاجة الى هذه الخدمات .فبادرت مديرية البرق والبريد العامة الى العمل على اجراء توسعة للبدالة في المديںة
وتبديلها بأخرى احدث مںها ) (٦٠ا ان المعوقات الفںية حالت دون ذلك  ,مما دفع اهالي الفلوجة ل براق
بحاجتهم تلك الى وزارة ا شغال والمواص ت في حكومة ںوري السعيد الحادية عشرة ) ١٥ايلول  ١٩٥٠ــ  ١٠تموز
ً
 , (١٩٥٢وليس ذلك فحسب ،واںما طرح الموضوع ايضا الںائب عبدالعزيز عريم في مجلس الںواب على الوزير
ً
ً
ضياء جعفر شخصيا  ,مستفسرا عن سبب المماطلة والتأخير في تلبية الطلب  ,سيما ان التوسعة المطلوبة لها
مردودات مالية على خزيںة الدولة .واجاب الوزير بأن الوزارة ماضية فيها واںها قد ّ
زيدت عدد خطوط الهاتف من
ً
ً
ً
عںدئذ سيحصل على خط كل من قدم طلبا بذلك  ,وبالفعل وصلت البدالة الجديدة
) (٢٥خطا الى ) (٦٠خطا ,
ٍ
ً
وںصبت في محلها ّ ,
وقدم الںائب شكرا ںيابة عن اهالي الفلوجة الى السيد وزير ا شغال والمواص ت ). (٦١
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وبالںظر لخلفية الںائب عبدالعزيز عريم الزراعية ،ولمعرفته بمعاںاة الف حين فقد طرح في مجلس الںواب على
السيد ضياء جعفر وزير ا قتصاد في الثامن والعشرين من اذار ١٩٥٠م معاںاة الف حين من ارتفاع اسعار الزيوت
المستخدمة في المكائن الزراعية والتي تعود اسعارها الى ايام الحرب العالمية الثاںية واںها في ارتفاع مستمر مع
ان المںتجات الزراعية تعاںي من تدںي ا سعار ،واستفسر الںائب المذكور عن مدى امكاںية تخفيض هذه ا سعار
ً
سيما ان اهالي الفلوجة ارسلوا عددا من البرقيات بهذا الصدد الى السادة رئيس الوزراء ورئيس مجلس ا عيان
ورئيس مجلس الںواب فض ً عن وزارتي الداخلية وا قتصادّ ،
وبين الوزير بأن ا مر يعود اليه واںما الى مديرية
المستوردة العامة التابعة لوزارة المالية  ,واشار الى اںه يظن بصدور بيان بتحديد اسعار المواد المذكورة ) .(٦٢وفي
ً
موقف آخر للںائب عبد العزيز عريم في مجلس الںواب ،مطالبا بضرورة دعم الزراعة في الفلوجة من حيث ارشاد
ً
الف حين على طرق الزراعة الفںية الحديثة ،بتوجيه المرشدين الزراعيين الى الف حين هںاك ،اضافة الى مطالبته
ً
ً
بضرورة مكافحة ا فات الزراعية والجراد .واكد الںائب عبد العزيز مخاطبا ومطالبا وزير الزراعة السيد رشدي
الجلبي ،في وزارة ںوري السعيد الثالثة عشرة ) ١٧كاںون ا ول ــ  ٢٠حزيران ١٩٥٧م( بضرورة ا هتمام بدائرة زراعة
الفلوجة التي بںيت من تبرعات الف حين ). (٦٣
وهںاك مواقف متفرقة وطںية وقومية طرحها الںائب عبدالعزيز عريم في مجلس الںواب ففي الجاںب ا قتصادي
ںاقش الںائب في السابع عشر من تموز  ١٩٤٨مع عبدالوهاب مرجان وزير ا قتصاد في حكومة مزاحم الباجةجي
) ٢٦حزيران  ٦ - ١٩٤٨كاںون الثاںي  (١٩٤٩تدںي اسعار القير في هيت الذي برره الوزير بعزوف الملتزمين عن قير
هيت ،وعزوف دائرة ا شغال العامة عن استعمال قير الدليم .ودعا الںائب عبدالعزيز  ,وزير ا قتصاد بضرورة
الحرص على الثروات الوطںية ومںها قير هيت ). (٦٤
وفي جاںب وطںي وخدمي آخر طالب الںائب في مجلس الںواب بجلسته المںعقدة في الثامن والعشرين من
حزيران  ١٩٥٢بضرورة تحرر سكك حديد العراق التي ظلت مرهوںة للتبعية البريطاںية مع ان حكومة ياسين
الهاشمي الثاںية ) ١٧آذار  ١٩٣٥ــ  ٢٩تشرين ا ول (١٩٣٦عقدت اتفاقية مع بريطاںية في الحادي والث ثين من
آذار ١٩٣٦م ،تضمںت ںقل ادارة سكك الحديد الى الحكومة العراقية ،ا ان ا صرار البريطاںي على التمسك
ً
بجعل احد اعضاء مجلس ادارة السكك الخمسة بريطاںيا ولمدة عشرين سںة  ,جعل ا تفاقية غير ذات معںى
). (٦٥
كما استخدم الںائب عبدالعزيز عريم  ,مںبر مجلس الںواب لمشاركة اهل الفلوجة في الدفاع عن القضايا القومية
وفي مقدمتها القضية الفلسطينية  ,اذ ساهم في التںديد بمؤامرات التقسيم التي تحاك ضد القضية الفلسطينية في
اروقة ا مم المتحدة  ,وكذلك دعمه لمواقف حكومة ںوري السعيد الثالثة ) ١٧كاںون ا ول  ١٩٥٥ــ  ٢٠حزيران
ً
 (١٩٥٧الداعمة الى اصدار قاںون يشدد على مقاطعة الكيان الصهيوںي  ,دعما للقرار الذي اتخذته الجامعة العربية
في جلستها المںعقدة في الحادي عشر من كاںون ا ول  ١٩٥٤في دورتها ) (٤٢في القاهرة ). (٦٦
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اﻟﺨﺎﺗﻤﺔ
تبين مما سبق ان الفلوجة كاںت مديںة عامرة تنبض بالحياة بشخوصها وتراثها ّ
وقيمها العربية ا صيلة الممزوجة
ً
بروح اس مية ّوقادة .فكاںت المديںة محط اںظار مثقفي العراق ومسؤوليه وعلمائه ﱠ
وتجاره فض عن عامة الںاس،
والذين كاںوا يفدوںها من كل حدب وصوب ،ومن ذلك كاںت اقامة الشاعر العراقي معروف عبد الغںي الرصافي
ً
فيها ،وماقاله في ال عريم ا اںموذجا لذلك .وهذا اكسبهم مكاںة كبيرة عںد العراقيين سيما في لواء الدليم
ً
)ا ںبار حاليا( مما اتاح لهم تولي مںاصب ادارية ومسؤوليات مهمة في الدولة العراقية المعاصرة ،سواء على
مستوى رئيس بلدية او عضوية مجلس الںواب او قادة فرق في الجيش العراقي وما شاكلها .وما كان عبد العزيز
ً
عريم ا مثا ً على ذلك ،اذ ّ
تميز بخدمة مديںة الفلوجة والب د عموما من موقع مسؤولياته ما استطاع الى ذلك
ً
سبي .
ّ ً
ںفسه سلما هالي الفلوجة بطوائفهم واقلياتهم
كما تبين من البحث ان السيد عبد العزيز عريم قد جعل من ِ
الدينية والقومية المختلفة .فكان رحمه

يسعى ب تردد لقضاء حاجيات الںاس وحل مشاكلهم واص ح ذات

بيںهم ،والذي شهد له بذلك القاصي والداںي ممن عرفه من امثال القاضي الفلوجي المتقاعد مهدي صالح الجبوري
المعروف )مهدي الحاكم( )(٦٧على سبيل المثال الحصر.
وهكذا بان لںا من خ ل هذه الدراسة دور عبد العزيز عريم من اجل الفلوجة ولواء الدليم والقضايا الوطںية
ً
والقومية من خ ل مكاںته ا جتماعية ورئاسته لبلدية الفلوجة وںيابته عن لواء الدليم في مجلس الںواب ممث عن
الفلوجة.

ﻫﻮاﻣﺶ اﻟﺒﺤﺚ
 .١مقابلة مع السيد علي صالح علي البدراںي ،ںائب رئيس اتحاد السادة ا شراف في ا ںبار في مقابلة معه في
داره بتاريخ .١٠/٩/٢٠١٩
 .٢حسب شهادة الجنسية العراقية الصادرة من مديرية الشرطة العامة للسيد عدںان عبد العزيز عريم ،المرقمة
 ٦٥٠١٧في  ١٣شباط .١٩٤٩
ُ
ً
ً
 .٣كاظم باشا :كان الفريق كاظم باشا صهرا للسلطان العثماںي عبد الحميد الثاںي ،ابعد سياسيا الى العراق عام
١٨٨١م ،عرف عںه الورع والتقوى ،وله ع قات واسعة مع كبار علماء بغداد ،تولى قيادة الجںدرمة في العراق
عام ١٨٩٠م ،ولجهوده مںحة السلطان عبد الحميد الثاںي اراضي واسعة في الفلوجة في مقاطعة ا زركية،
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وبعد تقاعده باع اراضيه هذه الى عائلة البوعريم عام ١٩٠٩م ،توفى كاظم باشا في تموز من العام ںفسه ودفن
في اسطںبول .للمزيد من التفاصيل يںظر-:
منسي المسلط ،الفلوجة في ںاريخ العراق المعاصر ١٩٦٦-١٩٠٠م ،بغداد ،٢٠١٩ ،ص.٢٨
 .٤المصدر ںفسه ،ص.٢١٩
 .٥المصدر ںفسه ،ص.٣٥٥
 .٦حسب القسام الشرعي الصادر من محكمة شرعية الفلوجة المرقم  ١٠/٩٥٩في  ٤/٣/١٩٥٩؛ والقسام الشرعي
الصادر من محكمة شرعية الفلوجة المرقم  ٦٦٧في  ١١/١٢/٢٠٠١؛ مؤيد حسن مصطفى بك ،شيخ ا ثاريين
ً
المهںدس علي مصطفى) ،وموجز تاريخي عن مديںة الفلوجة قديما والعهدين العثماںي والملكي( الفلوجة،
 ١/٥/٢٠٠٤؛ ںوري عبد الحميد العاںي ،اع م عاںيون ،ج ،٢مطبعة اںوار دجلة ،بغداد ،عام  ٢٠١٥ص ١١٠؛
مقابلة مع السيد غسان عدںان عريم في داره في بغداد بتاريخ  ٢٥/٨/٢٠١٩؛ مقابلة مع السيد عبد

عبد

الرزاق عريم في داره في الفلوجة بتاريخ .٢٧/٩/٢٠١٩
 .٧هںاك دواوين اخرى وجدت في الفلوجة ا اںها لم تكن بںفس المستوى والسمعة التي حصل عليها ديوان
البوعريم مںها )ديوان بيت ذهيبة التميمي ومںها ديوان بيت رشيد الجميلي وديوان عيسى الم سليمان،
وغيرهم( .للمزيد من التفاصيل عن الدواوين يںظر :منسي المسلط ،مصدر سابق ،ص.٤١٥
 .٨المصدر ںفسه ،ص.١١٩
 .٩يرجع تأسيس البلديات في العراق الى عهد الوالي مدحت باشا ) (١٨٧٢-١٨٦٩حيث ادخل ںظام البلدية
فيه ،ثم صدر قاںون بلديات الو يات العثماںي والعمل بموجبه في  ٢٣ايلول  ١٩٠٣وںص على تأسيس مجلس
بلدية في كل مديںة وقصبة وبقي كذلك الى حين صدور قاںون ادارة البلديات رقم  ٨٤لسںة  ،١٩٣١للمزيد
من التفاصيل ،يںظر عبد الرزاق اله لي ،معجم العراق ،ج ،١مطبعة الںجاح ،بغداد  ،١٩٥٣ص.١٨١
 .١٠لقب عبد العزيز عريم وعدد من افراد عائلته مںذ ايام الدولة العثماںية بلقب )جلبي( لغرض التعظيم
ً
والمكاںة ،وهي تعادل كلمة )افںدي( التي اكثر استخدامها بد عن جلبي ،وتوارثت عوائل عربية عديدة
حمل هذا اللقب حتى توقفه بعد ںهاية الدولة العثماںية(https://ar.m.wikpedia.org) ..

 .١١جريدة دجلة العدد  ١١في  ٦تموز ١٩٢١م ؛ جريدة العراق ،العدد  ٣٣٧في  ٧تموز ١٩٢١م.
 .١٢جريدة العراق ،العدد  ٣٥٥في  ٢٧تموز ١٩٢١م ؛ جريدة دجلة ،العدد  ٢٨في  ٢٦تموز ١٩٢١م.
 .١٣دار الكتب والوثائق العراقية في بغداد ،والتي سنرمز لها فيمابعد في هوامش البحث ب )د.ك.و( ،ملفات
وزارة الداخلية ،الملفة  ١٥٢٧/٣٢٠٥٠كتاب متصرف لواء الدليم المرقم  ٥٠٢في  ٣آب  ،١٩٢٥و ١١ص.٣٥
 .١٤د.ك.و ،ملفات وزارة الداخلية،الملفة  ،١٥٢٧/٣٢٠٥٠كتاب وزير الداخلية الى متصرف لواء الدليم المرقم
 ١٠١٢١في  ١٣آب ١٩٢٥م ،و ،١٠ص ٣٤؛ جريدة العالم العربي ،العدد  ٤٣٤في  ٢١آب ١٩٢٥م.
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 .١٥ملفات وزارة الداخلية ،الملفة  ١٥٢٧/٣٢٠٥٠كتاب متصرفية لواء الدليم المرقم  ٤١١٦في  ٢٧حزيران ١٩٢٥م
الموجهة الى وزارة الداخلية بشأن تقديم سںدات صرف بلدية الفلوجة.
 .١٦د.ك.و ،ملفات وزارة الداخلية ٨٢٧٦/٣٢٠٥٠ ،كتاب وزارة الداخلية المرقم  / ٣٥٤٩س في ١٥/٢/١٩٣٢م
الى متصرفية لواء الدليم المعطوف على كتاب المتصرفية المرقم  ١١١٢٩في  ٦كاںون ا ول ١٩٣٢م ؛ والملفة
 ،٨٢٧٦كتاب متصرفية لواء الدليم الى قائممقامية قضاء الفلوجة في كاںون ا ول ١٩٣٢م.
 .١٧وجدت مشكلة الموصل بين العراق وتركيا بعد اںتهاء الحرب العالمية ا ولى وعلى أثر اع ن هدںة موںدريس
بين الدولة العثماںية والحلفاء في الث ثين من تشرين ا ول  ،١٩١٨اذ لم تكن قوات الحلفاء حيںها قد دخلت
الموصل بعد ،فلذلك ﱠ
عدت تركيا الموصل جزء مںها ،لكوںها قد احتلت بعد الهدںة ،في الوقت الذي رفض
فيه العراق والحكومة البريطاںية ذلك التفسير ،وعليه ںقل الخ ف الى محكمة العدل الدولية في هاي،
التي حكمت في الںهاية لصالح العراق في السادس عشر من كاںون ا ول  .١٩٢٥للتفاصيل ،يںظر-:
عبد الرزاق الحسني ،تاريخ الوزارات العراقية ،ط ،٦منشورات مكتبة اليقظة العربية ،بيروت  ،١٩٨٢ج،١
ص ،٢٦٨و ج ،٢ص.٢٧-٢٦
 .١٨برقية احتجاج اهالي الفلوجة الموجهة الى وزارة الداخلية العراقية ﱠ
تصدر رافعيها السادة :عبدالعزيز عريم
رئيس بلدية الفلوجة والقاضي

امين وغيرهما ،ول ط ع على مزيد من التفاصيل ،تراجع :جريدة العراق،

العدد  ٨٣٨في  ١٧شباط .١٩٢٣
 .١٩فاضل حسين ،مشكلة الموصل ،دراسة في الدبلوماسية العراقية ــ ا ںكليزية  -التركية وفي الرأي العام،
منشورات دار البيان ،ط ٢بغداد  ١٩٦٧ص .١٧١
 .٢٠تعرض السيد عبد المحسن السعدون رئيس الوزراء العراقي الى ضغوط ںفسية وسياسية شديدة دفعته الى
ا ںتحار في  ١٣تشرين الثاںي  ،١٩٢٩جراء موقفه الصعب بين المطالب الوطںية ومعارضة البريطاںين لها،
فلم يجد بد امامه ا ا قدام على التضحية بحياته ،وسبب الحادث ردود افعال وطںية متأسفة عليه ،وكاںت
الفلوجة واحدة من المدن العراقية التي فجعت بأںتحاره .للمزيد من التفاصيل ،يںظر :جريدة العراق،العدد
 ٢٩٢٣في  ١٨تشرين الثاںي ١٩٢٩م ؛ والعدد  ٢٩٦٣في  ٢٨كاںون ا ول .١٩٢٩
 .٢١جريدة العراق،العدد  ٢٩٢٣في  ١٨تشرين الثاںي  ١٩٢٩؛ عبدالرزاق الحسني ،تاريخ الوزارات العراقية،
منشورات اليقظة العربية ،ط ،٦ج , ٢بيروت ١٩٨٢م ،ص  ٢٧٩؛ لطفي فرج عبد

 ،عبد المحسن

السعدون ودوره في تاريخ العراق السياسي ،مطبعة اليقظة العربية ،بغداد .١٩٨٨
 .٢٢جريدة العراق ،العدد  ٢٩٦٣في  ٢٨كاںون ول .١٩٢٩
 .٢٣جريدة الزمان ،العدد  ٢٧١في  ٢تشرين ا ول ١٩٣٠م.
 .٢٤جريدة العراق ،العدد ٣٦٥٢في  ٤ںيسان ١٩٣٢م ؛ جريدة العالم العربي ،العدد  ٢٤٧٣في  ٦ںيسان ١٩٣٢م.
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 .٢٥جريدة العالم العربي ،العدد  ٢٩١٦في  ١٠ايلول ١٩٣٣
 .٢٦المصدر ںفسه.
 .٢٧ترجع ع قة الشاعر العراقي معروف عبد الغںي الرصافي مع اهل الفلوجة ،الى تموز عام  ١٩٢٨عںدما زارها
ً
ً
وحل ضيفا عليها ،وعںدما اراد مغادرة المديںة افاد بأںه اذا اضطر يوما ما لترك بغداد ،فستكون الفلوجة
ً
الملجأ والمكان البديل له ،وشاءت ا قدار ان يترك الرصافي بغداد مںفيا عام  ،١٩٣٣وتحققت رغبته في
اقامته في الفلوجة حتى تركها وعاد الى بغداد بعد مںتصف عام  .١٩٤١للتفاصيل ،يںظر -:امين المميز ،بغداد
كما عرفتها ،ص.٣٠٠
 .٢٨ديوان الرصافي ،شرح وتعليق :مصطفى علي ،ج ،١بغداد١٩٨٦ ،م ،ص.٣٧٣
 .٢٩امين المميز ،مصدر سابق ،ص ٣٠٠؛ جريدة الب د ،العدد  ٢٤٦٠في  ١٩آذار ١٩٤٥م.
 .٣٠جريدة ا ستق ل ،العدد  ٣٤٩٢في  ١٧حزيران ١٩٣٥م.
 .٣١جريدة الب د ،ا عداد  ١١٨٢في  ٢٣ںيسان ١٩٣٩م ؛ والعدد  ١١٨٦في  ٢٧ںيسان ١٩٣٩م ؛ والعدد  ١١٩٨في
 ٣آيار ١٩٣٩م ؛ جريدة ا ستق ل ،العدد  ٣٣١٨في  ٧ںيسان ١٩٣٩م.
 .٣٢د.ك.و ،ملفات الب ط الملكي ،الملفة  ٣٥٥٠/٣١١برقية تهںئة من اهالي الفلوجة الى الوصي بمںاسبة عيد
مي ده ،و ،١٠٤ص.١١١
 .٣٣جريدة الزمان ،العدد  ٥٢٩٨في  ٢٥آذار ١٩٥٥م.
 .٣٤للتفاصيل ،يںظر -:جريدة الوقائع العراقية ،العدد  ١٥٢٣في ٦/٧/١٩٣٦م ،ص.٢٩٣
 .٣٥للمزيد من التفاصيل يںظر -:د.ك.و ،ملفات وزارة الداخلية ،الملفة  ١٠٤٠/٣٢٠٥٠كتاب متصرفية لواء الدليم
المرقم  ٧٦٩٧في ٧/٩/١٩٤٦م الى وزارة الداخلية المعطوف على كتاب قئممقامية قضاء الفلوجة المرقم
 ٦١٣٦في ١/٩/١٩٤٦م.
 .٣٦د.ك.و ،ملفات وزارة الداخلية ،الملفة  ٨٣٥١/٣٢٠٥٠عريضة خليل الحاج مهيدي الى وزير الداخلية ںاجي
شوكت ؛ والملفة ذاتها ،كتاب متصرف لواء الدليم الى المفتش ا داري لوية الكوت وديالى والدليم حول
عريضة خليل الحاج مهيدي المرقم  ٤٧٤٧في ٢٦/٥/١٩٣٢م
 .٣٧د.ك.و ،ملفات وزارة الداخلية ،الملفة  ٧٦١٤/٣٢٠٥٠تقرير الم حظ الفںي للواء الدليم السيد ج ل عبد
الحافظ ،المرقم  ٣٦٦في ١٠/٦/١٩٣٦م ؛ والملفة  ١٠٤٠٦/٣٢٠٥٠كتاب سري صادر من وزارة الداخلية المرقم
 ١٣٨٨في١٩/٧/١٩٣٦م الموجه الى رئاسة هيئة التفتيش للمںطقة الثالثة في بغداد.
 .٣٨ملفات وزارة الداخلية ،ملفة عن عبد الرزاق عدوة قائممقام قضاء الفلوجة برقم  ،٧٠٠٩/٣٢٠٥٠و ،٣ص ٤؛
مقابلة مع السيد عبد

عبد الرزاق عريم في داره في الفلوجة في .٢٧/٩/٢٠١٩

 .٣٩جريدة الزمان ،العدد ١١٦٥ ،في  ٧تموز ١٩٤١م.
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 .٤٠جريدة ا ستق ل ،ا عداد  ٤٠٨٥في  ٢٠آذار ١٩٤٨م ؛ والعدد  ٤٠٩٤في  ٣١آذار ١٩٤٨م ؛ والعدد  ٤٠٩٨في
 ٦ںيسان ١٩٤٨م ؛ والعدد  ٤١٤٩في  ٩حزيران ١٩٤٨م.
 .٤١ملفات وزارة الداخلية الملفة  ٨٦٦٩/٣٢٠٥٠تقرير المفتش ا داري عبد

مظفر احمد المرقم ١٠٠في

٢٥/١١/١٩٤٥م.
 .٤٢جريدة ا ستق ل ،العدد  ٤١٤٩في ٩حزيران ١٩٤٨م.
 .٤٣جريدة ا ستق ل ،العدد  ٤١٠٧في  ١٦ںيسان ١٩٤٨م.
 .٤٤جريدة ا ستق ل ،العدد  ٤١٢٧في  ١٤ايار ١٩٤٨م.
 .٤٥جريدة اليقظة ،العدد  ٣٠٨في  ١١ايار ١٩٤٨م ؛ والعدد  ٣١٠في  ١٣ايار ١٩٤٨م.
 .٤٦جريدة ا ستق ل ،العدد  ٤١٢٧في  ١٤ايار ١٩٤٨م.
 .٤٧جريدة ا ستق ل ،العدد  ٤١٥٥في  ١٦حزيران ١٩٤٨م ؛ والعدد  ٤١٥٦في  ١٧حزيران ١٩٤٨م.
 .٤٨خليل ّكںة :ولد في الفلوجة عام  ،١٩١٠درس في مدرسة َ
التفيض ا هلية في بغداد ،درس الحقوق في جامعة
ً
بغداد وتخرج فيها عام ١٩٣٢م ثم اكمل دراسته في الجامعة ا مريكية في بيروت ،عين مديرا لشركة كهرباء
بغداد عام ١٩٤١م ،ثم بعد فشل حركة مايس التي حدثت في العام ںفسه ،اعتقل وسجن في سجن صحراء
ںقرة السلمان غرب مديںة السماوة في جںوب غرب العراق ،ثم اطلق صراحه بعد اںتهاء الحرب ،واشترك
ً
عام ١٩٤٦م في تاسيس حزب ا ستق ل ذي الشعبية الواسعة في الفلوجة ،ثم عمل رئيسا لتحرير جريدة
ً
ا ستق ل ،ثم اںضم بعدئذ الى حزب ا تحاد الدستوري ،واںتخب ںائبا عن الفلوجة عام ١٩٤٧م ،ثم عين
ً
ً
وزيرا للمعارف عام ١٩٥٠م ولعدة مرات بعدها ،ثم عين وزيرا للمالية عام ١٩٥٥م ،واعتقل على اثر ثورة ١٤
تموز ١٩٥٨م.
للمزيد من التفاصيل يںظر :مير بصري ،اع م السياسة في العراق الحديث ،ط  ،١ج ،٢دار الحكمة ،لںدن
٢٠٠٤م ؛ منسي المسلط ،مصدر سابق ،ص.١٥١
 .٤٩د.ك.و ملفات وزارة الداخلية الملفة  ٩٥٤١/٣٢٠٥٠كتاب من محكمة استئںاف بغداد /المںطقة ا ںتخابية
لقضاء الفلوجة المرقم  ٦٠في  ٩/٤/١٩٥٨والكتاب المرقم  ٨٣في .١٩٥٨ ١٣/٤
 .٥٠جريدة اليقظة العدد  ٣١١١في  ٥اذار  ١٩٥٩؛ والعدد  ٣١١٢في  ٦اذار ١٩٥ٍ٩م.
ً
 .٥١مقابلة مع السيد ابراهيم الحمو في  ،٢/١٢/٢٠١١ںق عن :منسي المسلط ،مصدر سابق ص.١٣٨
 .٥٢د.ك.و ملفات وزارة الداخلية ،الملفة  ،٩٥٤١/٣٢٠٥٠قائمة بالفائزين عن لواء الدليم ،و ١ص ،١و ١٠ص،١٣
برقية بعثها متصرف لواء الدليم المرقمة  ٦٥٧١في  ٢٤/٤/١٩٥٨عن فوز عبد العزيز عريم بالتزكية عن مںطقة
قضاء الفلوجة ا ںتخابية ،و ١٠ص.١٤
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 .٥٣مجموعة محاضر مجلس الںواب الدورة ا ںتخابية الثاںية عشرة ا جتماع غير ا عتيادي لسںة  ١٩٤٨مطبعة
الحكومة بغداد  ١٩٤٩ص  ١٣٢ , ١٣١؛ جريدة ا ستق ل  ,العدد  ٤١٧٧في  ٢٣تموز .١٩٤٨
 .٥٤محاضر مجلس الںواب محضر الجلسة الرابعة عشرة من ا جتماع ا عتيادي لمجلس الںواب لسںة ١٩٥٠
المںعقدة في  ١٢شباط  ١٩٥١ص  , ٩٠والجلسة السادسة والث ثين من ا جتماع ا عتيادي لمجلس الںواب
لسںة  ١٩٥٠في  ٢٣ںيسان  ،١٩٥١ص  ٦٠٧؛ والجلسة السابعة والعشرين من ا جتماع ا عتيادي لمجلس
الںواب العراقي لسںة  ١٩٥٤ــ  ١٩٥٥في  ٢٣شباط  ١٩٥٥ص .٥٦٠
 .٥٥د.ك.و ،ملفات وزارة الداخلية الملفة  ١٦٥/٤٢٠٥٠تقرير المفتش ا داري علي حيدر عن زيارته للمديںة
المرقم  ٢في .١٢/١١/١٩٥٩
 .٥٦محاضر مجلس الںواب ،الدورة ا ںتخابية الثاںية عشرة ،ا جتماع غير ا عتيادي لسںة  ،١٩٤٨المصدر
السابق ص.١٧٦ ،١٣٣
 .٥٧أسست مدرسة التفيض ا هلية با صل في بغداد عام  ١٩١٩بسبب تردي وضع التعليم في العراق وعدم وجود
ً
ً
مدارس ثاںوية في الب د في السںين ا ولى ل حت ل البريطاںي للعراق .وںظرا لتزايد اعداد ط بها سںويا فقد
اعترفت بها وزارة المعارف ،ثم فتحت للمدرسة فروع أخرى خارج بغداد ،كاںت الفلوجة واحدة مںها عام
 ١٩٤٤لعدم وجود مدرسة ثاںوية رسمية في المدية حيںذاك .للمزيد من التفاصيل يراجع :منسي المسلط،
مصدر سابق ،ص٣٨١- ٣٧٤
 .٥٨محاضر مجلس الںواب ،الدورة ا ںتخابية الثاںية عشرة ا جتماع غير ا عتيادي لعام  ١٩٤٨المصدر سابق
ص ١٣٢-١٣١؛ جريدة ا ستق ل العدد  ٤١٧٧في  ٢٣تموز .١٩٤٨
 .٥٩محاضر مجلس الںواب  ,محضر الجلسة السادسة عشرة من ا جتماع ا عتيادي لمجلس الںواب لسںة
 ١٩٥٠في  ،١٩٥١ /١٩/٢المصدر السابق ص .٢٢٥
 .٦٠جريدة ا ستق ل  ,العدد  ٣٠١٥في  ١٠كاںون ا ول ١٩٥٠م.
 .٦١محاضر مجلس الںواب  ,محضر الجلسة السادسة والث ثين من ا جتماع ا عتيادي لمجلس الںواب لسںة
 ١٩٥٠في  ٢٣ںيسان  ،١٩٥١المصدر السابق ص .٦٠٦
 .٦٢محاضر مجلس الںواب محضر الجلسة السادسة عشرة من ا جتماع ا عتيادي لمجلس الںواب لسںة ١٩٤٩
في  ،٢٨/٣/١٩٥٠المصدر السابق ص .٢٠٧
 .٦٣محاضر مجلس الںواب ،محضر الجلسة السادسة عشرة من ا جتماع ا عتيادي لسںة ١٩٥٦-١٩٥٥م،
المںعقدة في  ٢٢كاںون الثاںي ١٩٥٦م ،ص.٣١٠
 .٦٤محاضر مجلس الںواب الدورة ا ںتخابية الثاںية عشرة ،اجتماع غير ا عتيادي لسںة  ،١٩٤٨المصدر السابق،
ص.١٧٦-١٣٣
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 .٦٥محاضر مجلس الںواب ،ا جتماع ا عتيادي لسںة  ١٩٥٢جلسة  ٢٦في  ٤آيار  ،١٩٥٣المصدر السابق ص
 ،٤٨٦ول ط ع على ںص ا تفاقية:
يراجع عبدالرزاق الحسني ،تاريخ الوزارات العراقية ،ج ،٤المصدر السابق ص .١٥٨-١٥٦
 .٦٦منسي المسلط ،المصدر السابق ،ص.١٤٦
 .٦٧مقابلة مع القاضي المتقاعد مهدي صالح الجبوري في داره ببغداد بتاريخ .٢٦/٨/٢٠١٩

ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﺼﺎدر-:
الوثائق العراقية غير المنشورة المحفوظة في دار الكتب والوثائق العراقية في بغداد.
وثائق الب ط الملكي ،الملفة .٣٥٥٠\٣١١
ملفات وزارة الداخلية ،الملفات ).(٩٥٤١\٣٢٠٥٠ ،٨٦٦٩\٣٢٠٥٠ ،٨٣٥١\٣٢٠٥٠ ،١٠٤٠\١٥٥٧،٣٢٠٥٠\٣٢٠٥٠
 محاضر مجلس الںواب العراقي ،الدورة ا ںتخابية الثاںية عشرة ،ا جتماع غير ا عتيادي لسںة ١٩٤٨م. محاضر مجلس الںواب العراقي ،الدورة ا ںتخابية الثاںية عشرة ،ا جتماع غير ا عتيادي لسںة  ،١٩٤٨مطبعةالحكومة ،بغداد.١٩٤٩ ،
 محاضر مجلس الںواب ،محضر الجلسة السادسة عشرة من ا جتماع ا عتيادي لمجلس الںواب لسںة ١٩٤٩مفي ٢٨/٣/١٩٥٠م.
 محاضر مجلس الںواب العراقي ،الجلسة الرابعة عشرة من ا جتماع ا عتيادي لمجلس الںواب لسںة ،١٩٥٠ ١٢شباط  ١٩٥١؛ والجلسة السادسة عشرة من ا جتماع ا عتيادي لمجلس الںواب لسںة ١٩٥٠م في ١٩/٢/١٩٥١م
؛ والجلسة السادسة والث ثين من ا جتماع ا عتيادي لمجلس الںواب لسںة  ٢٣ ،١٩٥٠ںيسان  ١٩٥١؛ والجلسة
السابعة والعشرين من ا جتماع ا عتيادي لمجلس الںواب لسںة  ٢٣ ،١٩٥٥- ١٩٥٤شباط  ١٩٥٥؛ الجلسة السادسة
عشرة من ا جتماع ا عتيادي لمجلس الںواب لسںة  ١٩ ،١٩٥٠شباط  ١٩٥٠؛ ومحاضر مجلس الںواب ،ا جتماع
ا عتيادي لسںة  ،١٩٥٢جلسة  ،١٩٢٦في  ٤ايار  ١٩٥٣؛ محاضر مجلس الںواب محضر الجلسة السادسة عشرة من
ا جتماع ا عتيادي لمجلس الںواب لسںة ١٩٥٦-١٩٥٥م ،المںعقدة في  ٢٢كاںون الثاںي ١٩٥٦م.

اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ اﻟﻤﻨﺸﻮرة-:
-جريدة الوقائع العراقية ،العدد  ،١٥٢٣في .٦/٧/١٩٣٦
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اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻟﻌﺎﺋﻠﺔ اﻟﻤﺘﺮﺟﻢ ﻟﻪ-:
شهادة الجنسية العراقية الصادرة للسيد عدںان عبد العزيز عريم من مديرية الشرطة العامة في بغداد المرقمة ٦٥٠١٧في الثالث عشر من شباط .١٩٤٩
قسام شرعي صادر من محكمة شرعية الفلوجة للسيد عبد العزيز علي عريم ،بالعدد  ٩٥٩ / ١٠في ٤/٣/١٩٥٩؛ والقسام الشرعي الصادر من محكمة شرعية الفلوجة المرقم  ٦٦٧في .١١/١٢/٢٠٠١

اﻟﻤﻘﺎﺑﻼت اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ-:
مقابلة مع السيد عبد الرزاق عريم ،في داره في الفلوجة بتاريخ .٢٧/٩/٢٠١٩ مقابلة مع السيد علي صالح علي البدراںي ںائب رئيس اتحاد السادة ا شراف في ا ںبار في داره بتاريخ.١٠/٩/٢٠١٩
 مقابلة مع السيد غسان عدںان عريم في داره في بغداد بتاريخ .٢٦/٨/٢٠١٩ -مقابلة مع السيد مهدي صالح الجبوري في داره في بغداد بتاريخ .٢٦/٨/٢٠١٩

اﻟﻜﺘﺐ-:
 امين المميز ،بغداد كما عرفتها. عبد الرزاق اله لي ،معجم العراق ،ج،١مطبعة الںجاح ،بغداد.١٩٥٣ ، عبد الرزاق الحسني ،تاريخ الوزارات العراقية ،ط  ،٦ا جزاء ج ،١ج ،٤منشورات مكتبة اليقظة العربية،بيروت.١٩٨٢ ،
 فاضل حسين ،مشكلة الموصل ،دراسة في الدبلوماسية العراقية ــ ا ںكليزية ــ التركية وفي الرأي العام،منشورات دار البيان ،ط ،٢بغداد .١٩٦٧
 لطفي فرج عبد  ،عبد المحسن السعدون ودوره في تاريخ العراق السياسي ،مطبعة اليقظة العربية ،بغداد.١٩٨٨
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 منسي المسلط ،الفلوجة في تاريخ العراق المعاصر  ،١٩٦٦- ١٩٠٠بغداد  ٢٠١٩مؤيد حسن مصطفى بك ،شيخً
ا ثاريين المهںدس علي مصطفى )وموجز تاريخي عن مديںة الفلوجة قديما والعهدين العثماںي والملكي(،
الفلوجة  ٢٠٠٤ /١/٥؛ ںوري عبد الحميد العاںي ،اع م عاںيون ،ج ،٢مطبعة اںوار دجلة ،بغداد .٢٠١٥
 -مير بصري ،اع م السياسة في العراق الحديث ،ط ،١ج ،٢الںاشر :دار الحكمة ،لںدن،عام .٢٠٠٤

اﻟﺠﺮاﺋﺪ-:
 جريدة الب د. جريدة العالم العربي. جريدة العراق. جريدة ا ستق ل. -جريدة اليقظة
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Abstract
The study of cities can be difficult, especially when studying cities which are built in
accordance with the desire of princes and sultans, or those which have been abandoned
and become ruins. One example of this is the Upper Fallujah city, part of the chain of
urban hubs linking Al-Shaam, Baghdad and the middle and south of Iraq due to its
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city, drawing on a range of historical and geographical sources.

Received: 12 April 2020
Accepted: 21 May 2020

اﻟﻤﻠﺨﺺ

Published: 14 June 2020

 ولكن يعتريها بعض الصعوبات و سيما المدن التي بںيت،تعد دراسة المدن من الدراسات المهمة والمفيدة
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 إذ أشاروا إليها بإشارات عابرة تعبر عن،أهمل الجغرافيون والمؤرخون ذكرها من حيث بيان خططها وسكاںها
.أهميتها في وقتها
ومن هذه المدن مديںة الفلوجة العليا التي تقع في مںطقة زراعية وتجارية مهمة والتي مثلت حلقة وصل بين ب د
ً
ً
الشام وبغداد ووسط العراق وجںوبه ؛ وذلك لوقوعها على ںهر الفرات الذي كان يعد شرياںا حيويا للزراعة والتجارة
مما ساعد أن تكون مديںة الفلوجة العليا مزدهرة ولها مكاںة متميزة في العصور التاريخية المختلفة التي, آںذاك
ً
 ولذلك حاولںا في البحث، ومما يشار اليه أن ذكرها يعود الى العصر البابلي مرورا بالعصر ا س مي،مرت بها
.بيان أهميتها من خ ل جمع المعلومات المتںاثرة عںها في ثںايا الكتب الجغرافية والتاريخية
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اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ:
تعد دراسة المدن من الدراسات المهمة والمفيدة ،ولكن يعتريها بعض الصعوبات و سيما المدن التي بںيت
حسب رغبة الخلفاء والس طين وا مراء أو التي فقدت أهميتها بمرور الوقت واصبحت مںدثرة ،وںتيجة لذلك
أهمل الجغرافيون والمؤرخون ذكرها من حيث بيان خططها وسكاںها ،إذ أشاروا إليها بإشارات عابرة تعبر عن
أهميتها في وقتها.
ومن هذه المدن مديںة الفلوجة العليا التي تقع في مںطقة زراعية وتجارية مهمة والتي مثلت حلقة وصل بين
ً
ً
ب د الشام وبغداد ووسط العراق وجںوبه ؛ وذلك لوقوعها على ںهر الفرات الذي كان يعد شرياںا حيويا للزراعة
والتجارة آںذاك ,مما ساعد أن تكون مديںة الفلوجة العليا مزدهرة ولها مكاںة متميزة في العصور التاريخية المختلفة
ً
التي مرت بها ،ومما يشار اليه أن ذكرها يعود الى العصر البابلي مرورا بالعصر ا س مي ،ولذلك حاولںا في البحث
بيان أهميتها من خ ل جمع المعلومات المتںاثرة عںها في ثںايا الكتب الجغرافية والتاريخية ليكون بحثںا على
ث ثة محاور رئيسة:
المحور ا ول :تحدثںا فيه عن تسمية الفلوجة وتحديد موقعها وفق المصادر الجغرافية،وبيںا فيه أن سبب تسميتها
ً
ً
بالفلوجة العليا تميزا عن الفلوجة السفلى التي تقع قرب الكوفة ،فض عن الحديث عن أهميتها ا قتصادية.
أما المحور الثاںي :تطرقںا فيه عن ا حداث التاريخية التي جرت على أرض الفلوجة العليا كمرور الخليفة
ﱡ
ً
ّ
القيںي عام على الفلوجة العليا من
علي بن أبي طالب )رضي عںه( فيها،وتعيين عبيد بن أبي المخارق
قبل والي العراق الحجاج بن يوسف الثقفي وما التحق بذلك من قضايا تاريخية.
والمحور الثالث :وضحںا فيه القرى التابعة لها مثل ًدمما وںقيا وغيرها مع ذكر العلماء الذين نسبوا اليها..
ً
المحور ا ول :تسمية الفلوجة العليا وتحديد موقعها جغرافيا.

-١اﻟﺘﺴﻤﻴﺔ:
أوردت المصادر روايات عدة تحدثت عن تسمية الفلوجة العليا إ أںها تتفق أںها ا رض المصلحة الطيبة والبيضاء
أي الخصبة للزرع ،ومںها سمي موضع على الفرات الفلوجة ،والجمع ف ليج ).(١
أما عن أصل التسمية قيل؛ بسبب قربها من ںهر الفرات ،إذ يخرج من الںهر جدول صغير يسقي ا راضي
ُْ ُ
ُ ﱠ َ
الحائط .والفلجان:
الساقية ال ِتي ت ْجري ِإلى َج ِم ِيع
القريبة مںه فيطلق عليه فلج ،وذكر أهل اللغة في معںى الفلج ِ
ِ
ً
ً
َ
والف َل ُ
َس َو ِاقي ﱠ
جاتَ :
المز ِار ُع ) (٢وقيل أيضا الفلج :الںهر ،وسمي بذلك؛ ںه فلج ،أي كأن الماء شقه شقا
الز ْرع.
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فصار فرجة ) ،(٣امتاز ںهر الفرات بكثرة الف ليج في سواده ومںها الفلوجة العليا والفلوجة السفلى ) (٤ووصف ابن
القيس بن الرقيات ) (٥الف ليج بقوله:
أيام فلك كأںها ...حوراء من بقر غريره
ّ
شبت أمام لداتها ...بيضاء سابغة الغديرة
ّ
ريا ّ
الروادف غادة بين الطويلة والقصيرة
ّ
ّ
)(٦
حلت ف ليج السوا د وحل أهلي بالجزيرة
ومما يذكر أن الفلوجة مديںة موغلة في القدم ،إذ عرفت في العصر البابلي أوردتها الںصوص المسمارية باسم
رابيقوا أو رابيقوم )،(rapiqumوكذلك وردت في العصرين ا شوري والبابلي الحديثين باسم ﭙلوكت :Pallukat
والمشتقة من المصدر ا كدي ﭙلـﮕـو ) (Palguأي الفلج وجمعها ا ف ج أي القںاة أو الںهر الصغير في سائر
اللغات السامية ،بمعںى ا نشطار وا ںف ج ؛ ںها في موضع تںفلج فيه ضفة الفرات )،(٧ويقصد بهذا الںهر هو ںهر
الملك أو ملكا الذي عرفه ا راميون باسم بلوكثا او فلوكثا الذي يأخذ الماء من الضفة اليسرى لںهر الفرات ويتجه
شرقا ںحو دجلة ).(٨
ً
أما تسميتها بالفلوجة العليا أو الفلوجة الكبرى هي تمييزا عن الفلوجة السفلي الصغرى التي تقع في سواد الكوفة
قرب عين التمر ).(٩
ً
وعرفت الفلوجة العليا في بعض المصادر الجغرافية مديںة ںهر الملك؛ ںظرا لوقوعها على الجاںب ا يمن لںهر
الملك وفي ذلك يقول ابن حوقل" :وںهر الملك مديںة أكبر من صرصر عامرة بأهلها عامرة بأهلها وهى أكثر ںخ
وزرعا وثمرا وشجرا مںها" ) (١٠أما العزيز المهلبي فذكر " ومديںة ںهر الملك على شعبة من الفرات يعبر إليها على
جسر " ) (١١كما ذكر بان مديںة ںهر الملك تسقي أراضيها الزراعية من ںهر الملك

)(١٢

 -٢ﻣﻮﻗﻊ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ
تقع الفلوجة العليا في موقع متميز كان له أثر كبير في ازدهارها،أ وهو الضفة اليسرى لںهر الفرات مكںها أن تكون
ً
ً
حلقة وصل بين المںاطق المحيطة عںد تقاطع دائرة عرض 0 ٣٣ − ١٤شما وخط طول  0 ٤٣ − ٥٠شرقا ،وهي اليوم
ً
على شكل تل واسع يقع جںوب الفلوجة الحالية بمسافة تربو على ٢٢كم تقريبا ).(١٣
ً
وهي تقع عںد فم ںهر الملك الذي يأخذ ماءه من ںهر الفرات،واتخذت مكاںا يںعطف فيه الںهر وبقربها يںفلج
ّ
ليسقي بواسطة ںهرها )ںهر الملك( أراضي شاسعة )،(١٤ومما يشار إليه أن ںهر الملك ںار-ش ّري  nar-šarriيحمل
الماء من الفرات إلى دجلة ،أوله عںد قرية الفلوجة ،أسفل فوهة ںهر صرصر وهو أكبر مںه يبعد عںه خمسة فراسخ،
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ً
ومصبه في دجلة أسفل المدائن بث ثة فراسخ ،وںهر الملك معروفا مںذ ا زمںة القديمة ،فلقد ذكره اليوںان باسم
ںهر ملخا' ).(١٥) (Malcha
أما ما أوردتها المصادر الجغرافية عن موضع المديںة،إذ ذكر ابن خرداذبة عںدما قسم سواد العراق الى اثںا
عشرة كورة والذي كان يطلق عليه من قبل الفرس قلب العراق ؛ ںه يعد من المصادر ا ساسية لخزينتهم ،وقسم
تلك الكور على أساس السقي من ںهر دجلة والفرات،أن الفلوجة العليا ضمن كور سقي الفرات ودجيل من غربي
دجلة وبالتحديد ضمن كورة استان بهقباذ ا على )(١٦وهى ّ
طسوج خطرںيةّ ،
طسوج بابلّ ،
ستة طساسيج )ّ (١٧
طسوج
ّ
ّ
طسوج ّ
طسوج عين ّ
الںهرينّ ،
الفلوجة السفلىّ ،
الفلوجة العلياّ ،
التمر ).(١٨
طسوج
ً
وتحدث عںها ا دريسي قائ  " :ںهر الملك وعليه مديںة حسںة عامرة آهلة كثيرة الںخيل وا شجار ولها جسر
من مراكب يعبر عليه" ).(١٩
وكذلك أوضح ابن فضل

العمري ان الفلوجة العليا تقع في الكورة العاشرة من مملكة الفرس قائ " الكورة

العاشرة وهي كورة ستان تهقياد ا على وهي ستة طساسيج ،طسوج بابل ،وطسوج خطروبه ،وطسوج الفلوجة
العليا ،وطسوج الفلوجة السفلى "

)(٢٠

وذكرها ابن عبدالحق البغدادي بقوله " :والمشهور هي هذه التي على شاطىء الفرات ،عںدها فم ںهر الملك
من الجاںب الشرقي"

)(٢١

أما عن مساحة المديںة فابن خرداذبة ذكر أن عدد رساتيق ) (٢٢الفلوجة العليا خمسة عشر رستاق ) (٢٣إ أن
ابن الفقية الهمداںي عںدما تحدث عن خراجها بين أن عدد رساتيق المديںة  ٥٠٠رستاق أي أن قرى المديںة
خمسمائة قرية ) (٢٤مما يدل على كبر مساحة المديںة وأهميته آںذاك.
وبذلك تميزت الفلوجة العليا بوقوعها ما بين ںهري الفرات ودجلة ،إذ يعد موقعها من أقرب المواقع لںهرين ،لذا
ً
تعد مديںة خاصرة )(٢٥فض عن قربها من ںهر عيسى ) (٢٦الذي كان يتخلج من الفرات عںد قںطرة تعرف بقںطرة
ّدمما ) (٢٧فوق الفلوجة العليا ،ساعدها أن تكون أراضيها خصبة وصالحة للزراعة محط اهتمام الحكام ،ومركز
َ
ُْ
ً
تجاري عالمي سواء بري أو ںهري إذ كان فيها ميںاء وبين ذلك خليفة بن خياط قائ " :وںزلںا َعلى مسںاة الف َرات
َ
ْ
)(٢٨
من أرض الفلوجة العليا "
ً
ومما تجدر ا شارة إليه أںها كاںت أيضا تقع بالقرب من عاصمة الخ فة العباسية بغداد وقبلها هاشمية ا ںبار
والمدائن عاصمة ا كاسرة مما أدى أن يكون لها شأن بين مدن سواد العراق المزدهرة ومحطة للصراع بين الرومان
والفرس للسيطرة عليها.
ولهذه ا سباب كلها مجتمعة أضحت الفلوجة العليا من المدن المهمة في العصر ا س مي بما حوته من
مؤه ت ساعدته أن يكون لها أثر كبير في المںطقة فيما يتعلق بالجاںب الزراعي.
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-٣اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻟﻠﻤﺪﻳﻨﺔ:
ً
تميزت الفلوجة العليا بأهميتها ا قتصادية ؛ وذلك بما حوته من مقومات التي تحدثںا عںها سابقا ساعدتها أن تكون
لها أثر مهم بما ترفده من اںتاج زراعي أو أموال مستحصل عليها من الزراعة والتجارة ،وتبين لںا ذلك من خ ل
ما أوردته المصادر الجغرافية والتاريخية اشارات عن خراج المديںة واںتاجه الزراعي ،إذ بين ابن خرداذبة وابن
ً
الفقيه الهمداںي أن خراج الفلوجة العليا من ا موال ںقدا بلغ  ٧٠٠٠٠ /درهم ) ،(٢٩أما ابن الفقيه الهمداںي أوضح
أن خراج الفلوجة العليا كان  ٢٤٠/٥٠٠كر ٥٠٠ /كر ٧٠٠٠٠ /درهم ).(٣٠
والخراج المتحصل من الزراعة تميز بكثرته،إذ بينت المصادر الجغرافية وبا رقام الخراج الذي أخذ من أهالي
الفلوجة العليا من ںاتجهم الزراعي من الحںطة والشعير فقط ،إذ بلغ من البيادر ) ٢٤٠ (٣١بيدر من الحںطة و الشعير،
من الحںطة خمسمائة كر ) (٣٢ومن الشعير خمسمائة كر )،(٣٣ويتبين لںا أن اںتاج الفلوجة العليا يبلغ من الحںطة
١٣٥٠٠٠٠مليون وث ثمائة وخمسون الف كغم من الحںطة ومثلها من الشعير )،(٣٤وهذا يؤكد ما ذكرںاه سابقا بما
تميزت به من موقع زراعي خصب بقربها من دجلة والفرات وتفرعاته مما أدى إلى أن يكون اںتاجها بهذا القدر
الكبير.
ً
ّ
أما ّ
طسوج الفلوجة العليا فقد بلغ رساتيقه خمسة عشر بيادره مائتان وأربعون بيدرا الحںطة خمس مائة ّكر،
الشعير خمس مائة ّكر ،الورق سبعون الف درهم ).(٣٥
وبذلك فإن الفلوجة العليا تعد من المںاطق الزراعية المهمة التي لها أثر كبير في ا ںتاج الزراعي كما تحدثت
عںها المصادر.
المحور الثاںي :ا حداث التاريخية التي حدثت في الفلوجة العليا.
ً
شهدت مديںة الفلوجة العليا أحداثا تاريخية مختلفة خ ل العصور ا س مية روته المصادر سواء كاںت
جغرافية أو تاريخية إ أںها كاںت قليلة على الرغم من أںها في العصر ا س مي تميزت بقربها من عاصمة الخ فة
العباسية سواء في هاشمية ا ںبار أو بغداد وسنبين وفق ما أوردتها المصادر التاريخية.

أوﻻ ــﺪورﻫﺎ ﻲﻓ اﻷﺣﺪاث اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ ﻲﻓ اﻟﻌﺼﺮ اﻟﺮاﺷﺪي )٤٠ -١١ﻫـ/
٦٦٠-٦٣٢م(
ورد ذكر الفلوجة العليا عںد الحديث عن تحرير العراق من قبل القائد خالد بن الوليد الذي توجه لتحرير ا ںبار
ً
من الفرس بعد سيطرته على الحيرة ) ،(٣٦إذ أشار الطبري قائ " :واستخلف عليها القعقاع بن عمرو وخرج خالد في
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عمل عياض ليقضي ما بيںه وبيںه ،و غاثته ،فسلك الفلوجة حتى ںزل بكرب ء وعلى مسلحتها عاصم بن عمرو )،(٣٧
وعلى مقدمة خالد ا قرع بن حابس ) ،(٣٩)(٣٨فبعث اليه مصعب حريث ابن زيد -أو يزيد -فبارزه ،فقتله عبيد
بن الحر ) ،(٤٠فبعث إليه مصعب الحجاج بن جارية الخثعمي ومسلم بن عمرو ،فلقياه بںهر صرصر ) ،(٤١فقاتلهم
ً
فهزمهم ،فأرسل إليه مصعب قوما يدعوںه إلى أن يؤمںه ويصله ،ويوليه أي بلد شاء ،فلم يقبل ،وأتى ںرسى ففر
دهقاںها ظيز جشنس بمال الفلوجة ،فتبعه ابن الحر حتى مر بعين التمر ) (٤٢وعليها بسطام بن مصقلة بن هبيرة
الشيباںي ) ،(٤٣فتعوذ بهم الدهقان ) ،(٤٤فخرجوا إليه فقاتلوه وكاںت خيل بسطام خمسين ومائة فارس " ).(٤٥
َ
ورد ذكر الفلوجة العليا عںدما خرج الخليفة َعلي بن أبي طالب)رضي عںه( َ لمحاربة الخوارج بالںهروان ):(٤٦
َ
َ
فكتب "أما بعد فقد جاءكم ما كںتم تريدون ،قد تفرق الحكمان َعلى غير حكومة َو اتفاق فارجعوا ِإلى َما كںتم
َ ﱠ
َ
َ
ً
َعل ْي ِه فإںي أريد المسير ِإلى الشام" .فأجابوه أںه يجوز لںا أن ںتخذك إماما وقد كفرت َح ﱠتى تشهد َعلى ںفسك
َ
بالكفر وتتوب كما تبںا ،فإںك لم تغضب  ،إںما غضبت لںفسك .فلما قرأ جواب كتابه ِإل ْي ِه ْم يئس مںهم ،فرأى
َ
َ ﱠ
َ َ
أن يمضي من معسكره بالںخيلة ) (٤٧وقد كان عسكر ِب َها حين جاء خبر الحكمين )ليسير( ِإلى الشام ،وكتب ِإلى
َ
ْ
َ
أ ْه ِل ال َب ْص َر ِة ِفي الںهوض َم َع ُه ،فأتاه ا حںف ْبن ق ْيس ِفي ألف وخمسمائة ،وأتاه جارية ْبن قدامة ِفي ث ثة آ ف،
َ
َ َ
ويقال :إن ْابن قدامه جاء ِفي خمسة آ ف .ويقالِ :في أكثر من ذ ِلك .فوافاه بالںخيلة ،فسار بهم علي ِإلى ا ںبار،
ُ َ
ُ َ
َ
وأخذ َعلي قرية شاهي ث ﱠم َعلى دباها من الفلوجة ،ث ﱠم ِإلى دمما ).(٤٨
كما أشارت إليها المصادر عںد الحديث عن الخ فات بين ا مام الحسن بن علي بن أبي طالب)رضي
عںهما( ومعاوية بن أبي سفيان بعد مقتل ا مام علي بن أبي طالب )رضي

عںه( سںة ٤٠هـ ):(٤٩

ً
ما إن علم ا مام الحسن بن علي )رضي عںهما( بقدوم معاوية بن أبي سفيان من ب د الشام ومن معه طالبا
ََ َ َ
ﱠ
الخ فة ،حتى دعا بعبد ا ْبن َع ﱠباس )رضي عںهما( َو ُه َو بمعسكره فقال ل ُه" :يا ابن عم إںي باعث معك اثںا
َ
عشر ألفا من فرسان العرب ،ووجوه أ ْهل المصر ،فسربهم وألن لهم كںفك وابسط لهم وجهك وأدںهم في مجلسك،
ُ
َ
َ
وسر َعلى شاطئ الفرات[ َح ﱠتى تقطع الفرات ِإلى أرض ا ںبار ومسكن ،ث ﱠم تمضى تستقبل ُم َع ِاو َية وتحبسه َح ﱠتى
ْ
ً
َ
َ
ُّ
آتيك ،وليكن خبرك عںدي كل يوم ،واستشر ق ْيس ْبن َس ْع ٍد وسعيد ْبن ق ْيس ال َه ْم َدا ِں ّي واسمع ِم ْں ُه َما َو تقطع أمرا
َ
َ
َ
َ
دوںهما ،وإن قاتلك ُم َع ِاو َية قبل قدومي فقاتله ،ف ِإن أصبت فا مير ق ْيس ْبن َس ْع ٍد ،ف ِإن أصيب فسعيد ْبن ق ْيس
ُ
َ
ﱠ َ
فأخذ عبيد ا َعلى قرية شاهي ث ﱠم لزم الفرات َح ﱠتى قطع الفلوجة وجاز الفرات ِإلى دمما ،ثم أتى ا خيوثية ).".(٥٠
ورد عن أبو الحسن المدائںي في قصة الحسن بن علي)رضي

عںهما( لما بايع له الںاس بعد قتل علي )رضي

عںه( قال وأقبل معاوية إلى العراق في ستين ألفا واستخلف على الشام الضحاك بن قيس الفهري ) (٥١والحسن
مقيم بالكوفة لم يشخص حتى بلغه أن معاوية ) (٥٢قد عبر جسر مںبج فعقد لقيس بن سعد بن عبادة على اثںي
ً
عشر ألفا وودعهم وأوصاهم فأخذوا على الفرات وقرى الفلوجة وسار قيس إلى مسكن ثم أتى ا خںوںية ) (٥٣وهي
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حربى فںزلها وأقبل معاوية من جسر مںبج ) ،(٥٤وفيما بعد تںازل ا مام الحسن بن علي )رضي
إلى معاوية بن أبي سفيان )رضي

عںهما( بالخ فة

عںه( بموجب الصلح الذي عقد بيںهما:

وورد عن الخطيب البغدادي قوله" :بعد مقتل علي بن أبي طالب )رضي

عںه( سار معاوية )رضي

من الشام إلى العراق فںزل بمسكن ںاحية حربى إلى أن وجه إليه الحسن بن علي)رضي

عںه(

عںهما( فصالحه،

وقدم معاوية الكوفة ...وںزل معاوية بإزاء عسكر قيس بن سعد ،وقدم بسر بن أرطاة إليهم فكاںت بيںهم مںاوشة
ولم تكن قتلى و جراح ثم تحاجزوا.(٥٥) " ...

ﺛﺎﻧﻴﺎً:اﻷﺣﺪاث اﻟﺘﻲ ﺟﺮت ﻲﻓ اﻟﻔﻠﻮﺟﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻲﻓ اﻟﻌﺼﺮ اﻷﻣﻮي:
تميز العصر ا موي بكثرة ا حداث التي شهدها سواء كاںت معارك تحرير أو فتوحات أو حركات معارضة
للحكم ا موي وكان للفلوجة العليا ںصيب في تلك ا حداث مںها ما ورد ذكرها أثںاء خروج القائد عبدالرحمن بن
ا شعث ) (٥٦على حكم ا مويين في عهد الوالي الحجاج بن يوسف الثقفي سںة ٨٢هـ فحدثت بيںهما معركة شديدة
سميت بدير الجماجم ) (٥٧اںتهت باںتصار الحجاج بن يوسف ومقتل ابن ا شعث أما الروايات التي أشارت الى
الفلوجة العليا هي:
ً
الرواية ا ولى ذكرها الب ذري وهي مسير الحجاج بن يوسف لقتال ابن ا شعث قائ " :سار الحجاج من
َ
البصرة فمر بين القادسية والعذيب ) ،(٥٨فبعث ْابن ا شعث )ِ (٥٩إ َل ْي ِه َع ْبد ﱠ
الر ْح َم ِن ْبن العباس ِفي خيل أ ْهل
ُْ َ
َ
ً ً
َ َ
الكوفة والبصرةَ ،وكان ابن ا شعث جمع بالبصرة س حا كثيرا ،فسار ابن العباس ِإل ْي ِه ِفي خلق من المجففة فمںعوه
َ
من ںزول القادسية ،وبلغه كثرة من َم َع ْابن ا شعث واجتماعهم َعلى قتاله فارتفع عںهم ،وسايروه َح ﱠتى ںزل دير
ْ
َ
َ َ
قرة )َ ،(٦٠وكان قد عزم َعلى ا رتفاع ںحو الجزيرة ليقرب من َع ْبد ال َم ِل ِك و يكون بيںه وبيںه أحد يتخوفه ،فلما
صار إ َلى دير قرة َق َال :و َما بهذا المںزل بين َأ ِمير ْال ُم ْؤ ِم ِں َ
ين وأهل الشام بعد ،و أحد يحول بيںي وبيںهم و
ِ
أتخوف أن يأتيںي من ورائي أحد ،وإںي لفي رساتيق من الفلوجة وبالقرب من عين التمر ،وأرجو أن تحملںا هذه
ً
الرساتيق ،ولںزولي َم َع ُه ْم ِفي ب دهم أشد عليهم من ںزولي ںائيا عںهم " ).(٦١
اما الرواية الثاںية فقد تتحدث عن هزيمة ابن ا شعث وتفرق أصحابه عںه وهروبه ومروره بالفلوجة وتوقفه بها
هي "ولما اںهزم ا برد ) (٦٢اںتقضت صفوف ابن ا شعث ،وركب الںاس بعضهم بعضا ،فصعد ابن ا شعث المںبر
وجعل يصيح :ﱠ
إلي إلي يا عباد  ،أںا ابن  ،فأتاه عبد بن ِرزام الحارثي ) ،(٦٣فوقف عںد المںبر ،وجاءه
عبد بن ُذؤاب ﱡ
قريبا مںه ،وجاء أهل الشام فدخلوا العسكر ﱠ
الس َلمي ) (٦٤في أصحابه ،فوقف ً
وكبروا ،فصعد إليه
َ
المغ ﱠفل ا ّ
زدي وكاںت ُمليكة ابںة أخيه امرأة عبد الرحمن فقال له :اںزل فإںي أخاف عليك
عبد بن يزيد بن
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ْ
ﱠ
َ
القتل أو ا َ
سر ،فںزل وخلى العسكر بما فيه ،واںهزم أهل العراق َيل ُوون على شيء ،وجاء ابن ا شعث مع ابن
ََ
َﱡ
َج ْعدة بن ُه َبيرة في ںاس من أهله ،فعبروا الفرات من عںد الفلوجة ،وهي قرية بںي َج ْع َدة ،وجاء ِبسطام بن َم ْصقلة
ّ
فقال :هل في السفيںة عبد الرحمن بن ؟ فلم يكلموه ،فقال" ) :(٦٥من المتقارب
َ
ْ َ
َض ﱠر َم قيس ﱠ
اضط َر َم ْت ْأجذ َما
علي الب د َ ...حتى إذا
بن أبي المخارق

أما الرواية ا خرى فقد بينت تعيين الحجاج بن يوسف والي على الفلوجة العليا عبيد
ّ
القيںي ) (٦٦وما جرى بيںه وبين دهقان الفلوجة العليا جميل بن َب ْص َب َه ﱠري ) (٦٧قال له" :استعملںي الحجاج على
ﱡ
ٌ
الفلوجة العليا ،فقلت :أما ها هںا دهقان يعاش بعقله ورأيه؟ فقيل لي :بلى ،ها هںا جميل بن َب ْص َب َه ﱠري .فقلت:
ﱠ
علي به .فأتاںي فقلت :إن ّ
دالة و وسيلةْ ،
فأشر ﱠ
ﱠ
علي .قال :يكون لك
الحجاج استعملںي على غير قرابة و
ّ
ٌ
ٌ
تذكر الرجل من أهل عملك بابك لم يخف ّ
حجابك ،وإذا حضرك شريف لم يتأخر عن لقائك
بواب حتى إذا
ولم يحكم على شرفك حاجبك ،وليطل جلوسك هل عملك يهبك ﱠ
عمالك ،ويبقى مكاںك ،و يختلف لك
ً
ًّ ﱠ
هدية فإن
أحد
حكم على شريف و وضيع ،ليكن حكمك واحدا على الجميع ،يثق الںاس بعقلك ،و تقبل من ٍ
ﱡ
صاحبها يرضى بأضعافها مع ما فيها من الشهرة " ).(٦٨
وورد ذكرها عںد الحديث عن ںهاية حكم الخ فة ا موية سںة )١٣٢هـ (٧٤٩/وما رافقها من أحداث مختلفة
فبعضها جرى في مديںة الفلوجة العليا ،إذ فيها تقاتل كل من يزيد بن عمر بن هبيرة ) (٦٩والى الواسط من قبل
ا مويين وقائد جيش العباسيين قحطبة بن شبيب ) ،(٧٠وأشارت الى تلك ا حداث العديد من المصادر وبشيء
من التفصيل ) (٧١مںها "وأقبل ابن هبيرة يريد لقاء قحطبة قبل أن يعبر الفرات ،وقد قيل له :دارك الرجل فما يريد
ً
ً
ّ
إ الكوفة ،فأقبل ںحوه مبادرا ليلقاه ،ومضى قحطبة مسرعا ںحو ا ںبار ) ،(٧٢حتى إذا أشرف عليها تلقاه شوال بن
ووجه إلى أعالي ا ںبار بحدر السفنّ ،
سںان ا ںصاري ) (٧٣في ںحو من مائتي رجل ،ففرض له ولمن معهّ ،
ووجه
خازم بن خزيمة ) (٧٤إلى قصبة ا ںبار فأصاب بها عامل ا ںبار من قبل ابن هبيرة على ا ستان ) (٧٥فقتله مع عدة
من أصحابه ،وحدر ما وجد من السفن إلى ّدمما ،وأقبل ّ
شوال ابن سںان بعده ومعه من السفن والمعابر ،فوافى
دمما وقد صدف قحطبة عن ا ںبار يؤم ّ
بها ّ
دمما فأتاها ،وتوافت إليه السفن فعبر الںاس ،ولم يعسكر ،وعسكر في
غربي الفرات لخمس خلون من المحرم سںة أثںتين وث ثين ومائة ،وأقبل ابن هبيرة فعسكر بحذائه" ).(٧٦
وأشار الى الفلوجة العليا ابن قتيبة قائ " :أقبل قحطبة بن شبيب حتى لقي يزيد بن عمر بفم ّ
الزاب ،من أرض
الفلوجة العليا ،في المحرم سںة أثںتين وث ثين ومائة ،فالتقوا ساعة ،ثم اںهزم يزيد بن عمر ،فأقبل حتى دخل
واسط " ).(٧٧
ً
أما ابن خلكان ذكر بأن قحطبة بن شبيب أرسل جيشا من الكوفة لمقاتلة ابن هبيرة والسيطرة على ا ںبار قائ
َ
ْ
ْ َْ
)(٧٨
" وجه قحطبة بن شبيب القائدين َع ْبد ال َم ِلك ْبن َي ِز يد ا ز ِد ّي َو َما ِلك ْبن الطواف ِفي أربعة آ ف ِإلى شهرزور
ً
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َ
َ َ
ْ
ْ
فتمكںا من السيطرة عليها وقتل واليها ُعث َمان ْبن ُسف َيان،وبلغ قحطبة أن ْابن هبيرة بالدسكرة ) (٧٩يريده ،فعدل ِإلى
ُ
ُ
ُ
ُ
راذان فعبر القاطول ) (٨٠ث ﱠم أتى العلث فعبر ِفي السفن ث ﱠم أتى أواںا ث ﱠم ا ںبار ث ﱠم مليقيا من الفلوجة ،فتوجه قحطبة
ْ
بجيشه ومعه ابںه ال َح َسن ْبن قحطبة فخاضا الفرات عںد الفلوجة القرية المشهورة بالعراق ،ليقاتل ابن هبيرة ،وكان
في قبالته ،فغرق قحطبة في عشية ا ربعاء عںد غروب الشمس لثمان خلون من المحرم من هذه السںة ،وقام ولده
الحسن بن قحطبة مقامه في تقدمة الجيش ،وهي واقعة مشهورة طويلة"
ً
ثالثا  -الفلوجة العليا في عصر الخ فة العباسية:

)(٨١

إن ما يميز هذا العصر لمديںة الفلوجة العليا أںها كاںت تقع بالقرب من هاشمية ا ںبار تبعد عںها حوالي ٦كم
والتي اتخذت عاصمة للعباسيين من قبل الخليفة العباسي أبو العباس السفاح ) ١٣٦-١٣٢هـ( بعد تركه هاشمية
الكوفة،وبذلك يكون له تأثير كبير على المديںة وفي جميع المجا ت؛ لكوںها تقع بالقرب من مصدر الحكم،وعلى
الرغم من اںتقال مركز الخ فة العباسية الى بغداد بعد بںائها من قبل الخليفة أبو جعفر المںصور )١٥٦-١٣٦هـ(
ً
إ أن مكاںتها وأهميتها استمرت ؛ لكوںها تقع بالقرب مںها ،إذ تبعد عںها ما يقارب  ٦٠كم وأيضا كاںت تمد
بغداد بما تحتاجه من غ ت زراعية وكذلك وقوعها على الطريق التجاري بين بغداد وب د الشام فاهتم بها أولي
ً
ا مر في بغداد )،(٨٢كما أںها أصبحت هي والهاشمية مكاںا للراحة والںزهة للخلفاء وذلك لكثرة بساتيںها وزروعها
وأجوائها الطيبة المعتدلة،إذ كان يقصدها الخليفة المهدي)١٦٩-١٥٦هـ( للںزهة والصيد )،(٨٣كما أقام بها الخليفة
ً
ً
هارون الرشيد )١٩٣-١٧٠هـ( مع ولديه ا مين والمأمون شهرا بعد رجعوهم من الحج )،(٨٤وزارها أيضا الخليفة القائم
بأمر

)٤٢٢هـ٤٦٧-هـ( ومكث فيها للصيد والںزهة ).(٨٥

وتعرضت لخطر الفيضان في العصر العباسي ،لكوںها كاںت قريبة من ںهر الفرات لمرات عديدة مںها ما ذكره
ً
ابن الجوزي عن الفيضاںات في سںة  ٣٢٨و٣٢٩هـ قائ  " :ان الفرات زادت أحد عشر ذراعا واںبثق بثق من ںواحي
ا ںبار ،فاجتاح القرى وغرقها وغرق الںاس والبهائم والوحش والسباع وصب الماء في الصراة إلى بغداد" ).(٨٦
وتحدث ابن كثير عن فيضان ٣٢٨هـ" واںبثق بثق من ںواحي ا ںبار فغرق قرى كثيرة ،وهلك بسببه حيوان
وسباع كثيرة في البرية" ).(٨٧
الفلوجة العليا وفتںة البساسيري ) (٨٨سںة ٤٥٠هـ:
تعرضت الفلوجة العليا الى الخراب والتدمير شأںها شأن مدن العراق أثںاء ضعف الخ فة العباسية بعد تسلط
ا تراك والبويهيين والس جقة على الحكم ،مما أدى الى نشوب الصراعات بين القادة حول المںاصب ومںهم
ً
الوزير أرس ن البساسيري التركي الذي استبد با مر وعظم ںفوذه ،إذ لم يكن الخليفة القائم بأمر يقطع أمرا
دوںه ،وكان ںتيجة الخ ف بين البساسيري والقادة الترك ومؤيدي الخليقة القائم الذي تحول الى حدوث معارك
فيما بيںهم وكاںت ںتيجته تعرضت مدن ا ںبار الى الحرق والتدمير من قبل البساسيري وذلك بعد ان تمكن قريش
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بن بدران من السيطرة على ا ںبار سںة ٤٤٦هـ وخطب بها للقائد السلجوقي طغرل بك ) ،(٨٩إ أن البساسيري
خرج إليهم بجيش كبير و بين ذلك ابن ا ثير قائ " :فسار البساسيري إلى ا ںبار ،وأحرق ںاحيتي دما ،والفلوجة،
ً
وكان أبو الغںائم بن المحلبان با ںبار قد أتاها من بغداد وورد ںور الدولة دبيس إلى البساسيري ،معاوںا له على
حصرها ،وںصب البساسيري عليها المجاںيق ،فهدم برجا ،ورماهم بالںفط ،فأحرق أشياء كان قد أعدها أهل البلد
ً
لقتاله ،ودخلها قهرا ،فأسر مائة ںفس من بںي خفاجة ،وأسر أبا الغںائم بن المحلبان ،فأخذ وقد ألقى ںفسه في
الفرات ،وںهب ا ںبار ،وأسر من أهلها خمسمائة رجل " )،(٩٠أما سبط ابن الجوزي ذكر بأںه " وسار إلى ا ںبار
ومعه ُدبيس ،ففتحها وقتل بها جماعة عصوا عليه ،وقطع أيدي آخرين ،وأحرق ً
ضياعا من ںهر عيسى الفلوجة ِود ِم ﱠما
وغيرهما.(٩١) "...،
كما ورد ذكرها عںدما أعفى الخليفة العباسي القائم بأمر

الوزير فخر الدولة شرف الوزراء أبو ںصر

بن

بن جهير الموصلي ).(٩٢
ذكر ذلك ابن الفوطي قائ " :ںزيل بغداد ،الوزير كان ملقبا بالكافي وخلع عليه ورتب في الوزارة في يوم الخميس
يوم عرفة سںة أربع وخمسين وأربعمائة وعزله الخليفة العباسي القائم من الوزارة مور ظهرت مںه في يوم ا ثںين
ّ
سابع ذي القعدة سںة ستين وأمر بالخروج عن بغداد بأهله وماله وحشمه فأجاب وخرج من بغداد ّ
وتوجه الى حلة
ابن مزيد ومںها الى الفلوجة ،إ أن الخليفة القائم أعاده فيما بعد الى الوزارة وبقي على وزارته الى أن توفي القائم
ّ
ً
ّ
وتولى البيعة للمقتدي وأقام وزيرا الى المحرم سںة سبعين فأںه عزله فكاںت ّمدة وزارته للخليفتين خمس عشرة
سںة " ).(٩٣
والتتر اںتهت باںتصار

وكذللك حدثت على أرض الفلوجة العليا معركة قوية بين جيش الخليفة الحاكم بأمر
ََ
الخليفة الحاكم والتي أراد مںها إعادة السيطرة على بغداد سںة ٦٥٨هـ بالعرب عاںة ،والحديثة ،وهيت ،وا ںبار،
ْ
وضرب مع القرادول رأسا بقرب بغداد ِفي أواخر سںة ثمان وخمسين ،فاںتصر عليهمُ ،وقتل من ّ
التتار خلق ،ولم
ِ
ٍ
ُ
ّ
ّ
َ
ألف وخمسمائة فارس ،مںهم ثماںية أمراء.
ُيقتل من أصحابه غير ستة ،فيقال ،و أعلم :ق ِتل من التتار ںحو ٍ
فرد المسلمون على َحمية ،فتبعهم قرابغا إلى هيت ّ
فجاء جيش ّللتتار عليهم قر ُابغاّ ،
ورد في المختار من تاريخ ابن
ِ
ِ
الجزري " ٢٦١وضربوا مع التتار مصافا بأرض بغداد" ).(٩٤
ّ
ّ
ّ
الدسكري
الديلمي
المفضل أبو المعالي سعد بن ّ بن إسماعيل
كما ورد ذكرها عںد الحديث عن
ّ
الملوكية ،و اقطع الفلوجة وںهر
ا صفهسا ر ) ،(٩٥كان من أصفهسا رية الديلم ،وله معرفة بالحروب وا خبار
الملك ).(٩٦
ومما يذكر أن هںاك العديد من ا حداث التاريخية التي أشارت إليها المصادر المختلفة التي وقعت في ںواحي
ا ںبار ومںها مديںة الفلوجة العليا في العصر العباسي ولكن دون أن تذكرها با سم.
المحور الثالث :المدن والقرى المحيطة بالفلوجة العليا ومںها:
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كاںت تحيط بمديںة الفلوجة العليا العديد من المدن والقرى من أبرزها:
ﻫﺎﺷﻤﻴﺔ اﻷﻧﺒﺎر:
ا ںبار مديںة على الفرات غربي بغداد ،كاںت الفرس ّ
تسميها فيروز سابور ،أول من عمرها سابور ذو ا كتاف،
ّ
السفاح مق ًرا لحكمهّ ،
ّ
وجدد
سميت بذلك؛ ںه كان يجمع بها أںابير الحںطة والشعير ،واتخذها الخليفة أبو العباس
بها قصورا وأبنية ).(٩٧
-٢اﻟﺒﺎج:
ّ
أراض مقابل ما بين ا ںبار والفلوجة على الجاںب ،قالوا :ںزل علي بن أبى طالب )رضى
ّ
ً
بأجا واحداّ ،
فسميت بذلك " ).(٩٨
أهل الفلوجة بالهدايا ،فقال" :اجمعوا الهدايا واجعلوها

عںه( بها فخرج إليه

 -٣ﻧ ِْﻘ َﻴﺎ:
قرية من ںواحي ا ںبار بالسواد من بغداد ،وإليها ينسب ا مام يحيى بن معين ).(٩٩
 -٤دِﻣِ َّﻤﺎ:
وهي قرية كبيرة على الفرات قرب بغداد عںد الفلوجة ) ،(١٠٠إذ تقع على فم ںهر عيسى الذي يأخذ الماء من الفرات
بالقرب مںها ) (١٠١وينسب إليها جماعة من أهل الحديث وغيرهم ،ومن القدماء أبو الحسن على بن حسان بن
القاسم بن الفضل بن حسان بن سليمان بن الحسن بن سعد ابن قيس بن الحارث الجدلي الدممي ،قدم بغداد،
َ
وحدث بها عن بن عبد بن سليمان الكوفي مطين ،روى عںه تمام بن الخطيب وأبو خازم بن
الحسين بن ّ
الفراء والقاضيان أبو القاسم التںوخي ) (١٠٢وأبو عبد
ّ
خازم ّ
الفراء فقال :تكلموا فيه .وولد قبل سںة ٢٨٥ه ،وحدث ببغداد ،ومات في أول المحرم من سںة ٣٨٤ه ومںهم
ّ
الدممى الخطيبّ ،
ّ
وأبو إسحاق إبراهيم بن العباس ّ
الںحوي ا ںباري،
حدث عن أبى بكر بن القاسم بن بشار
الصيمري قال :أبو بكر الخطيب سألت عںه أبا

روى عںه أبو بكر أحمد ابن
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ابن رضوان الدممي ) (١٠٤صاحب

التميمي ،سمع أبا ّ
علي شاذان ،روى عںه أبو القاسم بن السمرقںدي،

توفي في رجب سںة  ٤٩٣ه ١١٠٠/م ).(١٠٥

اﻟﺨﻼﺻﺔ:
توصلت الدراسة الى عدة ںتائج أبرزها:
١ــ اظهرت الدراسة ان مديںة الفلوجة العليا مديںة موغلة في القدم وردت بأسماء مختلفة مںها إذ عرفت
في العصر البابلي برابيقوا أو رابيقوم )،(rapiqumوكذلك وردت في العصرين ا شوري والبابلي الحديثين باسم
ﭙلوكت .Pallukat
 -٢بينت الدراسية ان الفلوجة العليا تميزت بموقع متميز وذلك بوقوعها قرب ںهر الفرات الذي ساعدها أن
تكون حلقة اتصال مهمة بيںها وبين المدن الواقعة بين ںهري دجلة والفرات سيما مديںة بغداد ومدن الوسط
والجںوب مثل الفلوجة السفلى والمدائن وغيرها.
٢ــ اوضحت الدراسة بان الفلوجة العليا تميزت بازدهار النشاط التجاري فيها بواسطة الميںاء الذي كان يوجد
فيها و له اثر كبير في قيامها ،ںها كاںت تمثل بمثابة محطة تجارية للقوافل الذاهبة الى ب د الشام او القادمة مںه
بواسطة ںهر الفرات او عن طريق البر مںذ حقبة ا شوريين وصو للعصر ا س مي الذي ازدهرت فيه ازدهارا
كبيرا لقربها من عاصمة الخ فة العباسية بغداد.
 -٣بينت الدراسة أن المديںة كان له نشاط زراعي متميز بما كاںت تنتجه من مںتوجات زراعية سيما الحبوب،
ً
إذ كاںت تمثل بمثابة مصدر أساسي للمںتوجات لبغداد ،فض عن أںها كاںت تمثل محطة للںزهة ول ستراحة
لبعض الخلفاء العباسيين.

اﻟﺘﻮﺻﻴﺎت:
في ختام البحث ںدعو الجهات ذات الع قة كالمحافظة ودائرة ا ثار العمل على المحافظة على ما تبقى من
ا ثار الموجودة من خ ل القيام ببعثات للتںقيب عن ا ثار في الفلوجة العليا أو هاشمية ا ںبار وكشف الںقاب
عن تاريخ المںطقة وحضارتها والعمل على وضع حد للتجاوزات التي يقوم بها ا هالي عليها هںاك ،من أجل أن
ً
ً
ً
تكون معلما تاريخيا وحضاريا للمحافظة التي تفتقر الى هكذا معلم وكذلك ںبين ل خرين وأجيالںا عظمة ما قدمه
أجدادںا للتاريخ وا نساںية.
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ﺛﺒﺖ اﻟﻤﺼﺎدر واﻟﻤﺮاﺟﻊ:
* ابن أبي حاتم ،أبو

بن إدريس بن المںذر التميمي ،الحںظلي ،الرازي )ت٣٢٧ :هـ/

عبد الرحمن بن

٩٣٩م(
 -١الجرح والتعديل،ط ،١دار إحياء التراث العربي ،بيروت ١٢٧١ ،هـ  ١٩٥٢/م.
*ابن ا ثير ،عز الدين أبو الحسن علي بن أبي الكرم

بن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباںي

بن

الجزري )ت٦٣٠ :هـ١٢٣٣ /م(
 -٢الكامل في التاريخ،تح :عمر عبد الس م تدمري،ط،١دار الكتاب العربي ،بيروت ،لبںان١٤١٧،هـ ١٩٩٧ /م.
* ا صطخري،أبو اسحاق إبراهيم بن

الفارسي المعروف بالكرخي )ت٣٤٦ :هـ٩٥٨ /م(

-٣المسالك والممالك ،دار صادر ،بيروت١٤٢٥ ،ه ٢٠٠٤ /م.
*ا دريسي،

بن

بن عبد

بن إدريس الحسني الطالبي ،المعروف بالشريف ا دريسي )ت٥٦٠ :هـ/

١١٦٥م(.
 -٤ںزهة المشتاق في اختراق ا فاق،ط ،١عالم الكتب ،بيروت ١٤٠٩ ،هـ١٩٨٩ /م.
*البكري ،أبو عبيد عبد

بن عبد العزيز بن

ا ںدلسي )ت٤٨٧ :هـ١٠٩٦ /م(

 -٥معجم ما استعجم من أسماء الب د والمواضع،ط،٣عالم الكتب ،بيروت ١٤٠٣ ،هـ١٩٨٣/م.
ََ
*الب ذري ،أحمد بن يحيى بن جابر بن داود )ت٢٧٩ :هـ٨٩٣ /م(
 -٦أنساب ا شراف،تح :سهيل زكار ورياض الزركلي،ط ،١دار الفكر ،بيروت ١٤١٧ ،هـ ١٩٩٦ /م
*ابن تغري بردي ،أبو المحاسن جمال الدين يوسف بن عبد

الظاهري الحںفي )ت٨٧٤ :ه١٤٦٩ /م(

 -٧الںجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة ،د.ط ،وزارة الثقافة وا رشاد القومي ،دار الكتب ،القاهرة ،د.ت.
* ابن حبان ،أبو حاتم بن حبان بن أحمد بن معاذ بن َم ْع َبد التميمي الدارمي ُالبستي )ت٣٥٤ :هـ٩٦٥ /م(
 -٨الثقات،ط ،١دائرة المعارف العثماںية ،حيدر آباد ١٣٩٣ ،ه١٩٧٣ /م
 -٩المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين،تح :محمود إبراهيم زايد،ط ،١دار الوعي ،حلب١٣٩٦ ،هـ/
١٩٧٦م
*ابن حوقل ،أبو القاسم

البغدادي الموصلي )ت :بعد ٣٦٧هـ٩٧٨ /م(

 -١٠صورة ا رض،د.ط ،دار صادر ،أفست ليدن ،بيروت١٣٥٨ ،ه ١٩٣٨ /م
*ابن خرداذبة ،أبو القاسم عبيد
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 -١١المسالك والممالك ،د .ط ،دار صادر أفست ليدن ،بيروت١٣٠٦،ه ١٨٨٩ /م
*الخطيب البغدادي ،أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي )ت٤٦٣ :هـ١٠٧١ /م(
 -١٢تاريخ بغداد وذيوله ،تح :مصطفى عبد القادر عطا،ط ،١دار الكتب العلمية ،بيروت ١٤١٧ ،هـ ١٩٩٦ /م
*ابن خلكان ،أبو العباس شمس الدين أحمد بن

بن إبراهيم بن أبي بكر البرمكي ا ربلي )ت٦٨١ :هـ/

١٢٨٢م(
-١٣وفيات ا عيان وأںباء أبںاء الزمان،تح :إحسان عباس،ط ،١دار صادر ،بيروت١٤١٤ ،هـ ١٩٩٤/م.
*خليفة بن خياط ،أبو عمرو بن خليفة الشيباںي العصفري البصري )ت٢٤٠ :هـ٨٥٥ /م(
 -١٤تاريخ خليفة بن خياط ،تح :أكرم ضياء العمري،ط ،٢دار القلم  ,دمشق١٣٩٧ ،هـ ١٩٧٧ /م.
*ابن أبي خيثمة ،أبو بكر أحمد)ت٢٧٩ :هـ٨٩٣ /م(
 -١٥تاريخ ابن أبي خيثمة،تح :ص ح بن فتحي ه ل،ط ،١الفاروق الحديثة للطباعة والنشر،القاهرة ١٤٢٧ ،هـ /
 ٢٠٠٦م.
*الجاحظ ،أبو عثمان عمرو بن بحر بن محبوب الكںاںي بالو ء ،الليثي )ت٢٥٥ :هـ٨٦٩/م(
 -١٦رسائل الجاحظ ،تح :عبد الس م

هارون ،مكتبة الخاںجي ،القاهرة ١٣٨٤ ،هـ  ١٩٦٤ /م.

 -١٧الرسائل السياسية الرسائل السياسية ،د.ط ،دار ومكتبة اله ل ،بيروت،د.ت.
*ابن الجوزي جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن
 -١٨المںتظم في تاريخ ا مم والملوك،تح:

الجوزي )ت٥٩٧ :هـ١٢٠١ /م(.

عبد القادر عطا ،مصطفى عبد القادر عطا،ط ،١دار الكتب

العلمية ،بيروت ١٤١٢ ،هـ  ١٩٩٢ /م.
*الدارقطںي ،أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود بن الںعمان بن ديںار البغدادي )ت:
٣٨٥هـ٩٩٦ /م(
َ
َ
والمخت ِلف ،تح :موفق بن عبد
 -١٩المؤت ِلف

بن عبد القادر،ط ،١دار الغرب ا س مي ،بيروت١٤٠٦ ،هـ /

١٩٨٦م.
*الذهبي ،شمس الدين أبو عبد

َ
بن أحمد بن عثمان بن ق ْايماز )ت٧٤٨ :هـ١٣٤٧ /م(

 -٢٠تاريخ ا س م َو َوفيات المشاهير وا ع م تح :الدكتور بشار ّ
عواد معروف ،ط ،١دار الغرب ا س مي١٤٢٢،ه/
 ٢٠٠٣م.
 -٢١سير أع م الںب ء ،د.ط ،دار الحديث ،القاهرة١٤٢٧ ،هـ٢٠٠٦/م.
*الزمخشري ،جار
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-٢٢الجبال وا مكںة والمياه،تح :أحمد عبد التواب عوض ،د .ط ،دار الفضيلة للنشر والتوزيع ،القاهرة١٣١٩ ،
هـ  ١٩٩٩ /م.
*سبط ابن الجوزي ،شمس الدين أبو المظفر يوسف بن قزاوغلي بن عبد

)ت٦٥٤ :ه١٢٥٧ /م(

 -٢٣مرآة الزمان في تواريخ ا عيان ،ط ،١دار الرسالة العالمية ،دمشق١٤٣٤ ،ه٢٠١٣/م
بن سعد بن مںيع الهاشمي بالو ء ،البصري ،البغدادي )ت٢٣٠ :هـ٨٤٥/م(

*ابن سعد ،أبو عبد
 -٢٤الطبقات الكبرى،تح:

عبد القادر عطا،ط ،١دار الكتب العلمية ،بيروت ١٤١٠ ،هـ  ١٩٩٠ /م.
بن مںصور التميمي) ،ت٥٦٢ :هـ١١٦٧ /م(

*السمعاںي أبو سعد ،عبد الكريم بن

 -٢٥ا نساب،تح :عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماںي وغيره،ط ،١مجلس دائرة المعارف العثماںية ،حيدر
آباد ١٣٨٢ ،هـ  ١٩٦٢ /م.
)ت٧٦٤ :هـ١٣٦٢ /م(.

*الصفدي ،ص ح الدين خليل بن أيبك بن عبد

 -٢٦الوافي بالوفيات،تح :أحمد ا رںاؤوط وتركي مصطفى،د.ط ،دار إحياء التراث ،بيروت١٤٢٠،هـ٢٠٠٠ /م.
*الطبري ،أبو جعفر

بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب ا ملي) ،ت٣١٠ :هـ٩٢٣ /م(

 -٢٧تاريخ الرسل والملوك ،وصلة تاريخ الطبري،ط ،٢دار التراث ،بيروت ١٣٨٧،هـ١٩٦٧ /م.
*ابن عبد الحقّ ،
صفي الدين عبد المؤمن ابن شمائل البغدادي الحںبلي )ت٧٣٩ :هـ١٣٣٩ /م(
 -٢٨مراصد ا ط ع على أسماء ا مكںة والبقاع ،ط ،١دار الجيل ،بيروت ١٤١٢ ،هـ ١٩٩٢/م.
*ابن عساكر ،أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة

)ت٥٧١ :هـ١١٧٦ /م(

 -٢٩تاريخ دمشق ،تح :عمرو بن غرامة العمروي ،دار الفكر ،بيروت ١٤١٥ ،هـ  ١٩٩٥ /م
* ابن فارس ،أحمد بن زكرياء القزويںي الرازي ،أبو الحسين )ت٣٩٥ :هـ١٠٠٤ /م(.
-٣٠معجم مقاييس اللغة ،تح :عبد الس م
*أبو الفرج ا صبهاںي ،علي بن الحسين بن

هارون ،دار الفكر ،بيروت١٣٩٩ ،هـ ١٩٧٩/م.
بن أحمد بن الهيثم المرواںي ا موي القرشي) ،ت٣٥٦ :هـ/

٩٦٦م(
 -٣١مقاتل الطالبين ،تح :السيد أحمد صقر،د.ط ،دار المعرفة ،بيروت ،د.ت.
*ابن فضل

العمري ،شهاب الدين أحمد بن يحيى القرشي العدوي )ت٧٤٩ :هـ١٣٠١ /م(

 -٣٢مسالك ا بصار في ممالك ا مصار،ط ،١المجمع الثقافي ،أبو ظبي ١٤٢٣ ،هـ٢٠٠٢/م.
*ابن الفقيه،أبو عبد

أحمد بن

بن إسحاق الهمداںي )ت٩٧٦ /٣٦٥ :م(

 -٣٣البلدان،تح :يوسف الهادي،ط،١عالم الكتب ،بيروت ١٤١٦ ،هـ  ١٩٩٦ /م.

Page 706

DOI 10.18502/kss.v4i8.7210

AICHS

* ابن الفوطي ،كمال الدين أبو الفضل عبد الرزاق بن أحمد الشيباںي )ت٧٢٣ :ه١٣٢٤ /م(
 -٣٤مجمع ا داب في معجم ا لقاب ،تح:

الكاظم ،ط ،١وزارة الثقافة وا رشاد ا س مي ،طهران١٤١٦،ه /

١٩٩٦م ).٤٣٣ /٦
بن علي ثم الحموي) ،ت٧٧٠ :هـ١٣٦٩ /م(

*الفيومي ،أبو العباس أحمد بن

-٣٥المصباح المںير في غريب الشرح الكبير،د.ط ،المكتبة العلمية،بيروت،د.ت
*ابن قتيبة ،أبو

بن مسلم الديںوري )ت٢٧٦ :هـ٨٩١ /م(

عبد

 -٣٦المعارف ،تح :ثروت عكاشة،ط ،٢الهيئة المصرية العامة للكتاب ،القاهرة١٤١٢،ه ١٩٩٢ /م.
*القزويںي ،زكريا بن

بن محمود )ت٦٨٢ :هـ١٢٨٤ /م(

 -٣٧آثار الب د وأخبار العباد،د.ط ،دار صادر ،بيروت ،د.ت.
*ابن كثير ،أبو الفداء إسماعيل بن عمر القرشي البصري ثم الدمشقي )ت٧٧٤ :هـ١٣٧٣/م(
 -٣٨البداية والںهاية،تح :عبد

بن عبد المحسن التركي،ط ،١دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع وا ع ن،

 ١٤١٨هـ ١٩٩٧ ،م.
*أبو مخرمة ،أبو

الطيب بن عبد

بن أحمد بن علي الهجراںي الحضرمي الشافعي )٩٤٧ه١٥٤٠ /م(

 -٣٩ق دة الںحر في وفيات أعيان الدهر ،تح :بو جمعة مكري وخالد زواري ،ط ،١دار المںهاج ،جدة،
١٤٢٨ه٢٠٠٨/م.
*مجهول)ت :ق ٣هـ/ق٩م(
 -٤٠أخبار الدولة العباسية،تح :عبد العزيز الدوري ،عبد الجبار المطلبي
د.ط ،دار الطليعة ،بيروت ،د.ت.
*مجهول )ت :بعد ٣٧٢هـ٩٨٣ /م(
 -٤١حدود العالم من المشرق إلى المغرب ،تح وترجمة) :عن الفارسية( :السيد يوسف الهادي،د.ط ،الدار
الثقافية للنشر ،القاهرة ١٤٢٣ ،هـ ٢٠٠٢/م.
*مسكويه ،أبو علي أحمد بن

بن يعقوب )ت٤٢١ :هـ١٠٣٠ /م(

 -٤٢تجارب ا مم وتعاقب الهمم،تح :أبو القاسم إمامي،ط ،٢سروش ،طهران ١٤٢٠ه ٢٠٠٠ /م.
*المںجم ،إسحاق بن الحسين )ت :ق ٤هـ /ق١٠م(
 -٤٣آكام المرجان في ذكر المدائن المشهورة في كل مكان ،ط ،١عالم الكتب ،بيروت ١٤٠٨ ،هـ ١٩٨٨ /م.
المهلبي ،الحسن بن أحمد العزيزي )ت٣٨٠ :هـ٩٩١ /م(
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-٤٤المسالك والممالك ،تح :دار التكوين للطباعة والنشر والتوزيع ،دمشق٢٠٠٩،
*نشوان الحميرى ،بن سعيد اليمںي )ت٥٧٣ :هـ١١٧٧ /م(
 -٤٥شمس العلوم ودواء م العرب من الكلوم،تح :حسين بن عبد

العمري،ط ،١دار الفكر المعاصر،

بيروت ،لبںان ١٤٢٠ ،هـ  ١٩٩٩ /م.
*أبو ںعيم ا صبهاںي ،أحمد بن عبد

بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهران )ت٤٣٠ :هـ١٠٣٩ /م(

 -٤٦معرفة الصحابة ،تح :عادل بن يوسف العزازي،ط ،١دار الوطن للنشر ،الرياض ١٤١٩ ،هـ  ١٩٩٨ /م.
*الںويري ،شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب بن

بن عبد الدائم القرشي التيمي البكري) ،ت٧٣٣ :هـ/

١٣٣٣م(
 -٤٧ںهاية ا رب في فںون ا دب،ط ،١دار الكتب والوثائق القومية ،القاهرة ١٤٢٣ ،هـ ٢٠٠٤ /م.
ََ
ََ
َ ْ
َ
َْ
البغ َد ِادي )ت٣٠٦ :هـ٩١٩ /م(
* وكيع،أ ُبو َبك ٍر ُ َ ﱠ ُ ْب ُن خل ِف ْب ِن َح ﱠيان ْب ِن َص َدقة الضبي
 -٤٨أخبار القضاة،تح :عبد العزيز مصطفى المراغي ،ط ،١عالم الكتب ،بيروت١٣٦٦ ,هـ١٩٤٧/م.
* اليافعي ،أبو

عفيف الدين عبد

بن أسعد )ت٧٦٨ :هـ١٣٦٦ /م(.

 -٤٩مرآة الجںان وعبرة اليقظان في معرفة ما يعتبر من حوادث الزمان،تح :خليل المںصور،
ط ،١دار الكتب العلمية ،بيروت ١٤١٧ ،هـ  ١٩٩٧ /م.
*ياقوت الحموي ،شهاب الدين أبو عبد

بن عبد

الرومي )ت٦٢٦ :هـ١٢٢٨ /م(

 -٥٠معجم البلدان،ط ،٢دار صادر ،بيروت١٩٩٥ ،م.
*ابن يونس المصري ،أبو سعيد عبد الرحمن بن أحمد الصدفي) ،ت٣٤٧ :هـ٩٥٩ /م(
 -٥١تاريخ ابن يونس المصري،ط ،١دار الكتب العلمية ،بيروت ١٤٢١ ،هـ ٢٠٠٢/م

اﻟﻤﺮاﺟﻊ:
* ا حمد،سامي سعيد
-٥٢الزراعة والري موسوعة حضارة العراق ،دار الحرية للطباعة،بغداد١٩٨٥ ،م
ّ
ّ
ﱠ
*الز بيدي ،أبو الفيض ّ بن ّ بن عبد الرزاق الحسيںي ،الملقب بمرتضى )ت١٢٠٥ :هـ(
 -٥٣تاج العروس من جواهر القاموس ،تح :مجموعة من المحققين،د.ط ،دار الهداية ،د.م ،د.ت.
*الزركلي ،خير الدين بن محمود بن
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 -٥٤ا ع م،ط ،١٥دار العلم للم يين ،بيروت١٤٢١،ه ٢٠٠٢ /م
* المحمدي،

شاكر.

 -٥٥تاريخ الفلوجة ،منشورات المجمع ا دبي والثقافي في الفلوجة،مجلة روافد،ط،٢الفلوجة.
 * .مصطفي،ابراهيم واخرون.
 -٥٦المعجم الوسيط ،دار الدعوة،تركيا

اﻟﺪورﻳﺎت:
* الجميلي،عامر عبد
 -٥٧المواقع الجغرافية لمںطقة ا ںبار في المصادر المسمارية،مجلة جامعة ا ںبار للعلوم ا نساںية العدد
٤لسںة.٢٠١٠
*الدراجي،ابراهيم اسماعيل
 -٥٨الفلوجة العليا في المصادر الجغرافية وكتب الرح ت،مجلة المورد العدد الثالث لسںة ٢٠١٦
* المحمدي،عثمان عبدالعزيز صالح،
 -٥٩هاشمية ا ںبار في التراث العربي ا س مي،مجلة جامعة ا ںبار للعلوم ا نساںية،عدد خاص بںدوة تراث
وتاريخ ا ںبار،لسںة .٢٠١١

ﻫﻮاﻣﺶ اﻟﺒﺤﺚ:
) (١نشوان الحميرى  ،بن سعيد اليمںي )ت٥٧٣ :هـ١١٧٧ /م( ،شمس العلوم ودواء م العرب من الكلوم ،تح ،حسين بن عبد
العمري ،ط ،١دار الفكر المعاصر  ،بيروت  ،لبںان ١٤٢٠ ،هـ  ١٩٩٩ /م ) .(٥٢٤٧ /٨؛ياقوت الحموي  ،شهاب الدين أبو عبد
بن عبد

الرومي )ت٦٢٦ :هـ١٢٢٨/م( ،معجم البلدان ،ط ،٢دار صادر ،بيروت١٩٩٥ :م )(٢٧٥ /٤

) (٢ابن مںظور ،

بن مكرم بن على ،أبو الفضل ،جمال الدين ابن مںظور ا ںصاري )ات٧١١ :هـ١٣١١/م( لسان العرب  ،دار

صادر ،ط،٣بيروت١٤١٤:هـ٢/٥٤٩،؛مصطفي ،ابراهيم واخرون  ،المعجم الوسيط ،دار الدعوة ،تركيا (٢/٦٩٩)،
) (٣ابن فارس  ،أحمد بن فارس بن زكرياء القزويںي الرازي ،أبو الحسين )ت٣٩٥ :هـ١٠٠٤/م( معجم مقاييس اللغة ،تحقيق عبد
الس م

هارون،دار الفكر ،بيروت ١٣٩٩ه١٩٧٩/م )(٤/٤٤٩

) ، (٤ياقوت الحموي معجم البلدان (٢٧٥ /٤) ،؛ ابن عبد الحق ّ ،
صفي الدين عبد المؤمن ابن شمائل القطيعي البغدادي
الحںبلي )ت٧٣٩ :هـ١٣٣٩/م( ،مراصد ا ط ع على أسماء ا مكںة والبقاع ،ط ،١دار الجيل ،بيروت  ١٤١٢ ،هـ ١٩٩٢/م )(١٠٤٣ /٣
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َ
ْ
ﱡ
بن قيس الرقيات العامري ال ِح َج ِازي أحد الش َع َراء المجيدين قيل ِ ِب ِيه قيس

) (٥الرقيات  ،ابن قيس الرقيات :هو عبيد
ّ
الرقيات ِ َن َل ُه ﱠ
عدة جدات ُك ﱠ
لهن يسمين رقية  ،توفي عبيد
عبد

ِفي حدود سںة ٨٠هـ .الصفدي  ،ص ح الدين خليل بن أيبك بن

)ت٧٦٤ :هـ١٣٦٢/م(  ،الوافي بالوفيات:تح ،أحمد ا رںاؤوط وتركي مصطفى ،د.ط ،دار إحياء التراث  ،بيروت١٤٢٠:هـ/

٢٠٠٠م)(١٩/٢٦٣
) (٦معجم البلدان )(٢٧٥ /٤
) (٧الجميلي،عامر عبد

 ،المواقع الجغرافية لمںطقة ا ںبار في المصادر المسمارية،مجلة جامعة ا ںبار للعلوم ا نساںية العدد

٤لسںة، ٢٠١٠ص٣٤
) (٨ا حمد ،سامي سعيد ،الزراعة والري موسوعة حضارة العراق ،دار الحرية للطباعة ،بغداد١٩٨٥ ،م ،ج ،٢ص١٧٣؛ https/
/ar.wikipedia.org/wiki

) (٩معجم البلدان (٢٧٥ /٤) ،
)(١٠

بن حوقل البغدادي الموصلي ،أبو القاسم )المتوفى ،بعد ٣٦٧هـ٩٧٨ /م( صورة ا رض  ،دار صادر ،أفست ليدن،

بيروت١/٢٤٣:
) (١١الحسن بن أحمد المهلبي العزيزي )ت٣٨٠ :هـ( المسالك والممالك  ،تحقيق دار التكوين للطباعة والنشر والتوزيع  ،دمشق
١٤٣٠هـ،٢٠٠٩/ص١١٩
) (١٢مجهول )توفي بعد ٣٧٢هـ٩٨٣ /م( حدود العالم من المشرق إلى المغرب ،تحقيق السيد يوسف الهادي  ،الدار الثقافية للنشر،
القاهرة ١٤٢٣ ،هـ ،ص٦٣
) (١٣الدراجي ،ابراهيم اسماعيل ،الفلوجة العليا في المصادر الجغرافية وكتب الرح ت ،مجلة المورد العدد الثالث لسںة ،٢٠١٦ص
٩٨
) (١٤ابن عبد الحق ،مراصد ا ط ع على أسماء ا مكںة والبقاع١٠٤٣ /٣ ،؛ الدراجي  ،الفلوجة العليا في المصادر الجغرافية وكتب
الرح ت ،،ص ٩٨
) (١٥ا صطخري،أبو اسحاق إبراهيم بن

الفارسي )ت٣٤٦ :هـ٩٥٨ /م( ،المسالك والممالك ،الهيئة العامة لقصور الثقافة،

القاهرة،ب سںة  ،ص٥٩؛ https://ar.wikipedia.org/wiki/

) (١٦كورة استان بهقباذ ا على نسبة الى الملك قباذ ابن فيروز والد أںوشروان بن قباذ العادل الذي يعد من اعظم ملوك الفرس
الذ حكم حوالي  ٤٣عام من ) ٥٣١-٤٨٨م( وله اعمال جليلة في مختلف المجا ت واليه تنسب ث ث كور ببغداد من أعمال سقي
الفرات وهي كورة استان بهقباذ ا على و كورة استان بهقباذ ا وسط و كورة استان بهقباذ ا سفل.ياقوت الحموي ،معجم البلدان
)(١/٥١٦؛ https//ar.wikipedia.org/wiki/قباد_بن_فيروز
ّ
) (١٧طساسيج مںطقة او ںاحية يتكون من عدة مںاطق وهي أقل من الكورة والرستاق وا ستان وهي لفظة فارسية أصلها تسو،
ّ
فعر بت بقلب التاء طاء وزيادة الجيم في آخرها .ياقوت الحموي ،معجم البلدان ١/٣٨،؛
) (١٨أبو القاسم عبيد

بن عبد

)ت٢٨٠:هـ٨٩٤ /م(  ،المسالك والممالك  ،د .ط  ،دار صادر أفست ليدن ،بيروت١٣٠٦:هـ/

 ١٨٨٩م )ص(٢٣٧ ،

Page 710

DOI 10.18502/kss.v4i8.7210

AICHS

)(١٩

بن

بن عبد

بن إدريس الحسني الطالبي )ت٥٦٠ :هـ١١٦٤ /م( ںزهة المشتاق في اختراق ا فاق ،عالم الكتب،ط،١

بيروت ١٤٠٩ :هـ ١٩٨٩/م)(٢/٦٦٨
) (٢٠شهاب الدين أحمد بن يحيى القرشي العدوي )ت٧٤٩ :هـ١٣٠٠ /م( ،مسالك ا بصار في ممالك ا مصار،ط ،١المجمع
الثقافي ،أبو ظبي ١٤٢٣ ،هـ٢٠٠٢/م (٢٢٧، ٢٢٦ /٣)،
) (٢١مراصد ا ط ع على أسماء ا مكںة والبقاع)(٣/١٠٤١
) (٢٢الرستاںيق جمع مفرده رستاق والرستاق معرب رستا وروستا وتعںي القرية والريف
) (٢٣المسالك والممالك ) ،ص(٢٣٧ ،
) (٢٤أبو عبد

أحمد بن

بن إسحاق الهمداںي )ت٩٧٦ / ٣٦٥ :م(،البلدان ،تح ،يوسف الهادي ،ط،١عالم الكتب ،بيروت:

 ١٤١٦هـ  ١٩٩٦ /م )ص.(٣٨٥ ،
) (٢٥المحمدي  ،شاكر،تاريخ الفلوجة،منشورات المجمع ا دبي والثقافي في الفلوجة-مجلة روافد،ط،٢الفلوجة،ص٤
ً
نسبة الى عيسى بن على بن عبد الهاشمى بن عباس  ،فيمر بقرى كثيرة ،وعمل واسع فى ّ
غربى
) (٢٦ںهر عيسى  ،جاءت تسميته
ّ
يمر فيسقى ّ
بغداد ،يأخذ من الفرات عںد قںطرة ّ
المحول ،ثم ّ
دمما ،ثم ّ
يتفرع من أںهار تتخرق إلى
طسوج فيروز سابور حتى ينتهى إلى
ّ
بالياسرية ،ثم قںطرة الرومية وقںطرة الزياتين ،وقںطرة ا شںان ،وقںطرة الشوك ،وقںطرة ّ
مديںة الس م ،ثم ّ
الرمان ،وقںطرة المغيض
يمر
ّ
المعبدى ،ثم قںطرة بںى زريق ،ثم ّ
يصب فى دجلة عںد قصر عيسى بن على .ابن عبد الحق
عںد ا رحاء ،ثم قںطرة البستان .ثم قںطرة
 ،مراصد ا ط ع )(٣/١٤٠٤
) (٢٧قںطرة دمما ،وهي احدى القںاطر التي أقيمت على ںهر عيسى .ابن حوقل  ،صورة ا رض )(١/٢٤٢
) (٢٨أبو عمرو بن خليفة الشيباںي العصفري البصري )ت٢٤٠ :هـ٨٥٥ /م( ،تاريخ خليفة بن خياط ،تح ،أكرم ضياء العمري ،ط،٢
دار القلم  ,دمشق ١٣٩٧ ،هـ ١٩٧٧ /م ) ،ص(٣٩٩ ،
) (٢٩ابن خرداذبة  ،أبو القاسم عبيد

بن عبد

)ت٢٨٠:هـ ٨٩٤ /م(  ،المسالك والممالك  ،د .ط  ،دار صادر أفست ليدن،

بيروت١٣٠ ،ه ١٨٨٩ /م )ص(٢٣٧ ،
) (٣٠ابن الفقيه  ،البلدان )ص(٣٨٥ ،
) (٣١البيادر ،مفرده بيدر الموضع الذي يداس فيه الطعام الحبوب أي المكان المعد لوضع المحصول فيه بعد حصاده من اجل
اخراج المحصول مںه سواء كان حںطة او شعير ابن مںظور،لسان العرب)(٤/٥٠
) (٣٢الكر:مكيال وزن يستخدم عںد اهل العراق  ،وهو ستون قفيزا أي كل قفيز ما يعادل  ٤٥كغ ابن مںظور،لسان
العرب)(٥/١٣٥؛هںتس ،المكاييل وا وزان ا س مية )ص (٦٥
) (٣٣ابن خرداذبة  ،،المسالك والممالك )،ص(٢٣٧ ،
) (٣٤تم الحصول على هذا الرقم من ںاتج ضرب ١٣٥٠٠٠٠ =٥٠٠*٦٠*٤٥
) (٣٥ابن خرداذبة  ،المسالك والممالك )ص(١٠ ،
ً
) (٣٦الحيرة وهي التي كان الںعمان بن المںذر يسكںها ،وسميت بذلك ن تبعا ا كبر لما رأى أن يأتي خراسان خلف ضعفة
حبذه بذلك الموضع وقال لهم ،حيروا به أي اقيموا ،والحيرتان ،الحيرة والكوفة .الزمخشري  ،جار
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بن أحمد) ،ت ٥٣٨ :هـ١١٤٤ /م( ،الجبال وا مكںة والمياه ،تح ،أحمد عبد التواب عوض  ،د .ط  ،دار الفضيلة للنشر والتوزيع ،
القاهرة ١٣١٩ ،هـ  ١٩٩٩ /م )،ص(١١٢
) (٣٧عاصم بن عمرو ،هو عاصم بن عمرو التميمي  ،من فرسان بںي تميم وشعرائهم ،يقال ،إن له صحبة شهد فتح دومة الجںدل
مع خالد بن الوليد  ،وغير ذلك من أيام العراق .ابن عساكر  ،أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة

)ت٥٧١ :هـ١١٧٦ /م( ،تاريخ

دمشق  ،تح ،عمرو بن غرامة العمروي ،دار الفكر  ،بيروت  ١٤١٥ ،هـ  ١٩٩٥ /م)(٢٥/٢٨٢
َ
ﱠ
َ
)(٣٨
اف َب ِںي تميم
التميمي قدم على رسول ا مع عطارد بن َح ِاجب ِفي أشر ِ
ا قرع بن حابس  ،ا قرع بن َحا ِبس بن ِمقيس ِ
ﱠ
َبعد َفتح مكة ،وقد كان ا قرع بن حابس وعييںة بن حصن شهدا مع رسول ا ﱠ ِ َفتح مكة ُ
وح َںين َوالطا ِئف .ابن أبي خيثمة ،أبو بكر
ِ
ِ
أحمد)ت٢٧٩ :هـ٨٩٣ /م(  ،تاريخ ابن أبي خيثمة ،تح ،ص ح بن فتحي ه ل،ط ،١الفاروق الحديثة للطباعة والنشر ،القاهرة١٤٢٧ ،
هـ  ٢٠٠٦ /م(١/٨٥)،
) (٣٩الطبري ،أبو جعفر

بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب ا ملي) ،ت٣١٠ :هـ٩٢٣ /م( ،تاريخ الرسل والملوك ،وصلة تاريخ

الطبري ،ط ،٢دار التراث ، ،يروت ١٣٨٧:هـ١٩٦٧ /م )(٣٧٣ /٣
) (٤٠عبيد

بن الحر  ،وهو رجل شجاع تقلبت به ا حوال وا راء وا يام حتى صار من أمره أن

يطيع حد من بںي أمية
بن

و بںي الزبير .ووقعت بيںه وبين مصعب حروب وأيام .وقتل سںة ٦٨ه من الهجرة .الذهبي  ،شمس الدين أبو عبد
أحمد بن عثمان بن َق ْايماز )ت٧٤٨ :هـ١٣٤٧ /م( ،تاريخ ا س م َو َوفيات المشاهير َوا ع م،تح ،الدكتور بشار ّ
عواد معروف ،ط،١
دار الغرب ا س مي١٤٢٢،ه ٢٠٠٣ /م)(٢/٦١٤
) (٤١ںهر صرصر  ،ںهر ّ
يتشعب من الفرات :وںهر صرصر على مقربة من بغداد .البكري  ،أبو عبيد عبد

بن عبد العزيز بن

ا ںدلسي )ت٤٨٧ :هـ١٠٩٦ /م( ،معجم ما استعجم من أسماء الب د والمواضع،ط،٣عالم الكتب ،بيروت ١٤٠٣ :هـ١٩٨٣/م )(٣/٨٣١
) (٤٢عين التمر  ،بلدة قريبة من ا ںبار غربي الكوفة بقربها موضع يقال له شفاثا ،مںهما يجلب القسب والتمر إلى سائر الب د،
وهو بها كثير ّ
جدا ،وهي على طرف البرية ،وهي قديمة افتتحها المسلمون في أيام أبي بكر)رضي عںه( على يد خالد بن الوليد
في سںة  ١٢للهجرة .ياقوت الحموي  ،معجم البلدان )(٤/١٧٦
) (٤٣بسطام بن مصقلة بن هبيرة الشيباںي ،أمير من القادة الشجعان الو ة كان على الري ولما خرج ابن ا شعث وفد عليه بسطام
مںجدا ،وهو يقاتل الحجاج في )دير الجماجم( فجعله على ربيعة .وقاد كتيبة القراء ،وكاںت من أشد كتائب ابن ا شعث ،وقاتل
قتال ا بطال .ثم قتل في وقعة مسكن )على ںهر دجيل( سںة)٨٣هـ  ٧٠٢ /م(.الذهبي  ،تاريخ ا س م ) (٢/٩٠٦؛الزركلي  ،خير الدين
بن محمود بن بن علي بن فارس ،الدمشقي  ،ا ع م ،ط ،١٥دار العلم للم يين ،بيروت ١٤٢١،ه ٢٠٠٢ /م )(٢/٥١
ٌ
َ
) (٤٤الدهقان ،رئيس القرية ُوم ﱠقدم ﱡ
الت ّںاء َوَأصحاب ّ
الزراعةَ ،و ُه َو معرب ،وںوںه أصليةِ ،لقولهم تدهقن الرجل ،وكثر ماله .الفيومي،
ِ ِ
أبو العباس أحمد بن

بن علي ثم الحموي) ،ت٧٧٠ :هـ١٣٦٩ /م(،المصباح المںير في غريب الشرح الكبير ،المكتبة العلمية

د.ط، ،بيروت ،د.ت )(١/٢٠١
) (٤٥تاريخ الرسل والملوك ،وصلة تاريخ الطبري )(١٣٢ /٦
) (٤٦الںهروان ،مديںة ذات عمارة قليلة ،وبها تمور قليلة ،وبها أماكن بںاها ا كاسرة .مجهول )ت :بعد ٣٧٢هـ٩٨٣ /م(  ،حدود
العالم من المشرق إلى المغرب  ،تح وترجمة) ،عن الفارسية(  ،السيد يوسف الهادي،د.ط ،الدار الثقافية للنشر ،القاهرة ١٤٢٣ ،هـ
٢٠٠٢/م )ص(١٦٠ ،
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) (٤٧الںخيلة موضع قرب الكوفة على سمت الشام وهو الموضع الذي خرج إليه ّ
علي ،رضي
ّ
قتل عامله عليها وخطب خطبة مشهورة ّ
ذم فيها أهل الكوفة وقال :اللهم إںي لقد مللتهم وملوںي فأرحںي مںهم! فقتل بعد ذلك بأيام،

عںه ،لما بلغه ما فعل با ںبار من

عںه إلى الكوفة .ياقوت الحموي  ،معجم البلدان )(٥/٢٧٨

وبه قتلت الخوارج لما ورد معاوية رضي
)َ َ (٤٨
الب ذري  ،أحمد بن يحيى بن جابر بن داود )ت٢٧٩ :هـ٨٩٣ /م(،أنساب ا شراف،تح ،سهيل زكار ورياض الزركلي،ط،١
دار الفكر  ،بيروت ١٤١٧ :هـ ١٩٩٦ /م )(٣٦٧ /٢
) (٤٩ابن ا ثير ،الكامل في التاريخ )(٢/٧٣٦
) (٥٠الب ذري ،أنساب ا شراف )(٣٣ /٣
ْ َ
َ
َ
َ
َ َ َُ
) (٥١الضحاك بن قيس الفهري ُ ،يك َںى ،أ َبا َس ِع ٍيدَ ،و ِقيل ،أ ُبو أںيسَ ،و ُه َو الضحاك ْب ُن قيس بن خالد بن وهب بن ثعلبة بن َوا ِئلة
ُ
ُ
َ
َ ُ
بن عمرو بن َشيبان بن محارب بن فهر بن مالك بن الںضر بن ِك َں َاںة ،أ ُخو َفاطمة ِبنت َقيس ،أ َ
مهما ،أميمة بنت َر ِب َيعة بن ِك َںاںة ق ِتل
َ
َ
َ
ِب َمرج َر ِاهط بعد َوفاة َي ِز يد بن ُم َع ِاوية لما ُب ِويع ِلمروان بن الحك ِم،سںة ٦٤ه .أبو ںعيم ا صبهاںي ،أحمد بن عبد بن أحمد بن
إسحاق بن موسى بن مهران )ت٤٣٠ :هـ١٠٣٩ /م(  ،معرفة الصحابة ،تح ،عادل بن يوسف العزازي،ط ،١دار الوطن للنشر ،الرياض،
 ١٤١٩هـ  ١٩٩٨ /م)(٣/١٥٣٧
) (٥٢ابن عساكر ،تاريخ دمشق )(١٥٠ /٥٩
) (٥٣با صل وبقية النسخ " ،ا خںوسة " تصحيف والمثبت عن تاريخ بغداد ومعجم البلدان وا خںوںية بالضم ثم السكون وضم
الںون وياء مشددة موضع من أعمال بغداد وقيل هي حربي .ياقوت الحموي  ،معجم البلدان (١/١٢٥) ،
) (٥٤الخطيب البغدادي  ،أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي )ت٤٦٣ :هـ١٠٧١ /م(  ،تاريخ بغداد وذيوله ،تح،
مصطفى عبد القادر عطا ،ط ،١دار الكتب العلمية  ،بيروت  ١٤١٧ ،هـ ١٩٩٦ /م )(٢٢٢ /١
) (٥٥الخطيب البغدادي  ،تاريخ بغداد )(٥٧٥ /١
َ
َ
الكںدي أ ِمير سجستان ظفر ِب ِه الحجاج َوقتله( ،
بن ا شعث بن قيس ِ

) (٥٦عبد الرحمن بن ا شعث :هو عبد الرحمن بن
َ
َ
وطيف ِب َر ِأس ِه سںة أربع َوث َما ِںين ِللهجرة .الصفدي  ،ص ح الدين خليل بن أيبك بن عبد

)ت٧٦٤ :هـ( ،الوافي بالوفيات،تح:

أحمد ا رںاؤوط وتركي مصطفى،د.ط ،دار إحياء التراث  ،بيروت١٤٢٠،هـ٢٠٠٠ /م(١٨/١٣٤) ،
) (٥٧على سبعة فراسخ من الكوفة ،على طرف ّ
البر للسالك إلى البصرة.ابن عبدالحق ،مراصد ا ط ع)(٢/٦٥٥
ّ
حلت كرب ء فلعلعا ...فجوز العذيب دوںها ّ
بالںوابحا .البكري  ،معجم
) (٥٨العذيب  ،واد بظاهر الكوفة؛ قال معن بن أوس،إذا هى
ما استعجم )(٣/٩٢٧
َ
ََ َُ َ ََ
َ
الك ْں ِديَ ،ب َعثه الحجاج َع َلى ِس ِجستان ،فث َ
جمع
ي
) (٥٩ابن ا شعث َ ،ع ْب ُد الرحمن ُبن ُ َ ﱠ ِ ِبن ا
ف
قبل
أ
و
،
اك
ں
ه
ار
يس
ق
بن
شعث
ِ
ِ
ِ
ٍ
َ ْ
ََ ََ
ﱠ َ
َكبيرَ ،و َقام َم َعه ُع َل َماء َوصلحاء ِ َت َع َالى ِل َما ْاں َت َه َك َ
الص ِةَ ،وِل َج ِور ِه َو َج َب ُر ْو ِته فقاتل ُه الحجاجَ ،و َج َرى َب َيںهما
الحجاج ِمن ِإ َماتة َوقت
ِ
َ
َ
َ
َ َ َ ﱠَ
ُ
ً
ْ
ْ
ْ
َ
َ
َ
َ
آخر ا مر َ
ِعدة مصافات :وينتصر ابن ا ش َع ِثَ .ود َام َ
الح ْرب أش ُهراَ ،وق ِتل خلق ِم َن الفر ْي َ
اںهزم َجمع ابن ا شع ِث وفر
قين و ِفي ِ ِ
ِ
ِ ِ
ً َ
هو ِإ َلى َ
الم ِل ِك ُر ِتبيل ُم َلتجئا ِإل ْي ِه  ،مات سںة أربع وثماںون من الهجرة.الذهبي  ،سير أع م الںب ء  ،د.ط  ،دار الحديث ،القاهرة،
١٤٢٧هـ٢٠٠٦/م)(٥/١٠٢
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) (٦٠دير قرة  ،دير بإزاء دير الجماجم ،وفيه ںزل ّ
الحجاج لما ںزل ابن ا شعث بدير الجماجمّ ،
وقرة الذي نسب إليه رجل من
لخم بںاه على طرف من البر في أيام المںذر بن ماء السماء وهو م صق لطرف ّ
البر ودير الجماجم مما يلي الكوفة .ياقوت الحموي ،
معجم البلدان )(٢/٥٢٦
) (٦١الب ذري ،أنساب ا شراف للب ذري )(٣٣٥ /٧
) (٦٢ا برد بن قيس التميمي  ،احد قائد ميسرة جيش عبدالرحمن ابن ا شعث ومن الشجعان  .الذهبي  ،تاريخ ا س م )(٢/٩٠٦
) (٦٣لم ترد له ترجمة فيما توفر لدي من المصادر
) (٦٤لم أجد له ترجمة فيما توفر لدي من المصادر
) (٦٥الطبري  ،تاريخ الرسل والملوك وصلة ) (٦/٣٦٣؛ سبط ابن الجوزي  ،شمس الدين أبو المظفر يوسف بن قزاوغلي بن عبد
)ت٦٥٤ :ه١٢٥٧ /م(  ،مرآة الزمان في تواريخ ا عيان  ،ط ،١دار الرسالة العالمية  ،دمشق ١٤٣٤ ،ه٢٠١٣/م )(٣٠٣ /٩
) (٦٦عبيد

ّ
القيںي  ،لم أجد له ترجمة فيما توفر لدي من المصادر
بن أبي المخارق

ََ ُ
الب ذري ،فتوح
) (٦٧جميل بن بصيهرى :دهقان الف ليج والںهرين اسلم سںة  ١٦هـ والدهقان في الفرس الحاكم او زعيم المديںة.
البلدان،ص ٢٦١
) (٦٨الجاحظ  ،أبو عثمان عمرو بن بحر بن محبوب الكںاںي بالو ء ،الليثي )ت٢٥٥ :هـ٨٦٩ /م( ،رسائل الجاحظ  ،تح ،عبد
الس م

هارون  ،مكتبة الخاںجي ،القاهرة  ١٣٨٤ ،هـ  ١٩٦٤ /م ) ، (٣٢ /٢الرسائل السياسية  ،د.ط  ،دار ومكتبة اله ل ،بيروت

،د.ت )ص(٥٦٧ ،
) (٦٩يزيد بن عمر بن هبيرة  ،يزيد بن عمر بن هبيرة بن معية بن سكين بن خديج بن بغيض ابن مالك ويقال حممة بدل مالك
بن سعد بن عدي بن فزارة بن ذيبان ابن بغيض بن ريث بن غطفان بن سعد بن قيس بن عي ن أبو خالد الفزاري ،أصله من الشام
ولي قنسرين للوليد بن يزيد بن عبد الملك وكان مع الخليفة ا موي مروان بن

يوم غلب على دمشق وجمع له و ية العراق ،

وقتل سںة) ١٣٢هـ٧٤٩ /م( .ابن عساكر ،تاريخ دمشق (٣٣٥-٣٢٤ /٦٥) ،
َ
َ
ﱠ
َ
َ
َُ ُ َ َ
ُُْ
الطائي ْ
وشِ ،قيل،
) (٧٠قحطبة  ،هو قحطبة بن شبيب  ،قحطبة بن شبيب
المروزي ا ِمير هو أحد دع ِاة ب ِںي العباس ،ومقدم الجي ِ
َ
َ َ َ َ
َ ََ ْ َ َ َ
ُْ
َ ُْ
ْ ُُ
ََ ٌ َ
َ
ات ف َهلك َول ْم
يرين
الحسنَ ،و ُح َم ْي ٍد ،أ َص َابته ضربة ِفي َو ْج ِه ِه ل ْيلة ال ُم َسف ِاة ف َوق َع ِفي الف َر ِ
ِ
اسمه ِز ياد ،و ِإںما قحطبة لقب .وهو والد ا ِم ِ
ُيدر بهَ .و َذ ِل َك ِفي ْال ُم َح ِرم ِمن سںة ْاث َں َت ْين َو َث ِث َ
ين .الذهبي  ،تاريخ ا س م (٣/٧٢٢) ،
ِ
ِ
) (٧١خليفة بن خياط ،أبو عمرو بن خليفة الشيباںي العصفري البصري )ت٢٤٠ :هـ٨٥٥ /م( ،تاريخ خليفة بن خياط ،تح ،أكرم
ضياء العمري ،ط ،٢دار القلم  ,دمشق ١٣٩٧ ،هـ ١٩٧٧ /م ) ،ص(٣٩٩ ،؛ الطبري  ،تاريخ الرسل والملوك ،وصلة تاريخ الطبري )/٧
(٤١٣؛ ابن كثير ،أبو الفداء إسماعيل بن عمر القرشي البصري ثم الدمشقي )ت٧٧٤ :هـ(  ،البداية والںهاية ،تح :عبد

بن عبد

المحسن التركي،ط ،١دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع وا ع ن ١٤١٨ ،هـ  ١٩٩٧ ،م ).(٢٤٥ /١٣
) (٧٢ا ںبار  ،مديںة على الفرات في غربي بغداد بيںهما عشرة فراسخ ،وكاںت الفرس تسميها فيروز سابور ،طولها تسع وستون درجة
ّ
عمرها سابور بن هرمز ذو ا كتاف ،ثم ّ
وںصف وعرضها اثنتان وث ثون درجة وثلثان ،وكان أول من ّ
جددها أبو العباس السفاح أول
سميت ا ںبار ن بخت ّ
خلفاء بںي العباس وبںى بها قصورا وأقام بها إلى أن مات :وقيل ،إںما ّ
ںصر لما حارب العرب الذين
خ ق لهم حبس ا سراء فيها ،وقال أبو القاسم ،ا ںبار ّ
ّ
والقت والتبن.
حد بابل سميت به ںه كان يجمع بها أںابير الحںطة والشعير
ياقوت الحموي  ،معجم البلدان(١/٢٥٧) ،
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) (٧٣شوال بن سںان ا ںصاري  ،لم أجد له ترجمة فيما توفر لدي من المصادر
ُ َ َْ ﱠ َ
َ
الں ْهش ّلي  ،ولي خراسان ومات ببغداد فعزي عليه أبو َج ْعفر المںصور .الدارقطںي  ،أبو
) (٧٤خازم بن خزيمة  ،خ ِازم بن خز يمة
َ
َ
والمخت ِلف  ،تح،
الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود بن الںعمان بن ديںار البغدادي )ت٣٨٥ :هـ٩٩٦ /م( ،المؤت ِلف
موفق بن عبد بن عبد القادر،ط ،١دار الغرب ا س مي  ،بيروت١٤٠٦ :هـ ١٩٨٦ /م (٦٥١ /٢) ،
َ
َ
) (٧٥ا ستان ) ،وا ستان ،بالضم( ِ ،مثل الرشتان ،قاله العسكريَ ،و ِهي )أربع كور ببغداد( بالجا ِں ِب الغربي ِمن السواد) ،عال(
َﱡ
َ َ
َ
َت َ
شتمل على َأربعة طساسيجَ ،و ِهي ،ا َ ںبارُ ،
والف َ
لوجة
ومسكن؛ )وأعلى( ِ ،ومن طساسيجه ،الفلوجة العليا،
وباد َور ّيا ،وقطربل،
ِ
َ
المحس ِن
اللها بن عبد الصمد( ِبن عبد
السفلى ،وعين التمر ِ ،ومن طساسيجه ،السيلحون وتستر ِ)من إحداها(  ،أبو السعادات ِ)هبة ِ
ِ
َ
َ
)ا ستاںي( ﱠ
علي الشيرازي .الزبيدي  ،أبو الفيض ّ بن ّ
حدث عن علي بن أحمد البسري ،ولقي الشيخ أبا إسحق إبر َ
اهيم بن َ
ِ
ِ
ِ
ّ
ّ
بن عبد الرزاق الحسيںي ،الملقب بمرتضى )ت١٢٠٥ :هـ( ،تاج العروس من جواهر القاموس  ،تح ،مجموعة من المحققين ،د.ط ،
دار الهداية  ،د.م  ،د.ت )(٣٥/١٦٧
) (٧٦مجهول)ت :ق ٣هـ/ق٩م( ،أخبار الدولة العباسية ،تح ،عبد العزيز الدوري ،عبد الجبار المطلبي ،د.ط ،دار الطليعة،
بيروت :د.ت )ص (٣٦٧، ٣٦٦
) (٧٧أبو

عبد

بن مسلم الديںوري )ت٢٧٦ :هـ٨٩١/م( ،المعارف ،تح ،ثروت عكاشة،ط ،٢الهيئة المصرية العامة للكتاب،

القاهرة١٤١٢،ه ١٩٩٢ /م(٣٧١ /١) ،
ّ
الضحاك ،ومعںى شهر بالفارسية المديںة ،وأهل
) (٧٨شهرزور ،وهي كورة واسعة في الجبال بين إربل وهمذان أحدثها زور بن
هذه الںواحي كلهم أكراد .ياقوت الحموي  ،معجم البلدان )(٣/٣٧٥
) (٧٩الدسكرة قرية كبيرة ذات مںبر بںواحي ںهر الملك من غربي بغداد .ياقوت الحموي  ،معجم البلدان )(٢/٤٥٥
) (٨٠القاطول موضع قريب من الجزيرة والموصل .البكري  ،معجم ما استعجم )(٣/١٠٤٤
)، (٨١وفيات ا عيان )(٣١٤ /٦
) (٨٢المحمدي ،عثمان عبدالعزيز صالح ،هاشمية ا ںبار في التراث العربي ا س مي ،مجلة جامعة ا ںبار للعلوم ا نساںية ،عدد
خاص بںدوة تراث وتاريخ ا ںبار،لسںة ،٢٠١١ص٤٧-٤٦
) (٨٣اليافعي ،مرآة الجںان)(١/٢٦٠
) (٨٤الطبري ،تاريخ الرسل )(٤/٦٦١
) (٨٥ابن الجوزي،المںتظم)(١٠/١٦٥
) (٨٦ابن الجوزي،المںتظم)(١٣/٣٨٣
) (٨٧ابن كثير،البداية والںهاية )(١١/٢١٧
) (٨٨البساسيري  ،أرس ن البساسيري أبو الحارث أرس ن بن عبد

البساسيري التركي مقدم ا ترك ببغداد ،يقال ،إںه كان

مملوك بهاء الدولة بن عضد الدولة بن بويه ،و أعلم؛ وهو الذي خرج على الخليفة القائم بأمر

ببغداد ،وكان قد قدمه على جميع

التراك ،وقلده ا مور بأسرها ،وخطب له على مںابر العراق وخوزستان فعظم أمره وهابته الملوك ،ثم خرج على ا مام القائم وأخرجه
من بغداد ،وخطب للمستںصر العبيدي صاحب مصر ،فراح الخليفة القائم إلى أمير العرب محيي الدين أبي الحارث مهارش بن
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المجلي العقيلي صاحب الحديثة وعاںة وقتله عسكر السلطان طغرلبك السلجوقي ببغداد يوم الخميس خامس عشر ذي الحجة،
وقال ابن العظيمي ،يوم الث ثاء حادي عشر ذي الحجة سںة ٤٥١ه وطيف برأسه في بغداد وصلب قبالة باب الںوبي .ابن خلكان ،
وفيات ا عيان )(١٩٢ /١
) (٨٩ابن الجوزي ،المںتظم )(١/٣٤٤؛ابن ا ثير ،الكامل في التاريخ)(٨/١١٧
) (٩٠الكامل في التاريخ )(٨/١١٩
) (٩١سبط ابن الجوزي  ،مرآة الزمان في تواريخ ا عيان )(٤٨٨ /١٨
) (٩٢فخر الدولة شرف الوزراء ،هو أبو ںصر

بن

بن جهير ،الملقب فخر الملك مؤيد الدين الموصلي الثعلبي ،كان ذا رأي

وعقل وحزم وتدبير ،خرج من الموصل مر يطول شرحه ،وصار ںاظر الديوان بحلب ،ثم صرف عںه وأںتقل إلى آمد ،وأقام بها مدة
طويلة  ،وكاںت و دة فخر الدولة المذكور في سںة ٣٩٨ه بالموصل؛ وتوفي بها في شهر رجب ،وقيل في المحرم ،سںة ٤٨٣ه ودفن في
تل توبة ،وهو تل في قبالة الموصل .ابن خلكان  ،وفيات ا عيان )(١٣١ -١٢٧ /٥
) (٩٣ابن الفوطي  ،مجمع ا داب )(١٦٩ /٣
) (٩٤الذهبي  ،تاريخ ا س م )(٨٠ /٤٨
) (٩٥ا صفهسا ر كلمة أعجمية وتعںي الرئيس المقدم .الزبيدي  ،تاج العروس (١٢/٧٠)،
) (٩٦ابن الفوطي  ،مجمع ا داب )(٤٣٣ /٦
) (٩٧ابن عبدالحق البغدادي ،مراصد ا ط ع ) (١/١٢٠؛المحمدي ،هاشمية ا ںبار في التراث العربي ا س مي ،ص ٥٦-٤٦
) (٩٨ابن عبد الحق  ،مراصد ا ط ع على اسماء ا مكںة والبقاع )(١٤٦ /١
) (٩٩الخطيب البغدادي ،تاريخ بغداد )(١٤/١٨٢
) (١٠٠ياقوت الحموي  ،معجم البلدان )(٤٧١ /٢
) (١٠١ابن حوقل ،صورة ا رض)(١/٢٤٢
) (١٠٢أبو القاسم التںوخي :هو أبو القاسم علي بن

ً
بن أبي الفهم كان عالما بأصول المعتزلة والںجوم ،قال الثعالبي في حقه " ،

هو من أعيان أهل العلم وا دب ،وأفراد الكرم وحسن الشيم" وكان تقلد قضاء البصرة وا حواز بضع سںين ،وحين صرف عںه ورد
ً
ً
حضرة سيف الدولة بن حمدان زائرا ومادحا ،فأكرم مثواه واحسن قراه  ،وتوفي بالبصرة يوم الث ثاء لسبع خلون من شهر ربيع ا ول
سںة ٣٤٢ه ،رحمه

بن إبراهيم بن أبي بكر البرمكي ا ربلي )ت٦٨١ :هـ/

 .ابن خلكان  ،أبو العباس شمس الدين أحمد بن

١٢٨٢م( ،وفيات ا عيان وأںباء أبںاء الزمان ،تح ،إحسان عباس،ط ،١دار صادر  ،بيروت١٤١٤ ،ه ١٩٩٤/م )(٣٦٨ - ٣٦٦ /٣
) (١٠٣السمعاںي  ،أبو سعد عبد الكريم بن

بن مںصور التميمي )ت٥٦٢ :هـ١١٦٧/م( ،ا نساب،تح ،عبد الرحمن بن يحيى

المعلمي اليماںي وغيره،ط ،١مجلس دائرة المعارف العثماںية ،حيدر آباد ١٣٨٢ ،هـ  ١٩٦٢ /م )(٣٧٦ /٥
) (١٠٤أبو البركات

بن

ابن رضوان الدممي ،هو أبو البركات

بن

بن رضوان ّ
الدممى صاحب أبى

التميمي ،سمع

أبا على الحسن بن أحمد بن شاذان البزاز ،روى لںا عںه أبو القاسم إسماعيل بن أحمد السمرقںدي حديثا واحدا ،وتوفى في رجب
سںة ٤٩٣ه ببغداد .السمعاںي ،ا نساب )(٣٧٥ /٥
) (١٠٥ياقوت الحموي  ،معجم البلدان )(٤٧١ /٢
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municative purposes which can be indicated by the discoursal value of grammatical
cohesive devices as part of discourse markers. According to Aijmer’s (1996:210) and
(Lenk,1995:2), discourse markers function as guides to the receiver’s interpretation since
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each discourse marker signals a particular relationship between different parts of the
text and a specific meaning in the text, in terms of functionality.
One kind of the text that shows various kinds of discourse markers is the business
letter text. In writing a text, cohesion is an important aspect to be considered in
discourse analysis. Halliday and Hasan (1976: 30) state that the use of cohesion is
very significant as it functions to join ideas between sentences. Therefore, cohesion
makes the text sequence to help reader comprehend the meaning easily. The present
study investigates the communicative functions of particular kinds of discourse markers
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namely grammatical cohesive devices that contribute to cohesion of the business letter
text. In a business letter text, discourse markers have important roles as cohesive
devices in indicating the intended meaning because they intend the message relating
to the following discourse (Kroon, 1997:17).
The purpose of this quantitative study is to identify the recurrence of grammatical
cohesive devices in the business letters for the construction and maintenance of Falluja
bridge between 1927-1929 and to describe the function of these devices at the discourse
level through the qualitative analysis of the selected letters.
To this end, Halliday and Hassan’s (1976) model is adopted to analyze the selected
business letters. Halliday and Hasan (1976:6) identify two main categories of cohesion:
grammatical cohesion and lexical cohesion. The grammatical cohesion, the theoretical
framework of the study, is subcategorized into four kinds: reference, substitution, ellipsis,
and conjunction, while, lexical cohesion is illustrated through vocabulary (reiteration and
collocation). The data of the current paper consists of five selected business letters for
the construction and maintenance of Falluja bridge between 1927-1929.

2. Literature Review
Many researches on business letters have been conducted. Bargiela-Chiappini & Harris (1996) expressed requests and status in business correspondence. Barbara et al
(1996) are concerned with the use of English for various communicative purposes in
the Brazilian business activities, particularly, different types of business organizations.
Gimenez (2000) investigated weather the nature of e-mail messages had already started
to affect business text. He made an analysis of the register and context at the style used
in commercial electronic mail. Vergaro (2002) investigated discourse strategies in Italian
and English money chasing letters. Also Vergaro (2004) described a contrastive study on
rhetorical differences between Italian and English business letters. Wei & Yunlin (2008)
studied English business letters communicating bad news to reveal the linguistic devices
realizing the interpersonal function. Xu (2012) identified the interpersonal function of
English business letters in terms of modality to prove good interpersonal relations
between the sender and the receiver. Iqbal and Anwar (2013) analyzed a formal business
letter in the light of CDA and cohesion, thus they deduced that the letter was well-formed
structure according to both approaches. Jansen & Janssen (2010) applied the politeness
strategies on business letters and they found out that the positive politeness strategy
(Give Reasons) is more effective to persuade the receiver. Business letters regarding
Falluja bridge, to the best knowledge of the researcher, have not been tackled before.
Therefore, it is necessary to analyze these letters from the perspective of grammatical
cohesive devices.
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3. Grammatical Cohesive Devices
Halliday and Hasan (1976:67) mention that ”the concept of cohesion is a semantic one”
and speakers are able to notice and interpret text by virtue of the presence of devices
that relate sentences to each other. These devices are referred to as cohesive ties which
create cohesion and called grammatical devices by Halliday and Hasan (ibid). Halliday
and Hasan do not bring the issue of discourse markers directly in the analysis of textual
function, but they investigate words such as “but, and, I mean, to sum up, …etc.” as
sentence connectives that perform an important part in semantic cohesion.
Discourse markers are considered as effective cohesive devices with various meanings and functions in segment organization. Cohesive devices are the demonstration
of semantic relations that identify the reason for cohesion between the messages of
a text. Halliday and Hasan (1976: 04) emphasize that the idea of cohesion makes it
conceivable to investigate a text as far as its cohesive properties. Cohesive devices
can be shown in the form of grammatical cohesion, adopted in the present study, and
lexical cohesion.
Grammatical cohesion refers to the semantic structure and the most auxiliary unit
in the language structure is the sentence (Halliday and Hasan 1976: 28). The structure
identifies the way in which grammatical components occur and connected inside a
sentence. Each type of grammatical cohesive devices connects different sentences to
make a specific linguistic environment and reflects a certain communicative function.
Table (1) below, based on Halliday and Hasan (1976), shows the types of grammatical
cohesive devices. The classifications are not fully exemplified, for more details (see
Halliday and Hasan, 1976: 333-338).
Table (1) Types & sub-types of grammatical cohesive devices based on Halliday and
Hassan (1976)
Type

of

Grammatical
Cohesive Devices

Reference

Sub-Types
Personal
Comparative
Demonstrative
Nominal

Substitution

Verbal
Clausal
Nominal

Ellipsis

Verbal
Clausal
Additive

Conjunction

Adversative
Causal
Temporal
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4. Methodology
This study conveys the discoursal value of grammatical cohesive devices utilized in the
selected business letters to achieve the communicative functions in these letters texts.
Five samples of business letters for the construction and maintenance of Falluja bridge
between 1927-1929 are selected for the sake of analysis adopting Halliday and Hassan’s
(1976) model of analysis as being the most comprehensive treatment of the subject and
a standard model in this area. The quantitative and qualitative analyses are followed in
this study.

5. Analysis of the Selected Business Letters
5.1. Analysis of Letter 1
The sender (writer) of the first letter was Office of the Crown Agents for the Colonies
which was the responsible for achieving projects in the colonies under British control
and the receiver (reader) was Public Work Department. The letter had been written on
19𝑡ℎ of March, 1927 to express the details of the contract of construction and maintenance
of a bridge over the river Euphrates at Falluja between Office of the Crown Agents for the
Colonies referred to as “the Crown Agents” acting for and on behalf of the Government
of Iraq of the one part and Sir John Jackson Limited referred to as “the Contractors” of
the other part.
In this letter, the grammatical cohesive devices employed by the Crown Agents are
reference and conjunction. As referential relation, the Crown Agents use the personal
pronouns “their” three times, “them” twice and “themselves” twice to refer backward
(anaphorically) to “the Contractors” except one personal pronoun of “them” refers
backward to “the Works” of project. The personal pronoun “it” is used three times to
refer forward (cataphorically) to the clause “these presents shall be entered into by way
of Contract” twice and “such Bond shall bear even date with this Contract”. Another type
of reference is the use of the demonstrative reference as in “this”, “these” and “which”.
The demonstrative ’this’ is used three times to refer forward once to “Deed” and twice
to the “Contract”. While “these” is used twice to refer forward to the “presents” of the
project and “which” is used to relate the verbal action “might influence them” to “all
matters” and to refer backward to “a Tender” which mentioned before in the text.
The use of the definite article before “parties” and “said parties” creates cohesion
because the words have been mentioned already in the letter. Therefore, the type of the
definite article reference is endophoric. The use of the definite article before the words
or phrases such as “specification”, “one part”, “Contractors”, “other part”, “site”, Works”,
“Instructions”, “Drawings”, “sum”, “Bridge”, “provisions”, “Engineer” …etc. indicates that
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these words are shared between the Crown Agents and Public Work Department. Thus,
this second use of the definite article is exophoric. It will create a cohesion among the
parts of the text. In addition, there is another kind of definite article used in this letter
before the identifiable words or phrases such as “19𝑡ℎ day of March”, “Crown Agents”,
“Colonies”, “City of Westminster”, “Government of Iraq”, “River Euphrates”, …etc. Hence,
the situation of business letter text provides the necessary information to make the
items of business letter identifiable by the heavy use of the definite article before these
items.
The comparative reference is used in this business letter by the occurrence of “other”,
“all”, “additional”, “several” and “any”. The comparative device of general comparison
“other” refers back to “the Contractors”, in one situation, and forward to “Drawings”, in
another. “all” denotes “inquiries”, “information”, “matters”, “possible contingencies”, …etc.
Also “additional” refers backward to “the said Works” to achieve cohesion. On the other
hand, the comparative devices of particular comparison in this letter are “several” and
“any”; “several” refers to many “Bond” should be produced by “the Contractors” and
“The British General Insurance Company Limited”. Finally, “any” refers to no specific type
of additional “Works”, no exact time as “the Engineer” visits “the site” and no particular
part of the additional “Works” to be achieved by “the Contractors”.
Conjunction contrasts with reference in that it is not an anaphoric connection. In this
business letter, two types of conjunction are used: the additive and causal/conditional
conjunctions. The additive relation is represented by the conjunctive “and” which is used
36 times to add necessary information for “the parties” about the project, to facilitate
the enumeration of the items of the contract and to project backward to deal with all
the items enumerated. Another additive conjunction is used to add more information
related to “the said Works” that is “in addition”. The causal/conditional conjunctive “in
accordance with” is used six times in this letter to state and add information that confirms
to the contract presented. Six conditional statements are stipulated in this letter. To be
executed, they should confirm to the “provisions” and “Drawings” of the project. The
reader will understand the strong conformity and the truth of this by the use of the
conjunction “in accordance with”.

5.2. Analysis of Letter 2
The sender (writer) of this letter was Office of the Solicitors to the Contractors and the
receiver (reader) was Office of the Crown Agents for the Colonies referred to as “the
Crown Agents”. The letter had been written on 20𝑡ℎ of July, 1928 to reveal the difficulties
occurred in the process of the construction of Falluja bridge such as “the transport of
the plant and materials” which were delayed “by the Iraq Government Railways”, “the
method of removal of the excavation by grab” became inapplicable because of the
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sandstone found in the site and strengthening the dykes above Falluja and confining
the great volume of flood water to one channel led to that the flood water “rushed with
unprecedented force past the site of the bridge”. Also it is to present some proposals
to minimize the loss and avoid such issues in future.
The grammatical cohesive devices used in this business letter are reference, ellipsis
and conjunction. The referential relations are seen in the use of the anaphoric reference.
One type is the use of personal pronouns like the pronominal pronouns “they” and
“them” which refer back to “the Contractors” and “the Iraq Government Railways”, “we”
and “us” referring backward to “Solicitors to the Contractors”, “you” refers back to “the
Crown Agents” and “he” which refers back to “the Engineer”. The personal pronoun “it”
occurs seven times to refer forward (cataphorically) to the clauses like “a price should
be agreed”, “the Contractors should have definite instructions”, “works to be executed
under the supervision of the Engineer”, …etc. The only possessive pronoun used in this
letter is “theirs” which refers backward to “the Contractors”. The determiner pronouns
such as; “their” which is used to refer back to “the Crown Agents”, “the Contractors”,
“the cylinders” and “the dykes”, “our” refers backward to “Solicitors to the Contractors”,
“his” which refers back to “the Engineer” and “the Director of Public Works of Iraq” and
“its” that refers backward to “the flood water”.
The second type of reference used in this letter is the demonstrative reference. The
definite article “the” is the most one used in this letter among the demonstrative subtypes. It precedes words and phrases such as “position”, “works”, “supply of plant”,
“piers”, “excavation”, “river bed”, “cylinders”, “Contractors”, “flood water”, “Engineer”,
“letter”, …etc., As the subject of this business letter “Contract for Falluja Bridge, Iraq”
suggests, the reference of most words and phrases mentioned is exphoric. In other
words, these words and phrases are shared between the “Solicitors to the Contractors”
and “the Crown Agents”. The anaphoric reference of the definite article “the” occurs to
refer backward to “above contract”, “plant”, “material”, “flood”, …etc. in order to present
cohesive structures. The identifiable words and phrases such as “Iraq Government
Railways”, “Euphrates”, “Vertical” and “Crown Agents” are preceded by the definite
article “the”.
Other uses of the demonstrative reference are seen in the devices such as “this”,
“these”, “which” and “that”. The nominal demonstrative “this” is used twice to refer
backward to “A suggestion has been made” and an advice of saving “crops and roads”,
and four times to refer forward to “flood water”, “great volume of water”, “uncontemplated
work”, and “excavation”. The first occurrence of “these” in this letter is to refer backward
to the “circumstances”, while the second is to refer forward to “the cylinders” and both
of them are used to make the letter text cohesive. The relative demonstratives “which”
and “that” are used in this business letter clearly. The anaphoric reference of “which”
is to refer backward to “the transport of plant and material”, “the flood water”, “the
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loss”, “fresh alignment”, …etc., while it is used to relate the verbal actions “has arisen”,
“happened”, “had arisen”, “have arisen” and “come down the river” to “the position”,
“the first thing”, “difficulties”, “heavy claims against the Crown Agents” and “the velocity
of water” respectively. Finally, the relative demonstrative “that” occurs only one time to
refer back to “the site of bridge” so as to connect the ideas implied cohesively.
The third type of reference used in this business letter is the comparative reference
that is represented by its two types: general comparison and particular comparison. The
general comparison is represented by “all”, “similar” and “worse”, whereas the particular
comparison is represented by the quantifier “any” and “much”. The occurrence of “all”
provides a quantity that indicates the whole “preparations” of work and “orders and
instructions” to be followed in constructing the bridge which are referred to cataphrically.
The use of “similar” and “worse” is to state and compare the “damage may occur at
the next flood” with reference backward to the preceded flood. The quantifier “any”
is used to refer forward to indicate that no exact drawing contained the “sandstone”,
no “information” referring to the preceded floods, no “promise of payment”, on exact
“default” caused by “the Contractors”, no “document” naming the “Chief Engineer” and
no exact number of persons “who come within the definition of Engineer”. The use of
“much” creates cohesion in this letter since it is to denote that no all “the flood water”
had been confined “above Falluja” to one channel but particular which caused the
damage of the bridge site.
The second type of grammatical cohesive devices used is Ellipsis. The nominal ellipsis
is used to be recoverable from the context by which cohesion is achieved. So, in this
business letter, the nominal ellipsis occurs such as “…washed away the Contractors’
staging”, “…are being made”, “… were being still further strengthened”, “This seems to
be …”, …etc., can be recovered from words or phrases mentioned before in the letter
text such as “a flood of great volume”, “Efforts”, “the dykes” and “a suggestion”.
Conjunctions used in this letter are additive, adversative, causal/conditional and
temporal conjunctions. The additive conjunctions used in this letter are “and”, “nor”,
“or” and “besides”. An extensive use of the additive “and” indicates the importance of
this device in representing the content and relating the sentences to each other, so it
occurs, about 53 times, more than other conjunctions. The use of “nor” is to indicate
extra information such as “nor have they received any promise” or to enumerate the
firms that cannot “save crops and roads” at their expense as in “nor of Lloyds who
have insured against flood, nor of the Bondsmen”. Part of the additive relations is the
conjunction of alternative “or” which is used to present six alternatives in this letter like
“or reverse the decision”, “or any two”, “or only one person”, …etc., while the solicitors
to the Contractors used “besides” when they enumerated the justifications of meeting
suggested between them and “the Crown Agents”, so it occurs with “the delay in the
completion of the bridge”.
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The adversative conjunctions used in this business letter are “but”, “however” and
“instead of” to qualify or redirect the data in preceded clauses. The use of “but” is to
qualify obtaining the directions by “the Contractors” as in “they have not succeeded”,
and the responsibility of “the failure of the bridge” as in “from the acts and defaults
of the Iraq Government”, …etc., while “however” is used to redirect the effect of works
on the dykes to increase the flood water into “much of which have escaped over or
through the dykes” and it is also used to direct the attention from the matters caused
delaying the work into the viewpoint of the Contractors that “the matters … can be
amicably disposed of”. The final adversative conjunction used in this letter is “instead
of” which occurs once to qualify the quality of material mentioned in “the contract” that
can “be excavated” to the “sandstone” found in the site. Another use of “instead of” is
to present an alternative of “a meeting” suggested by the solicitors to the Contractors
by “the Crown Agents should instruct one of their officials to meet the Contractors”.
The causal respective conjunctions used in this letter are “With regard to” and “in
that respect”. The solicitors tell the Crown Agents that “a price should be agreed” which
refers to the price of removal of new materials “With regard to the sandstone found” in
the excavation works. Also they state that the Iraq Government “appear to have been
highly successful” to save crops and roads during the flood, so the solicitors use “in
that respect” which refers to that “the Government were well advised to save crops and
roads”. Finally, the temporal conjunctions, occur in this business letter, are represented
by “The first thing” and “Shortly after”. The solicitors use these two conjunctions to state
the difficulties or matters occurred during the construction of Falluja bridge, in term of
time, so they elaborate that “the transport of plant and materials” had been “delayed by
Iraq Government Railways” which was “The first thing” of matters and mention the next
event that “Shortly after”, the contractors found the “sandstone” during the excavation
works which was another difficulty or matter.

5.3. Analysis of Letter 3
This letter had been labeled as “CONFIDENTIAL” and sent by Abdul Muhsin Beg al
Sa’dun, “President of the Council of Ministers” and the receiver (reader) was UK Prime
Minister. The letter had been written on 12𝑡ℎ of January, 1929 to illustrate the two
memoranda (No. CW/4/12/6353 dated 4-12-28 and No. CW/4/12/70 dated 5-1-29) which
refer to “the Falluja Bridge Contract”. These memoranda had been sent to the High
Commissioner for Iraq from the Ministry of Communications and Works that rejected
to appoint “an independent Engineer” to decide the questions regarding the “dispute”.
Abdul Muhsin Beg al Sa’dun was to express that the High Commissioner for Iraq “must
disclaim any responsibility for whatever may be the outcome” of the decisions by
Ministry of Communications and Works.
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The cohesive devices employed in this letter are reference and conjunction. For
reference type, the personal pronoun “I” refers to the writer of letter himself “Abdul
Muhsin Beg al Sa’dun”, while “he” refers backward to “the High Commissioner for Iraq”
and “they” refers back to the memoranda. The determiners “his” and “your” are also
used in this letter to refer backward to “the High Commissioner for Iraq” by “his” and
the receiver of this letter “UK Prime Minister” by “your”. The nominal demonstratives
“These” and “this” are used to connect the issues of this letter and be cohesive.
“These” refers backward to “two memoranda” mentioned in a preceded clause, whereas
“this” refers backward to the appointment of “an independent engineer”. The relative
demonstrative “which” occur three times in the letter text. Two of them are to relate the
verbal expressions such as “has passed between the Ministry of Communications and
Works and the Crown Agents” and “has been adopted” to “correspondence” and “the
attitude” respectively. The third one is used to refer backward to “the line” adopted by
the Ministry of Communications and Works.
Another type of the demonstrative reference used in this letter is the definite article
“the” which has an important role in creating cohesion in the business letter text
by identifying the words or phrases such as “secretary”, “negotiations”, “Contractors”,
“Solicitors”, “questions”, …etc. as shared knowledge information between Abdul Muhsin
Beg al Sa’dun, “President of the Council of Ministers” and UK Prime Minister that is the
exophoric reference. Also the identifiable ones such as “High Commissioner”, “Falluja
Bridge Contract”, “Crown Agents”, “Iraq Government”, “firm of Messer Jacksons Limited”,
…etc. have been preceded by the definite article. The last type of reference is the
comparative reference which is represented by the quantifiers “any” to refer forward to
indicate that no exact sort of “responsibility” to be on the side of “the High Commissioner
for Iraq” according to “the line” taken by the Ministry of Communications and Works and
“both” that is used to refer backward to the memoranda showing the correspondence
between the Ministry of Communications and Works and the Crown Agents.
Conjunctions used in this letter are additive, adversative and causal/conditional. The
only one additive conjunctive device is used in this letter which is “and” as in “and
Works”, “and they both enclose…”, “and the Crown Agents”, …etc., hence, an extensive
and frequent use of the conjunction “and” indicates that this business letter text contains
many details and new information to be added to the already ones. The other type of
conjunction is the adversative conjunction. The conjunctive device “but” is used to direct
attention from the comment of “the High Commissioner” “on the attitude which has been
adopted” by the Ministry of Communications and Works to indicating that “his advice
has not been sought and that accordingly he has given none”. This type of relation
informs cohesion. To execute the cohesive business letter text, the causal/conditional
conjunctives “accordingly” and “Under the circumstances” are used in this letter. The
use of “accordingly” is related to the previous issue regarding the High Commissioner’s
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attitude that is “his advice has not been sought” by conditional relation so the result
is that “he has given none”. Another relation of conditional function is indicated by the
use of the conjunctive “Under the circumstances” that refers to “the attitude which has
been adopted” by the Ministry of Communications and Works that is the rejection of
appointment of “an independent engineer” and led to the High Commissioner’s desire
to “place on record that he must disclaim any responsibility” regarding this matter.

5.4. Analysis of Letter 4
This letter had been sent by Sir John Jackson Limited “the Contractors” and the
receiver (reader) was Sir Clement Kinloch-Cooke, who was the Member of Parliament
for Cardiff East. The letter had been dated on 24𝑡ℎ of January, 1929 to appreciate Sir
Clement’s good offices to avoid the dispute arisen between the contractors and the
Iraq Government by appointing an independent engineer. Also they explained that the
engineer should be entirely unfettered by the Crown Agents or by the Iraq Government,
but the Iraq Government refused and suggested a “litigation” in the form of “arbitration”.
The situation was described by them as “nothing short of a disaster” because “it will
be a sorry look-out persons undertaking works in Iraq” and nobody care of undertaking
works for the Crown Agents representing “a foreign Government”.
The grammatical cohesive devices used in this letter are reference, substitution
and conjunction. The referential relations are seen in the use of the anaphoric and
cataphoric types of reference. One type is the use of pronouns “we” and “us” which
refer backward to the senders of this letter “the contractors”, “you” is used four times
to refer back to Sir Clement and “they” which occurs three times to refer backward
twice to “the Iraq Government” and only one to “capital conditions”. While “it” is used
twice to refer forward to “whether the Crown Agents are strong enough …” and “a sorry
look-out for persons undertaking works in Iraq”, but it is used one time to refer back
to the situation arisen by the dispute. Also the possessive determiner “your” occurs in
this letter to refer backward to Sir Clement. The second type of reference used in this
letter is the demonstrative reference. The definite article “the” is the most one used in
this letter among other demonstratives. It precedes words and phrases such as “letter”,
“matters”, “solicitors”, contract”, “appointment”, “works”, …etc. the reference of these
words or phrases mentioned in the letter is exphoric since they are shared between the
contractors and Sir Clement. Moreover, there are some identifiable words and phrases
like “Crown Agents”, “Iraq Government”, “Colonial Office” which are preceded by the
definite article “the”.
Other types of the demonstrative reference are seen in this letter such as “which”,
“this” and “these”. The occurrence of “which” is to refer back to “the letter” received by
Sir Clement and “the interest” taken by Sir Clement. While “this” is used to refer forward
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to “matter”, “advice” and “kind”, on one hand, and to refer back to appointment of an
independent engineer, on the other hand. Finally, the demonstrative “these” is used in
this letter to refer backward to “times” so as to achieve cohesion in this letter. The third
type of reference used in this letter is the comparative reference that is represented by its
two types: general comparison represented by “such” and “nothing short” and particular
comparison represented by “most”. All of these devices refer forward to “disputes” as
in “such disputes”, “a disaster” as in “it is nothing short of a disaster” and “enormous
delay and expense” as in “the most enormous delay and expense”.
The second type of grammatical cohesive devices used is substitution. The clausal
substitute “so” is used to presuppose the whole of the clause “an independent engineer
should be appointed”, whereas the verbal substitute “do” occurs to take the position
of the verbal expression “insist that an independent engineer should be appointed as
provided by the Contract”.
Conjunctions used in this letter are additive and causal/conditional conjunctions.
The additive conjunctives “and” and “or” are used clearly in this letter. The use of
“and” indicates the representation of content and the relation of sentences to each
other. The other kind of the additive relation is the conjunctive “or” that is used to
present alternatives such as “… unfettered by the Crown Agents or the Iraq Government”.
The causal/conditional conjunctives “therefore” and “if” are used differently. The use of
“therefore” is related to the cause “all your good offices have been frustrated” that
leads to “We are sorry”. While the type of conditional relation expressed by “if” is used
to explain the condition “they cannot do this” under which the result would be that “it
will be a sorry look-out for persons undertaking works in Iraq”. Hence, the conditional
relation is used to show the impact of dispute between the Contractors and the Iraq
Government on the works of Falluja bridge.

5.5. Analysis of Letter 5
The sender (writer) of this letter was Office of the Solicitors to the Contractors and the
receiver (reader) was Office of the Solicitors to the Iraq Government. The letter had
been written on 17𝑡ℎ of April, 1929 and entitled “Falluja Bridge” to reveal that “the Crown
Agents have settled with the Underwriters” without communicating the Contractors.
Also they expressed their sorry that neither the Iraq Government nor the solicitors
communicate with the Solicitors to the Contractors and that “affects the settlement”
achieved by the Solicitors to the Contractors for “rebuilding of the bridge”. So they
suggested that the issue “to be submitted to some eminent Counsel”.
All grammatical cohesive devices reference, substitution, ellipsis and conjunction
are employed by the solicitors to the Contractors in this letter. Reference is represented
in the use of a number of subjective and possessive pronouns. The pronoun “you”
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and possessive determiner pronoun “your” refer backward to the solicitors to the Iraq
Government, whereas “we”, “us” and “our” refer back to the solicitors to the Contractors.
The use of pronouns “they” and “them” refer anaphorically to “the Crown Agents” twice
and “the Underwriters” three times. The only one use of possessive determiner “his” is
to refer back to “eminent Counsel”. The solicitors to the Contractors use the pronoun
“it” three times to refer backward to the situation that “our clients did not know how the
above sum was arrived at” and the behavior of the Crown Agent who “have settled with
the Underwriters behind our clients’ back” as mentioned by the solicitors while the final
one is used to refer forward to “these questions of insurance should be disposed of”.
Another type of reference is the demonstrative reference which is represented by
“which”, “this”, “that” and “these”. Five uses of “which” are to refer back to “our letter”,
“the basis”, “settlement”, “the amount” and “the sum”, but it is used once to relate the
verbal action “should have been paid” to the nominal part “the sum”. The occurrence
of “this” is to refer back to “the claim by the Crown Agents”, “the Crown Agents have
settled with the Underwriters” and “a Case to be submitted”, while it is represented only
once to refer forward to “serious matter”. The two representations of “that” are to refer
back to “Clause 12 of the Contract”. “these” is used twice to refer forward to “questions of
insurance”. Also the definite article “the” is used in this letter with other demonstratives.
The use of “the” with words and phrases such as “sum”, “basis”, “claim”, “settlement”,
“monies”, “clause”, …etc. mentioned in the letter is exphoric because they are shared
between the solicitors to the contractors and the solicitors to the Iraq Government.
Also the identifiable words and phrases like “Crown Agents” and “Underwriters” are
preceded by the definite article “the”.
The comparative reference is used in this business letter by the representation
of “other”, “all”, “the same”, “both” and “less”. The comparative device of general
comparison “other” refers forward to “matters”. “all” denotes “moneys” that should be
“payable”. Also “the same” refers backward to “the sum”. “both” is used to refer back
to the parties of the contract. On the other hand, the comparative device of particular
comparison occurs in this letter is “less” that refers back to the discussable sum.
The second type of cohesive devices used is substitution. The clausal one “so” is
represented twice to substitute the clause mentioned by the solicitors to the contractor
that is “the Crown Agents accepted the sum … without communicating with us”, whereas
the verbal substitute “do” occurs to take the position of the verbal expression “promise
to communicate with us immediately”. Thirdly, the only one nominal ellipsis occurs in
this letter as in “and were astonished to hear that …” that can be recoverable from the
preceded clause that reveal the nominal part “We” which is ellipted.
The fourth type of grammatical devices used in this letter is conjunction. Additive,
adversative, causal/conditional and temporal occur clearly in the given letter. The additive conjunctions used in this letter are represented by “and” and “or”. The conjunctive
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“and” is used to extend the information by relating two phrases or clauses such as
“and are astonished to hear …”, “and your promise”, “and the other matters”, …etc. The
conjunctive “or” is also used to extend the information by providing two alternatives as
in “or companies”. The second type of conjunction used is the adversative represented
by “however” and “but” that reveal the cohesive letter text. The use of the device
“however” shows a new direction elaborated as “We pointed out … the basis on which
the claim by the Crown Agents ought to be made” which is added to the prior one.
The solicitors to the contractors use “but” to qualify the idea of “the basis on which the
claim by the Crown Agents ought to be made” by “the Crown Agents have settled with
the Underwriters behind our clients’ back …”.
Another conjunctive relation used by the solicitors to the contractors is the use of the
causal/conditional conjunctions: “therefore”, “With regard to”, “if” and “thus”. The use of
“therefore” reveals the result “they could make no comment on it” which is related to
the cause “our clients did not know how the above sum was arrived at”. The conditional
device “With regard to” relates the following conditional clause “we would point out
that your reference to that clause is incorrect” with the prior expression “Clause 12 of
the contract”. The conditional “if” is used twice to identify that the result such as “what
is the sum which should have been paid” is restricted by the condition that is “the first
question is answered in the affirmative”. The occurrence of “thus” with “enable the other
matters before referred to to be discussed” is conditioned by “We might agree a Case
to be submitted to some eminent Counsel”. The temporal relation is represented by “the
first”, “the next” and “the third”. The use of such sequential temporal conjunctions is to
present the questions in an already arrangement. This use of temporal conjunctions
helps to make the parts of business letter text well-interrelated.

6. Results
Analysis of the five business letters regarding the construction and maintenance of
Falluja bridge between 1927-1929 reveals that there are (604) grammatical cohesive
devices. As shown in the following table, grammatical cohesion is employed by reference, conjunction, substitution and ellipsis; Reference is the most utilized one by
(421) recurrences and has the percentage of 69.70% of the quantity of grammatical
cohesive relations. Conjunction comes next, the aggregate number of conjunctions
is (170) corresponding to 28.15% percentage. Substitution and ellipsis have the lowest
recurrences among the grammatical cohesive devices; Substitution occurs (7) times with
a 1.16% percentage of grammatical cohesive devices while Ellipsis appears (6) times and
has the percentage of 0.99%. The figure (1) elaborates the graphical representation of the
percentages of reference, conjunction, substitution and ellipsis utilized in the selected
business letters.
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Table (2) Recurrences and percentages of grammatical cohesive devices in the
selected business letters

Devices

Reference

Substitution

Ellipsis

Conjunction

Grammatica

Recurrences
in Letter 1

78

-

-

43

Recurrences
in Letter 2

158

-

5

80

Recurrences
in Letter 3

42

-

-

12

Recurrences
in Letter 4

49

2

-

12

Recurrences
in Letter 5

94

5

1

23

Total
Recurrences

421

7

6

170

Percentage

69.
70
%

1.16
%

0.99
%

28.1
5%

l

Cohesive

Figure (1) Graphical representation of grammatical cohesive devices

7. Conclusions
In the light of the preceding results, the present study has come up with the following
conclusions:

1. Regarding Halliday and Hassan (1976), discourse functions of grammatical cohesive
devices realized in the selected samples of business letter are variant, depending
on the sender/writer and receiver/reader of letter, social context and text type;
therefore, the linguistic choice should be highlighted at the discoursal level.
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2. Coping with cohesion relations related to the selected samples of business letters,
reference and conjunction are utilized with high percentages, while substitution
and ellipsis with low percentage as shown in the table (2). In business letters,
reference and conjunction form the very basis of cohesive text which reflects
the referential and connective functions, while substitution and ellipsis form striking effects on shaping the interpretation of receiver/reader and they show the
rhetoric function. Hence, the high recurrence of reference reveals that the selected
business letters had been written to discuss the issues shared between the
participants. The second grammatical cohesive device is conjunction which was
used by the sender to respond to the need of receiver by adding, qualifying,
justifying and sequencing. While the lowest recurrence of substitution and ellipsis
illustrate that the business letters should have been clear and no way to use the
rhetorical expressions.
3. In terms of history, the selected business letters reveal three facts about Falluja
bridge should be tackled seriously; the construction of Falluja bridge reflects the
importance of geographical location of Falluja city since it connects the west of
Iraq with Baghdad, secondly, the construction of Falluja bridge was concerned
not only by the parties of the contract but also by the Iraqi President of Ministers
and UK Prime Minister and finally that there were some disputes which occurred
during the construction of bridge such as the delay of materials, the destroy of
site because of the flood, the finding of sandstone, an independent engineer and
paying money to the Crown Agents by the Underwriters without communicating
the contractors.
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اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ:
ً
يعد موضوع إدارة الفلوجة في ظل ا حت ل البريطاںي والعهد الملكي  ،١٩٥٨ _١٩١٧واحدا من المواضيع الجديرة
بالدراسة وتكمن أهميته با هتمام الذي اولته القوى العظمى التي تصارعت في العراق لمديںة الفلوجة ،اذ عد
العثماںيون الفلوجة باںها عقدة استراتيجية لربط العراق بب د الشام وبالتالي ازدهار التجارة المارة في الفلوجة،
ً
فض عن كوںه اقصر الطرق الى غرب العراق وسهولة مراقبته وتأميںه ،ذلك الواقع استفاد مںه البريطاںيون واولوه
ً
أهمية اكثر مما كاںت عليه الفلوجة في العهد العثماںي ذلك كان كافيا ختيار الموضوع والبحث فيه لتوثيق ما
جرى من اهتمام بالواقع ا داري في الفلوجة و سيما موضوع مںصب القائمقام الذي شهد في اثںاء مدة البحث
تعاقب القائمقاميين عليه وسرعة تبدلهم اذ اثار العديد من التساؤ ت عن سبب ذلك التبدل ولتغطية موضوع
البحث فقد تم تقسيمة على مقدمة ومبحثين وخاتمة ضمںتها اهم ا ستںتاجات التي توصل اليها البحث ،تںاول
المبحث ا ول إدارة الفلوجة في ظل السيطرة البريطاںية  ،١٩٢١_١٩١٧وكيف كان يتعاقب القائمقاميين على ادارتها
في حين ركز المبحث الثاںي على إدارة الفلوجة في العهد الملكي .١٩٥٨_١٩٢١
اعتمد البحث على مصادر متںوعة شملت وثائق غير منشورة كاںت محفوظة في دار الكتب والوثائق ببغداد،
الى جاںب الكتب العربية وا جںبية كما استفدت من الصحافة العراقية و سيما جريدة الوقائع العراقية التي
وفرت معلومات جديدة عن تداول مںصب القائمقام في الفلوجة ...عسى أكون قد وفقت فيما سعيت ومن
التوفيق والسداد.

اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻷول
إدارة اﻟﻔﻠﻮﺟﺔ ﻲﻓ ﻇﻞ اﻟﺴﻴﻄﺮة اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ ١٩٢١_١٩١٧
ً
اهتم العثماںيون لمدة طويلة بالصق وية واتخذوها مقرا لهم ومن ثم أصبحت ںاحية تتبع لها قرى وقصبات أحاطت
بها ومںها قصبة الفلوجة ،اذ كان قضاء الدليم في عام  ١٨٩٥يتكون من اربع ںواح هي الصق وية ،هيت ،كبيسة،
ً
الرحالية ) ،(١وفي سںة  ١٩٠٠اختيرت مديںة الفلوجة لتكون ںاحية تابعة الى قضاء الدليم بد من ںاحية الصق وية
ً
وعين "بصيرت افںدي" مديرا لها بعد ان كان مديرا لںاحية الصق وية الملغاة ،وكان هذا التغيير يعود همية الفلوجة
ً
ً
جغرافيا كوںها اول مرحلة في الطريق من بغداد الى الدير ثم حلب فض عن كوںها ميںاء مهم على ںهر الفرات )،(٢
ومن الجدير بالذكر بأن الموافقة على ںقل ںاحية الصق وية الى الفلوجة جاء بعد حصول موافقة الصدر ا عظم
ووزارات الداخلية والمالية والدفتر دار خاقاںي في ا ول من كاںون ا ول  ١٨٩٦وبرر والي بغداد هذا ا جراء
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لكون الفلوجة تقع على جادة )درسعات( المعروف طريق دار السعادة ولںموها السكاںي والعمراںي ويربطها جسر
اقيم على ںهر الفرات من ا عمدة ،وذكر ان عشائر عںزة وشمر كاںت تستعمل ذلك الجسر لغزو بعضها البعض،
كما برر والي بغداد ان ںقل الںاحية كان للحد من الغزوات بين تلك العشائر ) ،(٣يبدو ان الموافقة قد تمت في
عام  ١٨٩٦في حين جرى ںقل مركز الںاحية في عام .١٩٠٠
ارتبطت ںاحية الفلوجة اداريا بـ قائمقامية قضاء الدليم ومارست واجباتها في مراعاة شؤون الںاحية المختلفة
ً
وتتركز مهام مدير الںاحية بأن يكون مسؤو عن ا من وجباية الضرائب بالمعاوںة مع مختاري القرى الذين ُعدو
مأمورين اداريين لمراعاة ما تحتاجه قراهم ويكون ارتباطهم مباشرة بمدير ںاحية الفلوجة ).(٤
دخلت الدولة العثماںية الحرب العالمية ا ولى في الرابع من تشرين الثاںي  ١٩١٤بجاںب دول الحلف المركزي
ً
وذلك تںفيذا للمعاهدة السرية المعقودة بيںها وبين الماںيا في الثاںي من آب  ،(٥) ١٩١٤بيد ان الدولة العثماںية تهاوت
قواها ولم تتمكن من مجاراة الحلفاء فدخلت القوات البريطاںية بغداد في الحادي عشر من آذار  ،(٦) ١٩١٧بقيادة
الجںرال مود  ،(٧) Modeبعد ان هزمت القوات العثماںية فيها ،وقد احكموا قبضتهم عليها في التاسع عشر من
آذار في العام ںفسه ،واقام البريطاںيون فيها ادارة مؤقته ) ،(٨برئاسة الحاكم العسكري العميد " هوكر" ،Hawker
اذ تقدمت القوات البريطاںية ںحو الفلوجة لم حقة القوات العثماںية المنسحبة هںاك وبعد قتال شديد مع القوات
العثماںية وعشائر مديںة الفلوجة والمںاطق ا خرى من قضاء الدليم تمكن البريطاںيون من الدخول الى الفلوجة في
الحادي عشر من تموز  ،(٩) ١٩١٧وبعدها أكمل البريطاںيون احت لهم لمںاطق الدليم ا خرى في الثامن والعشرين
من تشرين ا ول  ،١٩١٨بعد فرض سيطرتهم على عںه بقيادة الجںرال" مارشال"  ، General Marshallواتخذت
القوات البريطاںية من عںه قاعدة تمركزت فيها ) .(١٠واطلقوا على قضاء الدليم اسم )مںطقة( وهي وحدة ادارية
ً
توازي اللواء وضمت ںواحي الدليم جميعا وعمد البريطاںيون على تغيير الخارطة ا دارية للعراق ) ،(١١وأصبح الدليم
ً
لواء وحولت الںواحي الى اقضية وبعض القرى الى ںواحي ) ،(١٢واوكلت ادارته الى" اوسوليفان"  ، Oisulivanبيد
ً
ان اںد ع الثورة الشعبية في العراق في الث ثين من حزيران  ١٩٢٠قد اربك البريطاںيين كثيرا ،اذ شهدت الفلوجة
ً
والقرى المجاورة لها احداثا هامة تمحورت حول ع قة شيوخ عشائر الفلوجة والقرى والقصبات المجاورة لها مع
الحاكم العسكري البريطاںي الكولوںيل لجمن ،بعد ان توترت تلك الع قة بتمادي لجمن وتطاوله على شيوخ
الدليم من أهالي الفلوجة وتطاوله بكلمات ںابيه تجاههم مما أدى مقتله في الثاںي عشر من آب  ،(١٣) ١٩٢٠على يد
الشيخ ضاري المحمود شيخ عشيرة زوبع ) ،(١٤على اثر ذلك اوكلت القيادة البريطاںية مهمة الحاكم العسكري الى
ارںولد ويلسون ) ،(١٥وقد اوكل بدوره الى اسماعيل افںدي كمأمور سياسي في الفلوجة واوكل الى محمود افںدي
ً
مديرا للمالية في الفلوجة ).(١٦
لجأت الحكومة البريطاںية الى تهدئة ا وضاع الملتهبة في مختلف مںاطق العراق ،فاںتدبت في أيلول ١٩٢٠
السير برسي كوكس  cox p.ليحل محل ارںولد ويلسون ،وسعى كوكس عںد وصوله بغداد في الحادي عشر من
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تشرين ا ول  ١٩٢٠الى اقامة إدارة مدںية في العراق اخذت على عاتقها إدارة المںاطق التي فرضت سيطرتها عليها،
ومںها ںاحية الفلوجة ،اذ قال كوكس " ان ا تجاه السياسي الجديد والذي جئت لتطبيقه في العراق يقضي بتحويل
كامل وسريع في واجهة ا دارة القائمة من البريطاںيين الى العرب" وكان كوكس اول مںدوب سامي للحكومة
البريطاںية في العراق ) ،(١٧وباست م كوكس لمهامه اںهى مدة الحكم العسكري لمںاطق العراق والبدء بعهد الحكم
المدںي وا دارة المدںية للعراق التي تمخضت عن قيام الدولة العراقية الحديثة عام .(١٨) ١٩٢١
اختار البريطاںيون عبد الرحمن الكي ںي ) ،(١٩ليكون اول رئيس لحكومة عراقية مؤقته واستلم مهامه في
الخامس والعشرين من تشرين ا ول  ،١٩٢٠والف وزارة ضمت ثماںية وزراء لثمان وزارات وعين تسعة وزراء ب
ً
وزارة ،وعين مستشارا بريطاںيا لكل وزارة حسب ما جاء بالمادة الثاںية من ميثاق عصبة ا مم وںظام ا ںتداب،
ً
ً
ً
والى جاںبه معاون وسكرتير بريطاںي وعين لكل لواء متصرفا من العراقيين والى جاںبه مستشارا بريطاںيا ) ،(٢٠وقد
ً
ً
عين رشيد بك العمري" متصرفا للواء الدليم وعين الكابتن ال _ان ريدام سي  L_N Readme Ciمشاورا له،
وبقيت إدارة الفلوجة على حالها دون تغيير ،تبع ذلك تعيين الحاج ياسين افںدي العيساوي مديرا لںاحية الفلوجة
جاء ذلك في اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد برئاسة عبدالرحمن الكي ںي في الثامن عشر من كاںون الثاںي
 ،(٢١) ١٩٢١ومما لوحظ عن مجمل التعييںات التي حصلت ان المشاورين البريطاںيين كاںوا أصحاب الحل والعقد
ً
وبيدهم مفاتيح إدارة العراق الى جاںب فرض ارادتهم على الحكومة العراقية تبعا لمتطلبات ا دارة البريطاںية ).(٢٢

اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻲﻧ
إدارة اﻟﻔﻠﻮﺟﺔ ﻲﻓ اﻟﻌﻬﺪ اﻟﻤﻠﻜﻲ ١٩٥٨_١٩٢١
اںتخب فيصل ا ول ) (٢٣ملكا للعراق في مںتصف حزيران عام  ١٩٢١ووصل البصرة في الثالث والعشرين من
حزيران السںه ںفسها على ظهر الباخرة ںورث بورك  North Borkفاستقبله أبںاء الشعب العراقي بالترحيب ,وفي
التاسع والعشرين من حزيران وصل بغداد فأستقبله البريطاںيون والعراقيون على حد سواء وأجريت مراسيم
ً
تتويجه ملكا على العراق في الثالث والعشرين من آب  ١٩٢١بعد اكمال متطلبات ا ستفتاء في ا لوية وكان لواء
الدليم من بين ا لوية التي ايدت الملك فيصل ا ول اذ قدمت عشائر الدليم ستة عشر مضبطة ايدت فيصل
ملكا على العراق وجاءت ںتائج ا ستفتاء في عموم العراق بنسبة  ٩٦.٥بالمئة من اصوات الشعب العراقي ).(٢٤
وافق الملك فيصل ا ول على استقالة وزارة عبد الرحمن الںقيب المؤقتة في الثاںي عشر من أيلول واعقبها
صدور ا رادة الملكية بتأليف الوزارة ا ولى في حكومة الملك فيصل ا ول برئاسة عبد الرحمن الںقيب ووزرائها:
الحاج رمزي بك وزيرا للداخلية وساسون حسقيل وزيرا للمالية وںاجي بك السويدي وزيرا للعدلية وجعفر باشا
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العسكري وزيرا للدفاع الوطںي والدكتور حںا بطاطا وزيرا للصحة وعزت باشا وزيرا ل شغال والمواص ت وعبد
اللطيف باشا وزيرا للتجارة وعبد الكريم أفںدي الجزائري وزيرا ل وقاف ).(٢٥
ً
وفي ا ول من شباط  ،١٩٢٢عين سليمان افںدي الراوي مديرا لںاحية الفلوجة ) (٢٦واشير الى الدور الذي اداه
سليمان افںدي في تںظيم الدوائر في الفلوجة ومتابعتها بشكل ملفت للںظر ،اذ تمخضت متابعته بالںهوض بالواقع
الخدمي لمديںة الفلوجة ،تزامںت مع اهتمام ودعم متصرف لواء الدليم رشيد بك العمري الذي استبدل بإرادة
ملكية في الثاںي والعشرين من كاںون ا ول  ١٩٢٣ليحل محله عارف حكمت ) ،(٢٧الذي ںقل من قضاء السماوة
ً
ليكون متصرفا للواء الدليم ) ،(٢٨بيد ان سليمان افںدي مدير ںاحية الفلوجة احيل على التقاعد في الثامن عشر
من اب  ،١٩٢٤وعين محله حماد افںدي حمدي وباشر بعد يوم واحد من ايكال المهمة له الذي صادف في التاسع
ً
عشر من اب في السںة ذاتها ،ومن الجدير بالذكر ان حماد افںدي ںقل من ںاحية الكرادة ليكون مديرا لںاحية
الفلوجة ).(٢٩
اجريت تبد ت في المںاصب الحكومية و سيما فيما يخص المتصرفين ل لوية ،اذ عين امجد افںدي العمر
ً
متصرفا للواء الدليم في السادس من تشرين ا ول  ،١٩٢٤وبررت ا رادة الملكية اجراء التغيرات الى تقديم خدمات
افضل للمواطںين في الويتهم ) ،(٣٠وفي الحادي والث ثين من شباط  ١٩٢٥اقيل حماد افںدي حمدي من مںصب
ً
ً
ً
مدير ںاحية الفلوجة وعين بد عںه خليل افںدي مديرا للںاحية في الث ثين من اب  ،١٩٢٥ولم يستمر ذلك طوي
ً
ً
ً
اذ استبدل ايضا بمدير ںاحية جديد في العشرين من ايلول  ،١٩٢٥قبل ان يمضي عليه عشرون يوما وعين بد
ً
عںه وفيق بك آل ںوري باشا مديرا للںاحية ).(٣١
و همية الفلوجة ا ستراتيجية واتساع مساحتها وتںامي عدد سكاںها فقد صدرت ا رادة الملكية برقم  ٨٦٦في
ً
السابع من آب  ،١٩٢٦باستحداث قضاء الفلوجة واںيطت مهمة ادارتها كقائمقام الى وفيق احمد وكالة وان
ً
تكون الكرمة ںاحية تابعة لها وعين يوسف افںدي الفارسي مديرا للںاحية ) ،(٣٢وجاء اختيار الكرمة لتكون ںاحية
هميتها ا قتصادية اذ كاںت واحدة من اهم المںاطق في العراق في اںتاج المواد ا نشائية المعروفة حيںذاك
كالطابوق والجص ،اذ قدرت اجور المثل لكور الجص والطابوق المشيد على ا راضي ا ميرية لںاحية الكرمة
ً
ً
ً
ً
حسب تعداد عام ) (١٩٣٧بما يقارب ) ٧١,٣٠٠واحدا وسبعون ديںارا وثلثمائه فلسا( لي  ٦٠كورة يملكها  ٣٦متعهدا
من اهالي قضاء الفلوجة وا راضي المجاورة لها ).(٣٣
ً
واصل الملك فيصل ا ول بإجراء تغيرات تنسجم مع حالة العراق حيںذاك و تبتعد كثيرا عما كان سائدا في
ظل ا دارة البريطاںية ،فقد قسم العراق الى اربعة عشر ً
لواء لكل لواء متصرف يديره ،ومن يدير القضاء سمي
قائمقام بموجب المرسوم الذي صدر في عام  ١٩٢٧بتںظيم ادارة العراق وعںدها صدرت ارادة ملكية بتعيين مصطفى
عاصم افںدي بن صفوة افںدي كأول قائمقام لقضاء الفلوجة ) ،(٣٤اجريت تغيرات ادارية لںاحية الكرمة اذ
ً
ںقل يوسف افںدي الفارسي وحل محله خليل رشيد افںدي مديرا للںاحية والذي ںقل مںها في الثالث من شباط
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 ،١٩٣١واعقبه ںقل قائمقام قضاء الفلوجة واستبداله بقائمقام قضاء الںجف بدري السويدي في السابع من حزيران
ً
 ،(٣٥) ١٩٣١ولم يمض سوى عام واحد تقريبا حتى اجريت تبد ت جديدة في ادارة الفلوجة اذ ںقل بدري السويدي
قائمقام قضاء الفلوجة الى قضاء الهاشمية في الرابع والعشرين من حزيران  ،١٩٣٢بموجب ا رادة الملكية رقم
 ١٣٨في حزيران للسںة ذاتها وعين

خالص بك قائمقام لقضاء الفلوجة في الثاںي من تموز  ،(٣٦) ١٩٣٢تواصلت

التبد ت ا دارية لمںصب قائمقام قضاء الفلوجة بين ا عوام ١٩٣٥و  ١٩٤٥ويمكن ايجازها على وفق الجدول
ا تي:
جدول رقم ) (١يوضح است م واںهاء مهام قائمقام قضاء الفلوجة بين عامي .(٣٧) ١٩٤٥_١٩٣٥
ﻣﻦ

اﻟﻰ

اﺳﻢ اﻟﻘﺎﺋﻤﻘﺎم

ت
1

ﺷﺎﻛﺮ ﻓﮭﻤﻲ

1935/7 16
/

1937/1/2

2

ﺷﺎﻛﺮ ﻣﺤﻤﻮد

1937/1/2

1937/8 20
/

3

ﺻﻼح اﻟﺪﯾﻦ اﻟﺸﻮاف

1937/8 20
/

1937/9 20
/

4

اﺑﺮاھﯿﻢ ﺻﺎﻟﺢ ﺷﻜﺮ

1937/9 20
/

1940/8 20
/

5

ﻋﺒﺪ اﻟﺮزاق ﻋﻮدة

1940/8 20
/

1940 12
/ 23
/

6

ﺷﺎﻛ
ﻣﻮﺳﻰ ﻛﺎظﻢ ﺮ

1940 12
/ 23
/

1942/2 23
/

7

ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﯿﻦ اﻟﺒﺮزﻛﺎن

1942/5 16
/

1943/7 19
/

8

ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ اﻟﺨﯿﺎط

1943/7 19
/

1944/7/1

9

ﺗﻮﻓﯿﻖ ﺑﺎﺑﺎن

1944/7/1

1945/6/9

10

ﺷﻮﻗﻲ اﻟﺴﻌﯿﺪي

1945/6/9

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ً
بدا واضحا سرعة تبدل شخص القائمقام للمدة المذكورة سباب تتعلق بالتدخ ت العشائرية في شؤون ا دارة
ً
ً
مما ںجم عںه ارباكا عم الدوائر الخدمية في الفلوجة ،فض عن تأثر العراق بمجريات الحرب العالمية الثاںية وما
جرى من احداث في العراق بشكل عام ولواء الدليم بشكل خاص حيںما دارت على ارضه رحى ثورة مايس ،١٩٤١
اذ وصلت القوات البريطاںية الى ںهر الفرات وتقدمت الى الحباںية ومںها الى الفلوجة اذ دارت معركة عںيفة حول
مديںة الفلوجة استبسلت فيها القوات العراقية لكن ذلك لم يثمر عن شيء ،اذ اںتهت المعركة باحت ل الفلوجة
من القوات البريطاںية بفضل تفوقهم العددي وامت كهم ا سلحة المتطورة ).(٣٨
صدر قاںون ا لوية رقم  ١٦لسںة  ١٩٤٥في الحادي والث ثين من كاںون الثاںي  ،١٩٤٦وبدأ تںفيذه في ا ول من
ً
شباط للسںة ذاتها واستںادا للمادة الثاںية من قاںون ادارة ا لوية ،فقد صدر ںظام ا دارة الخاصة في البادية رقم ٢٣
لسںة  ١٩٤٦الذي ںص على تأسيس وحدة ادارية او أكثر في البادية يرأسها مدير يرتبط بوزارة الداخلية ومن هںا
ظهرت فكرة استحداث ںاحية تابعة لقضاء الفلوجة تضمںها المقترح حيںذاك باسم ںاحية العامرية ) ،(٣٩بيد اںها لم
ترى الںور في مدة دراسة البحث.
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وفي الثاںي والعشرين من مايس  ١٩٤٦صدرت ارادة ملكية بںقل داود سلمان من قائمقام قضاء سںجار الى
وظيفة قائمقام قضاء الفلوجة ،بيد اںه لم يستمر سوى شهرين في وظيفته واستبدل بـ احمد عبد الرزاق العابر الذي
ً
جاء ںق من قضاء الهںدية ) ،(٤٠وفي مطلع عام  ١٩٤٧عين توفيق المختار قائمقام لقضاء الفلوجة الذي استمر في
ً
عمله حتى ںيسان  ،١٩٤٨عںدما عين ںعيم ممتاز بد عںه ).(٤١
بعد تولي الملك فيصل الثاںي زمام ا مور لبلوغه السن القاںوںية في الثاںي من مايس  ١٩٥٣عزم على اجراء
اص حات سياسية واقتصادية وادارية في العراق ،طالت التغيرات اغلب رؤساء الوحدات ا دارية في العراق )،(٤٢
ً
ففي الثامن من تشرين الثاںي  ١٩٥٣عين اكرم احمد الجمالي ) (٤٣متصرفا للواء الدليم ،وفي الثامن من ںيسان ١٩٥٤
ںقل

لطفي علي من مںصب قائمقام قضاء الشامية الى قائمقام قضاء الفلوجة ) ،(٤٤وذكرت الوثائق المحفوظة

في دار الكتب والوثائق ببغداد ان راتبه كان في عام  ١٩٥٥بلغ ) (٤٥ديںار في حين بلغ راتب كاتب التحرير علي
صالح الجميلي ) (١٨ديںار وكاںت خدمته في قائمقامية قضاء الفلوجة تتجاوز السنتين ).(٤٥
اجريت تغيرات ادارية في معظم الوية العراق في السابع والعشرين من اب  ١٩٥٦شملت استبدال اكرم
لطفي علي قائمقام

احمد الجمالي متصرف لواء الدليم بــ "ضياء الدين الحيدري" تزامن ذلك مع استبدال
ً
ً
الفلوجة بــ سعدي ج ل ،ولم تمض سوى مدة احد عشر شهرا تقريبا وردت ا رادة الملكية برقم  ٣١٦في الثاںي
عشر من تموز  ١٩٥٧بإعفائه من مهامه واوكلت مهمة قائمقامية قضاء الفلوجة الى يوسف ايوب مدير ںاحية الكرمة
بشكل مؤقت ) ،(٤٦واستمرت ادارة الفلوجة على هذا الحال حتى قيام ثورة  ١٤تموز  ١٩٥٨التي اںهت العهد الملكي
في العراق.

اﻟﺨﺎﺗﻤﺔ
ﺗﻮﺻﻞ اﻟﺒﺤﺚ اﻰﻟ اﻻﺳﺘﻨﺘﺎﺟﺎت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
ً
ً
فرضت الفلوجة كقرية على ضفاف ںهر الفرات واقعا جديدا على العثماںيين بعد ان الزمتهم ںقل ںاحية الصق وية
الى الفلوجة هميتها ا ستراتيجية بعد ان اصبح الطريق الرابط بين العراق والشام والذي عرف بـ )درسعات(
ً
التي تعںي طريق دار السعادة يمر فيها ،فض عن ںمو المراكز التجارية على ضفاف ںهر الفرات ونشاط حركة
التجارة المارة عبرها.
اثبتت الفلوجة اهميتها السوقية في الحرب العالمية ا ولى بعد ان ركز عليها البريطاںيين وعدوها ںقطة
استراتيجية في مقارعة العثماںيين الذين تمركزوا فيها وساںدتهم عشائر الفلوجة الموالية لهم حيںذاك ،بيد ان
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عدم التكافؤ بين القوتين مكن البريطاںيون من اقتحامها واںهاء الوجود العثماںي فيها واقامة قاعدة عسكرية فيها
ً
تمهيدا ل ںط ق غربا الى الرمادي.
ً
زادت اهمية الفلوجة في اثںاء حكم الملك فيصل ا ول وتںامى عدد سكاںها مما أصبح لزاما على الحكومة
تحويلها الى قضاء وتعيين قائمقام يدير امورها ا دارية ،ذلك ُع ﱠد ںقطة تحول في تاريخ الفلوجة الحديث والمعاصر
لتأخذ دورها ضمن الوحدات ا دارية الكبيرة في العراق الى يومںا هذا دون ان يفكر أحد ان يمںحها تسمية
اخرى.
ً
ً
بدا واضحا التبدل السريع لقائمقامي قضاء الفلوجة مما احدث ارباكا في ادائهم لقصر مدة توليهم ادارتها،
وثمة امرين مهمين وراء ذلك ،يكمن ا مر ا ول في خشية الحكومة العراقية ومن ورائها البريطاںيين من التفاف
العشائر على القائمقام لتںظيم صفوفها بغية احداث ثورات داخلية معارضة للحكومة والوجود البريطاںي في العراق،
اما ا مر الثاںي الضعف ا داري الذي ساد على اداء اغلب الذين شغلوا مںصب القائمقام لعدم دخولهم دورات
ً
ً
تؤهلهم للعمل ا داري مما جعله مبررا لںقلهم او ا ستغںاء عن خدماتهم ذلك احدث ضعفا في الواقع الخدمي
للفلوجة حتى عام .١٩٥٨
يجب أن تشتمل على ملخص علمي همية موضوع البحث وتطوره وتنتهي بتحديد الهدف من إجرائه .في
حالة البحوث المستلة من رسائل أو المستخلصة مںها )يجب الںص على ذلك(.

اﻟﻤﻮاد وﻃﺮق اﻟﻌﻤﻞ:
يجب أن تحتوي على تفاصيل طريقة إجراء البحث والتحاليل ا حصائية والمراجع المستخدمة.

اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ واﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ
يمكن كتابة الںتائج والمںاقشة تحت عںوان واحد أو تحت عںواںين مںفصلين .في حالة البياںات المجدولة توضع
الجداول وا شكال داخل المتن في أول موقع متاح عقب ذكرها برقمها في المتن .ويستحب عدم إعادة كتابة
ا رقام المذكورة بالجداول ويفضل ا شارة إلى وجودها بالجدول أو الشكل وتںاقش الںتائج بالتفصيل با ستعاںة
بالمراجع ذات الع قة بالبحث .يجوز تكرار الںتائج ںفسها في جدول وشكل.
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ﺷﻜﺮ وﺗﻘﺪﻳﺮ:
)إن لزم ا مر( يمكن أن يكون للجهة الممولة للدراسة أو لمن قدم مجهودا خاصا ںجاز البحث وليس من
المؤلفين.

ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﺮاﺟﻊ:
تكتب قائمة المراجع المستخدمة في البحث بحسب الںمط المتبع في

IEEE

وكما موضح في هذه الورقة

باستخدام ا قواس بحسب المثال التاالي ،[١] :يمكن تحميل برںامج  Mendeleyالمجاںي من الرابط التالي
 Mendeley.comأو يمكںك عمل ذلك يدويا او استخدام اي برںامج آخر ] .[٢وفي حالة وجود أبحاث بلغتين
تبدأ القائمة با بحاث المكتوبة بلغة البحث ثم تليها تلك المكتوبة بلغة أخرى .تضم كل المراجع في قائمة واحدة
بغض الںظر عن طبيعة المرجع ،و يستخدم الترقيم التسلسلي و يذكر تاريخ وفاة المصںفين.
المراجع المأخوذة من شبكة المعلومات يلزم فيها كتابة العںوان التفصيلي الذي يفتح الصفحة الخاصة بالمرجع
مباشرة وليست الصفحة العامة للموقع ،مع ا شارة إلى اسم الكاتب واسم الموضوع وكتابة تاريخ استرجاع
المعلومات.
تستخدم ا قراص المدمجة وںحوها كمراجع إ إذا كان لها رقم إيداع )ويذكر رقم ا يداع في بياںات
المرجع(.
يبدأ كل مرجع باسم ا سرة )اللقب( متبوعا بالحرف ا ول ل سم ا ول ثم الحرف ا ول ل سم ا وسط
)للمراجع باللغة ا ںجليزية( أو اسم ا سرة )اللقب( متبوعا با سم ا ول ثم ا وسط )للمراجع باللغة العربية(
ثم يكتب اسم أو أسماء الباحثين المشاركين بالطريقة ںفسها .البحوث المنشورة لںفس الباحث أو الباحثين في
السںة ںفسها ترتب بكتابة ا حرف ا بجدية بعد كتابة التاريخ مثال ذلك ).(c2012, b2012 , 2012a
ويرجع للتفصيل ا تي في ںمط كتابة أںواع المراجع المختلفة-:
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أﻣﺜﻠﺔ ﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﺮاﺟﻊ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
اﻟﺸﺒﻜﺔ اﻟﻌﻨﻜﺒﻮﺗﻴﺔ )اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ(
مثال :ا حمدي ،ںرجس٢٠٠٨ .م .بين الواقع والخيال .تاريخ ا سترجاع:

٢٠١٤-٧-٢٧م .نشر بموقعhttp://www. :

siironline.org/alabwab/maqalat&mohaderat(12)/1146.htm.

اﻟﺪورﻳﺎت
الحربي ،ںايف

وزهران ،ںيفين

١٤٣١ .هـ .فاعلية الذات وع قتها بوجهة الضبط في ضوء عدد من المتغيرات

لدى عيںة من طالبات كلية التربية للبںات بالمديںة المںورة .المجلة العلمية لجامعة الملك فيصل-إصدار العلوم
ا نساںية وا دارية ،المجلد الحادي عشر ،العدد الثاںي ،ص ص .٣٨٠ -٣٢١
اﻟﻜﺘﺐ
الغزالي،

١٤٠٣ .هـ .خلق المسلم ،الطبعة الرابعة ،دار القلم-بيروت.

اﻟﺘﺮﺟﻤﺔ
ليںداور ،مارتن .ترجمة :عبد الحميد ،شاكر١٩٩٦ .م .الدراسة الںفسية ل دب .الهيئة العامة لقصور الثقافة-القاهرة.
رﺳﺎﺋﻞ اﻟﻤﺎﺟﺴﺘﻴﺮ واﻟﺪﻛﺘﻮراه
اللهيبي ،أحمد١٩٩٥ .م .وجهة الضبط ومفهوم الذات لدى المدخںين وغير المدخںين .رسالة ماجستير .كلية
التربية  -جامعة أم القرى.
أﻣﺜﻠﺔ ﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﺮاﺟﻊ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺠﻠﻴﺰﻳﺔ ) يتم استخدام كلمة وآخرون et al .في قائمة المراجع(:
اﻟﺸﺒﻜﺔ اﻟﻌﻨﻜﺒﻮﺗﻴﺔ)اﻻﻧﺘﺮﻧﺖ(:
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ﻫﻮاﻣﺶ اﻟﺒﺤﺚ:
) (١جميل موسى الںجار ،ا دارة العثماںية في و ية بغداد من عهد مدحت باشا الى ںهاية العهد العثماںي  ،١٩١٧-١٨٦٩القاهرة،
 ،١٩٩١ص.١٣٦
) (٢الزوراء ،جريدة ،العراق ،العدد  ،١٨٦٢في ںيسان ١٩٩٩؛ سالںامات و ية بغداد لسںة )١٩٠٠مكتبة المتحف العراقي( ،ص.٢٢٨
) (٣أرشيف رئاسة الوزراء العثماںي في استاںبول ،أوراق الباب العالي ــ قلم المراس ت ،تقرير الصدر ا عظم الى وزارتي الداخلية
والمالية حول موافقة ںقل ںاحية الصق وية الى الفلوجة والمؤرخ في ا ول من كاںون ا ول ) ١٨٩٦جمادي ا ولى ١٣١٤هـ(.
) (٤سيار كوكب علي الجميل ،تكوين العرب الحديث ،الموصل ،١٩٩١ ،ص.٣٤٩_٣٤٨
)Louos Snyder, Historic Documents of world war, Newgrse, 1958, p64. (٥

) (٦احمد طربين ،تاريخ المشرق العربي المعاصر ،دمشق ،١٩٨٦ ،ص.٤٤٢
ً
) (٧الجںرال مود :ولد مود في مقاطعة جبل طارق عام  ١٨٦٤وهو من أصل بريطاںي ،وكان أبوه جںرا في الجيش ،ولقد
أكمل دراسته ا ولية ثم التحق بكلية ساںدهيرست العسكرية ،وخدم خدمته العسكرية في مصر وكںدا وفرنسا ،وحاز على أوسمة
وميداليات عدة ،واشتهر كضابط ممتاز قبل وخ ل الحرب العالمية ا ولى ،وأصيب في المعركة بجرح بليغ في شهر حزيران ،١٩١٥
وأرسل إلى لںدن للع ج ،وبعدها التحق في أوروبا برتبة جںرال ليقود الفيلق الثالث عشر البريطاںي ،ثم أرسل من الدردںيل بعد
اںتهاء المعارك هںاك ںقاذ قوات الجںرال طاوزںد المحاصرة في مديںة الكوت وفك الحصار عںها ،حيث خسرت بريطاںيا ا ف
من جںودها في معركة حصار الكوت ،ولقد حصل خ ف بين الجںرال مود والمںدوب السامي البريطاںي في العراق برسي كوكس،
بسبب طبيعة الجںرال مود الذي كان يحب التسلط وا ستي ء وإدارة كل ا مور بںفسه سواء كاںت عسكرية أم سياسية ،ولقد حضر
مود حفلة عشاء مساء يوم  ١٤تشرين الثاںي من عام  ١٩١٧في مدرسة ا ليانس ،والتي أقامتها الطائفة اليهودية في بغداد لتقديم الشكر
له وتكريمه ،وفيها شرب قهوة ممزوجة بالحليب البارد غير المغلي ،وتمرض صباح اليوم التالي حيث شعر بتوعك صحته ،وتبين
اںه قد أصيب بداء الكوليرا ،وأدى ذلك إلى وفاته بعد أيام .يںظر https://ar.wikipedia.org/wiki :تاريخ زيارة الموقع
.٣٠/٨/٢٠١٩
) (٨فخري الزبيدي ،بغداد  ،١٩٣٤-١٩٠٠ج ،١بغداد ،ص.٧٤-٧٢
) (٩عباس العزاوي ،موسوعة تاريخ العراق بين ا حت لين ،م ،٣الدار العربية للموسوعات ،بيروت ،١٩٣٦ ،ص ٢٤٢-٢٤١
)(١٠

سعيد الهيتي ،التطورات السياسية وا قتصادية وا جتماعية في لواء الدليم  ،١٩٤٥-١٩٣٢رسالة ماجستير غير منشورة،

كلية ا داب  ،جامعة ا ںبار ،٢٠١١ ،ص١٨
) (١١جواد الظاهر ،ثورة العشرين ثورة الشعب العراقي الكبرى ،بغداد ،٢٠١٠ ،ص.٢٠
) (١٢اوسوليفان:
) (١٣عمر إبراهيم

الش ل ،لواء الديلم في عهد ا حت ل البريطاںي  ،١٩٢٠-١٩١٧أطروحة دكتوراه غير منشورة ،كلية التربية،

جامعة القادسية ،٢٠٠٢ ،ص١٠٢-١٠١
ً
) (١٤ضاري المحمود :شيخ عشيرة زوبع وهي من العشائر المتحالفة مع الدليم ،عد واحدا من ابطال ثورة العشرين لقتله الحاكم
العسكري البريطاںي الكولوںيل لجمن في الثاںي عشر من اب  ،١٩٢٠وقع تحت قبضة السلطة العراقية في سںجار واعتقل وںقل الى
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الموصل ،أفرجت عںه المحكمة بسبب مرضه وكبر سںه في الثالث والعشرين من كاںون الثاںي  .١٩٢٧يںظر :إبراهيم عبد الكريم
كريدية  ،أبںاء الشرق ،مكتبة ںوفل ،بيروت٢٠٠٧ ،؛ عمر إبراهيم

الش ل ،المصدر السابق ،ص١١٠_١٠٩

) (١٥ارںولد ولسن :شخصية بريطاںية ولد في  ١٨تموز  ،١٨٨٤في لںكولشتاير ،اكمل دراسته ا ولية فيها سںة  ،١٩٠٣تخرج من الكلية
الحربية في ساںدهرست التحق مع القوات البريطاںية المتواجدة في الهںد شارك في الحملة العسكرية على العراق وشغل مںصب
الحاكم العسكري الملكي للعراق ،ولم يكتب لها الںجاح واستبدل بالجںرال برسي كوكس .يںظر :عدںان هرير جودة الشجيري،
الںظام ا داري في العراق ،دراسة تاريخية ،أطروحة دكتوراه ،جامعة بغداد.٢٠٠٥ ،
) (١٦عمر إبراهيم

الش ل ،المصدر السابق ،ص.٥١-٥٠

) (١٧برسي كوكس :عسكري واداري بريطاںي شغل مںصب قںصل ومعتمد سياسي لبريطاںيا في مسقط  ،١٩٠٤-١٨٩٩وعين اثںاء
َ
ً
ً
الحرب العالمية ا ولى ضابطا سياسيا ورئيسا للقوة البريطاںية ،وشغل مںصب المںدوب السامي البريطاںي في العراق  ،١٩٢٣-١٩٢٠اذ
حارب التطلعات الوطںية وا ستق لية واشرف على تثبيت دعائم سيطرة بريطاںيا على مقدرات العراق والحياة السياسية فيها .يںظر:
عبد الوهاب الكيالي ،الموسوعة السياسية ،ج ،٥المؤسسة العربية للدراسات والنشر ،بيروت ،د.ت ،ص .٢٣٦
) (١٨جمال محمود حجر وعمر عبدالعزيز عمر ،القوى الكبرى والشرق ا وسط في القرںين التاسع عشر والعشرين ،جامعة
ا سكںدرية ،ط ،١٩٨٩ ،١ص.١٨٣
) (١٩عبد الرحمن الكي ںي :من أهالي البصرة حضي باهتمام السلطان عبد الحميد الذي مںحه مرتبة كبار المدرسين وںال وسام
ً
عثماںي من الدرجة الثاںية عام  ،١٩٠٠ووسام مجيدي من الدرجة ا ولى سںة  ،١٩٠٥وكان و معارضا للبريطاںيين واعتقلته القوات
ً
ً
البريطاںية ،اختير رئيسا ول حكومة عراقية مؤقته في تشرين ا ول  ،١٩٢٠عارض على تںصيب فيصل ا ول ملكا على العراق ،بيد
ان ضغط البريطاںيين اضطره للتخلي عن معارضته ،يںظر :مير بصري ،اع م السياسة في العراق الحديث ،ج ،٢لںدن ،ط،٢٠٠٤ ،١
ص.٢٢١
) (٢٠ل ط ع على أسماء الوزراء والوزارات والمعاوںين والو ء يںظر :يںظر حسين جميل ،الحياة البرلماںية في العراق بين الںصوص
والممارسة ،مجلة افاق عربية ،شباط ١٩٩٠؛ فخري الوصيف ،لمحات تاريخية وشخصية من سيرة جرترووبل ،ترجمة :انشوربكس،
ںيويورك ،١٩٩٩ ،ص١١؛ عبد الرزاق الحسني ،تاريخ العراق الحديث ،بغداد ،١٩٨٩ ،ص ٨وما بعدها.
) (٢١الوقائع ،جريدة ،العراق ،العدد  ،٢٠في ١٥/٩/١٩٢١
)(٢٢

شاكر محمود المحمدي ،تاريخ الفلوجة ،الفلوجة ،٢٠٠٧ ،ص.١٢٥

ً
) (٢٣هو ابن الشريف حسين بن علي امير مكة ،ولد عام  ١٨٨٥تلقى تعليمه في ا ستاںه واںتخب عضوا في مجلس المبعوثان
العثماںي ،وكان على رأس الجيش العربي الذي دخل دمش على اثر انسحاب الجيش العثماںي مںها ،وبعد سقوط حكومته في
ً
ً
دمشق و ه البريطاںيون ملكا على العراق في حزيران  ،١٩٢١وظل ملكا حتى وفاته عام  .١٩٣٣يںظر :عبد الوهاب الكيالي ،الموسوعة
السياسية ،ج ،٤المؤسسة العربية للدراسات والنشر ،بيروت ،د.ت ،ص.٦٨٠
) (٢٤جعفر عباس حميدي ،تاريخ العراق المعاصر  ،١٩٦٨-١٩١٤مكتبة عدںان ،بغداد ،٢٠١٥ ،ص٤٥؛ غازي دحام فهد المرسومي،
الب ط الملكي في العراق ودوره في الحياة السياسية  ،١٩٣٣-١٩٢١بيروت ،ط ،٢٠٠٠ ،١ص.١٥
) (٢٥عبد الرزاق الحسني ،تاريخ الوزارات العراقية ،ج ،١بغداد،ط ،١٩٨٨ ،٧ص٥٨
) (٢٦الوقائع ،العدد  ،٩في ١٩٢٢/ ٩ / ١٥
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) (٢٧عارف حكمت بك بن إسماعيل حقي من مواليد بغداد  ،١٨٨٣وظف في العهد العثماںي في وزارة الداخلية ومن ثم التحق
بالحكومة العربية وعاد بعد الحرب العالمية ا ولى الى العراق وعين قائمقام ابي صخر في تشرين الثاںي  ،١٩٢١وقائمقام قضاء عںه
ً
في مايس  ،١٩٢٢وقائمقام السماوة في تشرين الثاںي  ،١٩٢٢رقي الى متصرف لواء الدليم في كاںون ا ول  ،١٩٢٣اںتخب  ١٩٣١ںائبا عن
بغداد وعيد اںتخابه عام  ،١٩٣٩توفي في أيلول  .١٩٦٣يںظر :مير بصري ،المصدر السابق ،ص.٥٠٤
) (٢٨الوقائع ،العدد  ،١٢٤في .١٩٢٣ /١٢/ ٢٧/
) (٢٩الوقائع ،العدد  ،٢١١في .١٩٢٤ /٨ /٣١
) (٣٠الوقائع ،العدد  ،٢٥٨في .٢٤/١١/١٩٢٤
) (٣١الوقائع ،ا عداد ٢٩٢ ،و  ،٣٥٥في  ٢٠/٤و.١٩٢٥ ١٥/١٠
) (٣٢الوقائع ،العدد  ،٤١٥في .١٦/٣/١٩٢٦
) (٣٣عيد جاسم سليم ،ا وضاع ا دارية في لواء الدليم  ،١٩٥٨-١٩٢١أطروحة دكتوراه غير منشورة ،كلية ا داب جامعة ا ںبار،
 ،٢٠١٤ص.٢٦٦-٢٦١
) (٣٤الوقائع ،العدد  ،٦٢١في .٦/٢/١٩٢٨
) (٣٥الوقائع ،ا عداد  ،١٠٠١ ،٩٦٤في  /٢/٤و.١٩٣١ /٢٧/٦
) (٣٦الوقائع ،ا عداد ١١٤٨و ،١١٥٦في  ٢٧/٦و.١٨/٧/١٩٣٢
) (٣٧الجودل من اعداد الباحث با ستعاںة بجريدة الوقائع ا عداد ١٩٧٦و ١٩٩٩،٢٠٩٥في  ١/١/١٩٤٢و٢٣/٢/١٩٤٢و ،١٠/٥/١٩٤٣
وا عداد  ،٢٢٥٢في  ،٨/١/١٩٤٥و ،٢٢٩٣في .٢/٧/١٩٤٥
) (٣٨جعفر عباس حميدي ،تاريخ العراق المعاصر  ،١٩٦٨-١٩١٤بغداد ،ط ،٢ص.١٧٤
) (٣٩الوقائع ،العدد  ،٢٣٤١في ١٤/٢/١٩٤٦؛ حسين الرحال وعبد المجيد كموںه ،ا دارة المركزية وا دارة المحلية في العراق،
بغداد ،١٩٥٣ ،ص .١٨٩وفيما يخص استحداث ںاحية العامرية فقد اقترح المشاور ا داري للواء الدليم المستر أي -اج ديجبرن
 Ah-Ditchburnبمذكرته المؤرخة في الثاںي والعشرين من كاںون الثاںي  ١٩٥١بان تكون الحدود المستجدثة على وفق ما جاء
بكتاب متصرفية لواء الدليم ذي العدد  ١١٩٤٢في الحادي والعشرين من تشرين الثاںي  ١٩٥٠بان تكون اربع مقاط عات والتي بينتها
قرارات التسوية الصادرة بها وان اكبر تلك المقاطعات مقاطعة  ٢١الحصوة وذلك ںها تقع في أراضي صحراوية غير زراعية و يملكها
احد ،يںظر :دار الكتب والوثائق ،ملفه  ،٧٦٤٠/٣٢٠٥٠و ،١ص.٢-١
) (٤٠الوائع ،ا عداد  ٢٣٧٨و ٢٣٩٦في  /١٠/٦و.١٩٤٦ /٨/ ١٢
) (٤١الوقائع ،ا عداد  ٢٤٨٤و ،٢٦٠١في  ١٩٤٧ /٢٣/٦و ١٩/٤/١٩٤٨
) (٤٢جعفر عباس حميدي ،المصدر السابق ،ص.٢٣٠-٢٢٩
) (٤٣من مواليد البصرة  ،١٩٠٦اكمل دراسته ا بتدائية في بغداد ،وبعد ان اكمل دراسته الثاںوية تقلد مںاصب إدارية بمساعدة
خاله فؤاد افںدي الموظف بالدائرة السنية فأوكلت اليه مهمة إدارة مديرية السجون العامة عام  ،١٩٢٦وتدرج بالوظائف حتى اصبح
ُ
متصرفا للواء الدليم حتى احيل على التقاعد في تشرين الثاںي  .١٩٥٦يںظر :شكري العزاوي وحسان القيسي ،دليل ا لوية
العراقية ،بغداد ،١٩٥٦ ،ص.٩٩
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.١٣/٩/١٩٥٤  في،٣٤٦١ ( الوقائعـ العدد٤٤)
.٤٤ ص،٥٦ و،٣٢٠٥٠ /٨٤٧٣  ملفه، ملفات الديوان الملكي،( دار الكتب والوثائق ببغداد٤٥)
.١٠/٦/١٩٥٧ و/١٦/٥  في٣٩٩٩  و٣٩٨٨  ا عداد،( الوقائع٤٦)
[1] Fonseco, M. 2013. Most common reason for Journal rejections. retrieved on
12- 12-2013 from: http://www.editage.com/insights/most-common-reasons-for-journalrejections

:اﻟﺪورﻳﺎت
[2] Basiouni, G.F., Khalid, M., and Haresign, W. 1996. Effect of bovine follicular fluid
treatment and progesterone priming on luteal function in GnRH-treated seasonally
anoestrous ewes. Animal Science. 62(3): 443-450

:اﻟﻤﺆﺗﻤﺮات واﻟﻨﺪوات وورش اﻟﻌﻤﻞ
[3] Barano, J.L.S., and Hammond, J.M. 1985. Studies of action of FSH or progesterone
secretion by immature granulosa cells maintained in serum-free conditions. p. 345350. In: Toft, D.O., and Ryan, R.J. (Eds). Proceedings 5th Ovarian Workshop, dec 5th
1985. Champaign, IL-USA

:اﻟﻤﻠﺨﺼﺎت ﻲﻓ اﻟﻤﺆﺗﻤﺮات واﻟﻨﺪوات
[5] Campbell, B.K., Scaramuzzi, R.J., and Webb, R. 1993. IGF-1 stimulates oestradiol
production in sheep, both in vitro and in vivo. J. Reprod. Fert., Abstr., series number
12. Abstr. No 23
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عن آل بيته

الذي من أسمائه الرحمن الرحيم والص ة والس م على المبعوث رحمة للعالمين ورضي

الحمد

: وبعد،وصحابته الغر الميامين
إن علم أصول الفقه من أجل العلوم الشرعية وأصل وأساس يبںى عليه علم الفقه ومںه القواعد ا صولية بكل
.جزئياتها وتفاصيلها وفروعها وهو الميزان الذي يزن المسائل الفقهية
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إن ع قة القواعد ا صولية بعلم أصول الفقه ع قة جوهرية وإن تطبيقها على ا حكام الشرعية تجعل من المفتي
ً
أو الفقيه أو القاضي بعيدا عن ا فراط أو التفريط.
ومن خ ل هذا المںطلق أرت أن أخوض في غمار هذا العلم عن طريق استخراج واستںباط التخريج ا صولي
للمسائل الفقهية ،وكما هو معروف أن التخريج يكون على أمور ث ث) :تخريج الفروع من الفروع ،وتخريج
الفروع على ا صول ،وتخريج ا صول من الفروع( ،والذي يهمںي في هذا المقام هو تخريج ا صول من الفروع،
ً
ںه يكشف عن أصول وقواعد الفقهاء من فروعهم الفقهية ،فبعد التتبع والتمحيص وا ستقراء في اختيار عںواںا
لبحثي استقر الرأي أن يكون بحثي على شخصية مهمة وعالم من علماء مديںة الفلوجة المحمية بعںاية

الذي

ما زال له الفضل على جميع أهالي المديںة ا وهو الشيخ عبد العزيز سالم السامرائي فكان العںوان )التخريج
ا صولي لبعض فتاوى الشيخ عبد العزيز السامرائي(.
فبعد أن عرفت بالشيخ بذكر ںبذة مختصرة عن حياته الشخصية والعلمية ذكرت أهمية الفتوى وتعريفها ،ثم
ً
ً
تطرقت على التخريج من حيث التعريف ،ثم في الختام خرجت لبعض فتاوى الشيخ تخريجا أصوليا ،ولم أتںاول
جميع فتاوى الشيخ ن المقام يسع ذلك.
Keywords: Graduation fundamentalist Fatwas Abdulazeez Alsamarra’s

اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﻤﻔﺘﺎﺣﻴﺔ :ايقل عن خمس كلمات ومرتبة ترتيبا ابجديا وتستعمل الفاصلة بيںها.

اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ:
ّ
ُ
الدين أصو ً ُتبںى ا حكام عليها ،والص ُة والس ُم على سيدںا ٍ الذي َب َع ُثه ُ ُ
بالهدى؛
الحمد ِ جاعل لهذا ِ ِ
َ
الںاس م ْن ُظلمات الجاهل ﱠي إلى ںور ا س مَ ،و َعلى آله وأصحابه َو َم ْن َت َم ّس َك ب ُس ﱠنته في َ ْ
والختام.
البد ِء ِ
ِ ِ ةِ
ِ ِِ
ِِ
ِِ
ِ
ُلي ِںقذ َ ِ
ِ
ً
ﱠ ْ َ ّ
مقاما ،وأسماها مںز َل ًة َ
ل
علم ا صول ،ذلك العلم الذي يستغںي
ها
وأع
،
م
س
ا
علوم
ِ
ِ
ّ
أﻣﺎ ﺑﻌﺪ :فإن ِمن أج ِ
ِ
ّ
يبين طرق ا ستںباط ،واستخراجها من الںص الشرعية ،وكيفية
عںه أي مجتهد يبغي الوصل ستںباط ا حكام؛ فهو ِ
إلحاق الفروع بأصولها ،وحملها على ںظائرها ،وقد ازدادت الحاجة إليه في زماںںا؛ لكثرة الںوازل الفقهية ،وا مور
عقود ومعام ت ،ف يمكن تخريج أحكامها التي بها ص ح العباد في الحال والمآل ،و
المستجدة العصرية ،من ٍ
ّ
استںباط مںازلها ،إ بعد معرفة طرق ا ستںباط وقواعده.
ً
ً
واںط قا من أهمية هذا العلم ،وج لة قدره ،وسمو مںزلته ،أدليت بدلوي باختياري بحثا بعںوان) :اﻟﺘﺨﺮﻳﺞ
اﻷﺻﻮﻲﻟ ﻟﺒﻌﺾ ﻓﺘﺎوى اﻟﺸﻴﺦ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﺳﺎﻟﻢ اﻟﺴﺎﻣﺮاﻲﺋ(.
وإںي أتشرف أن أكتب عن عالم من علماء مديںة الفلوجة ،ذاع ُ
صيته ،واشتهر ُ
اسم ُه ا وهو الشيخ عبد العزيز
سالم السامرائي ،الذي أفںى عمره في خدمة ا نساںية ،ونشر العلم ،ومبادئ الدين ،والمحبة والتسامح والخير.
ً
وقد اقتضت المادة العلمية أن يكون البحث مقسما إلى مقدمة ومبحثين وخاتمة.
Page 749

DOI 10.18502/kss.v4i8.7213

AICHS

اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻷول ﺟﻌﻠﺘﻪ :ﻟﺤﻴﺎة اﻟﺸﻴﺦ ،واﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﻔﺘﺎواه ،وﺑﺎﻟﺘﺨﺮﻳﺞ اﻷﺻﻮﻲﻟ ،وﺗﻀﻤﻦ ﺛﻼﺛﺔ
ﻣﻄﺎﻟﺐ:
اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول :ﺣﻴﺎﺗﻪ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ واﻟﻌﻠﻤﻴﺔ:

تںاولت فيه اسم الشيخ ،ونسبه ،وو دته ،ونشأته ،كما ﱠبينت فيه شيوخه ،ووظائفه العلمية ،وت مذته ،ومؤلفاته،
ووفاته.
اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻲﻧ :أﻫﻤﻴﺔ اﻟﻔﺘﺎوى وﺗﻌﺮﻳﻔﻬﺎ.

تںاولت فيه الفتوى لغة واصط حا ،وأهميتها.
اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ :اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﺎﻟﺘﺨﺮﻳﺞ اﻷﺻﻮﻲﻟ:

ﱠ
خصصته لتعريفات اللغوية وا صط حية.
وأﻣﺎ اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻲﻧ ﺗﻀﻤﻦ :اﻟﺘﺨﺮﻳﺞ اﻷﺻﻮﻲﻟ ﻟﺒﻌﺾ ﻓﺘﺎوى اﻟﺸﻴﺦ.

ذكرت فيه بعض فتاوى الشيخ ولم اتںاول جميع فتواه؛ ںها كثيرة و يسع المقام هںا على ذكرها.
وأما اﻟﺨﺎﺗﻤﺔ ﱠ
فبينت فيها خ صة الںتائج ،وأهم المقترحات ،وأسال

تعالى ا تمام والتوفيق.

اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻷول ﺣﻴﺎة اﻟﺸﻴﺦ ،واﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﻔﺘﺎواه ،وﺑﺎﻟﺘﺨﺮﻳﺞ اﻷﺻﻮﻲﻟ
اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول
ﺣﻴﺎﺗﻪ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ واﻟﻌﻠﻤﻴﺔ
اﺳﻤﻪ ،وﻧﺴﺒﻪ ،ووﻻدﺗﻪ ،وﻧﺸﺄﺗﻪ ،وﺷﻴﻮﺧﻪ ،ووﻇﺎﺋﻔﻪ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ،
ووﺗﻼﻣﺬﺗﻪ ،وﻣﺆﻟﻔﺎﺗﻪ ،ووﻓﺎﺗﻪ.
• اﺳﻤﻪ وﻧﺴﺒﻪ:

• عبد العزيز بن سالم بن صںع
الح ّ
السادة ا شراف ُ
سيںية ).(١

بن علي السامرائي ،وأصل نسبه يرجع إلى عشيرة )البوںيسان( ،وهو من

• وﻻدﺗﻪ وﻧﺸﺄﺗﻪ:

ولد الشيخ في مديںة سامراء عام ١٣٣٢ه١٩١٤-م ،سرة مسلمة عربية من آل مليسان حيث تںتسب هذه
ُ
الح ّ
ا سرة إلى السادة ا شراف ُ
سيںية .وتلقى الدراسة ا بتدائية في سامراء ،وبعد أن أكملها التحق الى
دراسة العلم الشرعي ).(٢
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• ﺷﻴﻮﺧﻪ :تلقى الشيخ علمه على عدة مشايخ بارزين مںهم ):(٣
• الشيخ أحمد

الراوي.

• الشيخ عبد الوهاب البدري.
• الشيخ عبد الكريم الدبان.
• الشيخ طه الياسين السامرائي.
• وﻇﺎﺋﻔﻪ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ:

ً
ُعين السامرائي معلما في إحدى المدارس ا بتدائية في الديواںية وهي مديںة في جںوب العراق عام ١٩٣٨م،
ً
ثم ترك الوظيفة بعد سنتين ،وبعد أن تخرج من المدرسة الدينية عين واعظا في قضاء هيت في محافظة
ً
ا ںبار عام ١٩٤٠م ،ثم عين مدرسا عام ١٩٤٢م في مدرسة هيت العلمية للتدريس فيها ،وبقي هںاك قرابة ست
ً
ً
سںوات ،ثم اںتقل في عام ١٩٤٨م إلى مديںة الفلوجة إماما وخطيبا في جامع كاظم باشا )الذي يسمى ا ن
ً
الجامع الكبير( ومدرسا في مدرسته العلمية الدينية واستمر بالتدريس فيها حتى عام ١٩٧١م ).(٤
• ﺗﻼﻣﺬﺗﻪ:

ً
زم الشيخ مسجده ومدرسته الدينية من ص ة الفجر حتى بعد ص ة العشاء معتنيا بط به يدرسهم ويںهل
عليهم من علمه ويهذب سلوكهم ،فتخرجت كوكبة من ط ب العلم الشرعي أصبحوا فيما بعد من كبار
العلماء على مستوى العراق والب د ا س مية وهم:
الشيخ الدكتور عبد الملك السعدي ،الشيخ عبد العليم السعدي ،الشيخ عبد الحكيم السعدي،
الدكتور أحمد عبيد الكبيسي ،ا ستاذ الدكتور حمد عبيد الكبيسي ،الشيخ هاشم جميل ،الشيخ عبد
القادر العاںي ،الشيخ طه جابر العلواںي ،الشيخ صبحي الهيتي ،والشيخ عبد الغفور الهيتي ،الشيخ عبد
الستار الم طه الكبيسي ،الشيخ مكي حسين الكبيسي  ...وغيرهم ).(٥
• ﻣﺆﻟﻔﺎﺗﻪ:

للشيخ مؤلفات عديدة ما يزال مںها مخطوطا ومںها ما هو مطبوعا ،وتتجاوز مؤلفاته  ٣٠كتابا ).(٦
• وﻓﺎﺗﻪ:

افه السفلى ،فقرروا سفره الى لںدن للع ج فعولج
أصيب الشيخ بداء السكري ثم استفحلت الغںغريںا في أطر ِ
ببتر أصابعه ،ثم عاد ليغادر الفلوجة عائدا إلى سامراء سںة ١٩٧١م ،وبعدها بسنتين توفي في يوم ا ثںين
 ٩ذي القعدة ١٣٩٣ه ٣-كاںون ا ول ١٩٧٣م ،ودفن في مديںة سامراء ).(٧
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اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻲﻧ
أﻫﻤﻴﺔ اﻟﻔﺘﺎوى وﺗﻌﺮﻳﻔﻬﺎ
اﻟﻔﺘﻮى ﻲﻓ اﻟﻠﻐﺔ:
ُ
اسم مصدر بمعںى ا فتاء ،وفتوى وفتيا هما اسمان يوضعان موضع ا فتاء ،وهما ما أفتى به الفقيه ،وأفتيت الرجال
في المسائل إذا أجبتهم عںها ).(٨
والفتيا :هي تبيين المشكل من ا حكام ،أصله من الفتى وهو الشاب الذي قوي وشب .وفي الحديث)) :ا ثم
ما حك في صدرك وإن أفتاك الںاس عںه وأفتوك(( ،أي وإن رخصوا لك فيه ).(٩
اﻟﻔﺘﻮى اﺻﻄﻼﺣﺎً:
ً
ً
ً
ُ
حا ،فقد ﱠ
عرفها العلماء قديما وحديثا بتعاريف كثيرة.
أما تعريف الفتوى اصط
ً
أما قديما فأذكر مںها ما يأتي:
• قال إمام الحرمين" :الفتوى ﱡ
ںص جواب المفتي" ).(١٠
َ
• وقال القرافي" :الفتوى إخبار عن حكم

تعالى في إلزام أو إباحة" ).(١١

• وقال الجرجاںي :ا فتاء" :بيان حكم المسألة" ).(١٢
ً
وحديثا ُع ّ ِرفت بـــ:
• وقال ابن الص ح :قيل في الفتيا" :إںها توقيع عن
• وقال

سليمان ا شقر" :هو ا خبار بحكم

تبارك وتعالى" ).(١٣
تعالى عن دليل شرعي لمن سأل عںه في أمر ںازل" ).(١٤

أﻫﻤﻴﺔ اﻟﻔﺘﻮى وأﻗﻮال اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻓﻴﻬﺎ:
ُ
الفتيا ُ
مقامها عظيم ،وخطرها جسيم ،لذا اعتںى ﱠ
أئمة السلف وعلماؤهم من أصوليين وفقهاء بشأن الفتيا ،حيث
فإن
ﱡُ
َ
القواعد وشروط يلزم تحققها في المفتي والمستفتي.
وضعوا لها
قال الںووي في كتابه آداب الفتوى :قال العلماء" :فإن المفتي موقع عن
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روي عن ابن المںكدر ،أںه قال" :إن العالم بين

وبين خلقه ،فليںظر كيف يدخل عليهم" ).(١٦

فهںا تكمن خطورة الفتوى؛ لذلك هاب الفتوى أكابر العلماء على الرغم من علمهم الوفيرَ ،
وعملهم بهذا العلم،
ولم تدفعهم شهرتهم الواسعة إلى ﱡ
التجرؤ على الفتوى.
فعن عبد الرحمن قال) :أدركت عشرين ومائة من ا ںصار من أصحاب رسول

ُيسأل ُ
أحدهم عن المسألة

فيردها هذا إلى هذا ،وهذا إلى هذا حتى ترجع إلى ا ول( ).(١٧
وقال أبو الحسين ا زدي) :إن أحدهم ليفتي في المسألة لو وردت على عمر بن الخطاب لجمع لها أهل
بدر( ).(١٨
ثمان وأربعين مسألة ،فقال في اثںتين وث ثين
وعن الهيثم بن جميل قال) :شهدت مالك بن أنس سئل عن ٍ
مںها :أدري( ).(١٩
ٌ
ﱠ
فكل هذه الںصوص ،وا ثار وغيرها دالة على خطر التهور والتسرع على الفتيا والقول بغير علم؛ ذلك أن الفتوى
ٌ
بيان حكام  ،والقائل على بدون علم من أعظم المحرمات.

اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ
اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﺎﻟﺘﺨﺮﻳﺞ اﻷﺻﻮﻲﻟ
اﻟ َّﺘﺨﺮﻳﺞ ﻟﻐﺔ:
ً
ﱠ
مصدر مشتق من الفعل ﱠ
)خرج( ،أي أن الخروج يكون ذاتيا ) ،(٢٠والتخريج هو :الںفاذ من الشيء والظهور،
ُ
وج( ُيقالَ :ما َأ ْح َس َن ُخ ُر َ
)خ ُر ُ
ومںه ّ
وج َها ،ومںه جاءت تسمية يوم القيامة
يسمى الماء الذي يخرج من السحاب
بيوم الخروج ،لںفاذ الںاس فيه من ا رض ).(٢١
اﻟﺘﺨﺮﻳﺞ اﺻﻄﻼﺣﺎً:
معںاه عںد ا صوليين هو" :ا ستںباط" ) ،(٢٢ويطلق التخريج ويراد به ث ثة أمور ،هي ):(٢٣
 .١تخريج الفروع من الفروع.
 .٢تخريج الفروع على ا صول.
 .٣تخريج ا صول من الفروع.
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ﱠ
وسوف أقتصر على ذكر تعريف تخريج ا صول من الفروع؛ كوںه يتعلق بموضوع بحثي فهو" :العلم الذي
يكشف عن أصول وقواعد ا ئمة من خ ل فروعهم الفقهية وتعلي تهم ل حكام" ).(٢٤

اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻲﻧ اﻟﺘﺨﺮﻳﺞ اﻷﺻﻮﻲﻟ ﻟﺒﻌﺾ ﻓﺘﺎوى اﻟﺸﻴﺦ
اﻟﺘﺨﺮﻳﺞ اﻷﺻﻮﻲﻟ ﻟﻠﻤﺴﺎﺋﻞ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻌﺎم
أوﻻ ً :ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻌﺎم
عم ُ
اﻟﻌﺎم ﻟﻐﺔ :اسم فاعل من ﱠ
الم َض ﱠعف ،وأصله العامم ،فأدغمت الميم في الميم ،وهو خ ف الخاص ،ومعںاه:
الشاملُ ،يقال :عمهم بالعطية :أي شملهم ).(٢٥
اﻟﻌﺎم اﺻﻄﻼﺣﺎ" :هو اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له من غير حصر" ).(٢٦

ﺛﺎﻧﻴﺎً :ﺻﻴﻎ اﻟﻌﻤﻮم:
وألفاظ مخصوصة عںد ا صوليين ،ومن أهمها ما يأتي ):(٢٧
يعرف العام بصيغ
ٍ
 .١لفظ )كل( و)جميع( و)كافة( و)عامة( وما في معںاها.
ً
ً
ُ .٢
الم َع ًّرف بـ)أل( ا ستغراقية جمعا كان أو مفردا.
ً
ً
ُ .٣
الم َع ﱠرف با ضافة جمعا كان أو مفردا.
 .٤ا سماء الموصولة.
 .٥أسماء الشرط مثل )من ،ما ،أين ،أي(.
 .٦أسماء ا ستفهام )من ،ما ،أين ،متى ،أي(.
 .٧الںكرة في سياق الںفي أو الںهي أو الشرط أو ا متںان.
 .٨ضمير الجمع ،كالواو.
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ﺛﺎﻟﺜﺎً :دﻻﻟﺔ اﻟﻌﺎم:
اختلف ا صوليون في العام المطلق الذي لم تأت معه قريںة الى قولين:
ٌ
اﻟﻘﻮل اﻷول :د لته قطعية .به قال أكثر الحںفية ) ،(٢٨ورواية عن ا مام أحمد ) ،(٢٩ومذهب الظاهرية )،(٣٠
والشاطبي من المالكية ).(٣١
اﻟﻘﻮل اﻟﺜﺎﻲﻧ :د لته ظںية ،قال به جمهور العلماء ).(٣٢
ﺗﻄﺒﻴﻘﺎت ﻣﻦ اﻟﻔﺘﺎوى ﻲﻓ اﻟﻌﺎم:

ً
سئل الشيخ) :ںهضت من الںوم متأخرا والشمس على وشك الشروق فهل يجوز لي أن أصلي ص ه الفجر( )(٣٣؟
ﻓﺄﺟﺎب :ںعم ،يجوز على مذهب الشافعي فاذا صليت ركعة واحدة ثم أشرقت الشمس فهي أداء ،وإذا لم
تدرك الركعة ا ولى وأشرقت الشمس فهي قضاء .وخ صة ا مر أںك تنتظر طلوع الشمس بل تںهض وتصلي
حا .
واﻷﺻﻞ ﻲﻓ ذﻟﻚ :قال رسول

) :من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس ،فقد أدرك الصبح ،ومن

أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس ،فقد أدرك العصر(( ).(٣٤
اﻟﺘﺨﺮﻳﺞ اﻷﺻﻮﻲﻟ ﻟﻠﻤﺴﺄﻟﺔ:

ﱠ
ﱠ
يتبين من خ ل ا جابة أںه يستںد إلى القاعدة ا صولية) :وجوب حمل ا لفاظ العامة وإجرائها على
العموم( ) ،(٣٥حيث أن صيغ العموم واضحة في الحديث.

اﻟﺘﺨﺮﻳﺞ اﻷﺻﻮﻲﻟ ﻟﻠﻤﺴﺎﺋﻞ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻄﺮق دﻓﻊ اﻟﺘﻌﺎرض ﺑﻴﻦ
اﻷدﻟﺔ
أوﻻ ً :ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﺘﻌﺎرض
اﻟﺘﻌﺎرض ﻟﻐﺔ:
ً
)ع َر َض(َ ،
مصدر مشتق من الفعل َ
ُ
الشيء َي ْع ِر ُض :إذا اںتصب وصار ماںعا كالحجر الذي اعترض طريق
"وع َر َض
السالكين ومںعهم ،ومںه قولوا) :اعترض الشيء دون الشيء( أي :حال دوںه" ).(٣٦
واﻟﺘﻌﺎرض ﻲﻓ اﻻﺻﻄﻼح" :تقابل الدليلين على سبيل المماںعة" ).(٣٧
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ﺛﺎﻧﻴﺎً :وﺟﻮد اﻟﺘﻌﺎرض ﺑﻴﻦ اﻷدﻟﺔ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ:
ً ﱠ
تعارض حقيقي بين ا دلة الشرعية مطلقا ،وأن ما يوهم التعارض إںما هو بحسب
ذهب الجمهور إلى عدم وجود
ٍ
الظاهر ،أو في ظن المجتهد غير ،وقد ﱠ
ںص ا مام الشافعي في الرسالة على امتںاعه ).(٣٨
ﱠ
فالتعارض يقع في ںظر المجتهد ،وهو تعارض ظاهري بالنسبة له ،وليس بتعارض حقيقي؛ ن ا دلة الشرعية
ً
تتعارض أبدا؛ فلذلك أطلق عليه )التعارض الظاهري( ).(٣٩

ﺛﺎﻟﺜﺎ :ﺷﺮوط اﻟﺘﻌﺎرض:
للتعارض شروط عںد ا صوليون بد مںها لثبوته بين ا دلة ،ومن أهمها ما يأتي ):(٤٠
ً
ُ ﱡ
يحرمه.
 .١أن يكون الدلي ن متضادين ،وذلك بأن كان أحدهما ي ِحل شيئا ،وا خر ّ ِ

َ
 .٢أن يكون الدلي ن متساويين في القوة؛ وذلك ليتحقق التقابل والتعارض ،ومن ث ﱠم ف تعارض بين دليلين
تختلف قوتهما من ںاحية الدليل ںفسه ،كالمتواتر مع ا حاد.
ﱠ
محل واحد؛ ن التضاد والتںافي يتحقق بين الشيئين في محلين مختلفين.
 .٣أن يكون تقابل الدليلين في ٍ
وقت واحد ،يعںي ﱠبد من اتحاد الزمن؛ ںه لو اختلف الزمن اںتفى التعارض.
 .٤أن يكون تقابل الدليلين في ٍ

راﺑﻌﺎً :أﻗﺴﺎم اﻟﺘﻌﺎرض:
للتعارض في ںظر المجتهد حا ت عدة ،وهي كما يأتي ):(٤١
 .١أن يكون بين دليلين عامين.
 .٢أن يكون بين دليلين خاصين.
 .٣أن يكون بين عام وخاص.
 .٤أن يكون بين ںصين أحدهما أعم من ا خر من وجه ،وأخص من وجه.

ﺧﺎﻣﺴﺎً :ﻃﺮق دﻓﻊ اﻟﺘﻌﺎرض اﻟﻈﺎﻫﺮي:
ذهب الجمهور إلى أن للتعارض الظاهري بين ا دلة ث ث طرق ،هي كما يأتي ):(٤٢
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 .١الجمع بين الدليلين.
 .٢الحكم بنسخ أحد الدليلين با خر.
 .٣الترجيح.
ﱠ َُ
المق ﱠدم من بين طرق دفع التعارض عںد الشافعية هو الجمع بين الدليلين ما أمكن،
وﻣﻦ اﻟﺠﺪﻳﺮ ﺑﺎﻟﺬﻛﺮ :أن
ً
فإن لم يمكن ںظر في التأريخ ،فإن أمكن معرفته ُع ﱠد المتأخر ںاسخا للمتقدم ،فإن لم يعرف التأريخ يلجأ إلى
الترجيح ،وهو مذهب جمهور ا صوليين ).(٤٣
ﱠ
أما الحںفية فذهبوا إلى أن المرتبة ا ولى مرتبة النسخ ،فإذا أمكن نسخ أحد الدليلين با خر وجب اللجوء إليه؛
ﱠ
ںه ُي َب ِّين أن الدليلين لم يتواردا على زمان واحد ،فإن لم يمكن معرفة التأريخ ،فإن المجتهد يذهب إلى الجمع،
فإن لم يمكن ذهب إلى الترجيح ).(٤٤
ﺗﻄﺒﻴﻘﺎت ﻣﻦ اﻟﻔﺘﺎوى ﻲﻓ اﻟﺘﻌﺎرض:

 .١سئل الشيخ) :إذا ںهض ا نسان من الںوم ووجد المںي على ثوبه هل يجوز عليه غسله كله( )(٤٥؟
ﻓﺄﺟﺎب :يغسل مكان المںي فقط.
واﻷﺻﻞ ﻲﻓ ذﻟﻚ :بما روي عن عائشة أںها قالت)) :كںت أغسله من ثوب رسول  ،فيخرج إلى الص ة ،وأثر
الغسل في ثوبه(( ).(٤٦
اﻟﺘﺨﺮﻳﺞ اﻷﺻﻮﻲﻟ ﻟﻠﻤﺴﺄﻟﺔ:

ﱠ
ﱠ
يتبين من خ ل ا جابة أںه يستںد إلى القاعدة) :الضرورة تقدر بقدرها( ) ،(٤٧فاذا كاںت الحاجة تدعوا الى إزالة
الضرر فاںه يقدر ويزول بقدر الحاجة الى ذلك.
 .١سئل الشيخ) :هل يجوز للرجل أن يغسل زوجته إذا ماتت( )(٤٨؟
ﻓﺄﺟﺎب :يجوز عںد الشافعية أن يغسل الرجل زوجته إذا ماتت.
واﻷﺻﻞ ﻲﻓ ذﻟﻚ :عن عائشة قالت)) :رجع ﱠ
إلي رسول

ذات يوم من جںازة بالبقيع ،وأںا أجد صداعا في

رأسي ،وأںا أقول :وارأساه قال :بل أںا وارأساه ثم قال" :ما ضرك لو مت قبلي ،فغسلتك وكفںتك ،ثم صليت عليك،
ودفںتك((" ).(٤٩
اﻟﺘﺨﺮﻳﺞ اﻷﺻﻮﻲﻟ ﻟﻠﻤﺴﺄﻟﺔ:

ﱠ
ﱠ
ﱠ
يتبين من خ ل ا جابة أںه يستںد إلى القاعدة) :إبقاء ما كان على ما كان( ) ،(٥٠فإن كشف عورة المرأة محرم
حتى أمام النساء فالزوج أولى بالغسل ،وهي ما زالت تسمى زوجة ولذلك يرثها وفي مسائل الميراث ںقول ماتت
امرأة وتركت زوجا.

Page 757

DOI 10.18502/kss.v4i8.7213

AICHS

اﻟﺘﺨﺮﻳﺞ اﻷﺻﻮﻲﻟ ﻟﻠﻤﺴﺎﺋﻞ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻌﺰﻳﻤﺔ واﻟﺮﺧﺼﺔ
أوﻻ ً :ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻌﺰﻳﻤﺔ واﻟﺮﺧﺼﺔ
اﻟﻌﺰﻳﻤﺔ ﻟﻐﺔ :هي القصد المؤكد ،قال تعالى :ﱡ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟﱠ ) (٥١أي عزيمة أمر ).(٥٢
اﻟﻌﺰﻳﻤﺔ اﺻﻄﻼﺣﺎً" :ما هو مشروع مںها ابتداء من غير أن يكون متص بعارض" ).(٥٣
ً
ﱠ
اﻟﺮﺧﺼﺔ ﻟﻐﺔ :اليسر والسهولة .يقالَ :رخ َص الشرع لںا في كذا ترخيصا ،وهي ترخيص

ّ
يخففه
للعبد فيما ِ

عليه ).(٥٤
واﻟﺮﺧﺼﺔ ﻲﻓ اﻻﺻﻄﻼح" :الحكم الثابت على خ ف الدليل لعذر" ).(٥٥

ﺛﺎﻧﻴﺎً :أﻧﻮاع اﻟﺮﺧﺺ:
ﱠ ﱡ
أںواع ث ثة ):(٥٦
تتںوع الرخص الشرعية إلى ٍ
ً
َ .١
إباح ُة ُ
الم َح ﱠر ِم لعذر الضرورة ،استںادا إلى قاعدة) :الضرورات تبيح المحظورات( ،وذلك كالتلفظ بكلمة
الكفر عںد ا كراه ،قال تعالى :ﱡﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸﱠ ).(٥٧
 .٢إباحة ترك الواجب ،كالفطر في رمضان للمسافر والمريض ،قال تعالى :ﭐﱡﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ

ﱯﱠ ).(٥٨

ً
ﱠَ
ً
السلم،
 .٣تصحيح بعض العقود مع اخت ل ما تصحبه؛ وذلك رفعا للحرج وتيسيرا على الںاس ،كا ذن في بيع
ً
بثمن عاجل ،مع أںه بيع معدوم ليس موجودا وقت التعاقد ،ولكن جرى به ُعرف الںاس
وهو بيع ا جل ٍ
أجل معلوم(( ).(٥٩
وصار من حاجاتهم ،قال)) :من أسلف في ٍ
كيل معلومٍ ،
ووزن معلوم ،على ٍ
شيء ففي ٍ
ﺗﻄﺒﻴﻘﺎت ﻣﻦ اﻟﻔﺘﺎوى ﻲﻓ اﻟﺮﺧﺼﺔ:

سئل الشيخ) :هل يجوز عدم ا خذ بالرخصة في السفر ،وأصلي أربع ركعات بد من ركعتين( )(٦٠؟
ﻓﺄﺟﺎب :يجوز ترك الرخصة.
اﻷﺻﻞ ﻲﻓ ذﻟﻚ :عن عائشة قالت)) :فرضت الص ة ركعتين ركعتين في الحضر والسفر ،فأقرت ص ة السفر،
وزيد في ص ة الحضر(( ).(٦١
اﻟﺘﺨﺮﻳﺞ اﻷﺻﻮﻲﻟ ﻟﻠﻤﺴﺄﻟﺔ:
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ﱠ
ﱠ
يتبين من خ ل ا جابة أںه يستںد إلى أن القصر سبب للوضع أص حتى أن ظهر المسافر وفجره سواء
يحتمل الزيادة عليهُ ،ويستدل على ذلك بدليلين؛ فأحدهما :أن القصر أصل وا كمال زيادة ،وا صل يحتمل
المزيد إ بالںص.
والثاںي :أںا وجدںا الفضل على ركعتين إن أداه أثيب عليه وإن تركه يعاتب عليه وهذا حد الںوافل ).(٦٢

اﻟﺘﺨﺮﻳﺞ اﻷﺻﻮﻲﻟ ﻟﻠﻤﺴﺎﺋﻞ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻹﺟﻤﺎع
أوﻻ ً :ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻹﺟﻤﺎع
اﻹﺟﻤﺎع ﻟﻐﺔ :جمع الشيء المتفرقٌ ،
وأمر جامع يجمع الںاس ،ومن ذلك قوله تعالى :ﱡﱇ ﱈ ﱉﱊ ﱋ ﱌﱠ )،(٦٣
وجمع أمره ،وأجمعه ،وأجمع عليه .ومن العزم ،ومںه قوله تعالى :ﭐﱡﱕ ﱖ ﱗﱠ ) (٦٤أي :اعزموا وصمموا على أمركم
مع شركائكم .فمدار هذه اللفظة ٌ
المتفرق ،والعزم ).(٦٥
قائم على شيئين :جمع
ِّ
بتعريفات كثيرة مںها:
واﻹﺟﻤﺎع اﺻﻄﻼﺣﺎًُ :ع ّ ِرف
ٍ
 .١هو "اتفاق علماء العصر على حكم الحادثة" ).(٦٦
 .٢هو "اتفاق أهل الحل والعقد من أمة
ولعل الراجح -و

أمر من ا مور" ).(٦٧
على ٍ

ﱠ
أعلم -والذي عليه ا كثرون :أںه" :اتفاق مجتهدي ا مة بعد وفاة رسول

عصر من
في ٍ

حكم شرعي اجتهادي في واقعةٍ من الوقائع" ).(٦٨
العصور على ٍ
ً
ﱠ ﱠ
ِمن هںا
يتبين أن ل جماع بالمفهوم ا صولي شروطا ينبغي توافرها هي :أهلية ا جتهاد ،وكون المجتهد من
ً
ً
أمة  ،وا تفاق التام صراحة أو ضمںا ،وكون ا تفاق بعد وفاة رسول  ،وأن يكون الحكم الذي اتفق عليه
ً
ً
ً
ً
المجتهدون حكما شرعيا ،أما ا تفاق على ا حكام اللغوية والعقلية ف يكون إجماعا شرعيا ،وكون محل ا تفاق
ً
ً
ً ً
دليل ).(٦٩
إلى
مستںدا
حكما شرعيا قاب ل جتهاد ،وأن يكون
ٍ

ﺠ َّﻴﺔ اﻹﺟﻤﺎع:
ﺛﺎﻧﻴﺎًُ :
ﺣ ِ
ٌ
ُ ﱠ ٌ
ﱠ
مسلم ،وأںه المصدر الثالث
ذهب الشافعية وجماهير العلماء إلى أن ا جماع حجة شرعية يجب العمل به على كل ٍ
ﱠ
ً
من مصادر ا حكام الشرعية ،على اخت ٍف بيںهم في قطعيته وظںيته ) ،(٧٠خ فا للخوارج والںظام من المعتزلة؛ إذ
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ٌ
ً
ﱠ
ﱠ
ً )(٧١
ُ ﱠ
لكثير من الظاهرية؛ إذ إن إجماع الصحابة فقط ُح ﱠجة عںدهم
إن ا جماع عںدهم ليس بحجةٍ مطلقا  ،وخ فا ٍ
ً
حجة قطعية ،ولم ﱡ
ﱡ
يعتدوا بإجماع غيرهم ).(٧٢
وعدوه

ﺛﺎﻟﺜﺎً :أﻧﻮاع اﻹﺟﻤﺎع:
ا جماع عںد جمهور ا صوليين على ںوعين ):(٧٣
 .١اﻹﺟﻤﺎع اﻟﺼﺮﻳﺢ.

 .٢اﻹﺟﻤﺎع اﻟﺴﻜﻮﻲﺗ.
ﺗﻄﺒﻴﻘﺎت ﻣﻦ اﻟﻔﺘﺎوى ﻲﻓ اﻹﺟﻤﺎع:

سئل الشيخ عن الط ق الث ث )(٧٤؟
ﻓﺄﺟﺎب :أںه يقع.
اﻷﺻﻞ ﻲﻓ ذﻟﻚ :ما روي أن رسول
قال :أيلعب بكتاب

أخبر عن رجل ،طلق امرأته ث ث تطليقات جميعا ،فقام غضباںا ،ثم

 ،وأںا بين أظهركم ).(٧٥

اﻟﺘﺨﺮﻳﺞ اﻷﺻﻮﻲﻟ ﻟﻠﻤﺴﺄﻟﺔ:

ﱠ
ﱠ
يتبين من خ ل ا جابة أںه يستںد إلى القاعدة ا صولية )ا جماع حجة( ) ،(٧٦ن ا جماع مںعقد في عهد
ً
عمر بن الخطاب على ان الط ق الث ث يقع ث ثا ) ،(٧٧فلو قال الزوج ث ث وأهملںا اثںتين لںوقع واحدة ںاقضںا
القاعدة ،ثم أن سيدںا عمر أوقع الث ث للمصلحة لما تهاون الںاس في الط ق ،وإذا كاںت ا شارات المعهودة
ل خرس كالبيان باللسان؛ فما أباںه اللسان من عدد الطلقات أولى بالثبوت من إشارة ا خرس إذ العبارة مقدمة
على ا شارة.

اﻟﺘﺨﺮﻳﺞ اﻷﺻﻮﻲﻟ ﻟﻠﻤﺴﺎﺋﻞ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻘﻴﺎس
أوﻻ ً :ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻘﻴﺎس
اﻟﻘﻴﺎس ﻟﻐﺔ :من قيس :أي قاس الشيء يقيسه قيسا وقياسا ،ومںه التقدير يقال :قايست بين شيئين إذا قادرت
بيںهما ،ويقال :قست كذا بكذا ،إذا سويته وقدرته ).(٧٨
بتعريفات كثيرة متقاربة المعںى مںها:
اﻟﻘﻴﺎس اﺻﻄﻼﺣﺎًُ :ع ّ ِرف
ٍ
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أصل في بعض أحكامه بمعںى يجمع بيںهما" ).(٧٩
فرع على ٍ
" .١حمل ٍ

" .٢رد الفرع إلى ا صل بعلةٍ تجمعهما في الحكم" ).(٨٠

معلوم آخر شتراكهما في علة الحكم عںد المثبت" ).(٨١
معلوم في
حكم
ٍ
ٍ
" .٣إثبات مثل ٍ

ﺛﺎﻧﻴﺎً :أرﻛﺎن اﻟﻘﻴﺎس:
ً
ﱠ ﱠ
يتبين أن للقياس أركاںا أربعة ،وهي" :ا صل والفرع والوصف الجامع وحكم ا صل" ).(٨٢
من التعريفات السابقة

ﺛﺎﻟﺜﺎً :ﺷﺮوط اﻟﻘﻴﺎس:
ً
ٌ
للقياس شروط وضعها ا صوليون يصح و ُي َع ﱡد حجة إ بوجودها ،والغرض مںها ضبط القياس ،وتوفير معايير
ً
ركن من
له؛ ليكون في مأمن من ا ںحراف والزيغ ،وبعيدا عن الهوى والض ل ،وهذه الشروط متںوعة لكل ٍ
ا ركان ،وهي كما يأتي باختصار ):(٨٣
 .١ﺷﺮوط اﻷﺻﻞ.
 .٢ﺷﺮوط اﻟﻔﺮع.
 .٣ﺷﺮوط اﻟﻌﻠﺔ.
 .٤ﺷﺮوط ﺣﻜﻢ اﻷﺻﻞ.

راﺑﻌﺎً :أﻧﻮاع اﻟﻘﻴﺎس:
القياس ث ثة أںواع ،هي كما يأتي ):(٨٤
 .١ﻗﻴﺎس اﻟﻌﻠﺔ.
 .٢ﻗﻴﺎس اﻟﺪﻻﻟﺔ.
 .٣ﻗﻴﺎس َّ
اﻟﺸ َﺒﻪ.
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ﺧﺎﻣﺴﺎً :ﺣﺠﻴﺔ اﻟﻘﻴﺎس:
ً
مستجمعا أركاںه وشروطه ،وقد ذكره ٌ
عدد من ا صوليين
ذهب الجمهور إلى إثبات القياس ،وا حتجاج به إذا كان
ضمن ا دلة المتفق عليها ).(٨٥
ﺗﻄﺒﻴﻘﺎت ﻣﻦ اﻟﻔﺘﺎوى ﻲﻓ اﻟﻘﻴﺎس:

سئل الشيخ ما حكم الشرع في ما صاد الكلب أو النسر )(٨٦؟
ﻓﺄﺟﺎب :إذا كان الصيد للكلب أو النسر فهو ںجس يجوز أكله .أما إذا كان معلما أو اصطاد ذلك ل شخاص
فالصيد طاهر يجوز أكله.
اﻷﺻﻞ ﻲﻓ ذﻟﻚ :ﱡﲃ ﲄ ﲅ ﲆﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝﲞ ﲟ

ﲠﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﱠ ) ،(٨٧وعلى الكلب المعلم قاس العلماء صيد الجوارح من الطيور ).(٨٨
اﻟﺘﺨﺮﻳﺞ اﻷﺻﻮﻲﻟ ﻟﻠﻤﺴﺄﻟﺔ:

ﱠ
يتبين من خ ل ا جابة أںه يستںد إلى القاعدة ا صولية )القياس حجة في الشرع( )ُ ،(٨٩يستدل ُويعمل به،
ٌ
مصدر من مصادر التشريع ا س مي.
وهو

اﻟﺨﺎﺗﻤﺔ
الذي بںعمته تتم الصالحات ،والص ة والس م على سيدںا

الحمد

الذي ںهاںا عن المعاصي وأمرںا بالطاعات.

أما بعد :فبعد إتمامي هذا البحث وجب ّ
علي في ختامها أن أورد فيها الںتائج ،وبعض المقترحات ،ألخصها
با تي:
 .١ولد الشيخ في مديںة سامراء عام ١٩١٤م ،ونشأ فيها ،ويںتسب إلى السادة الحسيںية ،توفي ١٩٧٣م ،ودفن في
مثواه ا خير في مديںة سامراء.
 .٢هو من المشايخ المجازين في العلوم العقلية والںقلية ،والمدرس في المدرسة العلمية ،وإمام وخطيب ومفتي
ً
الفلوجة ،ومن المتعارف في ذلك الوقت أن إمام وخطيب الجامع الكبير في المديںة بد أن يكون إماما
ً
وخطيبا ومدير المدرسة ومفتي المديںة ،لما يحمله من علم وافر كيف وقد أخذ العلم كابر عن كابر.
ﱡ
 .٣اتصف الشيخ بمحاسن عديدة أبرزها :سماحته ،وسعة صدره ،وعدم غلوه بما يعتقد به ،واحترام آراء
ا خرين ،وزهده ،وعدم حبه للظهور ،وبعده عن ا ںاںية.
 .٤من خ ل التتبع في فتواه وجدته يعتمد على ا دلة المتفق عليها والمختلف فيها ويميل في فتواه مع الدليل.
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 .٥هںاك طرق عدة للتخريج ا صولي ،والتخريج ا صولي في هذا البحث أردت به بيان ا صول أو القواعد
ا صولية التي بںى الشيخ السامرائي أجوبته عليها ،والتي تسمى )تخريج ا صول من الفروع(.
ﱠ
أما ﱡ
أهم المقترحات التي تجلت لي أهميتها ،وأسأل

ً
تعالى أن أكون موفقا فيها ما يأتي:

• استحداث مادة التخريج ا صولي للمسائل الفقهيـة في الكليـات المختصة لطلبة الدراسات ا ولية والعليا،
وتدريسها؛ لما في هذا العلم من فائدة في معرفة الراجح من ا حكام.

وﺧﺘﺎﻣﺎ ً أسأل
أتباع رسول

تعالى التوفيق والسداد في القول والعمل ،وأسأله تعالى أن يحسن خاتمتںا ،ويحشرںا مع

ّ
ات وںهر.
في جں ٍ

اﻟﻤﺼﺎدر
ﺑﻌﺪ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﻳﻢ
 .١ابن العربي ،القاضي

بن عبد

١٤٢٠.ه١٩٩٩-م .المحصول في أصول الفقه .ط ،١تحقيق :حسين علي

اليدري  -سعيد فودة ،دار النشر :دار البيارق.
 .٢ابن الفراء،

١٤١٠ .ه١٩٩٠-م .ﱠ
العدة في أصول الفقه .ط ،٢تحقيق الدكتور أحمد

بن الحسين بن

المباركي.
 .٣ابن القيم،

بن أبي بكر بن أيوب١٤١١ .ه١٩٩١-م .إع م الموقعين عن رب العالمين .ط ،١تحقيق:

عبد الس م إبراهيم ،دار الكتب العلمية ،بيروت.
 .٤ابن اللحام ،ع ء الدين أبو الحسن علي بن

١٤٢٠.ه١٩٩٩-م .القواعد والفوائد ا صولية وما يتبعها من

ا حكام الفرعية ،تحقيق :عبد الكريم الفضيلي ،المكتبة العصرية.
 .٥ابن الملقن ،سراج الدين أبو حفص عمر بن علي بن أحمد١٤٢٥ .هـ٢٠٠٤-م .البدر المںير .ط ،١تحقيق:
مصطفى أبو الغيط وعبد
 .٦ابن الںجار،

بن سليمان وياسر بن كمال ،دار الهجرة ،الرياض.

بن أحمد بن عبد العزيز١٤١٨ .ه ١٩٩٧-م .شرح الكوكب المںير .ط ،٢تحقيق:

الزحيلي

وںزيه حماد ،مكتبة العبيكان ،السعودية.
 .٧ابن أمير حاج ،شمس الدين

بن

بن

١٤٠٣ .ه١٩٨٣-م .التقرير والتحبير .ط ،٢دار الكتب العلمية،

بيروت.
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 .٨ابن حزم ،أبو
أحمد

علي بن أحمد بن سعيد بن حزم ا ںدلسي .ا حكام في أصول ا حكام .تحقيق :الشيخ

شاكر ،دار ا فاق الجديدة ،بيروت.

 .٩ابن حںبل ،أحمد بن حںبل١٤٢١.ه٢٠٠١-م .مسںد ا مام أحمد بن حںبل .ط ،١تحقيق :شعيب ا رںؤوط،
وعادل مرشد ،وآخرون ،مؤسسة الرسالة ،بيروت.
 .١٠ابن رشد،

بن أحمد بن

بن أحمد١٤٢٥ .هـ ٢٠٠٤-م .بداية المجتهد وںهاية المقتصد .دار الحديث،

القاهرة.
 .١١ابن قدامة ،موفق الدين عبد
ّ
الريان للطباعة والنشر والتوزيع.
 .١٢ابن مںظور،

بن أحمد بن

١٤٢٣ .ه٢٠٠٢-م .روضة الںاظر وجںة المںاظر .ط .٢مؤسسة

بن مكرم١٤١٤ .ه١٩٩٤-م .لسان العرب .ط ،٣دار صادر ،بيروت.

 .١٣أبو داود ،سليمان بن ا شعث بن إسحاق .سنن أبي داود .تحقيق:

محيي الدين عبد الحميد ،المكتبة

العصرية ،صيدا ،بيروت.
 .١٤ا سںوي ،عبد الرحيم بن الحسن بن علي١٤٢٠ .ه١٩٩٩-م .ںهاية السول شرح مںهاج الوصول .ط ،١دار الكتب
العلمية ،بيروت.
سليمان١٣٩٦ .ه١٩٧٦-م .الفتيا ومںاهج ا فتاء .ط ،١مكتبة المںار ا س مية ،الكويت.

 .١٥ا شقر ،الدكتور

 .١٦ا صفهاںي ،محمود بن عبد الرحمن .بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب .ط ،١تحقيق :الدكتور
مظهر بقا ،دار المدںي ،السعودية.
 .١٧ا مدي ،علي بن أبي علي بن

 .ا حكام في أصول ا حكام .تحقيق :عبد الرزاق عفيفي ،المكتب

ا س مي ،بيروت.
أمين بن محمود .تيسير التحرير .دار الفكر ،بيروت.

 .١٨أمير بادشاه،

 .١٩الباحسين ،د .يعقوب بن عبد الوهاب١٤٣٠ .ه٢٠٠٩-م .التخريج عںد الفقهاء وا صوليين .ط ،٤مكتبة الرشد،
الرياض.
 .٢٠الباق ںي ،عبد الحميد بن علي أبو زںيد١٤١٣ .ه١٩٩٣-م .التقريب وا رشاد الصغير .ط ،١تحقيق :مؤسسة
الرسالة ،بيروت.
 .٢١البخاري ،عبد العزيز بن أحمد .كشف ا سرار شرح أصول البزدوي ،دار الكتاب ا س مي ،بيروت.
 .٢٢البخاري،

بن إسماعيل١٤٢٢.ه .الجامع المسںد الصحيح = صحيح البخاري .ط .١تحقيق:

زهير

بن ںاصر ،شرح وتعليق د .مصطفى ديب البغا ،دار طوق الںجاة.
َ .٢٣
الب ْصري ،بن علي الطيب١٤٠٣ .ه .المعتمد في أصول الفقه .ط ،١تحقيق :خليل الميس ،دار الكتب
العلمية ،بيروت.
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بن يوسف بن عيسى١٤١٨ .ه١٩٩٧-م .تيسير علم أصول الفقه .ط ،١مؤسسة الريان ،بيروت.

 .٢٤الجديع ،عبد

بن علي١٤٠٥ .ه .التعريفات .ط ،١تحقيق :إبراهيم ا بياري ،دار الكتاب العربي،

 .٢٥الجرجاںي ،علي بن

بيروت.
ّ
الجصاص ،أحمد بن علي أبو بكر١٤١٤ .ه١٩٩٤-م .الفصول في ا صول .ط ،٢وزارة ا وقاف الكويتية.
.٢٦
 .٢٧الجويںي ،عبد الملك بن عبد

بن يوسف١٤١٨ .ه .البرهان في أصول الفقه .ط ،٤تحقيق :عبد العظيم

محمود الديب ،دار الوفاء ،المںصورة ،مصر.
 .٢٨الجويںي ،عبد الملك بن عبد
 .٢٩الجيزاںي،

بن يوسف .الورقات .تحقيق :الدكتور عبد اللطيف

العبد.

بن حسين بن حسن١٤٢٧ .ه .معالم أصول الفقه عںد أهل السںة والجماعة .ط  ،٥دار النشر:

دار ابن الجوزي.
 .٣٠د .خالد أحمد صالح .الشيخ عبد العزيز سالم السامرائي حياته وجهوده العلمية في الفقه والفتوى.
 .٣١الدليمي ،عدںان
 .٣٢الرازي،

سلمان١٤٣٢ .ه٢٠١٢-م .آخر المطاف سيرة وذكريات .ط .١دار المأمون.

بن أبي بكر١٤٢٠.ه١٩٩٩-م .مختار الصحاح .ط ،٥تحقيق :يوسف الشيخ

 ،المكتبة العصرية،

بيروت.
 .٣٣الرازي،

بن عمر بن الحسن١٤١٨ .ه١٩٩٧-م .المحصول في علم ا صول .ط ،٣تحقيق :الدكتور طه جابر

العلواںي ،مؤسسة الرسالة ،بيروت.
 .٣٤الزبيدي،

بن

بن عبد الرزاق .تاج العروس من جواهر القاموس .تحقيق :مجموعة من المحققين،

دار الهداية ،الكويت.
 .٣٥الزركشي،

بن عبد

بن بهادر١٤١٤ .ه١٩٩٤-م .البحر المحيط في أصول الفقه .ط ،١دار الكتبي.

 .٣٦الزركشي،

بن عبد

بن بهادر١٤٢٠ .ه٢٠٠٠-م .تشنيف المسامع .ط ،١تحقيق :الحسين بن عمر بن عبد

الرحيم ،دار الكتب العلمية ،بيروت.
 .٣٧الزلمي ،مصطفى إبراهيم٢٠٠٣ .م .أصول الفقه ا س مي في نسيجه الجديد .ط ،١١مطبعة شركة الخنساء،
بغداد ،وط ١٠لدار التفسير ،أربيل.
 .٣٨زيدان ،الدكتور عبد الكريم زيدان١٩٨٧ .م .الوجيز في أصول الفقه ،مؤسسة الرسالة ،بيروت.
 .٣٩السرخسي،

بن أحمد بن أبي سهل١٤١٤ .ه١٩٩٣-م .أصول السرخسي .ط ،١دار الكتب العلمية بيروت.

 .٤٠السلمي ،عياض السلمي١٤٢٦ .ه .أصول الفقه الذي يسع المسلم جهله .ط ،١دار التدمرية ،الرياض.
 .٤١السمعاںي ،مںصور بن

بن عبد الجبار١٤١٨ .ه١٩٩٩-م .قواطع ا دلة في ا صول .ط ،١تحقيق:

حسن

حسن ،دار الكتب العلمية ،بيروت.
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ُ
بن أحمد بن زكريا .غاية الوصول في شرح ل ِّب ا صول .دار الكتب العربية

 .٤٢السنيكي ،زكريا بن
الكبرى ،مصر.
 .٤٣الشاشي ،أحمد بن
 .٤٤الشافعي،

بن إسحاق .أصول الشاشي .دار الكتاب العربي ،بيروت.

بن إدريس بن العباس١٣٥٨ .ه١٩٤٠-م .الرسالة .ط.١تحقيق :أحمد شاكر ،مكتبه الحلبي،

مصر.
 .٤٥شوشان ،عثمان بن

١٤١٩ .ه١٩٩٨-م .تخريج الفروع على ا صول .ط ،١دار طيبة ،الرياض.

 .٤٦الشوكاںي١٤١٩ ،ه١٩٩٩-م.

بن علي بن

بن عبد  .ط .١تحقيق الشيخ أحمد عزو عںاية ،دار الكتاب

العربي ،دمشق.
 .٤٧الشيرازي ،إبراهيم بن علي بن يوسف١٤٢ .ه٢٠٠٣-م.اللمع في أصول الفقه .ط ،٢دار الكتب العلمية ،بيروت.
 .٤٨الفسوي ،يعقوب بن سفيان١٤٠١ .ه١٩٨١-م .المعرفة والتاريخ .ط ،٢تحقيق :أكرم ضياء العمري ،مؤسسة
الرسالة ،بيروت.
 .٤٩الفيروزآبادى ،بن يعقوب١٤٢٦ .ه٢٠٠٥-م .القاموس المحيط .ط ،٨تحقيق :مكتب تحقيق التراث في
ُ
العرقسوسي ،مؤسسة الرسالة ،بيروت.
مؤسسة الرسالة بإشراف :ںعيم
 .٥٠القرافي ،شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن١٣٩٣ .ه١٩٧٣-م .شرح تںقيح الفصول .ط ،١تحقيق:
طه عبد الرؤوف سعد ،شركة الطباعة الفںية المتحدة.
 .٥١القزويںي ،أحمد بن فارس١٣٩٩ .ه١٩٧٩-م .معجم مقاييس اللغة .تحقيق :عبد الس م

هارون ،دار

الفكر ،بيروت.
 .٥٢قلعجي،

رواس١٤٠٨ .ه١٩٨٨-م .معجم لغة الفقهاء .ط ،٢دار الںفائس.

 .٥٣الكبيسي ،احمد عبيد .ا حوال الشخصية في الفقه والقضاة والقاںون .العاتك لصںاعة الكتاب-القاهرة،
توزيع المكتبة القاںوںية-بغداد.
 .٥٤الكبيسي ،حمد عبيد١٤٣٠ .ه٢٠٠٩-م .أصول ا حكام وطرق ا ستںباط في التشريع ا س مي .ط ،١دار
الس م ،دمشق.
 .٥٥المرداوي ،علي بن سليمان١٤٢١ .ه٢٠٠٠-م .التحبير شرح التحرير في أصول الفقه .ط ،١تحقيق :د .عبد
الرحمن الجبرين ،د .عوض القرںي ،د .أحمد السراح ،مكتبة الرشد ،الرياض.
 .٥٦مسلم ،مسلم بن الحجاج ،المسںد الصحيح المختصر .تحقيق:

فؤاد عبد الباقي ،دار إحياء التراث

العربي ،بيروت.
 .٥٧الںملة ،عبد الكريم بن علي بن

١٤٢٠ ،ه١٩٩٩-م .المهذب في علم أصول الفقه المقارن .ط ،١دار النشر:

مكتبة الرشد.
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 .٥٨الںووي ،محيي الدين يحيى بن شرف١٤٠٨ .ه .آداب الفتوى والمفتي والمستفتي .ط ،١تحقيق :بسام عبد
الوهاب الجابي ،دار الفكر ،دمشق.
 .٥٩ويكيبيديا الموسوعة الحرة .https://ar.wikipedia.org/wiki/

ﻫﻮاﻣﺶ اﻟﺒﺤﺚ:
) (١يںظر :الشيخ عبد العزيز سالم السامرائي حياته وجهوده العلمية في الفقه والفتوى ،للشيخ الدكتور خالد أحمد صالح،١٦ :
آخر المطاف سيرة وذكريات للدكتور عدںان الدليمي ،٦٦ :ويكيبيديا الموسوعة الحرة https://ar.wikipedia.org/wiki/

) (٢يںظر :الشيخ عبد العزيز سالم السامرائي حياته وجهوده العلمية في الفقه والفتوى ،للشيخ الدكتور خالد أحمد صالح،١٧ :
ويكيبيديا الموسوعة الحرة https://ar.wikipedia.org/wiki/

) (٣يںظر :الشيخ عبد العزيز سالم السامرائي حياته وجهوده العلمية في الفقه والفتوى ،للشيخ الدكتور خالد أحمد صالح٤٨ :
) (٤يںظر :الشيخ عبد العزيز سالم السامرائي حياته وجهوده العلمية في الفقه والفتوى ،للشيخ الدكتور خالد أحمد صالح،٤٦ :
ويكيبيديا الموسوعة الحرة https://ar.wikipedia.org/wiki/

) (٥يںظر :آخر المطاف سيرة وذكريات للدكتور عدںان الدليمي ،٦٦ :الشيخ عبد العزيز سالم السامرائي حياته وجهوده العلمية
في الفقه والفتوى ،للشيخ الدكتور خالد أحمد صالح٩٥-٧٢ :
) (٦يںظر :الشيخ عبد العزيز سالم السامرائي حياته وجهوده العلمية في الفقه والفتوى ،للشيخ الدكتور خالد أحمد صالح،١١٧-١١٥ :
ويكيبيديا الموسوعة الحرة https://ar.wikipedia.org/wiki/

) (٧المصدر السابق٣٩-٣٨ :
) (٨لسان العرب ،بن مںظور ،١٥/١٤٧ :ومقاييس اللغة٤/٤٧٤ :
) (٩لسان العرب ،بن مںظور١٤٨-١٥/١٤٧ :
) (١٠البرهان في أصول الفقه ،للجويںي١/١٢٢:
) (١١الذخيرة للقرافي١٠/١٢١ :
) (١٢التعريفات للجرجاںي٣٢ :
) (١٣أدب الفتوى ،ابن الص ح٢٧ :
) (١٤الفتيا ومںاهج ا فتاء ،ل شقر٩ :
) (١٥آداب الفتوى والمفتي والمستفتي ،للںووي :ص١٤ :
) (١٦الفقيه والمتفقه ،للخطيب البغدادي٢/٤٩ :
) (١٧المعرفة والتاريخ٢/٨١٧ :
) (١٨إع م الموقعين عن رب العالمين٤/١٦٨ :
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) (١٩ترتيب المدارك وتقريب المسالك١/١٨١ :
) (٢٠يںظر :لسان العرب بن مںظور ،٢/٢٤٩:تاج العروس للزبيدي٥/٥٠٨ :
) (٢١يںظر :معجم مقاييس اللغة بن فارس ،٢/١٧٥ :تاج العروس للزبيدي٥/٥٠٨ :
) (٢٢يںظر :تخريج الفروع على ا صول ،لعثمان بن

بن شوشان :ص٦٣

) (٢٣يںظر :المصدر ںفسه
) (٢٤التخريج عںد الفقهاء وا صوليين ،للدكتور يعقوب بن عبد الوهاب الباحسين٢١ :
) (٢٥معجم مقاييس اللغة بن فارس ،٤/١٥:لسان العرب بن مںظور ،١٢/٤٢٣ :القاموس المحيط للفيروزآبادي١١٤١ :
) (٢٦البحر المحيط للزركشي ،٤/٥ :يںظر :أصول الشاشي ،١/١٧ :التقريب وا رشاد للباق ںي ،٣/٥:العدة بي يعلى ﱠ
الفراء:
 ،١/١٤٠اللمع للشيرازي٢٦ :
) (٢٧يںظر :روضة الںاظر بن قدامة ،٢/١٠ :البحر المحيط للزركشي ،٤/٨١ :تيسير التحرير مير بادشاه ،١/١٩٧ :والوجيز لزيدان:
٣٠٥
) (٢٨يںظر :أصول الشاشي ،٢٠ :أصول السرخسي ،١/١٣٢ :كشف ا سرار للبخاري١/٢٩١ :
) (٢٩يںظر :القواعد والفوائد ا صولية بن اللحام٣٠٩ :
) (٣٠يںظر :ا حكام بن حزم٣/١٣٤ :
) (٣١يںظر :الموافقات للشاطبي٤/٦٩ :
) (٣٢يںظر :أصول الشاشي ،٢٠ :أصول السرخسي ،١/١٣٢ :كشف ا سرار للبخاري١/٢٩١ :
) (٣٣الشيخ عبد العزيز سالم السامرائي حياته وجهوده العلمية في الفقه والفتوى ،للشيخ الدكتور خالد أحمد صالح١٩٤ :
) (٣٤أخرجه البخاري في صحيحه :باب من أدرك من الفجر ركعة ١/١٢٠ :رقم )(٥٧٩
) (٣٥معالم أصول الفقه عںد أهل السںة والجماعة٤٢٠ :
) (٣٦لسان العرب بن مںظور٧/١٦٨ :
) (٣٧البحر المحيط للزركشي ،٨/١٢٠ :ويںظر :أصول السرخسي ،٢/١٢ :إرشاد الفحول للشوكاںي٢/٢٥٧ :
) (٣٨الرسالة للشافعي٢١٦ :
) (٣٩يںظر :المعتمد بي الحسين البصري ،٢/١٧٧ :المحصول للرازي ،١/٣٥٢ :شرح الكوكب المںير بن ّ
الںجار ،٢/٦١٧ :إرشاد
الفحول للشوكاںي٢/٢٥٨ :
) (٤٠يںظر :البحر المحيط للزركشي ،٨/١٢٠ :أصول الفقه للسلمي٤١٦:
) (٤١يںظر :المعتمد بي الحسين البصري ،٢/١٧٦ :المحصول للرازي ،١/٣٥٢ :إرشاد الفحول للشوكاںي٢/٢٥٨ :
) (٤٢يںظر :شرح تںقيح الفصول للقرافي ،٤٢١ :ںهاية السول ل سںوي ،٣٧٢ :شرح الكوكب المںير بن ّ
الںجار٤/٦٠٥ :
) (٤٣يںظر :المصدر السابق
) (٤٤يںظر :أصول السرخسي ،٢/١٣ :التقرير والتحبير بن أمير حاج٣/١٣٦ :
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) (٤٥الشيخ عبد العزيز سالم السامرائي حياته وجهوده العلمية في الفقه والفتوى ،للشيخ الدكتور خالد أحمد صالح١٩٢ :
) (٤٦أخرجه البخاري في صحيحه ،باب غسل المںي وفركه ،وغسل ما يصيب من المرأة ١/٥٥ :رقم )(٢٣٠
) (٤٧يںظر :كشف ا سرار شرح أصول البزدوي ،٢/٢٣ :الموافقات ،٤/٤٢١ :المهذب في علم أصول الفقه المقارن٤/١٧٣١ :
) (٤٨الشيخ عبد العزيز سالم السامرائي حياته وجهوده العلمية في الفقه والفتوى ،للشيخ الدكتور خالد أحمد صالح٢٢٩ :
) (٤٩مسںد أحمد ٤٣/٨١ :رقم )(٢٥٩٠٨
) (٥٠يںظر :المحصول للرازي٦/١٧٤ :
) (٥١سورة طه :من ا ية١١٥ :
) (٥٢مختار الصحاح ،٢٠٨ :معجم لغة الفقهاء٣١١ :
) (٥٣أصول السرخسي١/١١٧ :
) (٥٤يںظر :المصباح المںير للفيومي ،١/٢٢٣ :القاموس المحيط١/٦٢٠ :
) (٥٥البحر المحيط للزركشي ،٢/٣٢ :ويںظر :روضة الںاظر بن قدامة ،١/١٩٠ :الموافقات للشاطبي ،١/٤٦٩ :التقرير والتحبير بن
أمير حاج٢/١٤٦ :
) (٥٦يںظر :روضة الںاظر بن قدامة ،١/١٩٠ :الموافقات للشاطبي ،١/٤٦٩ :تشنيف المسامع للزركشي ،١/٨٠ :تيسير علم أصول
الفقه٦٥ :
) (٥٧سورة الںحل :من ا ية١٩ :
) (٥٨سورة البقرة :من ا ية١٨٤ :
ﱠَ
ﱠَ
وزن معلوم ،٣/٨٥ :رقم الحديث ) (٢٢٤٠واللفظ له ،ومسلم في
السلم ،باب
) (٥٩أخرجه البخاري في صحيحه ،كتاب
السلم في ٍ
صحيحه ،باب السلم ،٣/١٢٢٦ :رقم الحديث )(١٦٠٤
) (٦٠الشيخ عبد العزيز سالم السامرائي حياته وجهوده العلمية في الفقه والفتوى ،للشيخ الدكتور خالد أحمد صالح٢٠٧ :
) (٦١أخرجه مسلم صحيحه ١/٤٧٨ :رقم )(٦٨٥
) (٦٢كشف ا سرار شرح أصول البزدوي٤/٣٧٧ :
) (٦٣سورة الںور :من ا ية )(٦٢
) (٦٤سورة يونس :من ا ية )(٧١
) (٦٥يںظر :لسان العرب بن مںظور ،٨/٥٣ :تاج العروس للزبيدي٢٠/٤٥١ :
) (٦٦اللمع للشيرازي٨٧ :
) (٦٧المحصول للرازي٤/٢٠ :
) (٦٨أصول ا حكام للكبيسي ،٩١ :ويںظر :ا حكام ل مدي ،١/١٩٦ :كشف ا سرار للبخاري ،٣/٢٢٦:بيان المختصر ل صفهاںي:
 ،١/٥٢١التحبير شرح التحرير للمرداوي٤/١٥٢٢:
) (٦٩يںظر :أصول ا حكام للكبيسي٦٢ :
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ّ
للجصاص ،٣/٢٨٦ :روضة الںاظر بن قدامة ،١/٣٧٩ :ا حكام ل مدي ،١/٢٠٠:بيان المختصر ل صفهاںي:
) (٧٠يںظر :الفصول
 ،١/٥٣١غاية الوصول لزكريا ا ںصاري١١٢ :
) (٧١يںظر :المعتمد بي الحسين البصري٢/٤ :
) (٧٢يںظر :ا حكام بن حزم٤/١٢٨ :
) (٧٣يںظر :اللمع للشيرازي ،٨٩ :روضة الںاظر بن قدامة ،١/٣٧٨ :تيسير التحرير مير بادشاه ،٣/٢٥٢ :الوجيز لزيدان،١٦٤-١٦٣ :
أصول الفقه في نسيجه للزلمي٧٣-٧٢ :
) (٧٤الشيخ عبد العزيز سالم السامرائي حياته وجهوده العلمية في الفقه والفتوى ،للشيخ الدكتور خالد أحمد صالح٢١٠ :
) (٧٥أخرجه النسائي في سنںه ٥/٢٥٢ :رقم )(٥٥٦٤
) (٧٦المحصول بن العربي ،١٢٣ :ا حكام ل مدي ،١/٢٥٧ :الموافقات.١/٣٥ :
) (٧٧يںظر :ا حوال الشخصية في الفقه والقضاة والقاںون ،للدكتور احمد الكبيسي١/٢١٠ :
) (٧٨يںظر :لسان العرب بن مںظور ،٦/١٨٧ :التعريفات للجرجاںي١٨١ :
) (٧٩اللمع في أصول الفقه للشيرازي٩٦ :
) (٨٠الورقات للجويںي٢٦ :
) (٨١ںهاية السول ل سںوي ،٣٠٣ :ويںظر :المعتمد بي الحسين البصري ،٢/١٨٩ :شرح تںقيح الفصول للقرافي ،٣٨٣ :التقرير
والتحبير بن أمير حاج ،٣/١١٧ :شرح الكوكب المںير بن ّ
الںجار٤/٦ :
) (٨٢كشف ا سرار شرح أصول البزدوي٣/٣٤٥ :
) (٨٣يںظر :اللمع في أصول الفقه للشيرازي ،١٠٢ :ا حكام ل مدي ،٣/١٩٤ :أصول ا حكام للكبيسي١٢٧-١١٥ :
) (٨٤يںظر :اللمع في أصول الفقه للشيرازي٩٩ :ــ ،١٠١إع م الموقعين٢/٢٥١ :
) (٨٥يںظر :أصول الشاشي ،٣٠٨ :قواطع ا دلة في ا صول ،٢/٧٢ :ا حكام ل مدي ،٣/١٨٣:شرح تںقيح الفصول للقرافي،٣٨٥ :
شرح الكوكب المںير بن ّ
الںجار٤/٢١٥ :
) (٨٦الشيخ عبد العزيز سالم السامرائي حياته وجهوده العلمية في الفقه والفتوى ،للشيخ الدكتور خالد أحمد صالح٢٢٦ :
) (٨٧المائدة٤ :
) (٨٨يںظر :بداية المجتهد وںهاية المقتصد٣/٨ :
) (٨٩المحصول للرازي ،١/٣٨ :كشف ا سرار شرح أصول البزدوي٣/٢٧٥ :
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اﻟﻤﻠﺨﺺ
ُ
ُ
َ
ﱠ
الحضاريةِ بمستوياتها:
لعالم ,أسهمت كتابات ُه بدعم التجديد ,المؤثر في الدراسات
تابع البحث التكوين العلمي ٍ
ﱠ
ﱠ
ﱠ
نساںيةِ .
والعالميةِ  ,وا
الكوںيةِ ,
ﱠ
ﱠ
التجديديةِ  ,بتحديد "مںظومة القيم ﱠ
وفاعليتها ,وأبعادها" :التوحيد
الكليةِ الكبرى"
المںطلق ا ساس للمعرفة
ّ
ّ
المؤسسة لفقه العالمية ,وحقائقها ,ود تها ,وع قاتها.
الكوںي"" ,التزكية ا نساںية"" ,العمران الںفسي"؛
ﱠ
ً
ﱠً
ً ﱠً
واقعيا؛ من ںواحي:
علميا ,ومجا
أث َر التجديد ,في الع قات الدولية :حق
ا ولى :تقويم الخبرة ا س مية في الع قات الخارجية؛ بجعل :القيم ,والعالمية ,من مفاهيم الع قات الدولية,
بمراجعات التراث ا س مي ,في:
 .١تقسيم الديار في الفقه ا س مي ,واثره في تصںيف الںاس بعقائدهم ,وأثرها في إعاقةِ "وحدة البشريةِ "؛
ﱠَ
ً
ً
ﱠ
ُ ﱠَ
ُ
يكر ُس ع قات:
أهمية إعادة الںظر ل رض ,بوصفها بيتا واحدا
أكد
ٍ
سرة واحدة؛ وأن يصںف الںاس بما ّ ِ
التعايش ,والدعوة.
َ
ﱠ
ً
ً
َ
َ .٢ع ﱠد التراث القرآن مصدرا ل حكام؛ فأعاده التجديد صله ومضموںه ,ومقصد ںزوله ,خطابا للںاس كافةٍ ,
ً
ً
ومصدرا للقيم ,وباںيا للعالميةِ .
ّ
المعرفي" ,ودعواها لعولمة أںموذجها:
الثاںية :ںقد الحضارة الغربية ,و"أںموذجها
 .١ںاقشة مقو ت العولمة ,وںهاية التأريخ.
ّ
ومركزيتها فيه.
 .٢تںاول مںطلقات الحضارة الغربية ,وفهمها العالم,
ِ
الثالثة :تأكيد خصوصيةِ عالم ما بعد "الحرب الباردة":
 .١ثورة ا تصا ت ,والمواص ت ,وأثر في التقارب بين الدول والشعوب ,وتسويغ إقامة عالمية.
 .٢اعتبار العامل الثقافي وأثره في الع قات الدولية ,والدين مںه.
 .٣تأكيد أثر الفواعل العابرة للدولة القومية في الع قات السياسية الدولية ,لتشمل الشعوب ,والحركات الدينية,
وسواها.

Keywords: International Political Development, Global value matrix, globalism,
succession on earth, human rights, Foreign Relations, globalization

ّ
الكلية ,العالمية ,الخ فة في ا رض ,حقوق
اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﻤﻔﺘﺎﺣﻴﺔ :التںمية السياسية العالمية ,مںظومة القيم ِ
ا نسان ,الع قات الخارجية ,العولمة.
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اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ:
ﺑﺪاﻳﺎت اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ اﻟﻌﻠﻤﻲ:
ﱠ َ َ
ﱡ
ﱠ
خبرة ﱠ
الدينيةِ -عقب ﱡ
ّ
تخرجه من
شرعيةٍ  ,ت َح ﱠصل عليها ,في المدارس
العلواںي" ذا
يعد "الدكتور طه جابر
علميةٍ
ٍ
ً
َ
ً
ُْ ً
ُْ
ﱠ
اعاة "الشيخ عبد
المدرسة ا بتدائية ,ںهاية
أربعينيات القرن الماضي-أكسبته علما ,وزادته معرفة وزاںته َأدبا ,بمر ِ
ﱠ
ّ
ّ
ﱠ
ّ
ّ ّ
التقليديةِ ,
بالتقليدي ,بحسب
العلمي؛ الموصوف
التربوي ,بجاںب التحصيل
ائي" الجاںب
المںهجيةِ
ِ
ِ
العزيز السامر ِ
ً
ّ
لتلقي العلوم الشرعيةِ  ,ولوازمها ,من العلوم والمعارف؛ والتي ّ
ّ
تشج ُع التعليم
الشرعي ,وقبوله موازيا لتعليم المدارس
ِ
ِ
ِ
َ
ﱠُ ّ ً ّ
معمقّ ,
ﱠ
ﱠ
ﱠ
وتؤهل طلبة العلم بالدرايةِ بمفاتيح العلوم؛
لتلقي العلوم
الشرعيةِ
ِ
التقليديةِ ؛ فكاںت ا صفية ِ
مؤه ِ ,
بشكل ٍ
ٍ
ّ
"العلواںي" بتحصيلها ,في رحاب جامع الفلوجة الكبير ,وأروقةِ ا ﱠ
ّ
وتلقي علوم القرآن ,وعلوم الشريعة؛ وقد بدأ
صفيةِ
ِ
ُ
تمي ْ
ْ
صفوتهمُ ,
وع َرف ْت ُ
أجيال من العلماء ,ﱠ
آثار ُهم في العالم؛ والفضل فيها-بعد
زت
فأسهمت بتخريج
وقاعتها؛
ِ
ٍ
"للشيخ السامرائي"؛ ﱠوتمي َز من ت مذته الكثير.
َ
بداية خمسيںيات القرن الماضي ,اںتقل إلى بغداد ,لتبدأ ُ
وبعد ﱡ
رحلت ُه
تخرج "الدكتور العلواںي" من ا صفيةِ ,
ﱡ
ﱡ
المعتبرة في تراث
والتعمق بدراسة ﱠأمهات الكتب,
التخصص,
بشيء من
لدراسة العلوم الشرعية ,وعلوم القرآن,
ِ
ٍ
َ
ﱠ
أبرز ِه ْم" :الشيخ أمجد الزهاوي",الذي وصفه"االعلواںي" بإمام العراقيين"(١) ,والشيخ
أم ِتںا؛ على مشايخ ٍ
كبار معروفينِ ,
قاسم القيسي"" ,والشيخ عبد القادر الخطيب"",والشيخ

فؤاد ا لوسي"" ,والشيخ

القزلجي"؛ ) (٢وبعدها اںتقل

)(٣

إلى السليماںية ,ليںهل من علمائها ا ع م.
ﱠ َ
ََ
الشهادة العالمية ,في"علم أصول
فتحصل على "الليسانس" ,ﱠثم الماجستير؛ وبعدها
ﱠثم اںتقل إلى ا زهر,
الفقه".

)(٤

ﱠً
تںو َع المدارس ,ﱡ
ويمكن القول؛ ﱠأن ﱡ
َ
وسطية ,دفعته ل حجام-بعدها-عن ا ںتماء إلى
أكسبه
وتعدد مستوياتها,
ﱠ
ً
شك ْ
ّ
لت مںه للمسلمين ,بمختلف جنسياتهم,
الحركات ,والتںظيمات ا س مية ,ثر ا زهر وأروقته ,التي
أي من
ِ
ٍ
ً
ً
ً
ُ
ْ
َ
ُ
ْ
ﱡ
ُ ﱠ )(٥
باںتمائه ل ﱠمةِ َ ,
مسكںا ,ما دام فيها قادرا على الكتابة حرا.
"العلواںي"يعتز
وألواںهم؛ جعلت
ِ
وصارت له بقاع ا رض ِ

أﺳﺲ اﻟﻨﻘﺪ واﻟﺘﺤﻠﻴﻞ "ﺑﻤﺸﺮوع اﻟﻌﻠﻮاﻲﻧ":
ﱠ
ومما
ﱠَ
وثمة

َ
ﱠ
ُ
ّ
الديںي,
التعليم
مؤسسات
في
تجاهات,
ا
في
فات,
خ
وجود
أدرك
"العلواںي",
أن
إليه؛
شارة
تجدر ا
ِ
ً
ﱠ
الشرعي؛ في حقبة َ
ُ
ساد فيها ا ِّت ُ
ﱠ
جاه
بعض من المشايخ ,الذين تلقى عليهم ِع َلم ُه
حواجز "ںفسية" لدى ٍ
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ً
ﱠ َ
ﱠً
ً
الصوفي؛ فلم يكن ُي ُ
ﱡ
اقتںائها؛حرك
ظںا-فض عن
العلم ,ا ط ُع على كتب المخالفين للصوفيةِ -حقيقة أو
سمح لطلبةِ ِ
ّ
َ
ً
فضول"العلواںي" قتںائها ,وا ِط ِع عليها؛ فدعا بعضا من مشايخه لقراءتها؛ فأحجم بعضهم؛ واقتںع بعضهم ,بأهمية
ُ
ُ
ﱡ
تبتعد عن مقاصد مںهجه
التصو ِف ,و
تتقاطع مع روح
ا ط ع على كتابات المخالفين للتصوف؛ ووجدوها
ﱠ
المتصلةِ بالتزكيةِ .
وفي تقييمه التعليم الديںي ,ذكر"العلواںي"ما ﱠيتصل بتجربته ,فأدلى بشهادته ,في دور شيخه ,المشرف على
ُ
)(٧
ﱠ
الفلوجية (٦) ,كان للشيخ"السامرائي" أثره البالغ في ت مذته.
المدرسة ا صفيةِ
ﱡ
َ
ﱠ
والتحليلية ,والدعوة إلى التجديد؛
الںقدية
وأسهمت متابعته كتب "ا مام الفخر الرازي" ,إلى التأثر بمںهجيته
ﱠَ
ْ ﱠ ً
ﱠ ﱠ
َ
مرحبا به في "جامعة بن
مشروع ُه ذاك ,لم يكن
تيمية" ,ومںاقشة فتاواه؛ إ أن
ومںه مراجعة ما كتبه "ابن
ﱠ
َ
سعود بالرياض" ,و في المملكة ّكلها؛ ما دفعه ل قتںاع بفكرة ﱡ
ﱠ
بحريةِ الفكر ,وإن كل ْفت ُه-وزم َءه-الهجرة
التمتع
ِ
ِ
َ
َ
والشروع بمشروع التجديد ومراجعة التراث في إطار "المعهد
إلى الو يات المتحدة ا مريكية ,وتركهم أعمالهم؛
ً
ّ
المرتكز-في البداية-على"إس ميةِ المعرفة"؛ بعد لقاءات ,استغرقت أعواما,
مي"(٨) ،ومشروعه
ِ
العالمي للفكر ا س ِ
)(٩
سني عمله ْم وما ﱠاد ُ
ّ
خروه خ لها.
ِ
مںذ العام ١٩٧٦م ,واستںفذت ما ادخروه من ِ

واﻟﻌﺎﻟﻤﻲ "ﻟﻤﺸﺮوع اﻟﻌﻠﻮاﻲﻧ:
اﻟ ُﺒﻌﺪ اﻹﻧﺴﺎﻲﻧ
ِّ
ُب ِں َي "المشروع الفكري للدكتور العلواںي",على ركائز ,أبرزها:
ُ
ﱠ ﱠ
ُ
فكرية مركبة:
استشعاره بوجود أزمة
الركيزة ا ولى:
ﱠ
ّ
نساںيةِ .
المعرفي ل
 .١في الحقل
ِ
ﱠ
ّ
نساںي.
 .٢ووجود أزمةٍ مركبةٍ في الواقع ا
ِ
ُ
ُ
الثاںيةُ :
يقيں ُه بالحاجةِ إلى التجديد ,ويبںى على دعامتين:
الركيزة
ّ
بكل علومه وفںوںه وآدابه.
" .١مراجعات التراث"ِ ,
 .٢قراءة الواقع قراءة صحيحة يشترك فيها الفقيه والمتخصص في المجا ت المختلفة.
ُ
ﱠ
ُ
َ ّ
الركيزة الثالثة :ضرورة التكاتف ا نساںي ببذل الوسع ,للخروج من أزمتهم ,التي تتطل ُب تكامل ِاتجاهين:
ّ
ّ
مرشد.
اكم
 .١الوعي؛ بتفعيل الفكر ,وبذل الجهد
معرفي ٍ
العقلي ,لتحقيق تر ٍ
ٍ
ِ
ً
ً
ّ
ً
 .٢السعي؛ ببذل الجهود في ا بداع ,مستعيںة بما ينتجه الوعي؛ فيوِل ُد حركة فاعلة.

Page 774

DOI 10.18502/kss.v4i8.7214

AICHS

َ
ويمكن تحديد أبرز ﱡ
تحول لجهود "العلواںي" ,ما أبلغ ُه ا ںتقالةِ إلى عملية المراجعات للتراث ا س مي ,ودعم
َ
المقارن" ) (١٠لعدد من ا ساتذة المتخصصين بالںظرية السياسية ,والع قات الدولية,
"التكوين الںظري الںقدي
ّ
الموسوعي" ,مشروع الع قات الدولية في ا س م" في
وأصول الفقه ,والتأريخ ,وسواها؛شاركوا في إخراج العمل
ِ
ً
إطار عمليات "اشتباك" مع "المںظورات والںظريات الغربية" ,ومںها ما ﱠ
خص "حقل الع قات الدولية" ,وصو إلى
َ )(١١
تحديد "مںظور إس مي للع قات الدولية ,ورؤية العالم".

وﺻﻒ اﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﺒﺤﺜﻴﺔ:
ُ
ّ
مهم َته؛ بما ُ
ّ
ﱠ
يمكن ﱡ
الباحث ﱠ
التجديدي
نساںية في الفكر
تلم ُس ُه ,من أبعاد التںمية السياسية العالمية ,بسماتها ا
وحد َد
ِ
َ
للعلواںي" ,بوصفها قضايا ,تجمع ُب َعدي :التشخيص ,والع ج ,لقضايا ﱡ
السياسة ,في مستويات ﱠ
المتعددة,
فاعلي ِت َها
تخص
ِ
ً
ّ ﱠ ً
والتںظيمي ّ
ّ
ّ
ّ
بدءا بالمستوى
العالمي ,فمستوى ا ِّمة ,فالمستوى
الحزبي
الوطںي ممث بالعراق ,والمستوى
حتى
ِ
ِ
ِ
ً
ّ
تحديدا :الكشف ﱠ
ّ
التكويںي للمجتمع؛ والمراد من ذلك,
المستوى
يمك ُن أن يسهم في تںمية الفرد ,وا مة,
عما ِ
ّ
يحقق بںاء عالميتهم ,خ ل نسجهم ع قات سلمية ,ملؤها التكامل والتعاون والتكامل؛ بتجاوز
ا مم ا خرى ,بما ِ
ﱠ
ا زمات المركبة ,التي لم يسلم مںها مجتمع و دولة في عالمںا المعاصر ,باستحضار الجوامع التي تجمعهم ,والقيم
ﱠً ﱠً
َ ﱠ
رض كلها
كوںية ,وبعمران بيتهم ا
ِربهم بوصفه مرجعية
التي تصلح ما فسد من ع قات الںاس :بمتابعة مںهج
ﱡ
ّ
ﱠ
ليصدقا على تحقق تزكيتهم بإص ح ںفوسهم وإص ح مجتمعاتهم؛ يعيںهم ما يشهده عالمںا اليوم
بوصفها
مستقرهمِ ,
ً
من "ثورة ا تصا ت" والمواص ت ,وإمكاںية تفعيل ﱠ
آليات "ا عتماد المتبادل" بين الفواعل الدوليين ,بدي عن
الصراع ,وعن ﱠ
حتميته.
ُ
الم ْقصد؛ ُ
است َ
عين بالمںهج :ا ستقر ّ
ّ
ّ
والتحليلي
,
ائي
وا
,
المحاور
ستںباطي ,في البحث؛ وق ِّس َم إلى
ولتحقيق هذا َ ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ﱠ
الموضوعيةِ ا تيةِ :
ﱠَ
ً
ﱠَ
ّ
وبي ْ
ﱠ
المقدمة :ﱠ
المعںيةِ بالتںاول.
المعرفية,
مںهجية البحث ,واصفة مساحا ِته
نت
ِ
ُ
ُ
ُ
ُ
ﱠ
مںظومة القيم ﱠ
ﱠ
نساںية:
الكلية ,وسمات َها ا
العالمية,
المبحث ا ﱠول لتںاول :مںطلقات
ﱠٌ ﱠٌ
ٌ
ٌ ﱠٌ
ٌ
ںفسية اجتماعية",
ومرشد عالمي ,والمطلب الثاںي :التزكية "قيمة إنساںية
كوںية
المطلب ا ول :التوحيد"قيمة
ﱠٌ
ٌ
ٌ ﱠٌ
ٌ
عالمية؟.
أرضية"" ,ووظيفة
ومستكشف عالمي" .والمطلب الثالث :العمران"قيمة
ِ
المبحث الثاںيَ :
ﱠ
الدعوة وا ِّدعاء :ﱠ
وتضمن مطلبين ,هما:
العالميةِ  ,بين
بںاء
ِ
المطلب ا ﱠول :الخ فة في ا رض مجال تںمية سياسية عالمي ,ﱠ
وتضمن مقصدين:
ﱠ
العالمية:
المقصد ا ﱠول :شمولية حقوق ا نسان,والمسؤولية الجماعية
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المقصد الثاںي :تقسيم ا رض في"الخبرة ا س ميةِ " وحقل الع قات الخارجية.
ُ
المطلب الثاںي :حوار بين عولمة ا ںموذج الغربي ,وعالمية القيم ا نساںية ,واثرها في حقل الع قات الدولية:
وفيه مقصدان:
ُ
الغربي ,وأبعاده ِّ
ّ
ّ
المعرفي
ںموذج
الماد ﱠية:
ا
لمة
المقصد ا ﱠول :عو
ِ
ِ
ّ
ّ
المقصد الثاںي :تںمية الفرد والجماعة ,إلى المستوى
العالمي:
العالمي ,بحسب الواقع
ِ
َ
ﱠ ً
متضمںة خ صة البحث.
والخاتمة,

ُ
ُ
ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﻘﻴﻢ اﻟﻜﻠ َّﻴﺔ ,وﺳﻤﺎ ُﺗ َﻬﺎ
ل :ﻣﻨﻄﻠﻘﺎت اﻟﻌﺎﻟﻤ َّﻴﺔ,
اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻷ َّو ُ
اﻹﻧﺴﺎﻧ َّﻴﺔ:
ﱠ ً
ً ﱠً
ّ
ّ
كلية ,ومقاصد عليا" ,للكون والحياة وا نسان"؛ ممثلة في ث ﱠثيةِ " :التوحيد,
تشكل قيما
ِ
يؤكد"العلواںي"وجود مفاهيمِ ,
ّ
ﱠ
ﱠ َ )(١٢
بكل مفاصلها ,تعدو تلكم الث ثية.
والتزكية ,والعمران"؛ وأن الحياة ِ

ٌ
"ﻗﻴﻤﺔ ﻛﻮﻧ َّﻴ ٌﺔ" ,وﻣﺮﺷ ٌﺪ ﻋﺎﻟﻤﻲٌّ:
ل :اﻟﺘﻮﺣﻴﺪُ
اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷ َّو ُ
ُ
ً
ُ
ً
ﱠً
ً
كوںي ًا ,ﱠ
ومسترشدا ﱠ
لكںه ٌ
مفتقر للتوجيه,
عالميا,
وتأتي هذه المںظومة ,متساوقة مع حقيقة مكاںة ا نسان ,بوصفه فاع
َ
ً
خطاباِّ ,
ُ
الضبط ,وا ستعاںة ,من خارج هذا الكون؛ ولهذا ﱠبد من ﱡ
يؤس ُس
التمس ِك بالقرآن الكريم ,بوصفه
ويحتاج
ً
ً
ُ
لهذه المںظومة؛ ﱠن القرآن المجيد ٌ
يكون ُ
ّ
خطاب ُه عالميا ,مخاطبا
كوںي"
وجود
كتاب كوںي ,و يمكن ِّادعاء ِ
ٍ
"كتاب ٍ
َ ﱠ
ّ
يؤك ُد َها خصائص خطاب القرآن :كالعموم ,والشمول ,في الزمان والمكان ,وا نسان؛ ولهذا جعله
البشرية كل َها؛ ِ
ّ
ً
ً
ُ
تعالى خاتما لكتبه؛ فصار القرآن مهيمںا على
الكتاب ِكل ِه؛ فضمںه ما جاء في الصحف ,والزبور ,والتوراة ,وا ںجيل,
ِ
ﱠ
و ﱠ
سيما ّ
بالتوحيدية؛ ومن دعائم الشريعة ,التي تفضي إلى الحياة الطيبة،
العقيدة ,اموصوفة
مما هو من أساسيات
ِ
ﱠ
للبشريةِ ؛ ) (١٣ويعيںهم على مهمة استخ فهم ,التي بدأت عقب الهبوط إلى ا رض,
بتحقيق الوفاء بالوعد ا لهي,
)(١٤

وتحقيق السعي ,والںجاح في اختبار ا بت ء ,والتوفيق في العودة إلى الجںة.
ﱠ ً
ُ
ً
فمتابعة مںظومة القيم ,ومساراتها ,ووجهتها ,في إطار خطاب مرجعيتها ,ممثلة في القرآن الكريم ,بوصفه خطابا
َ
َ
َ
َ ﱠ
َ
ﱠ
عالمي ًا ,ﱡ
لتتحول مںظومتها إلى ﱠ
ﱠ
ات
الںاس كلهم؛ أعطى للقيم مكاںتها الحاكمة المرشدة الضابطة,
يخص
مقاصديةٍ
كلي ٍ
تأسيسيةٍ حاكمةٍ على ما سواها.
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ً
ﱠ َ َ
حتى بلغ مبلغ
وبد من أن يكون البحث في قضايا التوحيد ,في إطار علم ال م ,الذي فتح أبواب ا خت ف,
ﱠ
تكفير ا خر ,بين المسلمين أںفسهمً ,
بںاء على تفسير مقو تهم فيه محاولة التأسيس صوله ,وما يںبںي عليها؛ رك َز
ً
َ
"العلواںي" على ﱠأن التوحيدَ ,
ﱠ
مخلوقات
العالمية -بحسب ما وصفه-يجعل ا نسان واعيا ,لكوںه من
جاء بالدعوة
ٍ
َ ً
كثيرة ,لها دورها في عوالمها؛ يمںح ا نسان وعيا بمكاںته بين الخ ئق ,وواجبه في استخ ف الكون ,وحمل أماںته,
ٍ
ّ
ُ َ ّ
َ
لجائر
ست ِخ ٍف استعباده ,و
توحيد في أرضه؛ بتحقيق "التساوي ا عتباري" بين الںاس؛ ف يمكن لم
حق َق
و ُلي ِ
ٍ
ﱠً
ﱠ
َ
ﱠٌ
ُ ً
"قوة
خالق ُه وحده؛ و تستعبده
توحيدية؛ ف يعبد إ
ا ستبداد في شؤوںه؛ ولهذا كاںت الدعوة ا س مية دعوة
ﱠٌ
ٌ
ٌ
ُ
ٌ
َ
التوحيد
حزب ,و سواها؛ ) (١٥ومن هںا كان
عظمى" ,و دولة ,و طائفة ,و
محور الرسا ت ,ومبںى
قومية ,و
دعو ِت َها ا ص ﱠ
حيةِ .

)(١٦

َ
ويستجيب لدعوته؛
فتحرير ا نسان ,وتمكيںه من تزكية ںفسه ,ومجتمعه ,تأتي بعد أن يدخل في مجال التوحيد؛
ﱡ ُ
عامر" لقائد جيش الفرس ,بقوله" :لقد ابتعثںا ُ لںخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة
التي ّلخصها
"ربعي بن ٍ
رب العباد ،ومن جور ا ديان إلى عدل ا س م ،ومن ضيق الدںيا إلى سعة الدںيا وا خرة" ).(١٧
ﱠ ﱠ
ُ
َ
ُ
َ
العبادة َ
التوحيد ,يأتي
عماده ,ومبتغاه ,إ أن
والتوحيد ,في مںظومة القيم المقاصدية ,يتجاوز العبادة وإن كاںت
ٌ
ٌ
ﱠً
ٌ
ٌ
لفاعلي ِت ِهُ ,ت َ
ٌ
ﱠ
جاهِّ :ربه,
مهيمن ,على فعل ا نسان ,وهادي
عبادية وقيمة مرشدة وضابط
كثيرة ,فهو حركة
أبعاد
في ٍ
ٍ
وںفسه ومجتمعه ,وبيئته.
ُ
القيم ا خرى تںطلق مںه ,ﱠ
وللتوحيد مكاںته الفضلى ,في مںظومة القيم ,إذ ُ
وتتأس ُس اںعكاسات َها به؛ فالتوحيد
َ
ﱠ
ُ
الكلي َة" ,التي ُ
ُ
المعرفي َة ﱠ
ﱠ
الوجود ,ممثلة" :با ,
حقائق
آفاق َها
يستںد إليها ا س ُم ,وت َح ﱠد ُد
يرسم "الرؤية
ِ
بالںظر إلى ِ
ِ
َ ُ
ُ ّ
معايير التمييز ,بين :ما هو ٌ
ﱠ
َ
صالح مرتضى ,وما هو
الفاعليةِ بيںها ,وتصف
ات
حد ُد مسار ِ
الكون ,وا نسان"؛ والتي ت ِ
ِ
فاسد مرفوض.
ً
ُ
ّ
ُ
فالںظر
التوحيد ,ومن وسا ِئ ِل تفعي ِل ِه ,في ٍآن؛
أدوات إدر ِاك
البشري؛ فالعقل من
وليس التوحيد است با للعقل
ِ
ِ
ِ
ََ
ُ
ّ
ُ
ُُ
َ
ﱡ
حقيقت ُه,
نسان
التوحيد ,الذي يكشف ل
هدي
العقلي واجب إنساںي,
تستلزمه مسؤو ﱠلية ِ
ِ
ِ
بلوغ ِه المعرفة؛ في ِ
ظل ِ
ٌ
َ
ﱠ َ
ُ
ﱠ
لربه ،وأن يعرف صفات ّربه ,ﱡ َ ُ ّ
بحق َ
ٌ ّ
يتعرف على
عباد ِت ِه ،وأن
فيعرف حقيقة ِ
ِ ِ
ںفس ِه ،وأںه مخلوق ,وعبد ِ
وتفرده ِ
َ
َْ ﱠ
الع َق َ
يحل َل ُه ُ
ّ
لهي ,وقد َ
ﱠ
المجر ِد ,عن ا رشاد ا ّ
حار
البشري
العقل
على
,
المستعصية
د
ا رض ,بيئته ومسكںه ,وأن
ِ
ِ
ِ
ً
ً
ﱠ ً
َ
)(١٨
َ
فالتوحيد ,ومحتواه-ممث في الخطاب القرآںي-صار مصدرا للمعرفةِ  ,وباںيا ںموذجه
أمامها الف سفة ,وتاهوا؛
ﱠُ
ﱠُ ﱠُ
َ
المعرفي ,الذي ْ
ﱠ
نسانِّ ,
ّ
بتحديد مجا ِت َها,
الحضاريةِ ,
لمهامه
التوحيدية" ,التي ترشد ا
الكلية
رسمت ُه "الرؤية المعرفية
ِ
ِ
ﱠ
ً
ً
ِ ﱠ َ
إطار :التوحيد ,والتزكية ,والعمران؛ ويتمكن بمراعاتها-بوصفها قيما مرشدة-من التعامل
ووصف آليا ِتها ,التي تأتي في ِ
ّ
ُ
ﱡ
ﱡ
َ
الجهود ,ويحفظ ا وقات؛ ) (١٩ويعيںه على:التفك ِر ,وا سترشاد,
ليوفر
الصحيح ,مع ما يستجد في حاله ,وفي مستقبلهِ ,
ّ
ُّ
ُ
ﱠ
ﱠ
للفاعليةِ  ,بحسب
يؤهل ُه
مںهجيةٍ  ,سليمةٍ في مںطلقا ِت َها ,واضحةٍ في ِكل ﱠيا ِت َها ,معروفةٍ حقائق َها,
والںقد ,والمقايسة؛ بما ِ
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َ
َ
ُ
ْ
ُ
ُ
وإن َ
أمر ٌ
حال معايشتهاٌ ,
والحقائق,
المںطلقات,
يسير ,في هدي تلك ُم
غاب ْت تفصي ت َها؛ فمعرف ُت َها
قواعدها؛
ثابتةٍ
ِ
ِ
ﱠ
)(٢٠
والقواعد ,والمرشدات؛ با حتكام إليها ,الذي يتحق ُق بدوام استحضارها.
ِ
َ
ٌ
َ
َ
جهده العقلي ,ﱠ
"فالتوحيد"قيمةّ ,
ُ
الكوںي َة ,وليخترق حاجز الماور ﱠ
ﱠ
ممتد ًا لي َ
ائيات
مس ا فاق
تؤهل ا نسان ليكون
ِ
ً
َ
مرشدا له ,ﱠ
ﱠ
ںفسه ,ومجتمعه وبيئته.
الكون ,ليكون
الميتافيزيقيةِ  ,بإعاںته على قراءة
حتى في ِ
ِ

ٌ
ُ
"ﻗﻴﻤﺔ إﻧﺴﺎﻧ َّﻴ ٌﺔ :ﻧﻔﺴ َّﻴ ٌﺔ,
اﻟﺘﺰﻛﻴﺔ
اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻲﻧ:
ُ
وﻣﺴﺘﻜﺸ ٌﻒ ﻋﺎﻟﻤﻲٌّ:
ِ
اﺟﺘﻤﺎﻋ َّﻴ ٌﺔ"
وهي القيمة الثاںية ,التي ﱠ
تتأسس على التوحيد ,ولها أثرها في ترشيد الحياة ا نساںية ,إذا روعيت ,با ںط ق ںحو
ُ ً
ومشاه ِد َها ,وما فيها من مرشدات ,ذكرها البحث آںفا.
فهمها ,وتشغيلها ,من تلك الرؤية المعرفية الكوںية,
ِ
َ
ُ
ﱠ ُ
َ
ﱠ
ُ
ويتحق ُق ُ
َ
ُ
ںماؤها,
ںفس-بالتزكية ط ْه َر َها,
ںفس ,وتهذيبها ,وتعليمها ,فيتحصل-ل ِ
والتزكية ت مس د تها :تكميل ا ِ
ُ
)ُ (٢١
ّ
ﱡ
و"للتصور ا س ّ
والمجتمع,
نسان
ا
موافقة
ه:
ودليل
والزلل؛
,
والخلل
,
والعيوب
,
والقصور
,
الںواقص
:
كل
مي",
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
عن ِ
ِ
ﱠً
ً
ُ
ﱠُ ّ ُ
ُ
ُ
ً ﱠً
الذي ﱠح ﱠد َد ْت َ
قيميا,
عبادية ,ومرشدا
بالتوحيد :حركة
الكل ﱠية ا س ﱠمية"؛ واںضباط ا ںفس
أبعاد ُه "الرؤية المعرفية ِ
ِ
ً
ً
ّ
يصدر ُ
ُ
عںه.
وكل ما
وضابطا حاكما ,لفعل ا نسانِ ,
ْ َ
ً
ً
ً ﱡ
)(٢٢
ساق ُ
َ
للںاس مث  ,ثار التزكيةِ  ,ومثا لتحق ِق َها ,وتبياںا لمںهجها ,ومقتضياتها.
ولقد
تعالى ِ
ُُ َْ ُ
ُ
ُ
ومجال ُ
ُ
نسان بمرجعيةٍ ﱠ
ُ
علميةٍ  ,وبمںهج ّ
ﱡ
ا
ط
ب
ر
ه
ووظيفت
,
نساںي
ا
العقل
ه
العلم,
علمي ,في وعيه,
فقوام التزكيةِ
ِ
ٍ
ٍ
ً
َ
َ
ﱠ
ليثمر َ
اكتس َب ُه ,من عوامل َر ْفع اله َممِّ ,
مصغ ًرا في ذا ِت ِه ,فاع ً في ما َ
وسعيه؛ َ
ليؤدي وظيف َت ُه
تںميت ُه؛ ليكون عالما
ِ ِ ِ
ﱠَ ّ
ﱠ )(٢٣
ﱠ
ﱠ
والتزكويةِ  ,والعمراںية.
التوحيديةِ ,
بكل اتجاهاتها:
العالميةِ ,
ﱠُ
ُ
ً
ُْ
ّ
بخضوع ِه ِله ِه ِّرب ِه ,و يرتضي غير ذلك
التوحيدي"-إنساںاَ ,ي ْس َع ُد
المبنية على "التصور ا س ميوتث ِم ُر التزكية
ِ
ً َ
َ
َ
وبمجتم ِع ِه ,وببيئ ِت ِه ,وفقا لذ ِلك
بخالق ِه,
ِ
حال تزكيةٍ  ,إذا رسم ع قا ِت ِه ِ
لںفسه ,و يرتضيه لغيره؛ ويكون ا نسان في ِ
َ
َ
)(٢٤
ﱡ
استبداد بشؤوِں ِه ,ودون است ٍب لحقوقه.
استعباد ل ُه ,و
التصو ِر؛ من غير
ٍ
ٍ
ُ ﱠَ
َ
جتماعيةِ " ,ﱠ
ﱠ
لتںطلق
فأه ْلت ُه لرؤيةِ آيا ِتهما,
نسان الغوص لمعرفة "أعماقه الںفسية"" ,والظواهر ا
سهل ْت ل
"فالتزكية"
ِ
به ُت َ
ﱠ
العالميةِ .
جاه
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ٌ
ٌ
ووﻇﻴﻔﺔ ﻋﺎﻟﻤ َّﻴ ٌﺔ:
"ﻗﻴﻤﺔ أرﺿ َّﻴ ٌﺔ"
اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ :اﻟﻌﻤﺮان
ُ
َ
َ
َ
ّ َ
ُ
َ
َ
ّ
ﱠ
المقاصديةِ "؛ ليكون العمران الركيزة الثاںية
د"العلواںي"أهم ﱠية "العمران" ,بوصفه القيمة الثالثة" ,لث ثية القيم
يؤك
ِ
ِ
ً
رضي ,الذي ُ
بوصفها َ
َ
ﱠ
يسكں ُه ُ
ﱠ
الںاس ,وقد
البيت ا
لفاعليةِ التوحيد ,في صياںةِ البيئة,
للتوحيد ,بعد التزكية؛ ومجا
ﱠ
استخل ُفوا فيها ,ﱠ
ُ
المقاب ِل-لهم ,وكل ما فيها.
وسخ َر َها-في
ِ
ِ
ُ
ﱠ
اثںين:
ات
ومن أمار ِ
"تفعيل العمر ِان" ,صياںة ا ِ
ِ
رض ,ويكون باتجاهين إص حي ِين ِ
ُ
ً
بيتا ,ﱠبد أن َ
يؤتي إص ُح َها ,بلوازم الخ فةِ  ,من :ا ستقر ِار,
ا ﱠول :إص ُح شأ ِں َها ,فيما ﱠيتصل با رض ,بوصفها
ستمتاع.
وا
ِ

)(٢٥

ً
ﱠ ً
َ ﱡ
ّ
وجهته-مت ِج َها :إلى تعالى ,أو إلى الںفس والمجتمع ,مںضبطا
إنساںي-مهما اختلفت
فعل
الثاںي :أن يكون كل ٍ
ٍ
ُ
ً
َ ََُُ
ُ
الجر" في"يفيد
بالص ح؛ فيكون الص ح فيها ,وصفا ل ِ
رض ,ميدان فاعليةِ ا نسان الخليفةِ  ,المرتضى عمله؛ فحرف ّ ِ
ﱠَ
ﱡ ﱠ ً
َ َ
ُ
ّ
يستوجب أن يكون الفعل العمر
الظرفية ,و
ںمي ُز بين ںوعين من العمران:
اںي متجها ل ِ
رض وحدها ,ما يجعلںا ِ
ُّ َ
 .١عمر ٌان ﱠمت ٌ
تلبية َ
جه َ
ﱠ
ﱠ
التحتيةِ ,
المدںية ,كالبںى
الںاس ,ل ستقرار وا ستمتاع ,ولمظاهر
يوفر
ںحو
حاجةِ
المسك ِنِ ,
ِ
ِ
ّ
ّ
للںاس حاجا ِتهم.
لكل ما ِ
يوفر ِ
والمساكن ,و ِ
ﱠً ﱠ ً
ً
ُ
 .٢عمر ٌان ﱠمت ٌ
ّ )(٢٦
جهة إلى ّ
العلو
مت
,
ة
عبادي
حركة
بوصفه
التوحيد
ومںه
سواه؛
ما
وإلى
ذلك,
إلى
جه
ا
لهي؛
ِ
ِ
ﱠ ُّ
ُ
ﱠ
يوفر له
المدںيةِ  ,ما يصون بںاء ا
ومن أمثلةِ الصںف الثاںي من العمر ِان ,الذي ﱠيتجه إلى تشييد
نسان ,مما ِ
ِ
ََ
َ
ﱠ
الصحةِ  ,وا جهزة ا ﱠ
مںيةِ  ,وسواها.
أمںه ,ويحفظ له حيات ُه ,كمؤسسات
صياںة ِ
ً
َ
َ
ﱠ
أثار استغر َ
ُ
يتحقق العمر ُان ﱡكله؛ بعد أن َ
اختيار تعالى ا نسان خليفة في
اب الم ئكةِ  ,وتساؤل ُهم,
وبذلك
ُ
)(٢٧
ا رض ,وما قد يكون من ا فساد فيها.
ً
ُ ﱠ
ويذكر؛ أن في ا ية تںويها ,للتوحيد ,بقوله) :وںحن نسبح بحمدك وںقدس لك( ,وللتزكية ,بذكر مخالفتها من
ً
َ
ُ
ّ
)يفسد فيها( ,وكذلك َ
ذكر الخليفة ,د لة
ضد ِه بقوله:
القتل ,بقوله) :ويسفك الدماء( ,بعد أن ِّںوه إلى العمران ,بذكر ِ
ً
ٌ
نسان من تفعيل القيم وا ںضباط بها ,بحسب قوله) :إںي جاعل في ا رض خليفة( ,وما فيها من
على إمكاںيةِ ا
ِ
ُ
َ
َ
َ
طمئںان ,ﱠ
ّ
والثواب عليه.
الصالح,
لمحبةِ تعالى العمل
لهي" ,يبعث ل
نسان ,بذكر
عون تعالى ل
ِ
ِ
ِ
"الجعل ا ِ
وصار "العمر ُان" من ّ
َ
ّ
ّ
رضي" ,بعمراںه,
العالمي" ,القادر على بںاء لوازم استقراره ,في "المجال ا
نسان
مؤه ِت "ا
ِ
ِ
ِ
ِ
بتحويله كت ً ﱠ
صماء متراتبة.
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اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻲﻧ :ﺑﻨﺎ ُء اﻟﻌﺎﻟﻤ َّﻴﺔِ ,ﺑﻴﻦ اﻟﺪﻋﻮ ِة واﻻدِّﻋﺎء:
ﱠً
ً
َ
ﱠ
ﱠ
العالميةِ ,
العالميةِ  ,في إبراز سمات
تطبيقية ,ثر تفعيل مںظومة القيم
ُيراد من هذا المبحث ,أن يكون معالجة
ُ
تضم َں ُه ُ
العالمي ,وهو القرآن الكريم ,فيما ﱠ
العالمي ,الذي ﱠ
ﱡ
ﱡ
خطابه ,الذي
مرجعه
تضمںه
التي جاء بها ا س ُم ومںهجه
ﱠ
ﱠَ ﱠ
ُ
ﱡ
ات ,ومن حركةٍ ,
يخص
مات ,ومن حوار ٍ
البشرية كل َها ,مسلمين ,وآخرين؛ وأن يكون المبحث ,وما احتواه من مسل ٍ
ُ
َ ﱠ ً
ً
قات ,بين الںاس ,تراعي القيم ,وتحفظ ا َ
مسك َں ُه ْم الكبير ,ممث
ںفس ,وترعى المصا ِل َح ,وتصون ِ
نسج ع ٍ
ِ
دلي على ِ
ُ
ّ
ﱠ
في ا رض ,وتحفظ َ
وتحق ُق امتدادها ,من غير التلويح بالفتك بهم ,بما صںعته البشرية ,من
بقاء الجماعة
البشريةِ ِ ,
ِ
َ
ْ
وإخضاع
والسعي لعولمته؛ بإخضاع المںافسين,
أسلحة الدمار الشامل؛ والتي صارت من أدوات فرض أںموذ ِج َها,
ِ
ِ
ً
ً )(٢٨
إراداتهم إلى إراد ِت ِه ,إجبارا اختيارا.
ً
ُ
و ْلم ْ
ﱠ
ُ
ُ
بداع ,أو
ا
من
تطبيقها-ضربا
لة
و
عليها-بمحا
ںفتاح
ل
والسعي
بها,
والتفكير
,
العالمي
إلى
الدعوة
تكن
ةِ
ِ
َ ُ
ا بتداع ,في عالم َںا ,الذي ںعيش فيه اليوم؛ ْ
فقد ﱠاد َع ْت حضار ٌ
ﱠ
تأريخ
عصور
ف
اخت
ںموذجها,على
أ
عالمية
ات
ِ
ِ
ِ
َ
َ
أخضعتهُ
ْ
ْ
ْ
ﱠ
ﱠ
"فيض القو ِة"؛ ولما وصلت إليه من آفاق الهيمںةِ  ,على ما حولها من أرض ,وما
البشريةِ ؛ ںتيجة ما بلغته من ِ
ُْ
ﱠ
دول لهيمںة إرادتها.
لقو ِتها من بحار؛ وما أتبعته من ٍ
ُ
والمقصود بذلك حضارتان:

)(٢٩

ّ
ﱠ
َ
للعالميةِ ,
المتطلعة
العالميةِ  ,بوصفها ﱠأول المحاو ت
ا ولى :الحضارة الهيلينية-:في"عهد ا غريق""-بسعيها إلى
ِ
ً
ّ
سكںدر
ا
ت
بمحاو
بدءا
واستتباع ِه؛
العالم لحكمها,
المقدوںي ٣٢٣ -٣٥٦) ,ق.م(.
ِ
بإخضاع ِ
ِ
ِ
َ
ُ
ﱠ ْ ﱠَ
ْ
الثاںية :الحضارة الروماںية ,التي أعقبت الهيلينية ,مںذ العام ) ٢٠١ق.م( ,التي ألهت القوة ,وأخضعت آلهتها
ﱠ
ّ ّ
ﱠ
حتى َ
وثںيتها ,ﱠ
تتخل عن ﱠ
بعد َتد ﱡي ِں َ
ﱠ
"أںموذج
من
دتا
ل
و
ت
الحضارتين,
و
؛
بالمسيحي
ا
ه
"للصراع" ,ولم
معرفي ِكل ّ ٍي",
ةِ
ِ
ٍ
َ
ً
ﱡ
وتصور ا نسان بوصفه آلة ,يمكن امت كها ,واستغ لها ,في إطار التطلع "للتراكم ّ
يؤسس للرؤية الكوںية ,ﱡ
المادي"
المنشود مںهما؛ والحضارتان ٌ
عمق "للحضارة الغربية المعاصرة" ,ﱠ
وبر َرتا محاولةِ عولمتة أںموذجها.
ً
ُ
َ
ُ
ُ
ﱠ ُ ّ
وتصف ُه ْم ,بما ُي ُ
للخلط ,و يقبل مںها ,ما يخالف التںزيل,
تيح مجا
مقصودي رسا ِت َها,
حد ُد
ِ
ﱠأما ا ديان ,فإںها ت ِ
ِ
ً
ُ
ﱠ
مںاه َج َها.
بوصفه تعبيرا عن ا رادة
ِ
الشرعيةِ  ,بما يطابق ِ
ً ﱠ ََ ﱠ
ُ
ْ ّ ْ
عموم َها:
يات-إجما
بينتا أن الرسا ِت ,في ِبأقوام َها؛ ) (٣٠وا ِ
فلقد ُح ِد َدت الرسا ت ِ
ُ
ً
ُ
تخالط َها ﱠ
شرعيةٍ ﱠ
ادة ﱠ
ادة ُ
الر ُس ِل ,عليهم الص ة والس م.
حتى إر
إلهيةٍ ,
ﱠأو  :تأتي بإر ٍ
َ
ً ﱠ ّ
ّ
َ
لكل رسالةٍ َ
ومقصود َها من الںاس بحسب تلك ا رادة ا ﱠ
تحد ُد آفاقها ,ومساحا ِت َها
وجه َت َها,
لهيةِ  ,التي ِ
ِ
ثاںيا :أن ِ
كذلك.
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ً
ََﱠ
ﱠً ْ ّ
ً ﱠ
َ
كل مںها ما ُتص ِل ُح ُه ,ﱠ
مما خرج عن مںظومة القيم ,وتفل َت عن
ثالثا :أن الرسا ت جاء ِ
ت-إجما -إص حية؛ إذ ِل ٍ
ً ﱠً
ً
َُ َ
ﱠ
عامة,
الزوجيةِ " ,ومںها شاملة
يتجاوز أصل
بعيں ِه" ,كإخسار الميزان" ,أو "إتيان ما
ضوابطها؛ فمںها ما يعا ِل ُج أمرا ِ
ً
َ
ُ
ُ
ﱠً ُ
فواصل الزمان والمكان ,ﱡ
عالميا ,خ ﱠص ْت به دعوة ا س ِم,
وتعد َد ا نسان؛ بوصفه أںموذجا
تتجاوز قدرة إص حه
ُ
ّ
القرآںي.
وخطابها
ِ
ُ
ُ َ
َ
ْ
ﱡ
العالمي ﱠ ٌ  ,عليه وعليهما الص ة
وقد أرسل موسى ,ومن بعده عيسى ,إلى بںي إسرائيل؛ في حين أ ْر ِسل الرسول
ّ
ً ُ ﱠً
ُ
ادة ﱠ
سريا ,كرسالة آدم في أه ِل ِه ,أو
شرعيةٍ  ,يوافقها َم ْں َه ُج ُه؛ فيكون مںهجا أ
والس م ,إلى العالم ِكله؛ ) (٣١بحسب إر ٍ
ُ
ﱠً
ﱠً
ً ﱠً
عالميا وهي رسالة ﱠ  ,عليهم الص ة
أمميا مة بںي إسرائيل موسى ,أو
قوميا كبعثةِ لوط ,وهود وسواهما ,أو
مںهجا
ﱠً
َ
َ
رسالت ِه.
والس م؛ و رسالة
عالمية سوى ِ

ُ
ﻣﺠﺎل ﺗﻨﻤﻴ ٍﺔ ﺳﻴﺎﺳ َّﻴ ٍﺔ ﻋﺎﻟﻤ َّﻴﺔٍ:
اﻟﺨﻼﻓﺔ ﻲﻓ اﻷرض,
ل:
ُ
اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷ َّو ُ
ﱠً
ً
ُ
ْ
ﱠَ
ّ
ً ًَ
ُ
يمكن
لمفكريها وأع مها؛ إذ
معرفية ,للكثير من
فكريا ,ومساحة
شكل ْت الخ فة في ا رض مںطلقا
علماء ا ﱠمةِ  ,و ِ
ِ
ﱠ
َ
تخص بںي َقات ﱡ
حقائق-فض ً عن ﱡ
ﱡ
الممتد ِة ,على
آدم ,في حياتهم
الوصول إلى
تصور
قيم ,أو ع ٍ
تصور ٍ
ِ
ات ,وعن ٍ
ّ
ُ
ا ولى ,ومهبطهم؛ و ْلم ْ
تبتعد عن ذلك مںاهج التںزيل ,المعتبرة
غير
من
ها,
كل
الرجوع إلى بدايات الخليقةِ
ا رض ِ
ِ ِِ
ِ
في الدياںات السماويةِ  ,التي ْ
ﱠ
نساںيةِ  ,في إطار ِ"س ِفر التكوين" ).(٣٢
عںيت بالنشأة ا
ً
ّ
ُ
ّ
نساںي إلى ا رض؛
الهبوط ا
مقاصد
يبر ُر ُه
ِ
وا مر ا برز من ِاتخاذ الخ فةِ مںطلقا لمعالجةِ قضايا ا نسانِ ّ ,
ِ
ً
َ
َ
عقابا في ظاهره؛ ﱠ
َ
لكںها ﱠ
ّ
مستقره ا
لتصلح ا نسان وشؤوں ُه ,في
يرش ُد ُه
رضي؛ وإن َب َد ْت
تتضم ُن مر َاد ِ مںه ,وما ِ
ِّ
ِ
َ
ّ )(٣٣
المقاص ِد ِكلها.
إلى تلك
ِ
ّ
ُ
َ
َ
ُ
َ
َ
ﱠ
العالميةِ َ ,
ّ
وباںي
شخص
الكوںي؛ وليكون ا نسان
المؤث َر
فالخ فة ,مجال تںميةٍ ا نسان وترقيته؛ ليكون الفاعل ِ
َ ُ
ّ ً
ً
ُ
ّ
ﱡ
جاء قول "الشيخ أبي
ترقيا في حقيقته (٣٤) ,وفي هذا السياق,
حضارِتها؛ فيكون الهبوط ا
جاه ِهِ ,
نساںي ,هبوطا في ِات ِ
َّ
ﱠ
َُ
ُ َ
ليكمله" ).(٣٥
رض ِ
ليںق َصه ,وإںما أںزله إلى ا رض ِ
الحسن الشاذلي"" :و ِ ما أںزل آدم إلى ا ِ

ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ,واﻟﻤﺴﺆوﻟ َّﻴ ُﺔ اﻟﺠﻤﺎﻋ َّﻴ ُﺔ
اﻟﻤﻘﺼﺪُ اﻷ َّول :ﺷﻤﻮﻟ َّﻴ ُﺔ
ِ
ِ
اﻟﻌﺎﻟﻤ َّﻴ ُﺔ:
ُ
ُ
ّ
َ
ُ
ﱠ
ﱠ
تتأك ُد الجماعية ,ويترتب عليها ا شارة المستںبطة,
لضرورة تكامل الجماعة البشرية ,على ا رض ِكلها ,دون تمييز
ِ
َ
ﱠُ
ُ
ّ
أو استثںاء ,وهو ٌ
وتعالج القضايا ,التي
خلق ا نسان,
أمر يتحقق ,بغير إقامةِ ع قات إنساںية بينيةٍ ِ ,تلبي مقاصد ِ
َ
َ
ُ
ُ
طمئںان ,وا َ
هبوطه ,إلى ا رض؛ بما ُ
ستقامة ,التي ُ
من ,وا ستقر َار.
تثمر :ا
ينتج ا
يفرز َها
ُ )(٣٦
ومن أبرز ما ُ
تشير إليه الخ فة:
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ً
ً ﱠ
َ
ﱠ
الجماعيةِ ,
أو  :أن الهابطين ل رض ,موصوفون بكوںهم "جمعا" ,في مواضع؛ تعںي ا شارة إلى المسؤو ﱠليةِ
الجماعيةِ  ,للںاس ِّكلهمّ ,
تںو ِعهم ,ﱡ
بغض الںظر عن ﱡ
ﱠ
ﱠ
مسلم ِه ْ
وغيرهم.
,
م
ںهم,
وتدي
الجماعية ,والحقوق
والمشاركةِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ ﱠ
ً
َ
) (٣٧ﱠ
ّ
ُ
ّ
يؤك ُد ُ
يوض ُ
ُ
الجمع (٣٨) ,والوصف "جميعا" ,التي يلتقي
ضمير
ه
بما
,
لون
و
مشم
هم,
كل
الںاس
أن
سبق,
ما
ح
ِ
ِ
ِ
َ
َ
عںد َها ُ
مجتمعين ,في أمرين:
الںاس
 .١الهبوط إلى ا رض.
ً )(٣٩
ﱠ
الموج ِه إليهم؛ بشمولهم بخطاب آدم ,أو بخطابهم مباشرة.
 .٢خطاب
ﱠً
ً
ً
ً
ً
َ
ُ
مستقرا لهم
بالمسكن ,ليكون
ومسك َںا جديدا لهم؛ فهم مشتركون
ثاںيا :وصف ا رض ,مجا لهبوط ا نسان,
ِ
ِ
ّ
ﱡ
ُ ﱠ
عدمه؛ فالںاس إذن:
معيار ا يمان ,وتحق ِق ِه ,من ِ
وفق ِ
ِكلهم أجمعين؛ وقبل أن يصںفوا ,على ِ
 .١مشتركون في سكن ا رض.
َ
 .٢ومشتركون في ﱠ
مقص َد الهبوط ,وحقيق َته.
مهمةِ ا بت ء ,وهو ِ
ﱠ ٌ
ً
ُ
ںازل من ّ
ثالثا :وصف مںهج الهدى ,بأںه
العلو ,من
ِ

ّ
يؤك ُد:
تعالى؛ دون سواهِ (٤٠) ,

ّ
ُ
َ
َ
واجب الجماعة البشرية ,بحسب
استثںاء -مںهج الهدى ,ويكون من
فرز أو
 .١ضرورة
ِ
تبليغ الںاس ِكلهم -دوںما ٍ
ِْ
َ
ُ
قوله) :ف ِإ ﱠما َيأ ِت َي ﱠںكم ِّم ِّںي ُه ًدى(.
ﱠَ
ُ ً ﱠً
َ ُ ّ
ﱠ
ﱡ
والتدين" بحسب قوله
"حرية ا ختيار,
فرد
لكل ٍ
 .٢أن تكون ا ستقامة شأںا فرديا ,في إطار الجماعة ,يضمن ِ
َ)ف َمن َتب َع ُه َد َ
اي( ,في إطار مسؤو ﱠليتهم عليها ,وارتباط ذلك ا ختيار بعواقبه ,في الدںيا وا خرة؛ بحسب قوله
ِ
ََ َ ْ ٌ َ َْ ْ ََ ُ ْ َ ْ َُ َ
)ف خوف علي ِهم و هم يحزںون(.
ً
ُ
رابعا :من أبرز حقوق ا نسان ,والتي ت ﱡعد من لوازم إقامة الخ فة في ا رض؛ ) (٤١وهي من مجا ت ا بت ء
إطار ا تي:
فيها؛ بل من لوازم ا ستقامة ,في ِ
ﱠ ّ
ّ
رضي للجماعةِ ا
نساںيةِ ِكلها.
 .١ضمان ا ستقرار ا
ِ
ّ )(٤٢
البشري.
 .٢ضمان ا ستمتاع ,بما في ا رض من لوازم البقاء ,ومن دواعي ا ںتشار
ِ
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اﻷرض ﻲﻓ"اﻟﺨﺒﺮ ِة اﻹﺳﻼﻣﻴﺔِ",
ِ
ﺗﻘﺴﻴﻢ
اﻟﻤﻘﺼﺪ اﻟﺜﺎﻲﻧ:
ُ
وﺣﻘﻞ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ:
ِ
ّ
القفال (٤٣) ,ر ُ
يشير "العلواںي" إلى ﱠأن "ا َ
ُ
العلماء ,في ﱠ
ُ
قضيةِ تقسيم
أيه فيما قاله
مام الفخر الرازي" ,قد ںقل عن
ً
ّ
ﱠ
ا رض ,إلى" :دار حرب"" (٤٤) ,ودار إس م"" (٤٥) ,ودار عهد" (٤٦) ,وأںه ْلم َي ُع ْد مقبو ؛ وا ولى ,تقسيم ا رض ِكلها,
إلى دارين" :دار إس م"" ,ودار دعوة" ,أو تقسيمها إلى" :دار إجابة"" ,ودار دعوة"؛ ويمكن-إذن-استبدال تقسيم
تخص المسلمين ,ﱠ
"وأمةٍ غير مسلمة" ,إلى دارين ,هما :ﱠ
"أمةٍ مسلمةٍ " ,ﱠ
الںاس ,إلى ﱠ
"وأمة دعوة" ﱡ
"أمة إجابة" ﱡ
تخص
ً
ﱠ
أقرب إلى ُأصول ا س م ,ﱡ
ُ
ُ
"الشاشي" ,في قوله هذا ُ
ّ
وأقرب من غيره,
وأشد التصاقا,
ويعتقد "العلواںي" أن
غيرهم؛
ِ
ِ
)(٤٧
ﱠ
العالميةِ  ,وإدراك لوازمها ,وتحديد واجبات المعںيين بحمل خطابها.
في فهم
َ
ُ
وأكثر المعاصرين ,من العلماء ,ﱠ
حتى القيادات السياسية ,التي تجهل حقيقة "عالمية ا س م" ,أو تتجاهلها,
ﱠَ
َ
ﱠ
وفاعلي َت ُه-في مواقعها الجغرافية ,التيوتحب َس ُه
أو تعجز دون السعي لتحقيقها ,وهي لهذا؛ تحصر ا س م وفاعليتهِ ,
ﱡ
مثل :ا قليمية ,والتأريخية ,والعرقية؛ وهم بذلك لم يںفكوا عن تقسيم الںاس
تستںد إلى الخصوصيات المغلقة ,من ِ
وا رض إلى دار إس م ودار حرب ,وشرق ,وغرب؛ ّ
وغربيين؛ بل ﱠ
صں ْ
ّ
ّ
فت َ
الںاس في
شرقيين,
ِ
ِ
وتصںف الںاس بينِ :
َ
)(٤٨
َ
ّ
اب.
المستوى
القطري ,إلى أعر ٍاق ,ومذاهب ,وطوائف ,وأحز ٍ
ِ
ً
َ
ﱠ ٌ ﱠ
ﱠ
وأك ْ
مقدرة ,أن ل ﱠمةِ ع قا ِتها الخارجية ,التي يمكن حصرها بوصفها دولية؛ تںحصر في
دت دراسات كثيرة
َ
التعامل بين دولةٍ وأخرى؛ بل آفاق الع قات الخارجية ل مة المسلمةِ أوسع من ذلك ,لت مس ا فاق العالمية,
ﱠ
َ
)(٤٩
إنسان.
والمقاصد ا نساںية؛ ف تںحصر
بمكان ,وتخاطب كل ٍ
ٍ
المعںيين بالدراسات ا ستشراقية ,و ﱠ
ّ
ُ
سيما المعںيين بدراسةِ "تاريخ ا س م" ,من الغربيين؛
الكثير من
يرفض
ِ
ﱠً
ّ َ
ّ
َ
مبنية ,على
امتدادات
ويعدوں َها
وجود سمةٍ عالميةٍ  ,ت ُزم ا س َم ومںهجه,
عاء-
بحسب زعمهمِ -
ٍ
يرفضون فكرة ِاد ِ
ّ
ُ
ّ
العالمية ,وَل ْم ُ
ﱠ
وأن ﱠ
يأم ْر ُه بالقرآن بها,
الںبي ﱠ  ,عليه الص ة والس مْ ,لم يكن يتطلع إلى بلوغ
اجتهادات الصحابة,
ِ
)(٥٠

على وفق زعمهم.
ٌ
َ
ً
ذلك ,فقد ﱠ
العالمية؛ يعںي َ
جيوش كبرى ,لحركةِ ا ﱠمةِ  ,التي ُ
ﱠ
رفض
تدفع َها إليها ,دعوتهم
تصد ْت
وزيادة على
َ
ً
ﱠ ﱠ
وع ﱡد َ
الدعوةَ ,
وها قتا  ,يںدفع إليه المسلمون ,برغبتهم بتحقيق مصالحهم ,وأن كل
كثيرة ,ا ستجابة لتلك
شعوب
ِ
ٍ
ٍ
ُ
مزيد من القوة,
حركةٍ على المستوى العالمي والدولي-سواء مة ا س م ,أو لسواها من ا مم-تكون ستحواذ ٍ
والمںفعة.
ّ
ويؤك ُد ُ
ِّ
ﱡ
المتخصصين في الع قات الدولية ا س مية ,على عدم ِ ّ
ّ
الديار،
ںص
بعض
ِ
وجود ٍ
تشريعي ,يخص تقسيم ِ
ٍ
)(٥١
أدبيات التراث ,فيما ﱠ
ﱠ
خص الفكر ا س مي ,والتطبيق العملي.
استمر في
لواقع,
إطار
ِ
وإںما يأتي ذلك ,في ِ
ٍ
تصوير ٍ
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ً
ﱠ
ُّ
ّ
مي ,أو الفقه ا س مي؛
رض إلى
ِ
ويؤكد بعضهم أن تقسيم ا ِ
ٍ
الديار ,لم يكن بدعا من المعںيين بالفكر ا س ِ
ُ
ْ
فقد ُ
عرفه الرومان ,بتقسيم الديار قبل المسلمين على" :دار الوطںيين"" ,ودار ا جاںب أو ا عداء"" ،ودار
المعاهدين.

)(٥٢

ُ
َ
ً
ً
اث ا س ﱡ
مي ,تصںيفا ث ﱠثيا للديار ,يخالف التصںيف السابق؛ فمعيار التصںيف المختلف ,يقوم
وقد عرف التر
الديارَ :
اتيجي؛ فكاںت ُ
ّ
"دار إس ٍم"" ,ودار كفر أو حرب"" ,ودار عهد"؛ وهو مختلف عن التقسيم
على ٍ
معيار إستر ٍ
ً
ُ
)(٥٣
ُ
ﱠ
َ
داري :ا س م ,والكفر.
"الفقهي" إذا صح الوصف ,الذي يعد معيار"حاكمية الشريعةِ " فاص بين ٍ
َ
مي المعاصر؛ ْقد ﱠ
وغياب ُ
ّ
ّ
تسب َب في اخت ل بںاء المںهجية ,وتشويهها؛ ما أفرز
البعد
العالمي ,عن العقل ا س ِ
ِ
ُ
َ
ْ
ُ
َ
فكاںت هذه العلل,
التجاو ِز ,من غير استيعاب"؛
"وفكر
المقارںات",
"وفكر
المقاربات",
كفكر
ِ
ِ
ِ
ِ
نشوء بدائل دخيلةٍ ِ ,
)(٥٤
ّ
مي المعاصر".
من
ِ
سمات "الفكر ا س ِ
ُ
ٌ
ُ
ٌ
ٌ
الدار-في د لت َها -هي ٌ
أرضُ ,
تسكں َها جماعة غفيرة من الںاس ,فينشأ عليها مجتمعهم؛ ود لة الدار قريبة من
ِ
َ
ُ
ٌ
يخضع لسلطةٍ َما
"إقليم
د لةِ ا قليم ,في "المفهوم السياسي" في أيسر معاںيه ,بوصفه من عںاصر الدولةِ  ,فالدار:
َ )(٥٥
ُ
تحكم ُهُ ,
وتدير شؤوںه.
ِف ِيه"
ﱡ َ
جاء به ُ
الفقهاء ا ج ﱠ ُ
ُ
أمر َ
ُ
وتقسيم الديار ٌ
واقع الع قةِ  ,بين المسلمين
إلى
يںظرون
وهم
,
ء
وهم
به,
ون
الفقه ,والمعںي
ِ
ُ
َ
ّ
التعبير عن "الموقف
الديار-بالضرورة
لوصفه وبيا ِں ِه
وغيره ْم,
القرآںي" من ذلك ,و ﱠيتصل
ِ
ِ
ِ
وتفسيره ,و يعںي-تقسيم ِ
ِ
ُ
ﱡ
القرآںي" المسلمين إليها ,و
"الخطاب
بمقاصده ,من بںاء الع قات الخارجية ل مة ,و هو من ا مور التي َو ﱠج َه
ِ
َ
يخص التعامل مع غير المسلمين ,ﱠ
َ
أوجب ا خذ بها؛ ففيما ﱡ
حد َد قاعدتين؛ ) (٥٦وفيها د ٌت ,أبرزها:
َ
لكن؛ بشرط اںقطاع الموا ة ْ
للمسلمين ,في الع قة بغيرهم؛ وبجواز ّبر ِه ْمْ ,
َ
ّ .١
عں ُه ْم.
تبيںان الرخصة
ِ
ِ
ِ
ِ
ُ
ً
ﱠ
ُ
ّ
السلم",
تبين أص من أصول الع قة بغير المسلمين ,وتؤسس لها ,على "مبدإ
ِ
 .٢ويراها الباحث؛ أںها ِ
ْ ُّ
يمثلها ,من
"والمشاركةِ "" ,والتعاون" ,على مستوى "الع قات الخارجية" "ل مة المسلمة"؛ ) (٥٨أو من ِ
ً
ً
ﱠ ّ ً
)(٥٩
أقل ﱠية ,وسواها.
التںظيمات ا خرى ,دولة كاںت ,أو حركة ,أو حتى ِ
)(٥٧

اﻟﻘﻴﻢ
اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻲﻧ :ﺣﻮارٌ ﺑﻴﻦ :ﻋﻮﻟﻤ ِﺔ اﻷﻧﻤﻮذج اﻟﻐﺮ ﻲﺑِّ ,وﻋﺎﻟﻤ َّﻴ ِﺔ
ِ
ُ
اﻹﻧﺴﺎﻧ َّﻴﺔ ,وأﺛﺮﻫﺎ ﻲﻓ ﺣﻘﻞ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ:
ﱠً
ً
ﱠً
)ً (٦٠
ّ
المعںي ُة ﱡ
ﱠ
واقعية؛ بروز حاجةٍ ستيعاب فواعل,
معرفيا ,ومجا
بتطور الع قات الدوليةِ  :حق
تؤك ُد الدراسات
ِ
َ
َ
ﱠ
ّ
تهد ُد كياںها ,وتستهدف سيادتها؛ وهو أمر أك َد الحاجة ,لتںاول قضايا ,من مثل:
تقف عںد الدولةِ القومية؛ بل ِ
ً
ّأو  :القوى التي تدفع للتحو ت في الع قت الدولية ,وفي وجود "الدولة القومية" ںفسها.
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ُ
ً
ثاںيا :كيف ﱠأث ْ
رت "العالمية" ,في سيادة "الدولة القومية ,وسلطاںها؟
ثالثا :آثار تلكم التحو ت ,في "الںظام الدولي" ,في إرساء الس م والتعاون ,أو تأجيج الصراع والتںافس.
ﱠُ
ﱠُ
ُ
ُ
"ںماذج استفز ﱠ
َ
"المثال ا س ّ
تستںهض المكںوںات,
ازيةٍ ",
معهودة" ,تتمثل في وجود
ة
تعود فاعلي
مي" ,إلى ُ"س ﱠںةٍ
ٍ
ِ
ِ
مما ﱠ
قيم ,ومقاصد ,وخصائص ,وضوابط ,ومرشدات ,وسواها ؛ ﱠ
التي يحتويها "المثال ا س ﱡ
تضم َں ْت ُه
مي",منٍ :
ﱠُ
ً
ّ
المعرفي ُة ا س ﱠمي ُة"؛ ُ
قرآںا ,ﱠ
ﱠ
وسں ًة؛ َوق ْد ُع ِه َد ْت مثل ُ
ُ
تلكم
الوحي:
ںريد بها :ما جاء به
"المرجعية
يات,
التحد ِ
ِ
ً
ّ
المستفزة "للعقل المسلم" ,التي ُ
"واستںطاق َها" بما يداوي ما ﱠ
ﱠ
تسب َب ْت به تلك
بمرجعي ِت ِه,
تزيد ُه التصاقا
التحديات.
ِ
ﱠِ
ِ
ِ
ِ
ُ ُ
ّ
ُ
ُ
َ
َ ّ
ﱠ
ﱠ
يات ,تجعل الدعوة إلى
ومںه؛ ما
العالميةِ
شهدته َبعثة الرسالةِ
المحم ﱠديةِ -على ِ
حد ٍ
مبلغها الص ة والس م-ت ِ
ّ
ً ْ ً
َ
عتيق" ,يضيق بمئات ا صںام ,وا ف
مك ﱠيةٍ جاهلةٍ ,
"التوحيد" ,بوصفه
ٍ
جوهر الرسالةِ  ,أمرا ِبد َعا؛ في بيئةٍ ِ
ِ
"وبيت ٍ
َ
ﱠ َ َْ
َ
ُ
من َع َب َد ِت َها؛ وفي المشرق ُعه َد َع َب َدة الںار ,وحيا ِتهم المترفةِ من الفرس ,وفي غربهم ُ
صںام والقوة؛ فلم
الروم عبدة ا
ِ
ِ ِ
ِ
َ
ُﱠ
َ
ّ ُ
ْ َ
َ ُ
التوحيد؛ ليكون ا ستفزاز
مںهج
والتحديات في ذروتها؛ تستدعي :الحفاظ على الثلةِ
ِ
يكن أمام المسلمين ,غير ِ
ً
َ
ّ
عالميةِ َ
تحقيق ﱠ
دعو ِت ِه.
التوحيدي"؛ ومن ﱠثم
"أںموذجها
إقامة
عن
المؤمںةِ ؛ فض
ِ

ُ
اﻷﻧﻤﻮذج اﻟﻤﻌﺮ ﻲﻓِّ اﻟﻐﺮ ﻲﺑِّ" ,وأﺑﻌﺎدُه اﻟﻤﺎ ِّدﻳَّ ُﺔ:
"ﻋﻮﻟﻤﺔ
ل:
ِ
اﻟﻤﻘﺼﺪُ اﻷ َّو ُ
ِ
ً
ٌ ُ ُّ
وروبيَ ,
ُ
ّ
ّ
َل ْم ُت َ
ّ
فالغرب ا
شكل ُ"ب ًعدا عالميا"؛
سيوية السابقة وا
سم ْع في تأريخ الحضارات ا
وحد ُه
فريقيةِ  ,دعوة ت ِ
ِ
ُْ
ً
َ
"عالمي َة ا س مية ا ولى"ُ ,ّ
غرض ُهم من ِتلك َما العالميتين"إعاقة اںبثاق
لتشكيل "عالميتين" ںاظرتا-تاريخيا
سعى
ِ
العالمية ا س مية المرتقبة" ،سباب"
ﱠَ
َ
َْ
ُ ﱠ
ْ
َ
ُ
ﱠ
الغرب ُ
الم َ
واستوعبت حضارات
الهيلينية ,التي احتوت,
العالمية
عاصرَ ,ي ُع ﱡد ںف َس ُه وارث
السبب ا ﱠول :أن
َ ُ َ
َ ً
ّ
العالميات بحكم ا تساع ,وا ستتباع,
الشرق ,التقليدية ا قليمية كافة ,وشمال المتوسط ،فتلك كاں ْت أولى
غزوات ا سكںدر المقدوںي ) ٣٢٣ -٣٥٦قبل المي د(.
ستقطاب ,مںذ
وا
ِ
ِ
َّ
َ
َ ََ
ّ
الهيلينية ,مںذ توسعها في البحر ا بيض المتوسط) ,عام ٢٠١قبل
العالمية التي خلف ْت العالمية
)ب( وكذلك
المي د(؛ ﱠثم سيطرتها على ما ُس ّم َي "بالشرق ا وسط"فيما ُ
بعد.
ِ
ﱠُ
ّ
الغربي"؛ وعولمة "نسقها الثقافي",
ںموذج
ا
و
"ع
إلى
الدعوات,
تعالي
طار-في
ا
هذا
فية
تكمن ا شكالي
لمةِ
ِ
ْ
أبهرت كثي ًرا من الشعوب ,ﱠ
َ
المفكرين ,ﱠ
مم ْن ينتمون إلى ﱠأمةِ ا س م ,وترعرعوا في
حتى
واقتفاء "حضارته" (٦١) ,التي
ثقافت ِه.
أكںاف ِ
َ
ُ
َ
ّ
ںبهار ِب َها-الجهل بحقيقةِ الحضارة ,وبمكںوںاتها؛
الغربي" ,وا
ںموذج
ا
لمة
ومن بين ا سباب الكامںةِ ور َاء" :عو
ِ
ِ
َﱠ َ ٌ
فارق َ
ﱞ
هو"حضاري" ,يقوم على ركيزتين ,تراعيان أمرين ,هما:
بين ما
فثمة
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ً
ﱠ ً
التحتيةِ  ,ولها ﱠ ُ
ﱠ
ﱠ
نسان ,وتوفير
حياة ا
بالمدںيةِ  ,ومخرجا ِت َها من البںى
ﱠأو  :بںاء العمران؛ ممث
أهميتها ,في تيسير ِ
ِ
لوازم ا ستقرار ,في بيئته.
ُ
ُُ ّ ً
َْ
َّ ً
ً
ﱠ
ُ
ﱠ
ييد
سيدا في
ثاںيا :تںمية ا
الكونُ ,مں ِظ َما لحركةِ العمر ِان ,وتش ِ
ِ
ِ
نسان ,وبںاء شخص ِيت ِه العالميةِ  ,التي تجعله ِ
ﱡ
ﱡ
ّ
بالمدںي  ,ﱠ
ليحق َق َ
ُ
ﱠ
حد عبادتها؛ وبتجاهل
تزكيت ُه ,بالترف ِع عن التعلق
المدںيةِ ,
ﱠ ةِ
بتساو ِق ِه َما ,وبين العںايةِ با نسانِ ,
ً
ً
ثاںويا ,ﱠ
خصوصيته في ربط ِ ّ
ﱠ
ضرورة التوحيد وجعله؛ أمرا
بربه.
بحجةِ
العبد ِ
ُ ﱠ
َ
ُ
مشاكل ,كثي ًرا ما َ
ﱡ
والتيه عن الحقيقة,
التخب ِط,
حال
وجد
وأفرز هذا المشكل
ِ
الغربي حلها ,بإںهاء حيا ِت ِه ,في ِ
َ ََ
ّ
ّ
ﱠ
وقشريةِ حيا ِته في إطارها ,ورتابةِ ما
المل ِل من وفرة المدںيةِ ,
الترف ,ںتيجة
حد ِ
الحق ومںهجه؛ وببلوغ ِ
ومفارقة ِ
ً
ً
الغائيةِ من خلقه ,قد ْ
سيما ﱠأن ﱠ
فيها؛ و ﱠ
غابت ,ںاهيك عن تفعيلها ,وجعلها مدخ مںهاجيا ,لتںظيم حيا ِته ,وتحديد
ّ
ّ
ّ
غائي حقوق خ فته في ا رضْ ,
ﱠ
ﱠ
وقد غاب عںها هدى ا ِتباع.
ظل ﱠ ةِ
ظل "ث ثيةِ القيم" ,وفي ِ
وجهات فاعلي ِته ,في ِ
ً
َ ً
ﱡ
بدء؛ فليست كل دعوى لعالمية أںموذجها ,قميںة بالعالميةِ ؛ ُبح ﱠجةِ اںط ق مستويات معالجاته
وعودا على ذي ٍ
ّ
ّ
الحوارية ,من
"العالمي" " ,"UNIVERSALأو مراعا ِتها المشترك "ا
رضي"  , "GLOBALأو مراعاة معالجاتها
ِ
ٍ
ً
َ
ّ
َ
تسل ُم
المجال ,الدو ﱠلي " ,"INTERNATIONALوالتي تعدو كوںها,
دعوات عالمية ,تفارق الشكل ,لكںها ِ
ٍ
ﱠً
ً
ﱡ ً
تأريخي ًا؛ )ْ (٦٢
ّ
ﱠ
وقد ُج ّ ِر َب ْت"الحضارة" في "سيادة
وتطورا
حتمية
وعدها ںتيجة
"لمركزية الغرب" ,في مضموںها؛ ِ
الرجل ا بيض" ,وحمل "لواء التںوير" ,وفي "اتباع الجںوب للشمال" ,وفي "استعمار الشعوب وأوطاںها"؛ ودعوات
َ
ﱠ َ )(٦٣
"التحرير" "ونشر الديمقر ﱠ
واںفرط ْت َ"ں ُ
ظم ا خ ِق" بحري ِتها.
اطيةِ " ,التي عاصرںاها ,واكتويںا بمشاع ِل َها,
َ
تعبيرُ ,
المفاهيمي ٌ
أبعاد (٦٤) ,بكوِںها :ﱠادة ﱠ
بشريةٍ  ,وهي ٌ
ّ
إطار َها
يطابق إرادة الداعين
تتأسس على إر ٍ
وللعولمةِ -في ِ
ِ
ُ
ُ
َ
مادي  ,ﱠ ُ
ﱠ
ﱠ
عالميةٍ " ,أو ِّادعاء
اقتصاديةٍ  ,وتهدف إلى تحقيق
بواعث
"بںاء ثقافةٍ
غايات ﱠ ةٍ
ِ
إليه؛ وتںطلق من ِ
ٍ
تتقيد غاية ِ
ُ
ُ
العالمية"ُ ,
ساقيةِ "المركزية
ادة بشريةٍ  ,تسعى لتحقيق مصالحها ,فتكون "الحضارة
تدور حول ِ
وجودها (٦٥) ,بإر ٍ
ََ
ﱠ
ّ ٌ
ُ
ٌ
َ
متعد َدة ,في إطار
يستبعد "تشكيل ثقافة عالمية
البعض,
الغربيةِ " وفل ِك َها ,مع أن
واحدة" ,بل ستبرز ثقافات ِ
ٍ
ً
تبعا ﱡ
)(٦٦
ﱠ
والكون ,وا نسان".
الشعوب ,ورؤيتها" :للحياة,
لتعدد واقع
العالميةِ ",
"الحضارة
ِ
ِ
ِ
ويمكن ُ
رصد قضايا إخفاق "الحضارة الغربيةِ " ,في معالجته ,قضايا ,أشار إليها "العلواںي"؛ "فالحضارة الغربية"
َ
ُ
ﱡ
ُ
ُ
القول :ﱠأن ﱡ
يصح َ
عميقة ا ثر ,ﱡ
للتقد ِم أزمات ُه ,وللتخل ِف أزمات ُه؛
معها
أزمات
تعاںي في مجال الںظريات السياسية؛
ٍ
ّ
ﱠ
ً
ﱠ ْ
ُ
تفكيك الدين ,بوصفه ںظاما,
الغرب من
حلها؛ فقد تمكن
أكدت وجود حاجةٍ م ِل ﱠحةٍ في الغرب عاںته على ِ
ِ
ُ
ً
ﱠ
ً
ً
عائقا ﱡ
شك ْ
َ
واستبدادا بفكره؛ ) (٦٧ﱠ
ﱠ
الغرب لم يستطع
لكن
العقليةِ ,
لتقد ِم ِه ,واست با مكاںيا ِته
لت في إطاره الكںيسة
ً
وفاعلي ًة؛ ما ﱠ
ﱠ
رواج التسطيح
إلى
مر-
ا
ى-ںهاية
أد
مكاںه السليم ,مںهجا,
إعادة تركيب الںظام الديںي ,بما يعيده إلى
ِ
ِ
المبںي على العاطفةِ  ,في الربط بين "الفرد ,ﱡ
ّ
وتدي ِںه"؛ وإلى شيوع الںظريات ,والمقو ت الفلسفية؛ التي
ال هوتي,
ِ
َ
الفلسفيةِ الث ث؛ ) (٦٨ﱠ
المتصلةِ بمعرفة حياة ا نسان في إطار رؤيةٍ ﱠ
ﱠ
كليةٍ ,
تحاول-وقد أخفقت-ا جابة على ا سئلة
ﱠ
ُ
المعتبرة ,و يمكن التسليم لها إ إذا ْ
ںزلت من ّ
ﱠ
العلو.
مرجعي ُتها
لها
ِ
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ً
ْ ْ
اقتصاديا ,ﱠ
تقف القوى التي ّ
توج ُه ﱠ
لكںها ﱡ
تصر على ضرورة إعادة
ات العولمةِ عںد قبولها وا ںفتاح عليها
ولم
عملي ِ
ِ
َ
ّ
يحقق ربطها بها "واستتباعها" ,بما يقبل ا ںفصام عںها؛ فتشتغل على
تشكيل ا مم ,لتكون على
شاكلتها ,بما ِ
ِ
ﱠ
الحضاريةِ من مضموںها؛ وتشويه الخصوصيات ,وا ںفصام عن ّ
مكوںات
تفكيك الثقافة ,وعلى تفريغ المںجزات
ِ
ً
ﱡ
ﱠ
ّ
ﱠ
والتعطيل؛وكل ما يمكن أن يعيق ﱠ
عملية التبعية
بكل صورها ,وكل الموروث ,يكون مستهدفا للتفكيك
الهويةِ ِ ,
ً
ﱠ
)(٦٩
ﱠ
"حتميةِ صراع الحضارات".
مبر ٍر يؤمںون به ,يتمثل في
لمشروع العولمة ,يكون مستهدفا؛ في إطار ّ ِ
ولقد جعل ا ںفتاح ﱡ
التام ,على وسائل ا ع م ,بوصفها وسائل تشكيل الثقافة ,ل فراد وللمجتعات الشرقية ,جعل
ﱠٌ
ٌ
َ
ﱠٌ ُ
"حيواں ًا إع ﱠمي ًا" ,المفتوح أمام محاو ت تخليته ,من ثقافته ا صيلةُ ,لت ﱠ
لمية؛ ت ِح ﱡد
ثقافية عو
ضخ فيه عوامل
نسان
ا
ِ
ً
ُ
ّ
لمي ,ومن ُي ْم ِسك بإشاراته
من آثار الوسائل :التربوية ,والحضارية ,والدينية؛ فيكون مستلبا لوسائل ا ع م العو ِ
ّ
ُ
َ
)(٧٠
ّ
ّ
متمث ٍل بالغرب بعد
ثقافي
/حضاري ,ںموذج محدود ٍةِ ,
وشبكاته؛ فوسائل ا تصال ,من وسائل تصدير ٍ
ٍ
مثال ٍ
ً
ُ
ُ
أن ْ
وتداخل الحضارات؛ ) (٧١يؤكد ﱠ
قدرة
تصال ,مجا لتقريب الثقافات,
كاںت وسائل ا
خلو هذا ا ںموذج عن ِ
ِ
ِ
ﱡ
ّ
التحو ِل ,إلى أںموذج
عالمي في ذاته؛ ) (٧٢وفي حين يتجه الترويج الثقافي ,من الغرب إلى العالمّ ,تتجه المںافع,
ٍ
ُ
ّ )(٧٣
ّ
بمسار
لمي.
معاكس مںه ,من ِ
ٍ
العالم وأطر ِاف ِه ,إلى )المركز( الغربي العو ِ
شهد ْت ﱡ ً ُ ْ
سيما من دول َ
ُ
عالمي ًة؛ و ﱠ
دعوات ﱠ
عالم اليوم
المعاص ِر" ,وقد شهد
فأزمات "عالمںا
ٍ
ِ
ٍ
تںوعاْ ,لم يشهد في ِ
َ
ْ
ُ
وكثرة ا ديان ,وتفاوت المذاهب ,واخت ف ا لسن ,وا لوان ,ما لم يشهده
استوعبت ُه من ت َع ﱡد ِد ا عراق,
ںظير ُه ,لما
ِ
ٌ
)(٧٤
بلد واحد ,في ا رض ا ن.
ﱡ
ٌ
ﱠ
عن اكتشاف
لكںها تقدم الحلول ,ل زمات المركبة ,بمختبراتها الحديثة ,و بمراكزها البحثية؛ فكلها عاجزة ِ
ﱠُ َ َ ْ
نساںية ول ْم تكتشف الع قة بين الحقائق الكوںية التي تربط عالم الغيب بالشهادة ,فهم وإن أبدعوا ,في
ا فاق ا
ﱠ
ﱠ
ﱠ
ﱡ
ّ
يمتد بعد ﱠ
َ
مما
ظاهره ,الذي
المادي ,إ أںهم لم يبلغوا من العلم إ
معالجة القضايا التجريبية ,في إطار العالم
ٌ
)(٧٥
هو ٌ
واقع ُم َعاش ,دون متابعةِ ارتباطاته الغا ِئ ﱠية بالغيب ,و ارتباطه بعاقبة ا نسان ,وحياته ا بدية.
َ ْ
بصورة ﱠتت ُ
المعرفي,
أںموذجها
جعل
الكوںية,
وللرؤية
فاق,
ل
ع
س
العلم,
ٍ
وعليه؛ "فالحضارة الغربية" لم تنت ِفع من ِ
ِ
َ
وتصورها الفلسفي ,قاصرين عن الخروجَ ,
ﱡ
بعد من حدود فلسفاتهم" ,المادية"" ,الوضعية"؛ فلم
ورؤيتها الكوںية,
ُ
ً
ً
تقدم الماركسية حلو زمات المجتمع الغربي ,فض عن المجتمع ا نساںي في العالم؛ ) (٧٦وبقيت الرأسمالية
َ
و"حتميةِ الصراع"" ,صراع الحضارات" ,بعد أن بلغ بر ﱠ
ﱠ
حبيسة العقل الغربي ,المأسور للر ﱠ
اسمالي ِت ِه "ںهاية
أسماليته,
التأريخ"؛ ولم َ
يبق سوى خروجهم عن التأريخ ,بغياب تأثير أںموذجهم في مستقبل ا نساںية ومجتمعها.
َ
َْ
ﱠأما باستخدام التكںولوجيا الغربية ,واستغ لها ,بعد أن أخ َض َع ْت العال َم للمجتمع الغربي ,واستںزفت موراده؛
ًَ
ّ
محاولة
جل تحقيق "رفاهية ا نسان
الغربي" وحده ,دون مشاركة ا خرين له فيها ,إ بقدر ما يديم ذلك ولئك؛ ِ
َ َ
َ
الهيم َںة على الكون)الطبيعة( ,والعالم )ا نسان( ,الواقع خارج المںظومة الغربية؛ ں َج َم عںها مخاطر التجارب
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َ
ﱡ
الغربي ﱠ
والتصحر ,ﱡ
ﱠ
مشو َه القيم؛
وتغير المںاخ ,وا ضرار بطبقة ا وزون ,وسواها؛ وهو ما جعل ا نسان
الںووية,
)(٧٧
ﱠ
وأحادية ا ںموذج "الغربي".
ألقى بظ له على العالم ,بسبب المركزية الغربية ,وا ستقطاب الدو ّ ِلي,
ﱠُ
ﱠُ
ََ
ِّ
ﱡ
"والتوجهات
"الماد ﱠيةِ "" ,والعلمںة"" ,والعقلںة",
المعرفية
فالمفاهيم
الغربية ,تتمحور حول "الذات الغربية" ,وغلبةِ
ً
َ
الوصولية"" ,والںفعية" ,وحركة التںافس والسعي ل ستغ ل؛ كاں ْت وراء تحريك العلم والتكںولوجيا؛ استعما
َ
ﱠً
ً
ّ
)(٧٨
بأشد الحاجة ,عادة الںظر ,وترويض ﱡ
"تغول الغرب" ,إزاء العال ِم ,وموارده ,وأسواقه.
استغ ﱠليا
استعماريا؛ هو ِ

اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ,
اﻟﻤﻘﺼﺪ اﻟﺜﺎﻲﻧ :ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﻔﺮد واﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ,إﻰﻟ اﻟﻤﺴﺘﻮى
ِّ
اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ:
ﺑﺤﺴﺐ اﻟﻮاﻗﻊ
ّ
َ
لقد أفرز ﱡ
التطور المشهود-في حقل الع قات الدولية ,والتسليم بوجود فواعل عابرة للدولة القومية-تأثير الفواعل
ّ
ﱠ
عالمي َتها؛ و ﱠ
مقلدوها ﱠ
ﱠ
سي َما حقبة ما بعد
الدينيةِ ؛ التي تقف عںد ا س م؛ بل تشمل تأثير ا ديان ,التي يدعي ِ
ٌ
ً
ﱠً
ﱠً
ً
ٌ
تفاعليا؛ بتأثيرات
معرفيا ,ومجا
ات ملموسة ,ومںها الع قات الدولية :حق
العام  ,١٩٩٠وله د ت معروفة ,وتغيير ٍ
عصر العولمة ,الذي أفسح المجال للفواعل الدينية ,ومںها ما هو موجود في الماضي؛ ليكشف عن تاثيراته في
أمرين:
ا ول :أثر "الفاعل الديںي"في سيادة "الدولة القومية" وسلطاںها ,برفع الحواجز بين :الداخلي ,والخارجي.
)(٧٩

الثاںي :تاثير الفواعل الدينية في إطار تأثير البعد الثقافي ,في تطور دراسة الع قات الدولية.
ُ
ْ
ُ
َ
ُ
ً
ُ
ّ
يؤكد "العلواںي" ,ﱠإںںا ُ
ْ
واضطربت ا عراف ،وأف ِق َد ْت خ ل ُه
نشهد عصرا ,تداخلت فيه ا نساق الثقافية،
ِ
ً
ﱠُ
ﱡ
َ
ُ
وثباتها؛ َ
عات
الثقافية استقر َارها
الخصوصيات
صار معه ا ستقرار والثبات هدفا ,تجاهات التغيير ,لبلوغ-تطل ِ
ُ
َ
َ َ
ُ
كيان ا مةّ -أية أمة ــبما
المعںيين به-العولمة؛ والم حظ عجز "القواعد القاںوںية والفقهية" َو ْحدها ,عن صياںةِ ِ
ً
ً
حقيقي "ُ ّ ,
كامل المںظومةِ  ,التي تںبںي على قواعد ا خ ق,
اعاة
يںذر بوجود "أزمةٍ
ﱠ ةٍ ِ
تؤكد ضرورة ُم ِل ﱠحة لمر ِ
وتفعيلِ ,
ِ
والسلوك ,والتربية ,والقواعد الروحية ,والدينية ,والضوابط ا جتماعية.
ً
ّ
ّ
"العلواںي" أن ا مة ا س مية ,وسائر شعوبها ،تعيش في أزمة فكرية ،قوامها :الغياب الثقافي ،والتخلف
يؤك ُد
ِ
ّ
ّ
نساںي ,وقصورها
مي ا
ِ
العلمي ،والںكوص الحضاري ،وعجز خطاب ا مة الفكري المعاصر ,عن فقه الخطاب ا س ِ
ً
ً ﱠً
ً
ﱠ ﱠ
َ
وںظام أخ ق؛ إ أن إدراك الكثير
وسںة ,وشريعةِ ,وق َي َما,
عن حمله ,وتبليغ مضموںه السليم ومحتواه ،بوصفه :قرآںا
ﱠ
ﱠَ
َ
ستںهاض ا مةِ  ,وإص ح "العقل المسلم"؛ ﱠ
َ
َ
معظمها ,مثل محاو ت
لكن
مشاريع,
من ںاقدي ا مة ,زمتها ,ول َد
ًَ
ﱠَ ً
معںية
للتقدم بمشاريع ملفقة ،تأخذ من المشروع الغربي محتواه ،ومن المشاريع ا س مية قشورها؛ فكاںت
َ
ﱡ
ً َ
ْ
ْ
ْ
ُ
وتجاوزت الرؤية
وأهملت التخطيط،
مشاريع فاقدة قدرة التفك ِر,
وأهملت ا فكار؛ فكاںت
شياء,
كبيرة ,با
بصورة
ٍ
ِ
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َ
ْ
الموضوعية الشمولية ،ولم ُت َ
واقتصرت على الںظرات التجزيئية القاصرة ،ا مر الذي َج َعل
عن بالتقويم المستمر،
َ ﱠ ً
ً َ
)(٨٠
ا زمة مركبة مستعصية ،بدل تجاوزها.
ّ
ﱠ
ّ
وفيما ﱠيتصل ﱠ
ﱠ
ﱠ
وفاعليتها,
خصوصيا ِتها,
لكل ما شكل
بأمتںا ,وما تستدعيه ِ
مؤشرات استهداف التغيير الخارجيِ ,
في تسيير الںظام ,داخلها ,وضبط وتوجيه حركتها ,في مستوى الع قات الخارجية لها بغيرها من ا مم وشعوبها؛
ﱠ ً
ُ
َ
ُّ
ُ
حفظ ا ںموذج ا س ّ
مي
فليس ﱠثمة ما,
يشكل وجهها
ِ
وخصائصه؛ مثلما تفعله "الكليات القرآںية" ممثلة بقيمها ,التي ِ
ﱠ ً
ﱡ
الغائي ,المعروف »بالمقاصد القرآںية العليا الحاكمة«؛ ممثلة بث ثيةِ " :التوحيد ,والتزكية ,والعمران" ,وما يتأسس
ﱠ
وفاعلية ,وتوجيه ,وضبط؛ لتشغيل المںظومات ,ومن بيںها المںظومة الفقهية والقاںوںية.
عليها :من مںهجية,
الفردي ,وا جتماعي؛ ﱠ
مثالي ًاّ ,
ّ
حتى تبلغ مستوى ﱠ
يمه ُد
فإعادة "بںاء الشخصية ا س ّمية"-إذن-على المستوى
ِ
ِ
ٌ
ّ
ﱠ
ﱠ
العالميةِ الث َثيةِ " ,كفيلة بتشغيل المشتركات
"لعالميةِ ا س م" ,تتحقق بظهور ا س م على الدين ِكله" ،فمںظومة القيم
ﱡ
فكل ا مم ا خرى-و ﱠ
ﱠ
ُ
ﱡ
المبںي على
الجمع ﱡي,
ضمير َها
سيما
وفتح آفاقها ,بالدعوة إليها؛
ِ
ا نساںية ،وتوفير لوازمهاِ ,
ُ
َ
َ
ُ
َ
َ
الفساد و الخر َ
ُ
ﱠ
ﱠ
شرط أن ﱠ
تتقمص
اب؛
وتختار العمران ,و تقبل
الجماعية -تختار التزكية ,وتنبذ التدسية,
شخصي ِتها
ُ
ّ
ُ
بكل ُح ﱠل ِته ,وإںاراته فيها ,وفي حركتها؛ لتكون مثا ً ُي ْق َت َفى َأ َث ُر ُ
والدعو
م
س
ا
أمة
فتكون
؛
ه
ِ
ِ
ا مة المسلمة "التوحيد" ِ
ُ َ ُ
إليه" ,أ ﱠمة ا َم ِم.
يخص "القواعد القاںوںية والفقهية"" ,ومںطلقات الفكر ّ
و يكون ا مر كذلك ,فيما ﱡ
وموجهاته" ,التي قد تتحول
ّ
إلى عائق ,يعيق البعض عن دخول ا س م ,والدخول في سلمه
سمات تلك القواعد
العالمي ,لتحميل ا س م
ِ
ِ
والمںطلقات ،وليس العكس.
َ
ﱠ
بالبشريةِ ,
ولتجاوز أزمات-ا مة والعالم-الثقافية والفكرية ,وتجاوز التںاقضات التي تؤجج الصراعات ,التي تحيط
ً
عالمي ًاُ ,
مرجعا ﱠ
يرشدهم باستحضار
وتحكم قبضتها عليه ,ﱠبد للعالم وأمتںا ,من ا ستعاںة بالقرآن الكريم ,بوصفه
"الرؤية المعرفية الكوںية" ,وحقائقها ,وع قاتها ,وضوابط حركتها ,ومقاصدها ,وحتى مآ تها؛ مثلما فعل ذلك الرسول
ّ َ
ﱠ
ﱠ
الم َ
المقدسُ ,
والمصدق
طلق,
ا كرم ,صلى عليه وآله وسلم ,في التعامل مع القرآن الكريم ,بوصفهَ :م ِ
ِ
ِ
ﱡ
ُ
ّ
وتمثل ُ
ﱡ
القرآںي,
القيم ,التي احتواها الخطاب
الباطل من بين يديه و من خلفه؛
على ِكل ما سواه ,الذي يأتيه ِ
َ
ﱠ
وخففت عن كاهل البشريةِ ا حكام ,ووضعت عںهم َ
والشريعة السمحةِ  ,التي رفعت عن ا نساںية َ
إصر ُه ْم
الحر َج,
َ
ّ
ںفس في
وا غ ل ,التي كاںت عليهم ,في إطار رحمة الرسالةِ  ,وتخفيف الشريعة ,وأخذها بالرخص ,ومراعاة ِكل ٍ
ﱠً
َ
ٌ
ﱠ
ﱠ
حاكمي َته في الںاس كافة ,وقد
بخاتمي ِته ,وبإط ق
الكتب
مهيمن ,على
تكليفها ,بحسب وسعها وطاق ِتها؛ ) (٨١فالقرآن
ِ
ﱠ
)(٨٢
بإحاطت ِه وشموِل ِه.
صدق على ما سواه,
ِ
ُ
ويكون الخ ص من ا زمة المركبة -ل مة وللعالم-بتقديم "البديل الحضاري ا س مي العالمي" ,ويتأسس على:
ﱠ ً
ّ
والحق ,ويراعي "القيم الكلية العليا" ,ممثلة :بالتوحيد ,والتزكية ,والعمران؛ وبغير العودة :الطاهرة ,الصادقة,
الهدى,
ِ
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ً
ُ ﱠ
ﱠ ّ
ﱡ ّ
للبشريةِ ِكلها ,ولن تزداد مشاكلها المستعصية إ تعقيدا ,وعںدها,
شامل
حل ٍ
الفاعلة ,للقرآن الكريم؛ يمكن تصور ٍ
ّ ٌ )(٨٣
لود ,و ُيبكى ِميت".
وفق"العلواںي"ُ :ي َفر ُح بمو ٍ
ّ
ﱠ َ
ﱠ
َ
المؤثر في فكر أمتںا ,ﱡ
مںاهج تعليمها,
حتى بلغ
وتصور أزماتها ,واقتصادها ,وسياساتها,
و بد من فهم العالم حولںاِ ِ ,
َ
َ
ووسائل تربيتها ,ورفد ثقافتها ,وتغيير أںماطها؛ فيختار العال ُم-خارج ا مة-ل مة :ما تقرأ ,وما تشاهد ,وما تأكل ,وما
ّ
ُ ُ ّ
ً
فرعوںا ,ﱡ
)(٨٥) (٨٤
َ
معايير ُه ,ومزاجه .
يستبد بشؤوںںا ِكلها ,وا ﱠمة ت َح ِك ُم
تلبس؛ فصار العالم حولںا
َ
ُ
ّ
مي ,مما يدور من معارف,
ومن لوازم بںاء "البديل العالمي ا س مي" :تجريد معارف التراث ا س ِ
َ
ٌ
مخصوص بواقع ﱠ
حول الخطاب القرآںي ,وتجريد تلك المعارفّ ,
معين بزمان ومكان؛ ليبقى"الخطاب
مما هو
ٍ
ُ
ً
ً
ﱡ
القرآںي"حاكما على الواقع المتغير,والوقائع المتجددة؛ زيادة على ضرورة المراجعات للتراث ,بمعالجة ما ش ِّو َه
ً
ً
ُ
أضر ُ
مںه ,فوﱠلد خ فات ,واخت فات ,ﱠ
بعضها بوحدة المسلمين ,واںقسامهم :مذهبيا ,وطائفيا؛ وتشويه قراءتهم
ﱠَ
ﱠ
ُ
ّ
ُ
ّ
لديںهمَ ,
ففسد ﱡ
ﱠ
"واتباع
المبنيةِ على
وتفرق ْت ُس ُبل ُهم؛ إ سبيل ا ِتباع ,ودعوته
تديںهم؛
ٍ
بصيرة ,تجليها"قراءة القرآن"ِ ,
َ ُ )(٨٦
قرآںه".
ً
َ
ً َُ
وكثير ﱠ
ٌ
إليه ,من بيئة غربيةٍ ,
مبادئ ,وأحكاما؛ َوفدوا ِ
قيماِ ,
ممن اكتشفوا ا س َم ,من خ ل القرآن الكريمٍ :
َ َ ْ ﱠ
ﱠ
اث ا مةِ ؛ فكاںوا َ
َ
ﱠ
ﱠ
لكںهم َخ َب ُ
المسلم,
شخصي
لبںاء
م
س
ا
ںموذج
أقرب
ر
ت
ات
بسلبي
روا
يتأث
لم
ا؛
ه
وتعقيد
أزمتها
وا
ر
ةِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ً
ً
,وأم ًةُ ,ليع ﱠ
ﱠ
فردا ﱠ
ﱠ
ّ
لفهم
فا
خ
ا؛
السں
و
الكريم,
القرآن
يوازي
و
بواقعه؛
مرتبط
اث
ر
فالت
؛
للعالمي
هما
د
الشافعي ,فقد
ةِ
ِ
ِ
ﱠ
ّ
البغداديبن ,كا مام"أحمد بن حںبل"" ,وأبي ثور"؛ ﱠلكن الشافعيﱠ
كتب كتاب "الحجة" في بغداد ,وتلقاه عںه ت مذته
ً
البغداديةِ  ,إ ﱠ في مسائل؛ فصار لديه ٌ
ٌ )(٨٧
ﱠ
فقه ٌ
أعاد الںظر فيما كتب من فقهَ ,
قديم وجديد.
بمصر خ فا قوا ِل ِه
َ
َُ َ ُ
ً
لتغير الواقع ,وتعقيد أزمته ,ﱡ
ﱡ
ّ
"الجهد
ذل
ب
ا
ه
يفتح
,
جديدة
آفاق
وتعدد مستوياتها؛ ف ﱠبد من إضافة
العقلي",
و ِ
ِ
َ
ُ
ُ ُ
العالم َ
القرآںيةِ  ,أن يكتفي بمقو ٍت ﱠ
ﱠ
ﱠ
اليوم ,بكوںها
دينيةٍ  ,تصف َها شعوب
مںضبط
فكر,
بالمرجعيةِ
ٍ
ِ
بما ينتجه من ٍ
ﱠً
ّ
ُ
لفاعليتها ,في تقديم حلول قادرة على تجاوز أزمتهم ,وقد أںكروا ﱠ
حتى َ
ﱠ
وجود
يسلموا
هوتية ,أںكروها من قبل ,و ِ
ٍ
ِ
َ
َ
ﱠً
ﱠ
ً
ﱡ َ
ﱡ
الشهادة؛
الغيب في عال ِم
لوجود وأثر عال ِم
لتحضرهم؛ وتںكروا
ومضادا
يعدون ا َمر است با رادتهم,
إله؛ لكوںهم
ِ
ِ
ِ
َ
ّ
َ
ﱠ
العالمي ا س ّ
ّ
أزمات
بحل
مي"؛
ںموذج
"ا
لبںاء
,
مںهاجي
مداخل
اكتشاف
ف ﱠبد من
ةٍ
ِ
الكفيل بقيمه ,وإنساںيتهِ ,
ِ
ِ
ِ
ﱠ
البشريةِ .
َ
ﱠ
وںهاية التأريخ ,لن تتحق َق بالوصول "ل نسان الصںاعي الرشيد" ,و بالوصول"للمجتمع التكںولوجي المبرمج"
ُ
ّ
ً
ً
ُ
ّ
ّ
المادي
بحسب "تقريرات الفكر
الكلية" ,ووفقا لںتائج" :سنن في
الوضعي"؛ فالںهاية تكون ,وفقا "لقيم القرآن ِ
ِ
ٌ
الكون"" ,وسنںه في الخلق"" ,وسنن التداول بين ا مم"" ,وسنن التدافع الحضاري"؛ "فوراثة ا رض" ,مرتبط بص ح
الںاس.

)(٨٨
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ُ
َ
َ
ْ َ ْ
ُ
ليتج َه إلى ّ
استلبت ُ
الغربية؛ ﱠ
ْ
ومںهجه
الحق
الحضارة
ه
الذي
نسان,
ا
عودة
بداية
بل
التأريخ,
ںهاية
فلم ں ِعش
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
ّ
ﱠ
وجود ِه ,والغاية
التوحيدي ,وإلى الحقيقة الكبرى ,ومقاصد خلق ا نسان؛ فيكتشف ا نسان المعںى
الحقيقي من ِ
ِ
ﱠ
ُ
ً
ً
ﱠ
ُ
َ
ّ
السمو ,فيعيش في حيا ِته آمںا مطمئںا؛ يترقب ا ستقر َار ,في الحياة الممتدة في ا خرة؛
الكبرى ,التي ترتقي به معارج
ِ
َ
وإن كان "للتأريخ ُ
"حضارة ﱠ
الغربي ﱠ
الماد ِة",التي ﱠ
ّ
ّ
",بحجة
المعرفي
تأسس عليها "ا ںموذج
ںهايت ُه" فستكون ںهاية
ِ
ِ
ِ
)(٨٩
التجريب ,والتجريد.

اﻟﺨﺎﺗﻤﺔ:
ٌ
ً
ﱠ ٌ ﱠ ٌ ﱠَ
مي ,على على وفق ما يأتي من َ
ﱡ
التصور ا س ﱠ
ركائز أساس:
كلية ,شكل ْت
ﱠأو  :ل س ِم رؤية معرفية
َ
ً
َ ّ
ُّ
ﱠ
الكل ﱠي َة ,وما ُ
ترس ُم ُه من ّ
تشكل مرشدا ,في ِّأو ِل
تصور ا س ِم" ,للكون
 .١أن الرؤية المعرفية ِ
والحياة وا نسان"؛ ِ
ِ
ِ
َ
ُ ُ
ﱠ
ّ
نسان,
المركزيةِ ؛ فيكون فعل ا
التوحيد
باسترشاد ِه قيمة
يشي ُد َها,
ِ
ِ
ِ
ِ
مقاصدها ل نسان ,في بںاء حضارِت ِه ,التي ِ
ْ ﱠُ
ّ
بكل ِّاتجاها ِت ِه ,الباںي "المباشر" للحضارة ,بعون ِّربه؛ "و يستںير ُ
أشعة التوحيد عليه،
الفكر ,إذا لم تںعكس
ِ
بسلوك
و يهتدي السلوك ا نساںي إ به ،و يرتقي إلى معارج التزكية إ بس لمه ،و يبلغ العمران إ
ِ
ٌ
عدالة ,إ بعد اليقين باستقامته ،و تقوم دعا ِئ ُم ﱠ
حريةٍ  ,أو تحرر أو مساواة إ على
سبيله ،و تتحقق
)(٩٠

ركائزه.
ِ
ﱠً
َ
َ
ﱠ
ﱡ
للتصور ا س ّ
ة
مرجعي
صارت
,
الكلية
المعرفية
الرؤية
أن
مي ,للكون والحياة وا نسان؛ تجعل التوحيد
.٢
ِ
ﱠَ
َ
َ
َ
ﱠ
ﱡ
ﱠ
ومرجعي ِتها
المركزية ,في الرؤية الغربيةِ ,
الحريةِ بوصفها القيمة
التصور ,مقابل
القيمة المركزية ,في ذلك
ﱠ
المعرفيةِ .
ً َ
ً ﱠ
لت ّ
شك ْ
ﱠ
الدعوة
التحديات-التي تقف أمام مشروع إقامة
ثاںيا:
"عالميةِ القيم ا س مية ا نساںيةِ "-استفزازا ِل َح َملةِ
ِ
ِ
ﱠ
القيميةِ  ,إلى ضرورة اعتماد أمرين:
 .١القراءة ,التي تعںي قراءة الوحي بثوابته ,وقراءة الواقع ﱡ
بتغيرا ِت ِه؛ ومحاولة إںزال ا ولى على الثاںية؛ بما ُي ْخ ِر ُج
الواق َع ,من حال ِّ
ﱠ
والفاعليةِ .
التسامي
التردي وا ںفعال ,إلى حال
ِ
ِ
ِ
ﱠ ً
َّ
ّ
َ
ات ,التي تقف أمام تحقيق "عالمية القيم ا نساںية" ,ممثلة بالعولمةِ ؛
يات,
 .٢ﱠبد من
مواجهةِ
والمعوق ِ
التحد ِ
ِ
ِ
ﱠً
ﱠً
ً
ّ
أن َ
ﱠ
ﱠ
تواج َه بمحاولةِ تفكيكها
كثيرة
مںهاجيا ,لدراسات
نساںيةِ " مدخ
القيم ا
معرفيا؛ ﱠثم ِباتخاذ
ٍ
"عالميةِ ِ
ّ
متںوعة.
ِ
ّ ً
ً
ُ
َ
ُ
مي ٌ
ﱡ
ﱠ
التصور ا س ّ
سيدا عليه؛ فإذا كان ا نسان في "الرؤية
الكون,
سيد فيبمقتضىنسان
ا
.
ثالثا
المعرفيةِ
ِ
ِ
َ
ﱠ
كان التوحيدُ
َ
الغربيةِ " َ
ّ
ﱡ
ﱠ
توحيد َ تعالى ,هو مركز "التصور ا س مي" ,ورؤيته المعرفية الكوںية؛ وإن
مركزها ,فإن
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ً
ً
ً
ً ٌ
ً ﱠ
ً
ﱠ
َ
التوحيد-بوصفه حركة-فعل إنساںي ,يتحق ُق
ﱠمتص با تعالى وبصفا ِته ,بكوِں ِه قيمة ضابطة ,ومںهجا مرشدا؛ فإن
ﱠ
ﱠ
بفاعلي ِت ِه.
إ
َ
ﱠ
ً ّ
ﱡ
ﱠ
"التصور ا س ﱡ
نساںيةِ  ,من الدںيا إلى ا خرة؛ وأن
امتداد الحياة ا
استحضار حقيقة:
مي" ضرورة
يؤك ُد
ِ
رابعاِ :
ِ
ً
ُ
َ
ُ
التوجه ؛ ف يستںفذ َ
ُ ُ
ٌ
متاع الدںيا,
حسان ﱡ ِ
الدںيا متاع ل خرة؛ ما يجعل ا نسان مشغو  ,بما ي ِش ﱡعه التوحيد ,في ِإ ِ
َ
ﱠ
ُ
ّ
َ
ﱠُ
َ
وحدود ُه؛ التي
ومقاصده,
مقاص َد استخ فه في ا رض ,ويدرك-عںدها-حقيقة التسخير,
يحقق ِ
و يتعلق بها ,إ بما ِ
ﱠ
يرتضيها له ﱡربه ,جل وع .
ﱠ ً
ً
ﱠً
ً ََ َ
مي" ﱠ
ﱡ
"التصو ُر ا س ﱡ
ںفسه ومجتمعه ,ممثلة بالتزكيةِ  ,التي
مهام
خامسا :كشف
وظيفية ل نسان ,ﱠمتجهة صوب ِ
ﱠ
ُ
ُ
ُ
ويفسد ُ
)(٩١
نسان.
بيت ا
التوحيد المرتضى بغيابها ,ويختل العمران,
يغيب
ِ
ً
ُ
ً
بآد َم ,وشمو ً خر إنسان يعلو ا َ
بدءا َ
البحث؛ ﱠأن الخ َفة في ا رض ,ﱡ
سادسا :ﱠ
تخص َ
الںاس ُك ﱠل ْ
رض؛
هم,
وبين
َ َ
ً ﱡ َ
ﱠ
ﱠ
وأںهم معںيون بحقوقها ,التي ُت َع ﱡد َ
ون ِ ّ
ﱡ
الںاس ,قبل تصںيفهم:
وتخص
لوازم إقامتها؛
بمهام الخ فة,
وأںهم جميعا معںي
ً
ً
ً
ُ
شركاء في:
ذكورا وإںاثا؛ مسلمين وغيرهم ,عربا وسواهم؛ فهم
ّ
المستقر.
 .١وحدة
 .٢وحدة المستمتع.
ّ
ﱠ
ﱠ
خرة
ظل ا بت ء ,والحساب في ا ِ
 .٣وفي بلوغهم مںهج الهدى ,وهم بعده مختارون ,على ذمة مسؤوليتهم في ِ
)(٩٢
عليه.
ً
سابعا :ﱠأما تصںيف الںاس ,إلى مسلمين وسواهم ,وتصںيف ديارهم إلى دار إس م ,ودار كفر ,أو حرب؛ ف
ﱠً ﱠً
ﱠ
ً
َ
فقهية لواقع عاشه المسلمون ,وع قاتهم الخارجية با خرين؛ وإن التصںيف بحسب معيار
تعدو كوںها قراءة وصفية
ﱠً
ﱠً
َ
ِّ
ﱠ
ﱠ
رسالية دائمة.
نشأتها-أمة
التبليغيةِ ل مة ,وكاں ْت-في أصل
المهام
الدعوة ا صلح ,لكوںه يتجاوز اعتبار
العالميةِ
ُ
ﱠُ
ً
ثامںا :ﱠبد أن َ
ﱠ
اءتين:
تقوم
العالمية المرتقبة ,على قر ٍ
اءة مںهجيةٍ  ,تتضمن :قر ِ
ﱠَ
ً ﱡ ﱠً
ﱡ
ّ
وتحد من
البشرية من أزمتها,
ومحددات ,تخرج
رية ,تستكشف قيمه,
 .١قراءة القرآن الكريم ,قراءة تدب
ِ
ّ
مؤججات الصراع؛ ّ
ّ
مستحقها المتربص بها (٩٣) ,والتأكيد على ما جاء به الخطاب
وتوج ُه العداوة إلى
ِ
ِ
ِ
ً
ً ﱠ ً
القرآںي ,مخاطبا الںاس بكوںهم أسرة ممتدة ,تربطهم رابطة التآخي ا نساںي ,ومرجعيتهم ا ںتمائية ,تربطهم
بآدم.

)(٩٤

 .٢و ﱠبد -جل فقه الواقع-أن ﱠيتجه الفقيه ,والمفكر ,والداعية ,والمصلح ,إلى محاو ت فقه الواقع ,ومںهج هذا
ّ
بكل العلوم ا نساںية ,والشرعية ,وا جتماعية,
الفقه ,وشروطه؛ يتحقق بتشكيل ٍ
فرق ,من الفقهاء؛ المتخصصين ِ
ْ ّ
ﱠً
يؤث ُر
والطبيعية؛ فالواقع فيه من التعقيد ,ما يجعله
عصيا على إدراكه ,من جهةٍ
ٍ
واحدة ,ومعرفةِ ما فيه ,وما قد ِ
ّ
يحدد سيرورته ,ومآ ِت ِه؛ وفيما ﱡ
يخص المسلمين ,إعادة اكتشاف الخطاب القرآںي ﱡ
بتعم ٍق؛ لںكتشف
فيه ,وما ِ
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َ
ّ
َ
يحسن ع َج َها ,ولن
يهدده الدمار؛ وتصيبه ا مراض والعلل ,المستعصية؛ لن
أںفسںا وأدوارںا في عال ٍم ,الذي ِ
َ
القادمة من َ
َ
آثارها.
يقي ا جيال
ﱠ
يتحق ُ
ﱠ
ﱡ
مي"" ,ومںظومةٍ ﱠ
"وتصو ٍر ّ
لمعرفي ا س ّ
ّ
كوںي",
",
قيمي
ںموذج
"ا
لتفعيل
,
الملح
بيان
ق
وبهذا
ةٍ
ةِ
الحاجةِ
ٍ
ِ
ِ
ً
ً
ُ
تجعله ,وهو ںازل من ّ
ﱠ
أحد ,و ُي ِّقد ُم مصلحة
الںاس ,يستثںي مںهم أحدا
واقعيةٍ "؛
"ورعايةٍ
لحساب ٍ
ِ
العلو ,على ِ
ِ
َ
التحيز" التي يعاںي مںها عالمںا ,ﱠ
حتى الساعةِ  ,من محاو ٍت عو ﱠ
ﱡ
ﱠ
أحد؛ َ
لميةٍ ,
ليثمر تجاوز
"إشكاليةِ
حد على ٍ
ٍ
ِ
ﱠ
استتباعيةٍ .
ً
ً ً
ُ
ُ
ﱞ
ُ
ﱠ
حضاري بعد أن شهد الحقل سعة با هتمام
عتںاء بما هو
ومما شهده حقل الع قات الدولية ,بوصفها علما ,ا
ﱠً
سيما التي ﱠتت ُ
جه َ
ﱠ
بالموضوعات ا خرى واستيعابها؛ َ
ﱠ
الحضاريةِ  ,و ﱠ
العالميةِ ,
صوب
معںيا بالںماذج
فصار علم الع قات
ﱠ
ﱠ
والقيميةِ ؛ وصارت ﱡكلها من مفاهيم الع قات الدوليةِ  ,جعل علم الع قات الدولية ,يتجاوز ما هو ٌ
قائم,
وا
نساںيةِ
ً
ً
َ
ﱡ
والتحس ِب
المستقبل,
بوصفه علما ,وما يجب أن يكون ,بوصفه فلسفة ,باستيعابهما ,وا ںط ق إلى استشراف
ِ
ﱠ َ )(٩٥
ﱠ
شكاليا ِته؛ وبما يسهم في فهم العامية.
نساںيةِ  ,من عولمةٍ ِّ
ﱠ
السعي ,في إطار :ﱡ
ﱠ
غربيةٍ إلى ﱠ
مركزيةٍ ﱠ
ﱠ
ُ
التحو ِل با
وبهذا يكون
إنساںيةٍ
عالميةٍ استقطابيةٍ
ماد ﱠيةٍ
ﱠ
خيريةٍ .

)(٩٦

ُ
ُ
الحمد من قبل ومن بعد.
و

أﻫﻢ اﻟﻤﺼﺎدر
ﻗﺎﺋﻤﺔ ِّ
 .١أبو الفضل ,مںى,والعلواںي,طه جابر١٤٣٠.هـ٢٠٠٩/م.مفاهيم محورية في المںهج والمںهجية ,ط ,١دار
الس م-القاهرة.
 .٢أبو حليوة ,إراهيم سليم.٢٠١١.طه جابر تجليات التجديد في مشروعه الفكري,مركز الحضارة لتںمية الفكر
ا س مي,سلسلة أع م الفكر وا ص ح في العالم ا س مي-بيروت.
 .٣أبو زهرة, ,الع قات الدولية في ا س م,دار الفكر العربي -القاهرة.
 .٤أبو سليماںعبد الحميد١٤١٣.هـ١٩٩٣-م .الںظرية ا س مية للع قات الدولية ,اتجاهات جديدة
للفكر والمںهجية ا س مية ,ترجمة وتعليق :د .ںاصر أحمد مرشد البريك,ط ,١مطابع الفرزدق-الرياض.
 .٥أبو سليمان,عبد الحميد١٤٢٨.هـ٢٠٠٧/م.أزمة ا رادة والوجدان المسلم:البعد الغائب في مشروع إص ح
ا مة ،الطبعة الثالثة ,دار الفكر-دمشق.
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 .٦أبو سمرة ,أميرة ّ
علي الدين٢٠١٦.م.مفهوم العالمية في الع قات الدولية:دراسة في اتجاهات ںقدية مقارںة,في
الع قات الدولية في عالم متغير,مںظورات ومداخل مقارںة,تحرير :مصطفى,ںادية محمود,ج.٣
ّ
مرجعي
 .٧إسماعيل,سيف الدين عبد الفتاح١٤١٩.ه١٩٩٩/م.الع قات الدو ّلية في ا س م:مدخل القيم:إطار
العالمي للفكر ا س ّ
ّ
مي١٤١٩-ه١٩٩٩/م ,ط,١ص.١٥٣
لدراسة الع قات الدو ّلية في ا س م,المعهد
 .٨ا ںجيل كتاب الحياة,ط.١٩٨٢ ,٥
 .٩البغدادي ,أبو الفضل شهاب الدين السيد محمود ا لوسي.روح المعاںي في تفسير القرآن العظيم والسبع
المثاںي,دار إحياء التراث العربي-بيروت ,تفسير)الجمعة.(٢:
 .١٠بن ںبي,مالك١٩٧٩.م.آفاق جز ﱠ
ائرية,ط ,٢مكتبة ّ
عمار-القاهرة.
 .١١تاريخ ا س م السياسي والديںي والثقافي وا جتماعي,الطبعة السابعة,مكتبة الںهضة العربية,ص.١٦٨وما
قاله"كارل بروكلمان"١٩٨١.م.
 .١٢تاريخ الشعوب ا س مية,ترجمة:ںبيل أمين فارس,ومںير بعلبكي,الطبعة التاسعة,دار العلم للم يين-بيروت.
 .١٣تفسير القفال الشاشي,الموقع ا لكتروںي,لجريدة البصائر.https://albasaernewspaper.com ,
 .١٤الجابري,

عابد.١٩٩٨.العرب والعولمة ,العولمة والهوية الثقافية,تقييم ںقدي لممارسات العولمة في المجال

الثقافي,ط ,٢مركز دراسات الوحدة العربية-بيروت.
ُ
 .١٥حاج حمد ,ﱠ أبو القاسم١٤١٦.ه١٩٩٦/م.العالمية ا س مية الثاںية:جدلية الغيب وا نسان والكون ,الطبعة
ُ
الثاںية ,ط,٢دار ابن حزم-بيروت.
 .١٦الزحيلي,وهبة١٤٠١.هـ١٩٨١/م.الع قات الدولية في ا س م مقارںة بالقاںون الدولي الحديث,ط ,١مؤسسة
الرسالة -بيروت.
 .١٧زيدان,عبد الكريم١٣٩٦.هـ١٩٧٩/م.أحكام الذميين والمستأمںين في دار ا س م,مؤسسة الرسالة -بيروت.
مwww.islamstory.com. .١٦/١/٢٠١١,

 .١٨السرجاںي,راغب .ربعي بن عامر يخاطب رستم,موقع قصة ا س
ّ
السكںدري¸أحمد بن عطاء .١٩٧٣.التںوير في إسقاط التدبير,تحقيق وتعليق:موسى ﱠ علي,وعبد العال
.١٩
أحمد عرابي,الطبعة ا ولى,دار التراث العربي-بيروت.
 .٢٠السيرة الذاتية للشيخ طه العلواںي.موقع الشيخ الدكتور طه جابر العلواںي,تاريخ ا سترجاع.١٩/٩/٢٠١٩:
 .٢١شمس الدين,

مهدي.١٩٩٩.العولمة وأنسںة العولمة ,مجلة مںبر الحوار,ع .٣٧
بن الحسن الشيباںي ,دار المعالي-

 .٢٢ضميرية,عثمان١٤١٩.هـ١٩٩٩/م.أصول الع قات الدولية في فقه ا مام
ﱠ
عمان,ط ,١ج,١ص.٣١٧ويںظر؛زيدان,عبد الكريم١٣٩٦ .هـ١٩٧٩/م.أحكام الذميين والمستأمںين في دار
ا س م ,مؤسسة الرسالة -بيروت.
 .٢٣طه جابر العلواںي١٤٣١.هـ٢٠١٠/م.معالم في المںهج القرآںي,ط,١دار الس م-القاهرة.
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 .٢٤عارف,ںصر

ﱠ
مي-عمان.
١٤١٤.هـ١٩٩٤/م.الحضارة ,الثقافة ,المدںية,ط,٢المعهد العالمي للفكر ا س

 ,إسماعيل صبري.١٩٩٨ .العرب والعولمة,ط,٢مركز دراسات الوحدة العربية-بيروت.

 .٢٥عبد
ّ .٢٦
عطية ,جمال الدين .صفر-رجب١٤١٤هـ/أغسطس-يںاير ١٩٩٤م".ںحو مںظور إس ّ
مي معاصر للع قات
ّ
الدو ّلية" ,مجلة المسلم المعاصر,ع.٧٠-٦٩
 .٢٧العلواںي ,طه جابر١٤٢٤ .ه٢٠٠٣ /م.الخصوصية والعالمية في الفكر ا س مي المعاصر,سلسلة قضايا إس مية
معاصرة,ط,١دار الهادي-بيروت.
 .٢٨العلواںي,طه جابر١٤٢٥.هـ٢٠٠٤/م.أبعاد غائبة عن فكر وممارسة الحركات ا س مية,ط,١دار الس م-القاهرة.
ﱠ
نساںية ودور القرآن الكريم في الخ ص مںها؛سلسلة دراسات قرآںية
 .٢٩العلواںي,طه جابر١٤٢٧.هـ٢٠٠٦/م.أزمة ا
),(١ط,١مكتبة الشروق الدولية-القاهرة.
 .٣٠العلواںي,طه جابر١٤٣١.هـ٢٠١٠/م.معالم في المںهج القرآںي ،الطبعة ا ولى,دار الس م-القاهرة.
 .٣١العلواںي ,طه جابر١٤٣٤ .ه .٢٠١٣/الشيخ أمجد الزهاوي إمام العراقيين ,كتاب أعمال مؤتمر الشيخ أمجد
الزهاوي إمام العلماء والدعاة ,مركز الزهاوي للدراسات الفكرية ,تحرير :د.حسين

إبراهيم,ود.دياري

إحمد إسماعيل.
 .٣٢العلواںي ,طه جابر.٢٠٠١ .إص ح الفكر ا س مي ,مدخل إلى ںظام الخطاب في الفكر ا س مي المعاصر,
قضايا إس مية معاصرة,ط,١دار الهادي-بيروت.
 .٣٣العلواںي ,طه جابر٣٠/٩/١٩٩٣-٢٦.م.ںدوة التعددية الحزبية والطائفية والعرقية في العالم العربي ,محاضرة,
واشںطن.
ﱠ
 .٣٤العلواںي,طه جابر١٤١٧.هـ١٩٩٦/م" .تقديمه" ضمن :مشروع الع قات الدولية في ا س م ,المجلد ا ول,
ّ
المقدمة العامة للمشروع ,الطبعة ا ولى ,المعهد العالمي للفكر ا س مي-فرجينيا.
ِ
 .٣٥العلواںي,طه جابر١٤٢٣.هـ٢٠٠٣/م.التوحيد والتزكية والعمران,طه جابر العلواںي ,محاو ت في الكشف عن
القيم والمقاصد القرآںية الحاكمة ,الطبعة ا ولى ,دار الهادي-بيروت.
 .٣٦العلواںي,طه جابر .٢٠٠٩.التعليم الديںي بين التجديد والتمجيد ,الطبعة ا ولى ,دار الس م-القاهرة.
ُ
ﱠ
ّ
جابر١٤٣٣.هـ٢٠١٢/م.عالمية الخطاب القرآںي دراسة في السور
 .٣٧العلواںي,مصطفى
المسبحةِ الخمس,الطبعة
ِ
ا ولى ,المعهد العالمي للفكر ا س مي,فرجينيا.
 .٣٨العلواںي ,مصطفى جابر١٤٣٦ .هـ٢٠١٥/م.القيم الساسية العالمية في الخطاب القرآںي ,الطبعة ا ولى ,المعهد
العالمي للفكر ا س مي-فرجينيا.
 .٣٩العلوںي ,طه جابر١٤٢٧.هـ٢٠٠٦/م.أزمة ا نساںية ودور القرآن الكريم في الخ ص مںها,ط ,١مكتبة الشروق
الدولية-القاهرة.
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ً
 .٤٠غاںم ,أماںي .٢٠١٦.الفواعل الدينية عبر القومية :الحركات السياسية ا س مية أںموذجا ,في الع قات الدولية
في عالم متغير ,مںظورات ومداخل مقارںة ,تحرير :مصطفى ,ںادية محمود ,مركز الحضارة للدراسات
االسياسية -القاهرة ,مفهوم العالمية في الع قات الدولية :دراسة في اتجاهات ںقدية مقارںة,ج.١
 .٤١فرحات ,إس م .الفقيه ``العلواںي'' ..مصارع في حلبة التراث ,(٢-١) ,لقاد ,تاريخ ا سترجاع.٦/٣/٢٠١٦ :
نشر بموقع :إس م أون ين.https://islamonline.net/15524 ,
ﱠٌ
ںظرية ,في الع قات الدولية في عالم متغير,
 .٤٢فكري؛مروة.٢٠١٦.التحو ت العالمية والدولة القومية,دراسة
مںظورات ومداخل مقارںة,تحرير:مصطفى,ںادية محمود,مركز الحضارة للدراسات االسياسية-القاهرة,مفهوم
العالمية في الع قات الدولية:دراسة في اتجاهات ںقدية مقارںة,ج.١
 .٤٣لكريسي,المںصف١٤٢٢.هـ٢٠٠١/م.الع قات الدولية في السيرة الںبوية ,رسالة دكتوراه ,شعبة الدراسات
الخامس ,الرباط.

ا س مية ,كلية ا داب والعلوم ا نساںية-جامعة
ُ
 .٤٤مراد,بركات .ذو القعدة ١٤٢٢هـ.ظاهرة العولمة:رؤية ںقدية ,قطر,وزارة ا وقاف والشؤون ا س مية,سلسلة
كتاب ا مة ,س ,٢١ع .٨٦
 .٤٥مصطفى ,ںادية محمود.٢٠١٦.مسار علم الع قات الدولية بين جدال المںظورات الكبرى واخت ف الںماذج
المعرفية.الع قات الدولية في عالم متغير مںظورات ومداخل مقارںة,الجزء ا ول ,مركز الحضارة للدراسات
السياسية-القاهرة.
 .٤٦مقاصد القرآن الكريم,لقاء مع الدكتور طه جابر العلواںي, ,برںامج الشريعة والحياة,قںاة الجزيرة,٣/٣/٢٠١٠,
.www.aljazeera.net
 .٤٧مقدمة في إس مية المعرفة,سلسلة قضايا إس مية معاصرة ,الطبعة ا ولى,دار الهادي-بيروت.
 .٤٨مولوي ,فيصل١٤٠٨.هـ١٩٨٧/م.ا سس الشرعية للع قات بين المسلمين وغير المسلمين دار الرشاد
ا س مية -بيروت.

ﻫﻮاﻣﺶ اﻟﺒﺤﺚ:
) (١العلواںي ,طه جابر١٤٣٤ .ه .٢٠١٣/الشيخ أمجد الزهاوي إمام العراقيين ,كتاب أعمال مؤتمر الشيخ أمجد الزهاوي إمام العلماء
والدعاة ,مركز الزهاوي للدراسات الفكرية ,تحرير :د.حسين

إبراهيم ,ود.دياري إحمد إسماعيل ,ص٨٨-٧٣

) (٢يںظر؛ العلواںي ,طه جابر .٢٠٠٩.التعليم الديںي بين التجديد والتمجيد ,ط  , ١دار الس م-القاهرة ,ص١٤-١٣
) (٣السيرة الذاتية للشيخ طه العلواںي .موقع الشيخ الدكتور طه جابر العلواںي ,تاريخ ا سترجاع١٩/٩/٢٠١٩:
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) (٤أبو حليوة ,إراهيم سليم .٢٠١١.طه جابر تجليات التجديد في مشروعه الفكري ,مركز الحضارة لتںمية الفكر ا س مي ,سلسلة
أع م الفكر وا ص ح في العالم ا س مي-بيروت ,ص ١٩-١٨
) (٥يںظر؛ فرحات ,إس م .الفقيه ``العلواںي'' ..مصارع في حلبة التراث ,(٢-١) ,لقاد ,تاريخ ا سترجاع .٦/٣/٢٠١٦ :نشر بموقع:
إس م أون ينhttps://islamonline.net/15524\ ,

دينية ﱠ
)" (٦لقد كاںت لديںا مدرسة ﱠ
خاصة ملحقة في المسجد .ںقل إليها...الشيخ عبد العزيز السامرائي)...في( الجامع الوحيد
ً
ﱠ ُ َ
في الفلوجة)حيںها() ...،وفيه("...المدرسة ا ﱠ
الدينية" ,أ ِلحق ْت بجامع الفلوجة مںقولة من بغداد ولم تكن تتجاوز غرفة
صفية
واحدة)...حيںها(...يستقطب ا ذكياء من أبںاء البلد...يعلمںا بجد ,حيث يبدأ يومںا بص ة الفجر في المسجد ,ونستمر إلى ما
بعد ص ة العشاء بدون أي فاصل إ ثلث ساعة ل فطار وساعة للغذاء ثم نستمر حتى العشاء وبعد ص ة العشاء ںںصرف .وهكذا
ً
كما لو كںا في معسكر...ولم يكن يتقاضى ّمںا شيئا ,وحاول أن يعلمںا كل ما في جعبته وكل ما تعلمه من أساتذته...هںاك برںامج
ً
أعدته وزارة ا وقاف...لمدة )أثںى عشر عاما( ,هذا البرںامج اختصره)الشيخ( لںا ،ودرسںاه بإتقان كبير في بث ث سںوات فقط.
العلواںي ,طه جابر .٢٠٠٩.التعليم الديںي بين التجديد والتمجيد ,ط  , ١دار الس م-القاهرة ,ص.١١-١٠
ّ
ً
يمثل له الںموذج والقدوة ﱠ
) (٧يقول"العلواںي" :شك ّأن ً
طالبا في مرحلة المراهقة يتأثر بشيخه ً
خاصة إذا
فكرا وسلوكا ،فشيخه
وثق بعلمه وسلوكه ،فهو قدوته وشيخںا عبد العزيز فرض عليںا احترامه وتقديره فبدأںا ںتأثر به ،والشيخ بطبيعته كان فيه ںوع من
ًّ
ْ
ًّ ّ
السلفي ,ولذلك استطيع حتى ا ن أن ّ
الرفض ّ
ّ
ّ
سلفيا ,ںه كان يجمع مزايا ا ثںين إن صح
صوفيا أو
أصںفه
الصوفي أو
للغلو
التعبير ,ويتجاوز ّ
سلبياتهما.المصدر السابق ںفسه.
ٌ
ٌ
ٌ ُ َ
)(٨
ّ
مي ,مؤسسة فكرية إس مية ثقافية مستقلة ,أنشئ ْت في الو يات المتحدة ا مريكية,(١٤٠١/١٩٨١),
"المعهد العالمي للفكر ا س ِ
يسعى للتأكيد على :وجود رؤية إس مية شاملة للكون الحياة وا نسان ,واستعادة الهوية الفكرية والثقافية والحضارية ل مة ,وإص ح
مںاهج الفكر ا س مي المعاصر ,بدعم جهود اعلماء التجديدية ,وعقد المؤتمرات والںدوات ونشر الدراسات التي تحقق ذلك ,ودعم
ً
ّ
الفاروقي ,الذي اغتيل وزوجته في الو يات المتحدة ا مريكية ,وأعقبه
ما يخدم قضايا الفكر والمعرفة؛ رأسه أو  :الشهيد إسماعيل
ِ
"العلواںي" ,ثم الدكتور عبد الحميد أبو سليمان ,ﱠثم عمر كاسو ّلي" .لمزيد من التفصيل في مںهجية إس مية المعرفة .يںظر؛ العلواںي,
طه جابر .٢٠١١ .مقدمة في إس مية المعرفة ,سلسلة قضايا إس مية معاصرة,ط  ,١دار الهادي-بيروت
) (٩ضمن لقاء جمع الباحث "بالدكتور العلواںي" في ﱠ
عمان ,١٩٩٩ ,على هامش دورة المںهجية ,في المعهد العالمي للفكر ا س مي.
يںظر؛ الفقيه ``العلواںي'' ..مصارع في حلبة التراث ,المصدر السابق ںفسه
) (١٠يںظر؛ مصطفى ,ںادية محمود.٢٠١٦.مسار علم الع قات الدولية بين جدال المںظورات الكبرى واخت ف الںماذج
المعرفية.الع قات الدولية في عالم متغير مںظورات ومداخل مقارںة ,الجزء ا ول ,مركز الحضارة للدراسات السياسية-القاهرة,
ص .٢٩
) (١١المصدر السابق ںفسه
) (١٢العلواںي ,طه جابر١٤٢٣.هـ٢٠٠٣/م .التوحيد والتزكية والعمران ,طه جابر العلواںي ,محاو ت في الكشف عن القيم والمقاصد
القرآںية الحاكمة ,ط  ,١دار الهادي-بيروت
َ
َ
َ
َ
ُ
ْ
ُ
َ ُ
َ ْ ََ َ َ
ُ َُ ْ َ َ َ
) (١٣بحسب قوله تعالى:
))و ِإذ أخذ َر ﱡبك ِمن َب ِںي َآد َم ِمن ظ ُه ِور ِه ْم ذ ِّر ﱠي َت ُه ْم َوأش َه َد ُه ْم َعلى أںف ِس ِه ْم أل ْس ُت ِب َر ِّبك ْم قالوا َبلى ش ِه ْدںا
َأن َت ُقوُل ْوا َي ْو َم ْال ِق َي َامةِ إ ﱠںا ُك ﱠںا َع ْن َه َذا َغ ِاف ِل َ
ين(()ا عراف(١٧٢:
ِ
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) (١٤مقاصد القرآن الكريم ,لقاء مع الدكتور طه جابر العلواںي, ,برںامج الشريعة والحياة ,قںاة الجزيرةwww. ,٣/٣/٢٠١٠ ,
\aljazeera.net

) (١٥المصدر السابق ںفسه
ً َ
ُّ ُ
ﱠ ُ َ َ
َََ ْ
ﱠ
ﱠ
ﱠ
وت ۖ ف ِم ْں ُهم ﱠم ْن َه َدى ا ُ َو ِم ْں ُهم ﱠم ْن َحق ْت
))ولق ْد َب َعث َںا ِفي ك ِل أ ﱠمةٍ ﱠر ُسو أ ِن ْاع ُب ُدوا ا َ َو ْاج َت ِن ُبوا الطاغ
) (١٦بحسب قوله تعالى:
َ َْ ﱠ َ َ ُ َ
ْ َْ َ ُ
اںظ ُروا َك ْي َف َك َان َع ِاق َب ُة ْال ُم َك ِّذب َ
ين(()الںحل(٣٦ :
الض لة ۚ ف ِس ُيروا ِفي ا ر ِض ف
علي ِه
ِ
) (١٧المصدر السابق ںفسه .ويںظر؛ السرجاںي ,راغب .ربعي بن عامر يخاطب رستم ,موقع قصة ا س مwww. . ١٦/١/٢٠١١ ,
islamstory.com.

) (١٨العلواںي ,طه جابر ,التوحيد والتزكية والعمران ,مصدر سابق ,ص٢٠-١٩
) (١٩المصدر السابق ,ص .٦٥ويںظر؛ أبو سليمان ,عبد الحميد١٤٢٨ .هـ٢٠٠٧/م .أزمة ا رادة والوجدان المسلم :البعد الغائب في
مشروع إص ح ا مة ،ط  ,٣دار الفكر-دمشق ,ص٧٠-٦٨
) (٢٠العلواںي ,طه جابر١٤٣١ .هـ٢٠١٠/م .معالم في المںهج القرآںي ،ط  , ١دار الس م-القاهرة ،ص٨٣
) (٢١يںظر؛ البغدادي ,أبو الفضل شهاب الدين السيد محمود ا لوسي .روح المعاںي في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاںي ,دار
إحياء التراث العربي-بيروت ,تفسير )الجمعة(٢:
ْ
ﱠ َ
ْ َ ُ ً ْ ُ ْ َُْ َ َْ ْ َ َ َ ُ َ ّ ُ ُ ُ َ َ َ ْ َ ّ
) (٢٢بحسب ما ﱠدل عليه قوُل ُه تعالىَ َ :
الحك َمة َو ُي َز ِك ِيه ْم ِإںك
الكتاب و ِ
))ر ﱠبںا َو ْاب َعث ِف ِيهم رسو ِمںهم يتلو علي ِهم آيا ِتك ويع ِلمهم ِ
ً
ُ َ
ََ ْ َ ﱠ ﱠ ُ ََ ُ ْ َ ْ َ
َْ ُ
َأ ْں َت َ
العز ُيز َ
ين ِإذ َب َعث ِف ِيه ْم َر ُسو ِّم ْن أںف ِس ِه ْم َي ْتلو َعل ْي ِه ْم
الح ِك ُيم(()البقرة (١٢٩:وفي د لةِ قوله تعالى)) :لقد من ا على المؤ ِم ِں
ِ
َ
َ َ َُ ّ ْ َ َُ ُّ ُ ُ َ َ َ ْ َ َ َ ْ َ ُ ْ َْ ُ َ
َ
ُ
ْ
َ
ﱡ
التحقيق "قد" ,يجعل ا ية
الحكمة و ِإن كاںوا ِمن قبل ل ِفي ض ٍل م ِب ٍين(( )آل عمران ,(١٦٤ :فحرف
الكتاب و ِ
آيا ِت ِه ويز ِك ِيهم ويع ِلمهم ِ
ِ
ُ
ﱠ
ُ
موض َع إخبار ,ووصف ,لما قد تحق ْ
قت به حياة ا مةِ َ
ﱡ
ومبعث َها؛ بتزكيتها ,التي ﱠ
ّ
حو ْلتها من
مي" ,إلى بيان حقيقةِ
ِ
ٍ
ٍ
ٍ
مخالف "للتصور ا س ِ
ً
ُ
ُ
التصورُ َ ,
ﱠ َْ
ﱡ
ﱠ
ﱠ
ﱠ
إنساںيةٍ رحيمةٍ ؛ ولهذا جاءت ا ية مختومة,
العالميةِ  ,وما فيه من
وباستيعاب
بالعلم,
الفاعليةِ
وآثاره ,التي حققتها التزكيةِ :
ِ
ِ
ﱠُ ً
َّ
ُ َ
ﱠَ
الذرية ّأمة,
تحول ْت إليه ,فصارت
وحال
وجود َها
حال
عليه ا ّمة ,قبل ِ
منسوخ ,كاںت ِ
ٍ
موصوف بالض لٍ ,
بالمقارںة بين حالين تحققاٍ :
ٍ
ً
َ
ﱠ
ّ
ارتباط التزكيةِ  ,با ر َاد ِة ا ﱠ
ّ
تحق َق بالجعل ا ّ
لهيةِ من جهةٍ ,
يؤكد
لهي
موصوفة بالتزكيةِ  ,وبتعليم الكتاب والحكمة؛
التحويلي ,الذي ِ
ِ
َ
ّ
لهي ,من جهةٍ أخرى .يںظر؛ العلواںي ,مصطفى جابر١٤٣٦ .هـ٢٠١٥/م .القيم الساسية العالمية في الخطاب القرآںي,
وبمںه ِج
ِ
التوحيد ا ِ
ط  ,١المعهد العالمي للفكر ا س مي-فرجينيا ,ص ٢٤٠-٢٣٩
ُ
) (٢٣يںظر؛ العلواںي,طه جابر .التوحيد والتزكية والعمران ,مصدر سابق ,ص  ,٨٤وخ صة ما بعدها
) (٢٤المصدر السابق ,ص  .١٤ويںظر؛ مقاصد القرآن الكريم ,لقاء مع الدكتور طه جابر العلواںي ,برںامج الشريعة والحياة ,مصدر
سابق
َْ

َ
َُ
َ
)(٢٥
َ َ ْ ُ َْ ُ ُ َْ
ض َع ُد ﱞو ۖ َولك ْم ِفي ا ْر ِض ُم ْس َتقر َو َم َت ٌاع ِإل ٰى ِح ٍين(( )ا عراف(٢٤:
بحسب قوله تعالى)) :قال اه ِبطوا بعضك ْم ِلبع ٍ
َ
ﱠ
ﱠ
َ َ َ ُ ُ ْ ﱠ َ َ ْ ﱠ ُ َ ً َْ َ ْ َ ُ ْ َ
ُ َ
)(٢٦
الط ّي ُب َو ْال َع َم ُل ﱠ
الصا ِل ُح َي ْرف ُع ُه ۚ َوال ِذ َين َي ْمك ُرون
بحسب قوله تعالى)) :من كان ي ِر يد ال ِعزة ِ ِ ﱠ ال ِعزة ج ِميعا ۚ ِإلي ِه يصعد الك ِل ُم ِ
ﱠ َّ َُ ْ َ َ ٌ َ
ْ ُ َٰ َ
ات لهم عذ
اب ش ِد ٌيد ۖ َو َمك ُر أول ِئك ُه َو َي ُب ُور(()فاطر(١٠:
الس ِيئ ِ
َ
َ
ْ
َ ْ َ َ
َ ًَ َُ َ ُ
ٌ
َ ْ َ َ ّ
ُ ّ
ْ ُ
الد َم َاء
) (٢٧بحسب قوله تعالى:
))و ِإذ قال َر ﱡبك ِلل َم ِئكةِ ِإ ِںي َج ِاعل ِفي ا ْر ِض خ ِليفة ۖ قالوا أت ْج َعل ِف َيها َمن ُيف ِسد ِف َيها َو َي ْس ِفك ِ
َ َ َ َ ّ َ َ َ َ َ َ
َ ُ
َ َُ
َوں ْح ُن ن َس ِ ّب ُح ِب َح ْم ِدك َوںق ِّد ُس لك ۖ قال ِإ ِںي أ ْعل ُم َما ت ْعل ُمون(()البقرة ,(٣٠:في ا ية تںويه ,للتوحيد ,بقوله"وںحن نسبح بحمدك وںقدس
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ُ
ّ
له)يفسد فيها( ,وكذلك ذكر
ضد ِه ,بقو
لك( ,وللتزكية ,بذكر مخالفتها من القتل ,بقولهويسفك الدماء( ,بعد أن ِّںوه إلى العمران ,بذكر ِ
ً
نسان من تفعيل القيم وا ںضباط بها
الخليفةِ  ,د لة على إمكاںيةِ ا
ِ
ﱠَ
) (٢٨فقد شكل القصف الںووي ,الذي قامت به الو يات المتحدة مديںة هيروشيما ,في ,٨/١٩٤٥ /٦وںجازاكي في ,٩/٨/١٩٤٥
ّ ً
َ
متأثرا بآثار ا صابة ,فيما بعد
حصدت ما يزيد على مئتين وخمسين ألف
شخص فيهما ,عدا من مات ِ
ٍ
ﱠ
ّ
المقدمة العامة
) (٢٩العلواںي ,طه جابر١٤١٧.هـ١٩٩٦/م" .تقديمه" ضمن :مشروع الع قات الدولية في ا س م ,المجلد ا ولِ ,
للمشروع ,ط  ,١المعهد العالمي للفكر ا س مي-فرجينيا ,ص ٢٣-٢١
ُّ َ
))و َي ُق ُول ﱠال ِذ َين َك َف ُروا َل ْ َو ُأںز َل َع َل ْي ِه َآي ٌة ّمن ﱠر ّب ِه ۗ إ ﱠں َما َأ َ
ادة  ,بقولهَ :
ںت ُم ِںذ ٌر ۖ َوِلك ِل ق ْو ٍم َه ٍاد (()الرعد( ٧:؛
) (٣٠بحسب إر ِ
ِ ِ ِ
ِ
ﱠ َ ْ َ ْ
ُ ﱠ َ َ
َََ ْ
ُّ
َ
َ
))ولق ْد َب َعث َںا ِفي ك ِل
))إںا أ ْر َسل َںاك ِبال َح ِّق َب ِش ًيرا َوں ِذ ًيرا ۚ َو ِإن ِّم ْن أ ﱠمةٍ ِإ خ ِف َيها ں ِذ ٌير(()فاطر(٢٤ :؛ ومن قوله تعالى:
وبحسب قولهِ :
َ
ً َ
ُ
ﱠ ُ َ ْ ُ ْ َ ْ َ ﱠ ْ َ َْ ﱠ َ َ ُ َ
ﱠ ُ َ َ
ْ
َُْ َ َ
ﱠ
الض لة ۚ ف ِس ُيروا ِفي ا ْر ِض فاںظ ُروا ك ْيف
وت ۖ ف ِم ْں ُه ْم َم ْن َه َدى ا و ِمںهم من حقت علي ِه
أ ﱠمةٍ َر ُسو أ ِن ْاع ُب ُدوا ا َ َو ْاج َت ِن ُبوا الطاغ
َك َان َع ِاق َب ُة ْال ُم َك ِّذب َ
ين(()الںحل(٣٦ :
ِ
ٰ
َ
َ
َ
َ َ ْ َ َْ َ ﱠ
َ َ ْ َ َْ َ ﱠ َ ﱠ ً ّ ﱠ َ ً ََ ً ََ ﱠ ْ ََ ﱠ َ َ َ
)(٣١
اس َي ْعل ُمون(()سبأ ,(٢٨ :وقوله)) :وما أرسلںاك ِإ
اس ب ِشيرا وں ِذيرا ول ِكن أ كثر الں ِ
بحسب قوله)) :وما أرسلںاك ِإ كافة ِللں ِ
َر ْح َم ًة ِّل ْل َع َال ِم َ
ين(()ا ںبياء(١٠٧ :
) (٣٢ا ںجيل كتاب الحياة ,ط ,١٩٨٢ ,٥ا صحاح ٣-١
) (٣٣يںظر؛ حاج حمد ,ﱠ أبو القاسم١٤١٦ .ه ١٩٩٦/م.العالمية ا س مية الثاںية :جدلية الغيب وا نسان والكون ,ط  ,٢دار ابن
حزم-بيروت ,ص ١٠٠
)(٣٤
ّ
السكںدري¸أحمد بن عطاء  .١٩٧٣.التںوير في إسقاط التدبير ,تحقيق وتعليق :موسى ﱠ علي ,وعبد العال أحمد عرابي,

ط  ,١دار التراث العربي -بيروت ,ص ٦٩
) (٣٥المصدر السابق ,ص  .٧٠ويںظر؛ العلواںيو مصطفى جابر ,عالمية الخطاب القرآںي ,مصدر سابق ,ص ١٦١-١٦٠
) (٣٦العلواںي ,مصطفى جابر ,القيم السياسية العالمية في الخطاب القرآںي ,مصدر سابق ,ص  ,٣٠١وما بعدها
ُ
َ
َُْ ْ ُ َْ َ ً َ ﱠ َْ َﱠ ُ ّ ّ ُ ً ََ َ َ ُ َ َ ََ َ ٌ َ
ُ َ
اي ف خ ْوف َعل ْي ِه ْم َو ُه ْم َي ْح َزںون(()البقرة:
) , (٣٧قول ُه تعالى)) :قلںا اه ِبطوا ِمںها ج ِميعا ۖ ف ِإما يأ ِتيںكم ِم ِںي هدى فمن ت ِبع هد
(٣٨؛
ﱠ
ً
ﱠ ً
ُ
)(٣٨
َ ْ
ومتص "عليهم" ,ومںفص  ,والواو والںون
عاقل ,الضمير هم:
مںها :واو الجماعة"اهبطوا") ,ك ْم(ة"يأتيںكم") ,من( وتفيد كل ٍ
"يحزںون"
ٌ
) (٣٩وأمثلتها كثيرة تخفى على القارئ الكريم
َ
َُْ ْ ُ َْ َ ً َ ﱠ َْ َﱠ ُ ّ ّ ُ ً ََ َ َ ُ َ َ ََ َ ٌ َ
ُ َ
اي ف خ ْوف َعل ْي ِه ْم َو ُه ْم َي ْح َزںون(()البقرة:
) (٤٠بحسب قوله)) :قلںا اه ِبطوا ِمںها ج ِميعا ۖ ف ِإما يأ ِتيںكم ِم ِںي هدى فمن ت ِبع هد
(٣٨
َْ
َُ
َ
َََ ﱠُ َ ﱠ ْ َ ُ َ ْ َ ََ ْ َ ُ َ ﱠ َ َ
)(٤١
َ َُْ ْ ُ َ ْ ُ ُ َ ْ
ض َع ُد ﱞو ۖ َولك ْم ِفي ا ْر ِض ُم ْس َتقر
بحسب قوله تعالى)) :فأزلهما الشيطان عںها فأخ َرجهما ِمما كاںا ِف ِيه ۖ وقلںا اه ِبطوا بعضك ْم ِلبع ٍ
َ
َو َم َت ٌاع ِإل ٰى ِح ٍين(()البقرة(٣٦ :
) (٤٢ويںظر؛ العلواںي ,مصطفى جابر ,القيم السياسية العالمية في الخطاب القرآںي ,مصدر سابق ,ص٣٠٣-٣٠٢
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ّ
القفال الشاشي''؛ في تفسير القرآن الكريم ً
بدءا من سورة الفاتحة ولغاية
بن علي بن إسماعيل

) (٤٣الفقيه الشافعي ّ
المفسر``
سورة ّ
البيںة ،مستخرجة من تفسير مفاتح الغيب لفخر الدين الرازي .يںظر؛ تفسير القفال الشاشي ,الموقع ا لكتروںي ,لجريدة البصائر,
https://albasaernewspaper.com

) (٤٤ويرتبط بالصراع .يںظر؛ الزحيلي ,وهبة١٤٠١.هـ١٩٨١/م .الع قات الدولية في ا س م مقارںة بالقاںون الدولي الحديث ,ط,١
مؤسسة الرسالة -بيروت ,ص٥-١-١٠٤
) (٤٥أبرز ما تتميز به دار ا س م ,شعور المسلمين فيها با ماان .يںظر؛ ضميرية ,عثمان١٤١٩.هـ١٩٩٩/م.أصول الع قات الدولية
في فقه ا مام بن الحسن الشيباںي ,دار المعالي -ﱠ
عمان,ط ,١ج ,١ص .٣١٧ويںظر؛ زيدان ,عبد الكريم١٣٩٦ .هـ١٩٧٩/م.أحكام
الذميين والمستأمںين في دار ا س م ,مؤسسة الرسالة -بيروت,ص ١٨
) (٤٦يںظر؛ أبو زهرة,

,الع قات الدولية في ا س م ,دار الفكر العربي -القاهرة ,ص .٥٦-٥٥ومولوي ,فيصل١٤٠٨.هـ١٩٨٧/م.

ا سس الشرعية للع قات بين المسلمين وغير المسلمين دار الرشاد ا س مية -بيروت ,ص ٤٧
) (٤٧العلواںي ,طه جابر١٤٢٥ .هـ٢٠٠٤/م .أبعاد غائبة عن فكر وممارسة الحركات ا س مية,ط ,١دار الس م-القاهرة ,ص ,٥٠وما
ّ
مي المعاصر ,مصدر سابق ,ص٥٤-٥٣
بعدها .ويںظر؛ العلواںي ,طه جابر ,الخصوصية والعالمية في الفكر ا س ِ
) (٤٨المصدر السابق ںفسه
) (٤٩أبو سليمان ,عبد الحميد١٤١٣ .هـ١٩٩٣ -م .الںظرية ا س مية للع قات الدولية ,اتجاهات جديدة للفكر والمںهجية ا س مية,
ترجمة وتعليق :د .ںاصر أحمد مرشد البريك ,ط  ,١مطابع الفرزدق-الرياض
) (٥٠يںظر ما قاله "وليم ميور ,د.حسن إبراهيم حسن"١٩٦٤.م .تاريخ ا س م السياسي والديںي والثقافي وا جتماعي,ط  ,٧مكتبة
الںهضة العربية ,ص .١٦٨وما قاله "كارل بروكلمان"١٩٨١.م .تاريخ الشعوب ا س مية ,ترجمة :ںبيل أمين فارس ,ومںير بعلبكي ,ط ,٩
دار العلم للم يين-بيروت ,ص٧١-٧٠
) (٥١لكريسي ,المںصف١٤٢٢.هـ٢٠٠١/م.الع قات الدولية في السيرة الںبوية ,رسالة دكتوراه ,شعبة الدراسات ا س مية ,كلية ا داب
والعلوم ا نساںية -جامعة

الخامس ,الرباط ,ص٢٦٥

)(٥٢
ّ
مي المعاصر ,مصدر سابق ,ص٥٤-٥٣
العلواںي ,طه جابر ,الخصوصية والعالمية في الفكر ا س ِ

) (٥٣العلواںي ,مصطفى جابر ,القيم السياسية العالمية ,مصدر سابق ,ص٣٧٩-٣٧٧
) (٥٤المصدر السابق ںفسه
) (٥٥العلواںي ,مصطفى جابر ,القيم السياسية العالمية في الخطاب القرآںي ,مصدر سابق ,ص ٣٧٦
ّ ََ ْ ُ ْ ُ ُ ّ َ ُ ْ َ ََﱡ ُ ُْ ُ َ
ﱠ َ َ ُ ُ
ﱠ ﱠ
ﱠ ْ ُ ﱠ
وه ْم َوتق ِسطوا ِإل ْي ِه ْم ۚ ِإن ا َ ُي ِح ﱡب
الد ِين ولم يخ ِرجوكم ِمن ِدي ِاركم أن تبر
) , (٥٦في قولهَ )) :يں َهاك ُم ا ُ َع ِن ال ِذ َين ل ْم ُيقا ِتلوك ْم ِفي ِ
ﱠ
ُ َ َ ﱠ
ﱠ
ُ َ
َْ ُ
َ َُ ُ
ﱠ ْ ُ ﱠ
َ ْ
ّ
ْال ُم ْق ِس ِط َ
الد ِين َوأخ َر ُجوكم ِّمن ِد َي ِارك ْم َوظ َاه ُروا َعل ٰى ِإخ َر ِاجك ْم أن ت َول ْو ُه ْم ۚ َو َمن َي َت َول ُه ْم
ين )ِ (٨إں َما َيں َهاك ُم ا ُ َع ِن ال ِذ َين قاتلوك ْم ِفي ِ
ﱠ َ
َ ُ َٰ َ
فأول ِئك ُه ُم الظا ِل ُمون(()الممتحںة(٩-٨:
) (٥٧العلواںي ,طه جابر ,ںحو التجديد وا جتهاد ,مراجعات في المںظومة المعرفية ا س مية ,مصدر سابق ,ص ١٦١-١٦٠
ّ
)ّ (٥٨
عطية ,جمال الدين .صفر -رجب١٤١٤هـ/أغسطس -يںاير ١٩٩٤م" .ںحو مںظور إس ّ
مي معاصر للع قات الدو ّلية" ,مجلة المسلم
المعاصر ,ع ،٧٠-٦٩ص٨-٥
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َ
ٌ
)(٥٩
ّ
ﱡ
مي ,يوم كان "الدكتور العلواںي"
ثمة مشروع للع قات الدولية في ا س م ,أشرف على إںجازه المعهد العالمي للفكر ا س ِ
ّ
ً ُ
مںظريه ,بعد "الشهيد إسماعيل الفاروقي" ,بإشراف أساتذة الںظرية السياسية والفكر والع قات الدولية ,والفقه
رئيسا له ,ومن أبرز ِ
وأصوله ,والتأريخ وا جتماع ,والعلوم الںظم السياسية ,وسواها .يںظر؛ مشروع الع قات الدولية في ا س م ,المعهد العالمي للفكر
ا س مي ,مصدر سابق
ﱠٌ
ںظرية ,في الع قات الدولية في عالم متغير ,مںظورات ومداخل
) (٦٠فكري؛ مروة.٢٠١٦.التحو ت العالمية والدولة القومية ,دراسة
مقارںة ,تحرير :مصطفى ,ںادية محمود ,مركز الحضارة للدراسات االسياسية -القاهرة ,مفهوم العالمية في الع قات الدولية :دراسة في
اتجاهات ںقدية مقارںة,ج ,١ص٤٦٠
ّ
ّ
)َ (٦١ي ُ
فرد من أفراده؛ ويريد الباحث من الحضارة:
لكل ٍ
حصر مالك بن ںبي الحضارة ,قدرة المجتمع على تقديم ما ِ
يحقق السعادة ِ
َ
ّ
ً
لكل فرد .يںظر؛ بن ںبي ,مالك١٩٧٩ .م .آفاق جز ﱠ
ائرية,ط  ,٢مكتبة ّ
عمار-القاهرة ,ص) .٣٨ںق ( عن:
المدںية ,وا ستقرار الںفسي ِ
العلواںي ,طه جابر ,الخصوصية والعالمية في الفكر ا س مي المعاصر ,مصدر سابق ,ص١١٦
) (٦٢محمود ,ںادية مصطفى١٤٢٠.هـ١٩٩٩/م.التحديات السياسية الحضارية الخارجية للعالم ا س مي :بروز ا بعاد الحضارية
الثقافية ,في مشروع دراسة التحديات التي تواجه ا مة ا س مية في القرن المقبل ,رابطة الجامعات ا س مية ,ط ,١ص ١٠٠
) (٦٣العلواںي ,طه جابر ,أبعاد غائبة عن فكر وممارسات الحركات ا س مية المعاصرة ,مصدر سابق ,ص٥١-٥٠
ُ
) (٦٤مراد  ,بركات  .ذو القعدة ١٤٢٢هـ .ظاهرة العولمة :رؤية ںقدية ,قطر ,وزارة ا وقاف والشؤون ا س مية ,سلسلة كتاب ا مة,
س  ,٢١ع  ,٨٦ص  .١١٤-٩١ويںظر؛ شمس الدين,
) (٦٥عارف ,ںصر
) (٦٦الجابري,

مهدي .١٩٩٩ .العولمة وأنسںة العولمة ,مجلة مںبر الحوار ,ع  , ,٣٧ص.١٠-٥

ﱠ
مي-عمان ,ص٦٢-٣٠
١٤١٤.هـ١٩٩٤/م.الحضارة ,الثقافة ,المدںية ,ط  ,٢المعهد العالمي للفكر ا س
عابد .١٩٩٨ .العرب والعولمة ,العولمة والهوية الثقافية ,تقييم ںقدي لممارسات العولمة في المجال الثقافي,ط ,٢

مركز دراسات الوحدة العربية-بيروت ,ص .٢٩٨-٢٩٧ويںظر؛ العلواںي ,مصطفى جابر ,عالمية الخطاب القرآںي ,مصر سابق ,ص٢٤
) (٦٧المصدر السابق ,ص .٥٣
) (٦٨ير ُاد بها :من اين جئںا؟ ولماذا جئںا؟ وإلى أين مصيرںا؟
ﱠ
نساںية ودور القرآن الكريم في الخ ص مںها؛ سلسلة دراسات قرآںية ),(١
) (٦٩يںظر؛ العلواںي ,طه جابر١٤٢٧ .هـ٢٠٠٦/م.أزمة ا
ط  ,١مكتبة الشروق الدولية-القاهرة ,ص ٧٨-٧٦
) (٧٠المصدر السابق ,ص ٧٣-٧٢
) (٧١العلواںي ,مصطفى جابر ,عالمية الخطاب القرآںي ,مصدر سابق ,ص ٢٤
) (٧٢ويںظر؛مصطفى ,ںادية محمود .٢٠٠٠.العولمة وحقل الع قات الدولية ,في ںافعة ,حسن ,وعبد الفتاح إسماعيل ,سيف ,العولمة
والعلوم السياسية ,جامعة القاهرة ,كلية ا قتصاد والعلوم السياسية ,قسم العلوم السياسية ,ص١٠٢
) (٧٣عبد

 ,إسماعيل صبري.١٩٩٨ .العرب والعولمة ,ط  ,٢مركز دراسات الوحدة العربية-بيروت ,ص٣٧٩-٣٦١

) (٧٤العلواںي ,طه جابر٢٠٠٣ /١٤٢٤ .م.الخصوصية والعالمية في الفكر ا س مي المعاصر ,سلسلة قضايا إس مية معاصرة ,ط ,١
دار الهادي-بيروت ,ص .٩عن :العلواںي ,طه جابر٣٠/٩/١٩٩٣-٢٦ .م.ںدوة التعددية الحزبية والطائفية والعرقية في العالم العربي,
محاضرة ,واشںطن.
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ْ
َ ُ َ
ََُْ َ َ ً ّ َ ْ ََ ﱡ ْ
الدں َيا َو ُه ْم َع ِن ا ِخ َر ِة ُه ْم غ ِافلون(()الروم .(٧ :يںظر؛ طه جابر العلواںي١٤٣١ .هـ.٢٠١٠/
) (٧٥بحسب قوله)) :يعلمون ظ ِاهرا ِمن الحي ِاة
معالم في المںهج القرآںي,ط  ,١دار الس م-القاهرة ,ص٦٠
) (٧٦العلواںي ,طه جابر ,أبعاد غائبة عن فكر وممارسات الحركات ا س مية المعاصرة ,مصدر سابق ,ص ٥٥-٥٣
) (٧٧أبو الفضل ,مںى ,والعلواںي ,طه جابر١٤٣٠.هـ٢٠٠٩/م .مفاهيم محورية في المںهج والمںهجية ,الططبعة ا ولى ,دار الس م-
القاهرة ,ص٣٦-٣٥
) (٧٨المصدر السابق ,ص ٣٦
ً
) (٧٩يںظر؛ غاںم ,أماںي .٢٠١٦.الفواعل الدينية عبر القومية :الحركات السياسية ا س مية أںموذجا ,في الع قات الدولية في عالم
متغير ,مںظورات ومداخل مقارںة ,تحرير :مصطفى ,ںادية محمود ,مركز الحضارة للدراسات االسياسية -القاهرة ,مفهوم العالمية في
الع قات الدولية :دراسة في اتجاهات ںقدية مقارںة ,ج,١ص٧٤٨-٧٥٦
) (٨٠العلواںي ,طه جابر.٢٠٠١ .إص ح الفكر ا س مي ,مدخل إلى ںظام الخطاب في الفكر ا س مي المعاصر ,قضايا إس مية
معاصرة,ط  ,١دار الهادي-بيروت ,ص.٢١-٢٠
ْ ُ ْ
ﱠ
ْ
ﱠ َ َﱠ ُ َ
َ ُ
ون ﱠ َ ﱠ
ﱠ
ُ َُ ُْ
وف َو َي ْں َه ُاه ْم
) (٨١قال تعالى)) :ال ِذين يت ِبع
الر ُسول الں ِب ﱠي ا ِّم ﱠي ال ِذي َي ِجدوںه َمكت ًوبا ِعںده ْم ِفي الت ْو َر ِاة َوا ِ ِںج ِيل َيأ ُم ُرهم ِبال َم ْع ُر ِ
َﱠ
ْ
ﱠ
ﱡ َ
َ
َ
ْ َ
َ
َْ َْ َ ﱠ َ َ
ات َو ُي َح ّ ِر ُم َعل ْي ِه ُم ال َخ َبا ِئث َو َي َض ُع َع ْں ُه ْم ِإ ْص َر ُه ْم َوا غ ل ال ِتي كاں ْت َعل ْي ِه ْم ۚ فال ِذ َين َآم ُںوا ِب ِه َو َع ﱠز ُر ُوه
َع ِن ال ُمںك ِر َو ُي ِحل ل ُه ُم الط ِّي َب ِ
ﱡ ﱠ ُ َ
ً
ُ ُ َٰ َ ُ ْ ْ َ
ُ ّ ً
َ
ﱠ
مؤه عالميا للرسالة الخاتمة؛
َوں َص ُر ُوه َوات َب ُعوا الں َور ال ِذي أ ِںزل َم َعه ۙ أول ِئك ه ُم ال ُمف ِل ُحون(()ا عراف(١٥٧ :؛ فكاںت الرحمة ِ
ﱠ َ
ُ ﱠ َ ُ
ُ ْ َ َﱡَ ﱠ ُ ّ
ّ
اس ِإ ِںي َر ُسول ا ِ ِإل ْيك ْم َج ِم ًيعا ال ِذي ل ُه
الرسالي ,للںاس كافة)) :قل يا أيها الں
ولهذا جاء قوله تعالى عقبها ,يفيد توجيه الخطاب
ِ
ُ
َ
ﱠ ّ ْ ّ ّ ﱠ ُ ْ ُ ﱠ َ َ َ َ ﱠ ُ ُ َ َ ﱠ ُْ
ﱠ
الس َم َاوات َوا ْ َ ْرض ۖ َ إ َٰل َه إ ﱠ ُه َو ُي ْحيي َو ُيم ُ
ُم ْل ُك ﱠ
يت ۖ ف ِآم ُںوا ِبا ِ َو َر ُسوِل ِه الں ِب ِي ا ِم ِي ال ِذي يؤ ِمن ِبا ِ وك ِلما ِت ِه وات ِبعوه لعلكم
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
َ
َ
ت ْه َت ُدون(()ا عراف(١٥٨ :
ُْ

) (٨٢العلوںي ,طه جابر١٤٢٧ .هـ٢٠٠٦/م.أزمة ا نساںية ودور القرآن الكريم في الخ ص مںها,ط  ,١مكتبة الشروق الدولية-القاهرة,
ص ٥٨
) (٨٣المصدر السابق ,ص ٥٩-٥٨
ْ
َ َ َُ ْ ْ ُ ْ َ
ُ ُ ُ ﱠ
َ َ َ
ْ َْ َ َ َ ُ َ
ﱠ
ںص ُرںا ِمن َبأ ِس ا ِ ِإن َج َاءںا ۚ قال ِف ْر َع ْون َما أ ِر يك ْم ِإ َما
))يا ق ْو ِم لك ُم ال ُملك ال َي ْو َم ظ ِاه ِر َين ِفي ا ر ِض فمن ي
) (٨٤بحسب قوله
ََ ٰ َ َ َ ْ ُ ْ ﱠ َ َ ﱠ َ
الرش ِاد (()غافر(٢٩:
أرى وما أه ِديكم ِإ س ِبيل
) (٨٥المصدر السابق ,ص٦٠-٥٩
) (٨٦المصدر السابق ,ص ٦٩-٦٨
) (٨٧العلواںي ,طه جابر ,أبعاد غائبة عن فكر وممارسات الحركات ا س مية المعاصرة ,مصدر سابق ,ص ٥٨
َ
َْ ّ
َ
َََ ْ َ ََْ
)(٨٨
ﱠُ
الذ ْكر َأ ﱠن ا ْ ْر َض َير ُث َها ِع َب ِاد َي ﱠ
الصا ِل ُحون(()ا ںبياء .(١٠٥:يںظر؛ العلواںي ,طه جابر,
ِ
قال تعالى)):ولقد كتبںا ِفي الز ب ِور ِمن بع ِد ِ ِ
مفاهيم محورية في المںهج والمںهجية ,مصدر سابق ,ص ٣٩
) (٨٩المصدر السابق ںفسه
) (٩٠العلواںي ,طه جابر ,التوحيد والتزكية والعمران ,مصدر سابق ,ص ١٤
ﱠ
ُ َ ﱠ
َ
َ
ﱠ
)(٩١
َ َ َْ َ ُ َْ َ َْ ْ َ َ َ َ ْ َْ
اس ِل ُي ِذيق ُهم َب ْع َض ال ِذي َع ِملوا ل َعل ُه ْم َي ْر ِج ُعون(()الروم(٤١:
بحسب قوِل ِه تعالى)) :ظه َر الفساد ِفي الب ّ ِر والبح ِر ِبما كسبت أي ِدي الں ِ
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ّ
مرجعي لدراسة الع قات
) (٩٢إسماعيل ,سيف الدين عبد الفتاح١٤١٩ .ه١٩٩٩/م.الع قات الدو ّلية في ا س م :مدخل القيم :إطار
العالمي للفكر ا س ّ
ّ
مي١٤١٩-ه١٩٩٩/م ,ط ,،١ص.١٥٣
الدو ّلية في ا س م ,المعهد
ُ ُ
َ َ ﱠ
ﱠ
ُ ْ ُُ
ّ ْ َ ﱠ ً َ َﱠ
الش ْي َط ِان إ ﱠں ُه َل ُك ْم َع ُد ﱞو ُمب ٌ
ين(()البقرة(٢٠٨:
ات
) (٩٣بحسب قوله:
السل ِم كافة َو تت ِب ُعوا خط َو ِ
))يا أ ﱡي َها ال ِذ َين َآمںوا ادخلوا ِفي ِ
ِ
ِ
ُ ﱠ
ََ
َ ََ ُ
ﱠ
ﱠْ
َ َﱡَ ﱠ ُ ﱠُ
ً َ
َ
اح َد ٍة َوخل َق ِم ْں َها ز ْو َج َها َو َبث ِم ْں ُه َما ِر َجا ك ِث ًيرا َو ِن َس ًاء ۚ
) .١ (٩٤بحسب قوله)) :يا أيها الں
اس اتقوا َر ﱠبك ُم ال ِذي خلقكم ِّمن ںف ٍس َو ِ
َْ
ﱠ ﱠ َ َ َ ُ
ﱠُ ﱠ ﱠ َ ُ َ
َواتقوا ا َ ال ِذي ت َس َاءلون ِب ِه َوا ْر َح َام ۚ ِإن ا َ كان َعل ْيك ْم َر ِق ًيبا(()النساء(١ :
)ُ (٩٥ي َںظر؛أبو سمرة,أميرة ّ
علي الدين٢٠١٦.م.مفهوم العالمية في الع قات الدولية:دراسة في اتجاهات ںقدية مقارںة,في الع قات
الدولية في عالم متغير,مںظورات ومداخل مقارںة,تحرير :مصطفى,ںادية محمود,مركز الحضارة للدراسات االسياسية-القاهرة,مفهوم
العالمية في الع قات الدولية:دراسة في اتجاهات ںقدية مقارںة,ج ,٣ص ١٤١٦-١٤١٥
) (٩٦لمعرفة المراد با ستقطابُ .يںظر:أبو الفضل,مںى١٤١٧.هـ ١٩٩٦/م.ا مة القطب,ںحو تأصيل مںهاجي لمفهوم ا مة في ا س م,ط
,١المعهد العالمي للفكر ا س مي-القاهرة
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هذا البحث هو دراسة جهد الشيخ "عبد العزيز السامرائي" في الحديث الںبوي الشريف فقد درست كتاب الشيخ
ً
، في بحثي هذا الذي ّقسمته على تمهيد ومطلبين،في علم أصول الحديث الذي وجدته مخطوطا وليس بمطبوع
 أعقبها ثبت بمصادر البحث التي استخدمت،ثم خاتمة
ً
أما التمهيد في هذا البحث فقد ﱠ
 ودعوته،ضم تعريفا بسيرة الشيخ "عبد العزيز السامرائي" وحياته ا سرية
 أما المطلب ا ول فكان بعںوان )المآخذ، ثم تعريف بكتاب الشيخ الذي هو مدار هذا البحث، ووفاته،وصفاته
ً
العلمية( إذ ّبينت فيه المآخذ التي وجدتها في كتاب الشيخ ودرستها دراسة حديثية من خ ل ںقد بعض الفقرات
ً
ً
ّ
ّ التي
 حيث بينت فيه،(العلمية
 وأما المطلب الثاںي فقد كان بعںوان )المحاسن،تطرق لها الشيخ تعريفا وبياںا
ّ
ّ المحاسن العلمية التي
ّ ِ  ﱠثم ختمت البحث،تضمںها كتاب الشيخ
. تلتها قائمة بأسماء المصادر،المحصلة
بأهم الںتائج

How to cite this article: , (2020), “The Effort of Sheikh Abdulaziz Salem Al-Samarrai in Terms of Prophetic Hadith: The Study and Analysis of his
Book The Science of Hadith Origins” in The Second Annual International Conference on Human Sciences (AICHS) / Fallujah During the Ottoman
& Iraqi Monarchy Eras, KnE Social Sciences, pages 804–824. DOI 10.18502/kss.v4i8.7215

Page 804

AICHS

Keywords: (Abdulaziz, advantages, defects efforts, Hadith origins).

اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﻤﻔﺘﺎﺣﻴﺔ) :أصول الحديث ،جهد ،عبدالعزيز السامرائي ،المحاسن ،المآخذ(.

اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ:
ﱠ
ُ
ﱠ
مديںة الفلوجة التي عاںقت َ
موعد مع الفأل
كاںت
ات ،وتجلت ِ
بمياه ِه العذبةِ كعروس يوم زفتها ،كاںت على ٍ
ںهر الفر ِ
ّ
ﱠ
ّ
طرباَ ،ور َبت ُ
والطالع الصادق الجميل حين ّ
جواںبها ً
ُ
رياضها جذ بقدوم الش ِيخ
اهتزت
الحسن،
الفاضل والداعيةِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
ﱠ
ُ
ً
ّ
ومدر ًسا ي ُ
ّ
شار له بالبںان،
والعالم
ادق
الص ِ
ِ
الجليل )عبد العزيز سالم السامرائي( إلى ربوعها ليكون صادحا بالحقِ ،
ِ
وخطيبا ﱠ ً
ً
ً
جامعها الكبيرً ،
وںظرا للجهد الكبير الذي ّقدمه الشيخ لطلبة العلم ،وللمكاںة المرموقة
وإماما
مفوها في ِ
التي تبوأها في قلوب الںاس ،ولتأثيره الكبير من خ ل دعوته الصادقة

ّ
فقد ﱠ
الجد ،لدراسة
شمرت عن ساعد ِ

جهد الشيخ "عبد العزيز السامرائي" في الحديث الںبوي الشريف الذي هو مدار عںايتي بسبب تخصصي في هذا
ً
ُ
وعزمت على دراسة كتاب الشيخ في علم أصول الحديث الذي وجدته مخطوطا وليس بمطبوع ،في
الفن الجليل،
بحثي هذا الذي ّقسمته على تمهيد ومطلبين ،ثم خاتمة ،أعقبها ثبت بمصادر البحث التي استخدمتها.
ً
أما التمهيد في هذا البحث فقد ﱠ
ضم تعريفا بسيرة الشيخ "عبد العزيز السامرائي" وحياته ا سرية ،ودعوته
ُ
شرعت في المطلبين اللذين تضمںهما
وصفاته ،ووفاته ،ثم تعريف بكتاب الشيخ الذي هو مدار هذا البحث ،ﱠثم
البحث ،أما المطلب ا ول فكان بعںوان )المآخذ العلمية( إذ ّبينت فيه المآخذ التي وجدتها في كتاب الشيخ
ً
ً
ً
اسة حديثية من خ ل ںقد بعض الفقرات التي ّ
تطرق لها الشيخ تعريفا وبياںا ،وأما المطلب الثاںي فقد
ودرستها در
ّ
العلمية( ،إذ بينت فيه المحاسن العلمية التي ّ
تضمںها كتاب الشيخ ،ﱠثم ختمت البحث
كان بعںوان )المحاسن
ِّ
بأهم الںتائج ،تلتها قائمة بأسماء المصادر.
وما هذا البحث إ جهد ُ
المقل ،فهو جںاي وخياره فيه ،فقد بذلت فيه جهدي ،وأودعته ما فتح
أمور تتعلق بهذا الفن ،وكںت قد ّ
عقدت ﱠ
الںية على إظهار جهد الشيخ وتعريف الںاس به ،و َ أسأل أن يجعل
ﱠ
ً
خالصا لوجهه الكريم ،وأن يثيبںي عليه ويجعله في صحائف ا عمال الصالحة إںه ںعم المولى وںعم
عملي هذا
به ﱠ
علي من

الںصير.
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اﻟﺘﻤﻬﻴﺪ :اﻟﺸﻴﺦ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ وﻛﺘﺎﺑﻪ ﺳﻴﺮة وﻣﺴﻴﺮة
ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺑﺎﻟﺸﻴﺦ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ اﻟﺴﺎﻣﺮاﻲﺋ:
اﻟﺸﻴﺦ وﻧﺴ ُﺒ ُﻪ َّ
اﺳﻢ َّ
اﻟﺸﺮﻳﻒ:
أوﻻ:
ُ
ِ
ﱠ
هو الشيخ عبد العزيز بن سالم بن صںع بن علي السامرائي من عشيرة )البو ںيسان( السامرائية ،وسامراء مديںة
ّ
والسيد )ںيسان الكبير( جد العشيرة ينتهي ُ
مام علي
عريقة بين بغداد وتكريت على شرق ںهر دجلة،
نسبه إلى ا ِ
ِ
ُ ﱠ
الشيخ عبد العزيز ًّ
علويا ُح ًّ
سيںيا من السادة ا شراف ).(١
بن أبي طالب رضي عںه؛ فيكون نسب
ِ
ﺛﺎﻧﻴﺎ :وﻻدﺗﻪ ودراﺳﺘﻪ:
ُ
الشيخ عبد العزيز ــــــــــــ رحمه تعالى ــــــــــــ في سامراء عام )١٢٣٢هـ ــــــــــــ ١٩١٤م( ،ودخل المدرسة
و َلد
ﱠ
ﱠ
ﱠ
الديواںية عام )١٩٣٨م( ﱠثم عاد إلى
العلمية في سامراءُ ،ع ِّي َن بعد ذلك معل ًما في
ا بتدائية ﱠثم المدرسة الدينية
ً
ﱠ
ُّ َ
ُ ّ
ﱠ
در ًسا
أشهر عدة عاد إلى وطںه فع ِين واعظا في )هيت( ﱠثم م ِ
مدرسته الدينية وسافر إلى مصر ودخل )ا زهر( ،وبعد ٍ
ُ
ً
ُّ َ ُ ّ
ً
وخطيبا في )جامع
وإماما
در ًسا
في
ِ
مدرستها الدينية ،ﱠثم ںقل إلى )الفلوجة( في شهر مايس عام )١٩٤٨م( وع ِين م ِ
ُ ّ
درس المدرسة ﱠ
الدينية القاضي الفاضل ) أمين الخطيب( ).(٢
الفلوجة الكبير( بعد وفاة م ِ ِ
ﺛﺎﻟﺜﺎ :ﺣﻴﺎ ُﺗ ُﻪ اﻷﺳﺮﻳَّﺔ:
ُ
ُ
الشيخ َ
عبد العزيز أصغر أبںاء والده الث ثة ًّ
الشيخ عبد العزيز من ابںة ِّ
عم ِه التي كاںت له
سںا ،وقد تزوج
كان
ً
وسںدا في دعوتهُ ،ور َزق مںها بںتين تزوجتا من أقار بهما ،ولم يعش له ٌ
عوںا ً
أحد من الذكور ).(٣
ِِ
راﺑﻌﺎ :دﻋﻮ ُﺗ ُﻪ وﺻﻔﺎ ُﺗﻪ:
ً
ً
َ
ُ
ساميةُ ،
الشي ُخ ً
عشرون سںة قضاها ﱠ
ومقام ُه جلي في
مكاںته
داعيا إلى تعالى في الفلوجة وأريافها ،وقد كاںت
ّ
َ
ّ
َ
والتمسك
مںقطع
الںاس ،إذ قى قبو
للحق والتخلي عن الكثير من العادات الباليةِ
قلوب ِ
الںظير في دعوته الںاس ِ
ِ
بشريعة ِ السمحة.
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َُ
ُ ّ
در ُس
كان ــــــــــــ رحمه تعالى ــــــــــــ يقضي ںهاره في جامعه ومدرسته ،ويواظب على ص ة الجماعة ،وي ِ
ّ
َ
ُ
َ
رشاد ّ
لبث شريعة ا س ِم في القرى
لرو ِاد الجامع،
الںصح وا
ط َبهُ ،وي ِّقد ُم
ويخرج بںفسه كلما سںحت له الفرصة ِ
ذكر ُه ًّ
ً
رياف الںائية ،وعلى الرغم من مرور عشرات السںين على وفاته ما زال َ
وحاضرا في مخيلة الكثير من
حيا
وا
ِ
ﱠ
محبيه ،وط به ً
ںظرا لخلقه الكريم ،وتواضعه وصدقه ،وزهده في الحياة ،وذكر المعاصرون للشيخ أںه كان يأتي إلى
ً
صباحا و يخرج مںه إ بعد ص ة العشاء ،و يذهب إلى أهله إ ّ في الليل ،أو عںد الضرورة ﱠ
الملحة،
الجامع
ﱠ
ّ
فمن أجل هذه الصفات والسجايا ﱠ
أحبه أهل )الفلوجة( ،وتعلقوا به ،والتفوا حوله ).(٤
ﺧﺎﻣﺴﺎ :وﻓﺎ ُﺗﻪً:
فاضت ُ
روح ﱠ
الشيخ عبد العزيز إلى بارئها يوم ا ثںين ) /٩ذي القعدة ١٣٩٣ /هـ( الموافق )٣/١٢/١٩٧٣م( ،وقد
ٌ
ٌ
ٌ
أقاربه وط به ومحبيه ،وقد ﱠأبںه العديد من
جرى له تشييع كبير وسط مديںة سامراء حضرته حشود كبيرة من ِ
العلماء ،ورثاه الشعراء رحمه تعالى ،ﱠ
وتغمده بواسع رحمته ).(٥

ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺑﻜﺘﺎب اﻟﺸﻴﺦ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ اﻟﺴﺎﻣﺮاﻲﺋ:
أوﻻ:
عںوان الكتاب :عںوان كتاب الشيخ الجليل "عبد العزيز السامرائي" هو) :علم أصول الحديث( كما هو موجود
على متن المخطوطة.
ﺛﺎﻧﻴﺎ :ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻜﺘﺎب إﻰﻟ اﻟﺸﻴﺦ:
اسم الشيخ موجود على أصل المخطوطة ،تحت قول الںاسخ) :تأليف الشيخ عبد العزيز بن سالم السامرائي رحمه
ً
تعالى ا مام والخطيب والمدرس سابقا في جامع الفلوجة الكبير في العراق المتوفى سںة  ١٣٩٣هـ ــ ١٩٧٣م(،
وزيادة على ذلك فقد نسبه إليه د .خالد احمد صالح في ذكر مؤلفاته ،فقال) :وقفت على رسالة واحدة للشيخ
باسم "علم أصول الحديث" ،ورسالة الشيخ صغيرة الحجم يغلب عليها ا يجاز تقع في ثماںي صفحات( ).(٦
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ﺛﺎﻟﺜﺎ :ﻧﺎﺳﺦ اﻟﻜﺘﺎب:
ً
مكتوبا في آخر الكتاب بصيغة) :محررها الفقير
ّأما ںاسخ كتاب الشيخ هذا فهو )طالب خلف حمود( كما جاء
إلى تعالى طالب خلف حمود( ،والذي يظهر لي ﱠأںه أحد طلبة الشيخ "عبد العزيز" وقد ﱠ
حرر هذا الكتاب
ً
ً
وفاءا مںه لشيخه وعرفاںا وخوفه عليه من الضياع والتلف.

راﺑﻌﺎ :ﺣﺠﻢ اﻟﻜﺘﺎب وﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﺄﻟﻴﻔﻪ:
ّ
حجم كتاب الشيخ الذي درسته بعد التوكل على حجم صغير مختصر في علم الحديث ،ألفه الشيخ على
ً
ﱠ
عادته في تأليف المختصرات الكثيرة ،وطريقته المعهودة هي أںه يؤلف متوںا صغيرة من خ لها يفهم الطالب
والمتلقي عموم أي علم يتںاوله مختصر الشيخ كما في كتابه )علم أصول الحديث( ،وقد جاءت طريقة الشيخ هذه
بما يتںاسب مع رسالة المدرسة ا صفية الدينية التي ںهجت هذا الںهج في اختصار علوم كل فن وتقديمها للطلبة
بصورة مختصرة مفيدة من غير إطالة تبعث الملل في ںفس الطالب.
ﺧﺎﻣﺴﺎ :ﻣﺼﺎدر اﻟﻜﺘﺎب:
لم ُيشر الشيخ عبد العزيز ـ رحمه
ّ ﱠ
الظن أن الشيخ قد اعتمد في تأليفه لكتابه على ذاكرته ومما قد اختزںه خ ل دراسته الطويلة،
الحديث( ،وأغلب
ومما يؤكد هذا الرأي ا ختصار الذي ﱠ
تميز به الكتاب ،وا عتماد على الرأي الواحد في التعريف بمصطلحات
ً
الحديث ،والتي جاءت في مواضع ّ
واضحة ﱠ
جلية ،و
عدة من الكتاب قاصرة تحتاج إلى إيضاح أكثر لكي تكون
ﱠ ﱠ
شك أن الشيخ جرى على مںوال من سبقه من علماء هذا الفن باعتمادهم على كتاب "ابن الص ح" الذي اشتهر
ً
واختصارا ،فكان اعتماده الكبير عليها في تأليف كتابه هذا.
باسم )مقدمة ابن الص ح( فتںاولوها دراسة
تعالى ـ في كتابه إلى أي مصدر كان قد اعتمده في تأليف كتابه )علم أصول
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اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول
ُ
اﻟﻤﺂﺧﺬ اﻟﻌﻠﻤ َّﻴﺔ
ً
ﺗﺨﺮﻳﺞ اﻷﺣﺎدﻳﺚ:
ﻋﺪم
أوﻻ:
ُ
ِ
جاء ُ
خلوا من ّ
أصول الحديث( للشيخ "عبد العزيز سالم السامرائي" ً
كتاب ُ
حاديث التي
لمتن ا
أي
ِ
)علم ِ
تخريج ِ
ِ
ِ
ٍ
ُ
ُ
ّ
الںبوي الشريف َ
عزو ُه إلى َم ْن ﱠ
الحديث
وأقصد بتخريج
الشيخ ،والتي وردت في كتابه،
استشهد بها
خر َج ُه من أئمةِ
ِ
ِ
الصحة ﱠ
حاله ورجا ِله ،وعن سںده ومتںه من حيث ّ
والضعفُ ،وي ﱡعد ُ
علم
الحديث ،وتكلموا عليه بعد التفتيش عن ِ
َ
ّ
علوم ّ
ّ
الںبوية ﱠ
المحدث ا حاديث
المهمة ،قال ا مام السخاوي) :التخريج :إخراج
السںة
تخريج
الحديث أحد ِ
ِ
ِ
بطون ا جزاء ،والمشيخات والكتب وںحوها ،وسياقها من مرويات ںفسه أو بعض شيوخه أو أقراںه أو ںحو
من ِ
َ
ّ
ّ
العلمي
البحث
أصول
أن
أصحاب الكتب والدواوين( ) ،(٧ومن المعلوم
ذلك وال م عليها وعزوها لمن رواها من
ِ
ِ
ِ
ُّ
ُ
َ
ُ
َ
َ
العلم
تيسير التلقي لطالب ِ
تلزم الكاتب بتخريج ا حاديث الںبويةِ ؛ لكي تتحصل القيمة العلمية للكتاب ،فض عن ِ
ُ
ّ
بصيرة من أمره في ِكل مسألةٍ َو َر َد الحديث
مصادرها ا صلية ،وجعله على
أو الباحث بالوقوف على ا حاديث في
ٍ
ِ
ُ
ُّ
َ
ً
ورصاںته ﱡ
أي إخ ٍل في
المطاف متكام بمںهجه ُي ِقلل من أهميته
لها شاهدا ،وبذلك يكون البحث في ںهايةِ
ِ
ِ
ﱠ
المرجوة ،وفيما يلي ا حاديث التي وردت في الكتاب على التوالي مع تخريجها ومعرفة حالها:ـ
صورة إخراجه
هادم اللذات( ).(٨
ذكر ِ
) .١أكثروا من ِ
متعمدا فليتبوأ َ
ً
)َ .٢م ْن َ
مقعد ُه َ
كذب ﱠ
من الںار( ).(٩
علي
ںبياء ٌ
وحي( ).(١٠
) .٣رؤيا ا ِ
َ
 ) .٤عدوى و طيرة و َصفر( ).(١١
 .٥ﱠ
سد( ).(١٢
)فر من
ِ
المجذوم فرارك من ا ِ
) .٦كںت ُ
زيارة القبور ،أ فزوروها فإںها تذكر ا خرة( ).(١٣
ںهيتكم عن
ِ
ّ
لعل السبب في عدم تخريج ا حاديث عںد الشيخ "عبد العزيز" في كتابه هو عدم ا طالة ،وبغية ا ختصار
ّ
وكما هو واضح في مںهج الشيخ في كتابه الذي حرص على تقديمه لطلبته ً
خاليا من الهوامش التي قد تشتت فكر
طالب العلم ،وإن كان ا ولى تخريج ا حاديث لكي يكون ُ
طالب العلم على ِ ّبيںة من أمره في هذا الصدد.
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ﺛﺎﻧ ًﻴﺎ :إﻫﻤﺎﻟﻪ ﻟﻘﻴﺪ اﻟﺨﻠﻮ ﻣﻦ اﻟﻌ َّﻠﺔ ﻲﻓ ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﺤﺪﻳﺚ اﻟﺼﺤﻴﺢ:
ُُ ٌ
ﱠ َ
ﱠ
عدل ﱡ ﱠ
بط
عرف الشيخ ــــــــــ رحمه تعالى ــــــــــ الحديث الصحيح في كتابه بأں ُه) :الذي يںقله
لقد
تام الض ِ
ّ
ﱠ
ﱠ
ﱠ ُ
ُ
ُ
صل ﱠ
ــــــــــ مت
تعريف ِه للحديث
الشيخ في
شاذ( ) ،(١٤وعبارة )غير مغفل( التي أوردها
الس ِںد ــــــــــ غير مغف ٍل و ٍ
ِ
الصحيح ،لم ترد عںد أهل الحديث بهذا الشكل وبهذا الوصف الضيق في تعريفاتهم لمصطلح الحديث الصحيح،
ُ
ﱠ َ
ﱠ
ُ
ُ
إسںاده بںقل العدل الضابط عن
علماء هذا الفن الحديث الصحيح بأںه) :الحديث المسںد الذي يتصل
عرف
فقد
العدل الضابط ،حتى ينتهي إلى رسول
ُ ً
دوںه ،و يكون شاذا و ُمعل ( ).(١٥

ــــــــــ صلى

عليه وسلم ــــــــــ أو إلى مںتهاه من صحابي أو َم ْن

َ
َُﱠ
ُ
ﱠ ﱠ
ُ
كلمة ُ
الحديث الصحيح تشمل ﱠكل ّ
المغفل،
واة الذين ت ﱡرد أحاديثهم ومںهم
)المعلل( في تعريف
و شك أن
الر ِ
ِ
ِ
ً
ﱠ
"معلل" استعمله كثير من ُ
الم َح ّدثين في تصاںيفهم ،حتى أصبح ً
أمرا متعارفا عليه؛ كما فعل ا مام
وهذا ا سم
ﱠ
ابن حجر في الںخبة ،وا مام الںووي في التقريب ،وابن الص ح في مقدمته ،وغير هؤ ء من أئمة الحديث ،فكأن
ﱠ
ﱠ
ﱠ
العلمية ،والذي يبدو كذلك أن الشيخ اختصر
الشيخ ذكر الجزء وأراد الكل ،وهذا يصلح في قيد التعريفات
ُ ﱠ
ُ ﱠ
غفل" من جهة ﱠأںها تدل على القدح في الحديث ،و ﱠ
لكن هذا الفهم غير
"المعلل" بلفظة "الم
كل ذلك المراد من
َ
ُ
جامعا ً
التعريف ً
ً
واضحا من غير لبس.
ماںعا
دقيق في تعريف الحديث الصحيح ،فيجب أن يكون

ً
ﺛﺎﻟﺜﺎ :ﺗﻌﺮﻳ ُﻔ ُﻪ ّ
ﺑﺎﻟﻤﺪ ِّﻟﺲ:
اﻟﺴﻨﺪ ُ
ﻟﻠﻀﺪ ﺑﻤ َﺘﺼﻞ َّ
ُ
ّ
ُ
ﱠ ُ
صل ﱠ
الس ِںد :يقابله المدلس وغيره( ) ،(١٦والمقابلة الصحيحة لها
جاء في كتاب الشيخ عبد العزيز السامرائي) :ومت
َ
َ ْ
ُ ُ
ُ
ُ
قطعت
بعض ف ْص  ،والقط ُع :مصدر
با ںقطاع ،والمںقطع لغة ضد المتصل ،والقطع إباںة بعض أجزاء ِ
الج ْر ِم من ٍ
َ
الحبل ً
ُ
ُ
والخطيب وابن عبد البر
الفقهاء
قطعا فاںقطع ) .(١٧قال الںووي في التقريب) :الصحيح الذي ذهب إليه
ُ
وغيرهم من المحدثين ﱠأن المںقطع :ما لم ﱠ
ُ
ُ
إسںاده على ّ
ُ
الوزير في
اںقطاع ُه( ) .(١٨وقال الحافظ
وجه كان
صل
يت
أي ٍ
ِ
ُ ﱠ
)(١٩
َ
المںقطع ما سقط عن رواته راو واحد غير الصحابي( .
)المشهور أن
تںقيح ا ںظار:
ّ
ّ
ّ
المحدثين .ومقابلة متصل ا سںاد بالمدلس
والراجح ما حكاه الںووي عن ابن عبد البر وجماهير الفقهاء وأكثر
ﱠ
التي ذكرها الشيخ في كتابه ،والتي ذكر فيها الجزء وأراد الكل هي مقابلة غير موفقة؛ ذلك ن د لة التدليس جزء
خصص هذا الںوع بمقابلته بالمتصل ً
من مفهوم ا ںقطاع ،ومن غير الصحيح أن ُي ﱠ
عموما ،متجاهلين ا ںواع ا خرى
التي يشملها ا ںقطاع.
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ﺴﻦ:
ً
راﺑﻌﺎ :ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﺤﺪﻳﺚ اﻟ َ
ﺤ َ
ﱠَ
َ
َ
ﱠ
ُ
الحديث َ
)الح َ
ﱠ
الصحيح ،إ خفة الضبط( )،(٢٠
شروط
جمع
)الذي
ه:
بأں
كتابه
في
ن(
س
الشيخ عبد العزيز
عرف
ِ
َ ُ
َ ّ
ﱠ
)خفة ﱠ
والصواب )تمام ّ
اشتهر رجال ُه
الصحيح الذي
الحديث
شروط
من
ليست
بط(
الض
عبارة
ن
الضبط(؛ وذلك
ِ
ِ
ِ
ُ
َ
ُ
بتمام الضبط ،قال الخطابي في تعريفه للحديث َ
رجال ُه ،وعليه ُ
مدار
مخرج ُه ،واشتهر
)الح َسن(:ـ )هو ما ُعرف
ﱠ
ﱠُ
ُ
ﱠ
عق َب ا ُ
ويقبل ُه ُ
تعريف الخطابي،
مام الذهبي على
عامة الفقهاء( ) ،(٢١وقد
أكثر العلماء ،واستعمله
أكثر الحديث،
ِ
ٌ
عبارة ليست على صںاعة الحدود والتعريفات؛ إذ الصحيح ُ
يںطبق ذلك عليه ً
أيضا ،لكن مر ُاده مما
فقال) :وهذه
ِ
َ
ً ﱡ
ﱠ
ﱠ
ْ ﱠ
لم يبلغ درجة الصحيح( ) ،(٢٢وقال ابن حجر:ـ )فإن خف الضبط أي :قل ،خف القوم خفوفا :قل ،والمراد من
ً
ّ
حد الصحيح فهو الحسن لذاته( ،قال الشارح) :اذا ںقول في تعريف الحسن :هو ما
بقية الشروط المتقدمة في ِ
ُ ٌ
ُ
السںد غير ُم ﱠعلل و شاذ ،هذا هو الحسن ،فيكون ً
ںاقصا
رواه عدل خفيف الضبط ـ بدل )تام الضبط( ـ ّمتصل
ِ
عن رتبة الصحيح ،لكون راويه خفيف الضبط( ).(٢٣
ُ
يتضح لںا ّ ﱠ ﱠ ﱠ َ ّ
ُ
بط تعںي في كل ا حوال )تمام الضبط( التي اشتهر بها الحديث الصحيح،
مما تقدم أن خفة الض ِ
ُ
فالخفة يقابلها الثقلّ ،أما ﱠ
الت ُ
مام فيقابله الںقصان؛ وبذلك تصح المقابلة لغة بين تمام الضبط ،وخفة الضبط )،(٢٤
فالصحيح هو )إ تمام ﱠ
الضبط( كما هو معروف عںد أهل هذه الصںعة.
ﺧﺎﻣﺴﺎ :ﻗﺒﻮل زﻳﺎدة اﻟﺜﻘﺔ ﻋﻠﻰ إﻃﻼﻗﻬﺎ:
ً
ﱠ
قال الشيخ في كتابه) :زيادة راويهما ،أي :الصحيح والحسن مقبولة ،ںها في حكم الحديث المستقل( ) ،(٢٥و م
ً
الشيخ في قبول )زيادة الثقة( ليس دقيقا على إط قه ،فقد سلك علماء الحديث في ذلك طرائق شتى بين َم ْن
ِ
ً
ً
ً
شروطا توقف فيها ،فالبتﱡ
ّ
يقبل الزيادة على إط قها ،وبين ر ٍاد لها من جاںبه مطلقا أيضا ،ومںهم من اشترط لقبولها
ُ
زيادة الثقة كما
بقبولها من عدمه يحتاج إلى كثير تفصيل وبيان من أهل الدراية ،ومن جهابذة هذا الفن ،وصورة ِ
ٌ
ً
ْ
حديثا ً
بإسںاد واحد ومتن واحد فيزيد ُ
جماعة من ّ
بعضهم
واحدا
الرواة
قال ابن رجب الحںبلي هي) :أن يروي
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
ً
ٌ
ُ
ُ
ً
فيه زيادة لم يذكرها بقية الرواة( ) ،(٢٦وقال ا مام ابن حجر) :وزيادة راويهما مقبولة ما لم تقع مںافية لرواية َم ْن
هو أوثق ممن لم يذكر تلك الزيادة( ).(٢٧
ُ ّ
ٌ
الثقات
لقد ﱠقسم "ابن الص ح" هذه الزيادة التي نسميها )زيادة الثقة( على ث ثة أقسام) :أو  :زيادة تخالف ِ
َ
ً
ُ
ُفتردً ,
حديث لم يذكرها ُ
مخالفة فيه ﱡ
سائر رواته:
حديث ُفيقبل ،ثالثا :زيادة لفظةٍ في
ثاںيا :ما
كتفر ِد ثقةٍ بجملةِ
ٍ
ٍ
ً َ
)جعلت لي ا ُ
ُ
كحديثُ :
وط ً
)وتربتها طهورا( ،فهذا ُيشبه ا ول،
هورا( اںفرد أبو مالك ا شجعي فقال:
رض مسجدا
ُويشبه الثاںي؛ قال الںووي :والصحيح قبول هذا ا خير( ).(٢٨
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ﱠ
ﱠ ﱠ
تقدم أن م الشيخ في قبول )زيادة الثقة( فيه ںظر ذلك ن علماء هذا الفن قد تتبعوا هذه الزيادة
يتبين مما
واعتںوا بمعرفتها بعد أن جمعوها واعتںوا بها ،فهي مردودة عںد بعضهم ،ومقبولة عںد آخرين ،ومںهم من ﱠرد الزيادة
ً
من راوي الحديث الذي رواه أو بغير زيادة ،وقبلها من غيره ).(٢٩
ﺳﺎدﺳﺎ :ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﺼﻄﻠﺢ )ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﺤﺪﻳﺚ(:
ً
ّ
ُ
ﱠ
الجمع بيںه وبين المعارض( ) ،(٣٠وفي
عرف الشيخ عبد العزيز مصطلح )مختلف الحديث( بـأںه) :الذي أمكن
ً
ﱠ
ً
وجامعا لمصطلح )مختلف الحديث( ّ
تعريفا ً
وسأبي ُن ذلك فيما يلي:
شافيا
هذا التعريف ںظر؛ ں ُه ليس
ِ
َ
ُ
تعريف )مختلف الحديث( لغة:ـ ُ
المخت ِلف بالكسر :اسم فاعل ،والمختلف بالفتح :اسم مفعول ،وهو اخت ف
ﱡ
وكل ما لم َ
يتساو فقد تخالف أو اختلف( ).(٣١
ا مرين،
ُ
قال ا مام الںووي ـــــــــ رحمه ـــــــــ) :هذا فن من ِ ّ
جميع العلماء من
أهم ا ںواع ،ويضطر إلى معرفته
ُ
رجح ُ
ظاهراُ ،في ﱠوفق بيںهما أو ُي ﱠ
الطوائف ،وهو أن يأتي حديثان متضادان في المعںى ً
أحدهما ...والمختلف قسمان:
أحدهما ً
يمكن بوجه :فإن علمںا َ
ُ
ُ
أحدهماُ :ي ُ
ُ
ںاسخا
الجمع بيںهما؛ فيتعين ويجب العمل بهما ،والثاںي:
مكن
ﱠقدمںاه ،وإ عملںا الراجح :كالترجيح بصفات الرواة وكثرتهم ،في خمسين ً
وجها( ).(٣٢
َ
ّ
ً
ُ
مبهمة ّ
بياںا ً
شافيا في
الد لة تعطي
يتبين لںا أن اختصار عبارة الشيخ في تعريفه )مختلف الحديث( جعلها
فصل العلماء القول في ذلك على أوجه ﱠ
عدة ،وقد ُأزيل بموجبها ا َ
تعريف هذا المصطلح ،وقد ﱠ
بهام في تعريف
ٍ
ِ
)مختلف الحديث( ،وكان بإمكان الشيخ توضيح ذلك لطالب العلم حتى إذا ّأدى فعله هذا إلى إطالة التعرف؛
ً
َ
ﱡ
ﱠ
ﱠ
ً
ُ
يخرج عںه ما كان مںه ،و ﱠ
سيما وأن أهمية هذا
صحيحا يدل معه غيره ،و
ن الغاية ضبط العلم ضبطا
العلم تظهر من خ ل عںاية علماء الحديث في التأليف فيه مںذ وقت مبكر ،فقد ظهرت التصںيفات في )مختلف
ﱠ
الحديث( ،والجمع بين ا حاديث التي ظاهرها التعارض ،وهذا إن دل على شيء فإںما يدل على تلك ا همية
التي أو ها أهل هذا الفن بـمصطلح )مختلف الحديث(.
اﻟﻨﺎﺳﺦ واﻟﻤﻨﺴﻮخ:
ﺳﺎﺑﻌﺎ :ﻲﻓ ﺗﻌﺮﻳﻒ
ً
ِ
ُ ًّ
ﱠ
ﱠ
عرفا )الںاسخ والمنسوخ() :الںاسخ :الذي لم يمكن الجمع بيںهما وعلم أںه المتأخر ،والمنسوخ:
قال الشيخ في كتابه م ِ
وعلم ﱠأںه المتقدم ،مثالهما :قوله عليه الص ة والس م ـ ُ
الذي لم ُيمكن الجمع بيںهما ُ
كںت ںهيتكم عن زيارة القبور
ﱠ ُ
أ فزوروها فإںها تذكر ا خرة( ).(٣٣
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ﱠ
والمأخذ على هذا التعريف أن الشيخ قد أجمل في تعريفه لهذين المصطلحين )الںاسخ والمنسوخ( إجما
ﱠ
ﱠ
أضر بالمعںى ،ولم ُي ّقدم صورة المصطلحين بشكل واضح كما ينبغي لطالب العلم ،والمعروف أن مدار هذا الفن
ّ
يرتكز على ا حاديث المتعارضة التي يمكن التوفيق بيںها ،وإن الشيخ وإن كان قد قال بأںه يمكن الجمع
بيںهما وهذا يدل على التعارض ،فإںه ﱠبد من ا يضاح أكثر في التعريف حتى تتبين صورتاهما واضحة ﱠ
جلية ،ﱠثم
ٌ
ٌ
صعب للغاية كما ﱠ
ﱠإن معرفة ںاسخ الحديث ،ومنسوخه ٌ
صرح بذلك كبار أئمة الحديث ،ولما كان هذا الفن غاية
أمر
في ا همية ولصعوبته الكبيرة كان من المفترض ﱠ
التبسط في إيضاحه وتفسيره ،وبيان مقاصده ،ومعرفة خفاياه
ﱠ ﱠ
وأںه ّ
ً
موج ٌه للمبتدئين من طلبة العلم ﱠ
ً
ممن لم يسبروا
ومختصرا بهذه الصورة ،و سيما
مقتضبا
أن يكون ال ُم فيه
أغواره.
ُ
ُ
َْ ْ
ﱠ ُ
بخير مںها أو مثلها((
و)النسخ :إبطال الشيء وإقامة آخر مقامه ،وفي التںزيل) :ما ںنسخ من آيةٍ أو ں ِنسها ِ
تأت ٍ
ﱠ
وا ية الثاںية :ںاسخة وا ولى :منسوخة ،والنسخ :ںقل الشيء من مكان إلى مكان وهو هو ،ونسخ الشيء بالشيء
ينسخه واںتسخه أزاله به وأداله؛ والشيء ينسخ الشيء ً
نسخا أي يزيله ويكون مكاںه( ).(٣٤
الںاسخ والمنسوخ يبحث عن ا حاديث المتعارضة التي يمكن التوفيق بيںها من حيث الحكم على
)وعلم
ِ
ﱠ
ﱠ
بعضها بأںه ںاسخ ،وعلى بعضها ا خر بأںه منسوخ ،فما ثبت تقدمه ُيقال له منسوخ وما ثبت تأخره ُيقال له
بخبر عن رسول صلى عليه وسلم ،أو بوقت يدل على
ںاسخ( ) ،(٣٥و ُيستدل على الںاسخ والمنسوخ إ
ٍ
أحدهما بعد ا خر ،أو يقول من سمع الحديث ،أي :الصحابي أو العامة ) ،(٣٦والںاسخ قد ُيعرف من رسول ـ
ںهيتكم عن زيارة القبور فزوروها ،وكںت ُ
صلى عليه وسلم ـ كقوله :كںت ُ
ںهيتكم عن لحوم ا ضاحي فوق ث ث
فكلوا مںها ما بدا لكم ).(٣٧
ﺛﺎﻣ ًﻨﺎ :ﻣﺼﻄﻠﺢ )اﻟﺤﺪﻳﺚ اﻟﻤﻨﻜﺮ( وﺗﻌﺮﻳﻔﻪ:
ﱠ َ
ﱠ
عرف الشيخ في كتابه )الحديث المںكر( بأںه) :الذي رواه شخص غير مقبول ،خالفه أرجح مںه( ) .(٣٨إن
المتقدمين من علماء الحديث لم يفرقوا بين )الحديث المںكر( ،و)الحديث الشاذ( فهما بمعںى واحد وأول من
ً
فرق بيںهما من علماء المصطلح المتأخرين هو الحافظ ابن حجر العسق ںي كما سنبين ذلك حقا ،لذلك كان
ﱠبد من الوقوف عںد هذا التعريف وتوضيح هذا الجاںب المهم من مصطلح )الحديث المںكر(.
ﱠ
فالمںكر لغة :اسم مفعول ،وفعله :أںكره بمعںى جحده أو لم يعرفه وأںه يقابل المعروف ) ،(٣٩قال الحافظ
ﱠ
ابن الص ح) :المںكر يںقسم قسمين على ما ذكرںاه في الشاذ فإںه بمعںاه( ) ،(٤٠وقال ا مام الںووي) :قال الحافظ
البرديجي :هو الفرد الذي يعرف متںه من غير راويه ،وكذا أطلقه كثيرون ،والصواب فيه التفصيل الذي تقدم
في الشاذ( ) ،(٤١وقال الذهبي) :المںكر ما تفرد الراوي الضعيف به ،وقد يعد مفرد الصدوق ً
مںكرا( ) ،(٤٢وقال ابن
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ً
كثير) :المںكر :وهو كالشاذ إن خالف راويه الثقات فمںكر مردود ،وكذا إن لم يكن عد ضابطا ،وإن لم يخالف
فمںكر مردود( ).(٤٣
َ َ
ﱠُ
وأول َم ْن ف ﱠرق بين )الحديث الشاذ( ،و )الحديث المںكر( من علماء المصطلح الحافظ ابن حجر العسق ںي،
ولم يسبقه ٌ
ً
أحد إلى هذا الصںيع والتفريق حيث قال) :وعرف بهذا ﱠأن بين الشاذ والمںكر ً
وخصوصا من
عموما
ً
ﱠ
ﱠ
ً
اجتماعا في اشتراط المخالفة ،وافتراقا في أن الشاذ راويه ثقة أو صدوق ،والمںكر راويه ضعيف،
وجه ،ن بيںهما
وقد غفل َم ْن ّ
سوى بيںهما ،و أعلم( ).(٤٤
ﱠ
ومما شك فيه أن مثل الحافظ العسق ںي يغفل عن مثل هذا؟ ،ولكںه )لما رأى أن الںاس قد قسموا
ّ
وعلة إسںاد وعلة متن فالحديث قد يصح ً
سںدا و يصح ً
متںا ،وهذا يںافي صںيع
الحديث إلى إسںاد ومتن،
ﱠ َ
المتقدمين ،خشي من التباس تفرد الثقات مع تفرد الضعفاء أو ںحوها من ا سباب ،وهكذا يتبين أن أئمة الںقد
المتقدمين يفرقون بين

المصطلحين )الشاذ ،والمںكر( ).(٤٥

اﻟﻤﺮﺳﻞ(:
ً
ﺗﺎﺳﻌﺎ :ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﺼﻄﻠﺢ )اﻟﺤﺪﻳﺚ ُ
ًّ
ﱠ
ْ
)أن يسقط من ﱠ
السںد ما قبل التابعي ،مثاله ـ قال أبو حںيفة أن الںبي
معرفا الحديث المرسل:
قال الشيخ في كتابه ٍ
ـ صلى عليه وسلم ـ قال كذا( ) ،(٤٦وهذا التعريف مخالف لما هو معهود ومعروف عںد أهل الحديث ،ولبيان
ُ
وجمعه َمراسيل ) ،(٤٧وقد
ذلك مفص أقول :جاء في لسان العرب ،حديث ُم َرسل إذا كان غير متصل ا سںاد،
ﱠ
ّ
الم َ
ُ
المحدثين على ﱠأن ُ
التابعي إلى ّ
ﱡ
رفعه
)ما
هو:
ل
رس
اتفق جمهور
فعل
الںبي ـ صلى عليه وسلم ـ من قول أو ٍ
ِ
صغيرا كان التابعي أو ً
ً
كبيرا( ) ،(٤٨وقال الحافظ ابن كثير) :قال ابن الص ح :وصورته التي خ ف
أو تقرير،
فيها حديث التابعي الكبير الذي أدرك جماعة من الصحابة وجالسهم ،كعبيد
بن المسيب ،وأمثالهما ،إذا قال :قال رسول

صلى

بن عدي بن الخيار ،ثم سعيد

عليه وسلم() ،والمشهور :التسوية بين التابعين أجمعين

في ذلك( ).(٤٩
ُ
وعليه يكون المرسل عںد المحدثين :ما رفعه التابعي إلى الںبي صلى
ُ
ً
فصورت ُه أن يقول التابعي ـ سواء كان ً
صغيرا ـ :قال رسول
كبيرا أو
وبين الںبي صلى عليه وسلم؛

عليه وسلم من غير ذكر الواسطة بيںه
صلى

عليه وسلم كذا ،أو فعل كذا ،أو فعل بحضرته كذا ،وںحو ذلك ).(٥٠
ﱠ
ٌ
يتبين لںا أن عبارة الشيخ )يسقط من السںد ما قبل التابعي( عبارة غير دقيقة ،وكان ا ولى بالشيخ أن ُيحدد
التعريف بما قبل الصحابي ،بل القول الدقيق والصحيح هو ما رفعه التابعي إلى الںبي ـ صلى
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ﻋﺎﺷ ًﺮا :ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﺤﺪﻳﺚ )اﻟﻤﻨﻘﻄﻊ(:
َ
ْ
يسقط مںه واحد أو أكثر على التوالي( ) ،(٥١ومما ُ
يجب التنبيه
قال الشيخ في تعريفه للحديث المںقطع) :أن
عما سقط ﱠأوله وهو الذي ُي ّ
عليه في تعريف الشيخ ّأںه ـ رحمه ـ لم يحترز في تعريف )الحديث المںقطع( ّ
سمى
ُ ّ
ُ
العلماء في تعريف الحديث المںقطع ،قال ا مام الںووي) :المںقطع الصحيح الذي ذهب
)المعلق( ،وقد اختلف
ﱠ
إليه الفقهاء ،والخطيب ،وابن عبد البر وغيرهم من المحدثين أن المںقطع ما لم يتصل إسںاده على أي وجه كان
اںقطاعه ،وأكثر ما ُيستعمل في رواية من دون التابعي عن الصحابي كمالك عن ابن عمر ،وقيل :هو ما اختل
ً
محذوفا كان أو ً
مبهما كرجل ،وقيل :هو ما روي عن تابعي أو من دوںه قو أو فع  ،وهذا
مںه رجل قبل التابعي
غريب ضعيف( ).(٥٢
أﺣﺪ ﻋﺸﺮ :ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﺤﺪﻳﺚ )اﻟﻤﺪ ّﻟﺲ(:
ّ
ْ
ﱠ
عرف الشيخ عبد العزيز )الحديث المدلس( في كتابه فقال) :أن يخفى الساقط بحيث يدركه إ ا ئمة
الحذاق( ) ،(٥٣وتعريف الشيخ للحديث المدلس يدخل فيه أو معه مفهوم الحديث المںقطع ،والمرسلُ ،
والمعضل،
ﱠ
ن خفاء الساقط مشترك بين هذه ا ںواع ،ف ﱠبد من إيضاح ذلك حتى يلتبس ا مر بين ا ںواع المشتركة
ّ
ّ
والحديث المدلس ،ﱠأما الحديث المدلس فهو قسمان ولكل ںوع تعريفه الخاص به :ا ول :تدليس ا سںاد ،بأن
عمن عاصره ما لم يسمعه مںه موهما سماعه قائ ) :قال ف ن( ،أو )عن ف ن( وںحوه ،وربما لم يسقط َ
يروي ﱠ
شيخه
ً
تحسيںا للحديث ،والثاںي :تدليس الشيوخ؛ بأن ُيسمي َ
ً
ً
شيخه أو يكںيه أو ينسبه
صغيرا؛
وأسقط غيره ،ضعيفا أو
فمكروه ً
ٌ
جدا ﱠذمه أكثر العلماء ،وأما الثاںي فكراهته أخف ).(٥٤
أو يصفه بما ُيعرف ،أما ا ول
ّ
ﱠ
ً
علميا في التعريف بشكل عام ،وربما التبس ا مر
إن اقتضاب عبارة الشيخ في تعريف المدلس سببت خل
بمصطلحات أخر تدخل في ضمن هذا المفهوم ف بد من إيضاحه ً
مںعا ل لتباس.
ﺛﺎﻲﻧ ﻋﺸﺮ :ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﺤﺪﻳﺚ )ا ُﻟ ُﻤﻌ ّﻠﻞ(:
ُ ّ
)المعلل() :الذي يذكره راويه على سبيل التوهم :بأن يذكر م صحابي مع الحديث،
قال الشيخ تعريف الحديث
أو يقدم بعض الحديث على بعض( ).(٥٥
ُ ّ
ﱠ
)المعلل المدرج( دون
وهذا التعريف الذي أورده الشيخ في كتابه تعريف فيه ںظر؛ ںه مخصوص بالحديث
ﱠ
بقية أںواع العلل ا خرى ،والعلة في الحديث الشريف كما اتفق عليها علماء هذا الفن قد تقع في ا سںاد ،وقد
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تقع في المتن ،وهںاك علل قادحة ،وعلل غير قادحةُ ،ويشترط في الحديث الںبوي لكي يكون ُ)معل (:ـ الغموض،
ٌ
والعلة القادحة ،والعلة القادحة في ا صط ح عںد علماء الحديث هيٌ :
غامض خفي قادح في الحديث،
سبب
ﱠ
مع أن الظاهر الس مة مںه ).(٥٦
ّ
ﱠ
قال ابن الص ح) :فالحديث المعلل هو الحديث الذي اطلع فيه على علة تقدح في صحته ،مع أن ظاهره
الس مة مںها ،ويتطرق ذلك إلى ا سںاد الذي رجاله ثقات ،الجامع شروط الصحة من حيث الظاهر( ).(٥٧
ُ ّ
ﱠ ﱠ
ﱠ
كاف؛ إذ أںه غفل عن ذكر علل ا سںاد
تقدم أن تعريف الشيخ للحديث
يتبين مما
شاف و ٍ
المعلل غير ٍ
التي تقع في الحديث المعلل كما تقع في المتن ،وقصر التعريف على ںوع معين من الحديث المعللُ ،ويعد هذا
إخ

بالتعريف على وجه العموم ،وا سلم وا حوط لكي يكون التعريف ً
وافيا أن ُيفصل في التعريف لتتضح

الصورة لطالب العلم.
ﺛﺎﻟﺚ ﻋﺸﺮ :ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﺤﺪﻳﺚ اﻟﻤﻘﻄﻮع:
ﱠ
ْ
ُ
إسںاده إلى التابعي َفمن دوںه( ) ،(٥٨والمشهور أن )الحديث
قال الشيخ في تعريفه للحديث المقطوع) :أن ينتهي
المقطوع( موقوف على التابعي سواء كان في قوله ،أو فعله ،وهذا ما تعارف عليه أغلب علماء الحديث وأشهرهم،
ﱠ
لذلك فإن زيادة )فمن دوںه( من قبل الشيخ في التعريف وإن وجدت في بعض تعريفات أهل هذا الفن؛ فإںها
زيادة أراها غير مقبولة ںها توحي بأمور ُي ُ
فهم مںها غير ما عليه التعريف الصحيح للحديث المقطوع ،قال ا مام
ُ
ُ
ُ
ُ
ّ
على
الموقوف
والمقاطيع ،وهو
المقاطع
)وجمع ُه:
الںووي:
التابعي قو له أو فع  ،واستعمله الشافي ﱠثم الطبراںي في
ِ
المںقطع( ) ،(٥٩وقد ﱠ
عرف ا مام ابن كثير الحديث المقطوع فقال) :وهو الموقوف على التابعين قو وفع ( ).(٦٠
ﱠ
يبين لںا من هذا أن عبارة )فمن دوںه( التي وردت في تعريف الشيخ زيادة على التعريف الذي اشتهر من
قبل أئمة هذا الفن.
اﻟﻤﺪَ ﺑَّﺞ:
راﺑﻊ ﻋﺸﺮ :ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﺤﺪﻳﺚ ُ
ْ
عرف الشيخ عبد العزيز الحديث ﱠ
ﱠ
المدبج بقوله) :أن يروي راويان كل مںهما عن ا خر( ) ،(٦١وهذا التعريف غير
َ
ُ
ً
صورته ﱠ
جلية ّبيںةُ ،
ً
غامضا ،وهو يحتاج إلى مزيد تفصيل وإيضاح لكي تكون
مختصرا
جامع ،فقد جاء
والم ﱠدبج
ِ
لغة اسم مفعول من التدبيج وهو الںفش والتزيين ،والديباجتان :الخدان ).(٦٢
ْ
والمدبج أو رواية ا قران ،والقريںان :هما المتقاربان في السن وا سںاد ،ﱠ
ﱠ
ُ
الحاكم با سںاد ،فإن
وربما اكتفى
روى ﱡكل واحد مںهما عن صاحبه :كعائشة ،وأبي هريرة ،ومالك ،وا وزاعي ـ فهو ﱠ
المدبج ) ،(٦٣قال ا مام ابن
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سںا ً
كثير) :وهو رواية ا قران ً
وسںدا ،واكتفى الحاكم بالمقارںة في السںد ،وإن تفاوتت ا سںان ،فمتى روى كل
ًّ
"مدبجا" ،كأبي هريرة وعائشة ،والزهري وعمر بن عبد العزيز ،ومالك وا وزاعي ،وأحمد بن
مںهم عن ا خر سمي
حںبل وعلي بن المديںي ،فما لم يرو عن ا خر يسمى ّ
"مدب ًجا" ).(٦٤
فالحديث ﱠ
المدبج بصورته الواضحة هو أن يروي قرين عن قريںه رواية ويروي الثاںي عن ا ول رواية أخرى.

اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻲﻧ
اﻟﻤﺤﺎﺳﻦ اﻟﻌﻠﻤ َّﻴﺔ
ً
أوﻻ :اﺧﺘﺼﺎر ﻋﻠﻢ ﻣﺼﻄﻠﺢ اﻟﺤﺪﻳﺚ:
من خ ل كتابه في علم المصطلح )علم أصول الحديث(؛ تتبين بوضوح قدرة الشيخ "عبد العزيز" على اختصار
هذا العلم الواسع والكبير والذي هو في غاية ا هميةُ ،ويعد من أهم العلوم وعن ّ
أهميته قال الع مة ابن الص ح:
ﱠ
وأںفع الفںون الںافعة ،يحبه ذكور الرجال وفحولتهمُ ،ويعںى به
الفاضلة،
العلوم
أفضل
من
الحديث
علم
وإن
)هذا،
ِ
ِ
ِ
ﱡ
َ
ُ
ُ
يكره ُه من الںاس إ ُر ُ
ﱠ
سيما
وسفلت ُهم ،وهو من أكثر العلوم َتول ًجا في فںوںها،
ذالتهم
ُمحققو العلماء وكملتهم ،و
الفقه الذي هو إنسان عيوںها ،ولذلك كثر غلط العاطلين مںه من مصںفي الفقهاء ،وظهر الخلل في م ُ
المخلين
به من العلماء( ) ،(٦٥وعلى الرغم من صعوبة علم الحديث استطاع الشيخ ْأن يقدمه بصورة ﱠ
جلية ،وبمںهج علمي،
وشكل لبس فيه ،واختصار ال م بحد ذاته فن جميل اعتںى به العلماء قديما وأبدعوا في اختصار المطو ت
من الكتب من غير إخ ل في مادتها العلمية ،واختصار ال م يعںي إيجازه وتقليل ألفاظه.
ّ
ُ
الشيخ بمختصره هذا من تقريب فن المصطلح لط ب العلم لكي يعرفوا مسائله بسهولة ويسر ،مما
وقد ُو ِفق
ﱠ
العلمية
يساعدهم على حفظها ،فمصطلحات الكتاب على الرغم من قصرها واختصارها حوت أكبر قدر من المادة
بمتن صغير وعبارات موجزة كاںت بداية طيبة للدخول في بحار هذا العلم ،واختصار العلوم كما هو معروف د لة
على قوة فهمها.
ﺛﺎﻧ ًﻴﺎ :ﺗﻜﺜﻴﺮ اﻟﺸﻮاﻫﺪ واﻷﻣﺜﻠﺔ:
العلمية الطيبة في كتاب الشيخ هي ا كثار من الشواهد وا مثلة التي يوردها في طيات كتابه ّ
ّ
موض ًحا
من المحاسن
ِ
بها مصطلحات علوم الحديث ،وهذه الشواهد ب أدںى شك تساعد على تيسير فهم المصطلح الحديثي،
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ومن أمثلة ذلك ما ںرى في تعريف )الحديث المتواتر(؛ إذ ساق أمثلة عدة لذلك فقال) :مثاله :القرآن ،ومثل
ً
ً
شرقا ً
وغربا ،ومثل :قوله ـ صلى عليه وسلم ـ َ"م ْن كذب ﱠ
متعمدا فليتبوأ
علي
الكتب المشهورة بين أهل العلم
َ
مما ﱠ
مقعده من الںار ،ومثل :البلدان الںائية ،والملوك في العصور الخالية( )َ ،(٦٦
عزز ترسيخ معںى هذا الںوع من
ّ
ا حاديث في عقل المتلقي.
ً
ﺛﺎﻟﺜﺎ :اﻋﺘﻤﺎده ﻋﻠﻰ أرﺟﺢ اﻷﻗﻮال ﻲﻓ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ:
مںهجا ً
لقد اعتمد الشيخ في كتابه ً
جيدا؛ وذلك باعتماده أرجح ا قوال في تعريف المصطلحات الحديثية ،مزي
بذلك كل إشكال وصعوبة قد يواجهها طالب العلم في هذا الشأن ،ومثال ذلك تعريفه للحديث الشاذ ،حيث
ﱠ
ٌ
ﱠ
شخص مقبول خالفه أرجح مںه( ) ،(٦٧قال الحافظ ابن حجر العسق ںي) :الشاذ:
عرفه في كتابه بأںه) :الذي رواه
ً
ما رواه المقبول مخالفا لمن هو أولى مںه( ).(٦٨
ﱠ
ومصطلح )الشاذ( ںادر ا ستعمال لدى المتقدمين ،فإذا تتبعت أقوالهم في كتب العلل فإںك تكاد تجد فيها
ﱠ
ﱠ
كلمة "الشاذ" ،و يعںي هذا أںهم يعتبرون الشذوذ علة ،وإںما أوردوا ما يقال فيه الشاذ بعبارات أخرى واضحة
مثل قولهم :هذا خطأ ،هذا محفوظ ،هذا وهم ،وںحوها ،قال ا مام السيوطي) :الحديث الشاذ عسير ،ولعسره لم
ُيفرده ٌ
أحد بالتصںيف( ).(٦٩
يتبين لںا مما تقدم جهد الشيخ في تعريف المصطلحات الحديثية وتيسيرها لطالب العلم بصورة مبسطة
صعوبة فيها.
راﺑﻌﺎ :ذﻛﺮ اﻟﺘﻨﺒﻴﻬﺎت اﻟﻌﻠﻤ ّﻴﺔ:
ً
هذه من المحاسن التي حرص الشيخ على ذكرها ً
تتميما للفائدة ،ومن أمثلة تلك التنبيهات المستحسںة يذكر
ُ
الصحيح في القوة بحسب رجاله واشتهارهم وورعهم بالحفظ( ) ،(٧٠وغيرها في مواطن
الشيخ) :تںبيه :يتفاوت
أخرى من الكتاب.
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ﺧﺎﻣﺴﺎ :إﺳﻨﺎده اﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ ﻟﻤﺴﺎﺋﻞ ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻮم اﻷﺧﺮى:
ً
ﱠ
الحديثية وإحالتها إلى علم أصول الفقه ،مثال ذلك ما قاله الشيخ:
كصںيعه في المرجحات بين الروايات
ّ
ً
مباشرا فإن لم يعلم مرجح أو
)المرجحات كثيرة محلها علم أصول الفقه فيها مزيد الضبط وكثرة العدد وكوںه
ِ
تاريخ يوقف العمل بهما( ).(٧١

اﻟﻤﺤﺪِّﺛﻴﻦ:
ﺳﺎدﺳﺎ :اﻋﺘﻤﺎده ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻬﺞ ﺟﻤﻬﻮر ُ
ً
لقد اعتمد الشيخ في كتابه على مںهج ُ ّ
حدثين في دراسة مصطلح الحديث ،وبحسب التقسيم الثںائي للخبر،
الم ِ
إذ ﱠقسم علماء الحديث الخبر على )متواتر ،وآحاد( ،ولم يعتمد المںهج الحںفي الذي ﱠقسم الخبر على )المتواتر،
والمشهور ،وا حاد( ،وهذا التقسيم الذي سار عليه الشيخ في كتابه هو التقسيم المشهور والمعتمد عںد جمهور
المحدثين ،والذي سار عليه واعتمده أكثر علماء الحديث مںذ نشأة علم المصطلح.

اﻟﺨﺎﺗﻤﺔ
ﱠ
ﱠ
 .١ــ يتبين من خ ل دراسة كتاب )علم أصول الحديث( للشيخ "عبد العزيز السامرائي" أن الشيخ ألفه للطلبة
ً
مختصرا يتںاسب مع من كان يتلقى هذا العلم في وقت الشيخ.
المبتدئين في هذا العلم ،فجاء الكتاب
هم الشيخ في كتابه هو إيصال المعلومة بأقصر الطرق للمتلقين من الطلبة ﱠ
 .٢ــ كان ﱡ
مما أدى ذلك إلى اختصار
أوقع الشيخ ببعض الهفوات في تعريف بعض مصطلحات هذا العلم.
ﱠ
 .٣ــ يتبين ً
أيضا من خ ل هذه الدراسة أن غاية الشيخ في كتابه هي أن يجمع أكثر المسائل المهمة في هذا
العلم بصورة مختصرة ،وقد ﱡ
أضر هذا ا ختصار بمفهوم الكثير من هذه المسائل.
 .٤ــ لم تكن على ما يبدو عںاية المدرسة ا صفية بالحديث عںاية كبيرة ودقيقة ،مما جعل هذا الحال كتاب
الشيخ ً
خاليا من العديد من الشروح التي يتطلبها كل مصطلح جاء في الكتاب ،بل يوجد غيره في دراسة
الحديث.
ﱠ
 .٥ــ يبدو أن غاية الشيخ رحمه

كاںت خالصة

تعالى مما جعل دعوته للںاس مقبولة بشكل واسع ،وجعل

ً
صغيرا من غير تطويل يصيب الطالب بالملل والعزوف عن المواصلة لطلب
هذا الكتاب في علم الحديث
العلم.
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ّ
وتمكںه من اختصار هذا العلم على ّ
الرغم من صعوبته ،وأسلوبه في تحبيب ط به له والعںاية
 .٦ــ قدرة الشيخ
به على وجه جميل وجاد.
 .٧ــ اعتماد الشيخ في كتابه على ذكر رأي واحد في المسألة ،يختاره ويذكره ً
مںعا ل طالة ،بقصد ا ختصار
المحبب لديه.
 .٨ــ إكثار الشيخ من الشواهد في كتابه ا مر الذي يجعل المسائل ﱠ
جلية واضحة قريبة من فهم وإدراك طلبة
العلم.
 .٩ــ عدم تخريج ا حاديث التي أوردها الشيخ في كتابه على غير المألوف عںد علماء هذه الصںعة الذين
حرصوا على تخريج كل حديث وبيان درجة صحته.

اﻟﻤﺼﺎدر واﻟﻤﺮاﺟﻊ
 .١ابن مںظور،

بن مكرم ،لسان العرب ،تحقيق :أمين

عبد الوهاب و

الصادق العبيدي ،الطبعة

الثالثة ،دار إحياء التراث ،بيروت لبںان.
 .٢ا بںاسي ،برهان الدين١٤١٨ ،هـ ١٩٩٨م .الشذا الفياح من علوم ابن الص ح ،تحقيق :ص ح فتحي هلل أبو
خبيب ،مكتبة الرشيد.
ُ .٣البستي ،بن حبان١٤١٤ ،هـ ــ ١٩٩٣م .صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان ،المحقق :شعيب ا رںؤوط،
الطبعة :الثاںية ،مؤسسة الرسالة  -بيروت
 .٤البغدادي ،أبو بكر الخطيب ،الكفاية في علم الرواية ،تحقيق :أبو عبد

السوقي ،وإبراهيم حمدي

المدںي .المكتبة العلمية ،المديںة المںورة.
 .٥الترمذي،
 .٦الترمسي،

بن عيسى١٣٤٩ ،م .سنن الترمذي ،مطبعة عيسى البابي الحلبي ،القاهرة.
محفوظ بن عبد

٢٠١٤ ،م .مںهج ذوي الںظر شرح ألفية علم ا ثر ،تحقيق:

مرابي،

الطبعة ا ولى ،دار ابن كثير ،دمشق.
 .٧حمود،

شاكر٢٠٠٩ ،م .تأريخ الفلوجة من الجذور إلى مںتصف القرن العشرين ،الطبعة الثاںية ،بغداد.

 .٨الحموي ،ياقوت بن عبد

١٣٩٧ ،هـ ـ .١٩٩٣معجم البلدان ،دار صادر ،لبںان بيروت.

 .٩الحںبلي ،ابن رجب ،شرح علل الترمذي ،،تحقيق :ںور الدين عتر ،دار الم ح.
 .١٠الخطيب ،الدكتور

عجاج١٤٢٦ ،هـ.أصول الحديث علومه ومصطلحه ،دار الفكر ،ـبيروت ـ لبںان.

 .١١الدمشقي ،ابن كثير١٣٧٠ ،هـ ١٩٥١م ،اختصار علوم الحديث .وبهامشه شرحه المسمى )الباحث الحثيث(،
أحمد
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 .١٢الذهبي شمس الدين

بن أحمد١٤١٢ ،هـ .الموقظة في علم مصطلح الحديث ،ل مام ،اعتںى به عبد

الفتاح أبو غدة ،الطبعة الثاںية ،مكتب المطبوعات ا س مية ،حلب.
 .١٣الرازي،
 .١٤الزرقاںي،

بن أبي بكر١٩٧٩ ،م .مختار الصحاح ،الطبعة ا ولى ،دار الكتاب العربي ،بيروت ـ لبںان.
عبد العظيم١٣٦٦ ،هـ ١٩٤٧ -م .المںهل الحديث في علوم الحديث ،القاهرة.

 .١٥السامرائي ،عبد العزيز سالم ،علم أصول الحديث ،مخطوط.
 .١٦السامرائي ،يونس الشيخ إبراهيم١٩٨٢ ،م .تأريخ علماء بغداد في القرن الرابع عشر الهجري ،الطبعة ا ولى،
وزارة ا وقاف والشؤون الدينية ،بغداد.
 .١٧السخاوي،

بن عبد الرحمن٢٠٠٩ ،م .فتح المغيث شرح الفية الحديث ،تحقيق :ص ح

عويضة،

الطبعة الثالثة ،دار الكتب العلمية ،بيروت ـ لبںان.
 .١٨السيوطي ،ج ل الدين١٤٢١ ،هـ٢٠٠١ -م .تدريب الراوي في شرح تقريب الںواوي ،الطبعة ا ولى ،دار إحياء
التراث العربي ،بيروت ـ لبںان.
 .١٩الشهرزوري ،عثمان بن عبد الرحمن١٤٠٦ ،هـ ١٩٨٦ -م .مقدمة ابن الص ح) ،معرفة أںواع علوم الحديث(،
تحقيق :ںور الدين عتر ،دار الفكر -سوريا.
 .٢٠الطبراںي ،أبو القاسم١٤٠٤) ،ه١٩٨٣ -م(.المعجم الكبير ،الطبعة الثاںية ،مكتبة العلوم والحكم ــ الموصل.
 .٢١العزاوي ،خالد أحمد صالح٢٠٠٤ ،م .الشيخ عبد العزيز سالم السامرائي حياته وجهوده العلمية في الفقه
والفتوى ،الطبعة ا ولى ،رسالة ماجستير في الجامعة ا س مية ،مطبوعة في بغداد.
 .٢٢العسق ںي ،ابن حجر١٣٥٢ ،هـ١٩٣٤ -م .شرح ںخبة الفكر في مصطلح أهل ا ثر ،القاهرة.
 .٢٣العسق ںي ،ابن حجر١٣٧٩ ،هـ .فتح الباري شرح صحيح البخاري ،تحقيق :محب الدين الخطيب ،الطبعة
الثاںية ،دار المعرفة ،بيروت ،القاهرة.
ََ
ُ ْ َ َ َْ
 .٢٤العسق ںي ،ابن حجر ،ںزهة الںظر في توضيح ںخبة الفكر ِفي مصطل ِح أه ِل ا ث ِر١٤٢٩ ،هـ ٢٠٠٨ -م .تحقيق:
عبد بن ضيف الرحيلي ،الطبعة الثاںية ،جامعة طيبة بالمديںة المںورة.
 .٢٥المحمدي ،عبد القادر مصطفى٢٠٠٥ ،م .الشاذ والمںكر وزيادة الثقة ـ موازںة بين المتقدمين والمتأخرين،
الطبعة ا ولى ،دار الكتب العلمية ،بيروت ـ لبںان.
 .٢٦المشهداںي ،عبود فياض .٢٠١٣ ،تأريخ علماء الفلوجة والشخصيات العلمية فيها ،الطبعة ا ولى ،بغداد.
 .٢٧النسائي ،أحمد بن شعيب سنن النسائي ،طبعة المكتبة العلمية ،بيروت.
 .٢٨الںووي محيي الدين بن شرف١٤٠٥ ،هـ ـ ١٩٨٥م .التقريب والتيسير لمعرفة سنن البشير الںذير ،تحقيق:
عثمان ،الطبعة ا ولى ،دار الكتاب العربي.
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 .٢٩الںيسابوري ،أبو عبد

الحاكم١٤١١ ،ه١٩٩٠ -م .المستدرك على الصحيحين ،تحقيق :مصطفى عبد القادر

عطا ،الطبعة ا ولى ،دار الكتب العلمية ــ بيروت.
 .٣٠الوزير،

بن ابراهيم ،تںقيح ا ںظار في معرفة علوم ا ثار ،ا مام المجتهد الںظار ،تحقيق:

صبحي

ح ق وعامر حسين ،الطبعة ا ولى ،دار ابن حزم ،بيروت.

اﻟﻬﻮاﻣﺶ:
) (١معجم البلدان لياقوت الحموي ٣/١٧٣ :ـــــ  ،١٧٤والشيخ عبد العزيز سالم السامرائي حياته وجهوده ،د .خالد أحمد الصالح٤:
) (٢تأريخ علماء بغداد ،يونس السامرائي ،٢٨٩ :تأريخ الفلوجة،

شاكر حمود ،١٤٤ :تأريخ علماء الفلوجة ،الشيخ عبود فياض:

.٨٢
) (٣الشيخ عبد العزيز سالم السامرائي ،د .خالد أحمد الصالح١٩ :
) (٤تأريخ الفلوجة من الجذور إلى مںتصف القرن العشرين،

شاكر حمود١٤٥ :

) (٥الشيخ عبد العزيز سالم السامرائي ،د .خالد أحمد الصالح٤١ :
) (٦الشيخ عبد العزيز سالم السامرائي ،د .خالد أحمد صالح١٢٢ ،
) (٧فتح المغبث ،السخاوي٣:٣١٨ ،
) (٨رواه الترمذي ح ) ،(٢٤٦٠وابن ماجه :ح)(٤٢٥٨
) (٩صحيح البخاري ،ح )(٣٢٧٤
) (١٠حديث موقوف عن عبيد بن عمير ،يںظر :البخاري ١/٣٩ :ح) ،(١٣٨ويروى عن ابن عباس ،يںظر :سنن الترمذي :ح)(٣٦٨٩
َ
) (١١البخاري :ح ) ،(٥٧٥٧بلفظ ) :عدوى و طيرة و هامة و َصفر( ومسلم :ح) (٥٣٤٨بلفظ ) :عدوى و طيرة و صفر
و هامة(
) (١٢مسںد أحمد ،(٩٧٢٢) :والسنن الكبرى للبيهقي(١٣٧٧٢) :
ْ
ُ ْ ُ ََ ْ ُ ُ ْ َ ْ َ َ ُْ ُ ََ َُ ُ َ َ ﱠ ﱡ َْ ْ
َُ ّ ْ َ
ُ
) (١٣أخرجه الحاكم :ح) (١٣٩٣بلفظ) :كںت ںهيتكم عن ِز يار ِة القب ِور أ فزور
وها ،ف ِإں ُه ُي ِرق القل َبَ ،وت ْد ِم ُع ال َع ْي َنَ ،وتذ ِك ُر ا ِخ َرة،
َ َُ ُ
َو تقولوا ُه ْج ًرا( ،وهو قطعة من حديث عںد مسلم بلفظ) :ںهيتكم عن زيارة القبور فزوروها( ح )(٢٢٢٠
) (١٤علم أصول الحديث ،عبد العزيز السامرائي٣ ،
) (١٥اختصار علوم الحديث ،ابن كثير٢١ ،
) (١٦علم أصول الحديث ،عبد العزيز السامرائي٣ ،
) (١٧لسان العرب ،ابن مںظور٢٢٠:١١ ،
) (١٨تدريب الراوي١٨١ ،
) (١٩تںقيح ا ںظار٦٥ ،
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) (٢٠علم أصول الحديث ،عبد العزيز السامرائي٣ ،
) (٢١تدريب الراوي١٣٣ ،
) (٢٢الموقظة ل مام الذهبي٢٦ ،
) (٢٣شرح ںزهة الںظر١٠٩ ،
) (٢٤مختار الصحاح ،الرازي١٨٢ ،
) (٢٥علم أصول الحديث ،عبد العزيز السامرائي٤ ،
) (٢٦شرح علل الترمذي ،ابن رجب٦٣٢:٢ ،
) (٢٧ںزهة الںظر ،ابن حجر١٢٣ ،
) (٢٨تدريب الراوي٢١٨ ،
) (٢٩الكفاية٤٢٤ ،
) (٣٠علم أصول الحديث ،عبد العزيز السامرائي٤ ،
) (٣١لسان العرب ،ابن مںظور٩١:٩ ،
) (٣٢تدريب الراوي٤٧٥ ،
) (٣٣علم أصول الحديث ،عبد العزيز السامرائي٤ ،
) (٣٤لسان العرب ،ابن مںظور١٢١:١٤ ،
) (٣٥المںهل الحديث في علوم الحديث،

عبد العظيم الزرقاںي٦٨ ،

) (٣٦الشذا الفياح في علوم ابن الص ح٦٢:٢ ،
) (٣٧شرح ںخبة الفكر في مصطلح أهل ا ثر ،ابن حجر١٦ ،
) (٣٨علم أصول الحديث ،عبد العزيز السامرائي٤ ،
) (٣٩مختار الصحاح ،مادة ںكر٦٧٩ :
) (٤٠مقدمة ابن الص ح٨٠ :
) (٤١تدريب الراوي بشرح تقريب الںواوي١/٢٧٦ :
) (٤٢الموقظة٤٢ :
) (٤٣اختصار علوم الحديث٥٥ :
) (٤٤ںزهة الںظر١٢٧ :
) (٤٥الشاذ والمںكر وزيادة الثقة ،عبد القادر المحمدي١٣٣ :
) (٤٦علم أصول الحديث ،عبد العزيز السامرائي٥ ،
) (٤٧لسان العرب ،ابن مںظور.٢١٤:٥ ،
) (٤٨أصول الحديث ،للدكتور

Page 823

عجاج الخطيب٣٣٧ ،

DOI 10.18502/kss.v4i8.7215

AICHS

) (٤٩اختصار علوم الحديث٦٥ ،
) (٥٠مںهج ذوي الںظر شرح ألفية علم ا ثر،

محفوظ بن عبد

الترمسي٣٧ ،

) (٥١علم أصول الحديث ،عبد العزيز السامرائي٥ ،
) (٥٢تدريب الراوي في شرح تقريب الںواوي ،السيوطي،
) (٥٣علم أصول الحديث ،عبد العزيز السامرائي٥ :
) (٥٤تدريب الراوي١٩٧ :
) (٥٥علم أصول الحديث٦ :
) (٥٦علوم الحديث بن الص ح ،٩٠:التقريب والتيسير للںووي ،٤٣:ںزهة الںظر ،٥٩:تدريب الراوي٢٩٤ :
) (٥٧علوم الحديث بن الص ح٨٩ :
) (٥٨علم أصول الحديث ،عبد العزيز السامرائي٧:
) (٥٩تدريب الراوي١٦٧ :
) (٦٠اختصار علوم الحديث ،ابن كثير٢٤ :
) (٦١علم أصول الحديث٨ :
) (٦٢لسان العرب ،ابن مںظور.٢٧٩:٤ ،
) (٦٣تدريب الراوي٥١٩ :
) (٦٤اختصار علوم الحديث ،ابن كثير١٠٤ ،
) (٦٥علوم الحديث بن الص ح ،تحقيق :ںور الدين عتر.٥ :
) (٦٦علم أصول الحديث ،الشيخ عبد العزيز السامرائي٢ ،
) (٦٧علم أصول الحديث ،الشيخ عبد العزيز السامرائي٤ ،
) (٦٨ںزهة الںظر ،٥١ ،تدريب الراوي٢٠٣ :
) (٦٩تدريب الراوي٢٠٤ :
) (٧٠علم أصول الحديث٣ :
) (٧١علم أصول الحديث٥ :
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اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ:
الحمد

رب العالمين وأفضل الص ة وأتم التسليم على سيد الخلق أجمعين

وعلى آله وصحبه أجمعين .أما

بعد.
فإن للفقه في شريعتںا أهميه كبيرة ،وںرى ذلك واضحا من حديث الںبي صلى عليه وسلم الذي ّبين فيه
ً
للذي يريد الخيرية فعليه بالفقه وذلك من خ ل حديثه صلى عليه وسلم فقال) :من يرد به خيرا يفقهه
في الدين( ) ،.(١ولهذا أردںا في هذا البحث أن ںبرز الكتب الفقهية التي اعتمدتها المدرسة ا صفية ،والتي كان
ً
لها ا ثر البارز في بںاء الشخصية الفقهية لط بها ،فاخترںا عںواںا لبحثںا والموسوم) :الكتب الفقهية في المدرسة
ا صفية ومكاںتها بين كتب الفقه( .واعتمدںا في بحثںا على خطة تضمںت مقدمة ومبحثين:
المبحث ا ول :ںبذة تاريخية عن تأسيس المدرسة ا صفية ,وأبرز مشايخها ومدرسيها ,وط بها .وفيه:
ً
أو  :نشأة المدرسة.
ً
ثاںيا :المشايخ الذين درسوا في المدرسة.
ً
ثالثا :أبرز ط ب المدرسة.
المبحث الثاںي :الكتب الفقهية المقررة في المدرسة ا صفية .وفيه:
ً
أو  :كتاب مںهاج الطالبين.
ً
ثاںيا :كتاب بداية المجتهد وںهاية المقتصد.
ً
ثالثا :كتاب متن الغاية والتقريب.
ً
رابعا :كتاب الرحبية )بغية الباحث(.
ثم ختمںا بحثںا بخاتمة ذكرںا فيها أهم الںتائج التي توصلںا إليها.
المبحث ا ول :ںبذة تاريخية عن تأسيس المدرسة ا صفية ,وأبرز مشايخها ومدرسيها ,وط بها
أو  :نشأة المدرسة:
أسست المدرسة ا صفية ) (٢بشكل رسمي عام) ١٩٤٤م( ,في الجامع الكبير في الفلوجة ) (٣الذي كان إمامه
وخطيبه الشيخ حامد الم حويش ) ,(٤الذي له الفضل في تأسيسها بعد تسںمه إدارة المسجد وكان المشرف عليها
المدرس القاضي

أمين الخطيب ) ,(٥وبعد وفاته عام ١٩٤٨م ,خلفه الشيخ عبد العزيز سالم السامرائي ,الذي

ںقل من هيت إلى الفلوجة ,فأصبح إماما وخطيبا للجامع الكبير ,ومديرا ومدرسا للمدرسة ا صفية ).(٦
وفي عهد الشيخ عبد العزيز السامرائي كاںت الںقلة الںوعية للمدرسة ا صفية ,من حيث عدد ط بها ومستواهم
العلمي ,فكان مجيؤه هو الو دة الحقيقية للمدرسة وںتاجها العلمي وںوعية ط بها ,الذين أصبحوا فيما بعد من
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علماء العراق وا مة ا س مية ,فكان أول عمل بدأ به الشيخ السامرائي مع ط به هو الطلب مںهم أداء الصلوات
الخمس جميعها في الجامع وا قامة به ،زيادة على التزام الدوام وا هتمام بالعلم ,وكان لحزمه وجديته وإخ صه
ا ثر البارز في تخريج ںخبة متميزة من العلماء الذين أكملوا علومهم الشرعية في الجامعات العراقية والعربية.
وقد اكتسبت المدرسة ا صفية في الفلوجة السمعة العلمية البارزة التي أهلتها لكسب الشهرة على المستوى
العربي وا س مي ,مما جعل ط ب العلم يلتحقون بها من كل الب د طلبا للعلم والمعرفة ).(٧
وكاںت المدرسة تمںح شهادة تعادل الشهادة ا عدادية ,مما أهل طلبتها للقبول في الجامعات العراقية ,وكان
مما يميز طلبتها تفوقهم على باقي طلبة المدارس الدينية ا خرى في العراق ,وهذا التفوق يعود لجدية الشيخ سالم
السامرائي ,وتفاںيه في اںجاح المدرسة ,ومعاملته الخاصة مع طلبته ,الذي كان يتابع سلوكهم في داخل المدرسة
وخارجها ,ويمںعهم من ا خت ط مع الںاس لئ يتأثروا بسلوكياتهم التي تتعارض مع ما يتعلموه في المدرسة ,وجعل
لهم سكںا داخل الجامع لمن أهله بعيدون عن الفلوجة ,ومن يسكن داخلها لم يكن يسمح له بالذهاب إ بأوقات
وجبات الطعام فقط ,.وكان ط بها يتميزون بزيهم الخاص ,متمث بالعمامة التي هي فرض عليهم ,يعاقب بالطرد
من يلتزم لبسها ).(٨
وكان الشيخ عبد العزيز السامرائي يكلف ط به بواجبات في القرى وا رياف القريبة من الفلوجة ,لتوعية
الںاس بتعاليم ديںهم ,وكان يخرج معهم أحياںا ،وللمدرسة ا صفية الفضل في نشر التزام الدين ا س مي عن طريق
إنشاء مدارس دينية في جديدة في عموم العراق ).(٩
ثاںيا :المشايخ الذين درسوا في المدرسة:
تںاوب على إدارة المدرسة ا صفية والتدريس فيها ,مدرسين وشيوخ كان لهم الفضل فيما وصلت إليه من مكاںة
علمية مما جعلها قبلة لط ب العلم من داخل العراق وخارجه ,مںهم ,الشيخ حامد الم حويش مؤسس المدرسة,
والقاضي

أمين الخطيب ,والشيخ عبد العزيز سالم السامرائي ,والشيخ ابراهيم رحيم الهيتي ) ,(١٠والشيخ خليل
جميعا وجعل عملهم هذا في ميزان حسںاتهم يوم الحساب.

الفياض ,رحمهم
ً
ثالثا :أبرز ط ب المدرسة:

وكان ںضباط المدرسة من الںاحيتين العلمية والسلوكية ا ثر الكبير في تخريج ط ب ,أصبحوا فيما بعد علماء
لهم وزںهم في العراق والعالم ا س مي ,من هؤ ء الط ب ,الشيخ ابراهيم رحيم الهيتي ,الذي أصبح مديرا ومدرسا
للمدرسة بعد وفاة الشيخ السامرائي ,والشيخ

خليل الفياض ) ,(١١الذي درس وأدار المدرسة بعد سجن الشيخ

ابراهيم الهيتي ,والشيخ الدكتور هاشم جميل ,والشيخ الدكتور حمد عبيد الكبيسي ,وشقيقه الدكتور أحمد عبيد,
والشيخ الدكتور عبد الملك السعدي ,والشيخ الدكتور حارث الضاري ,والشيخ الدكتور عبد الحكيم السعدي,
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والشيخ الدكتور عبد القادر السعدي ,والشيخ عيادة أمين الوليد ,والشيخ حمزة العيساوي ,والشيخ الدكتور ابراهيم
الصايل ,وغيرهم الكثير ).(١٢
المبحث الثاںي :الكتب الفقهية المقررة في المدرسة ا صفية.
اختيارهم للكتب الفقهية وثںاء العلماء عليها.
ً
او  :كتاب مںهاج الطالبين:
ً
لمںهاج الطالبين ل مام الںووي شهرة بحيث اصبح علما في المذهب الشافعي ,وشهرته جاءت من كوںه متںا
ً
ً
سه ميسورا لط ب العلم ،زيادة على الثقة بمصںفه ا مام الںووي ).(١٣
وهو من أںفع الكتب و سيما للطالب في هذا الزمان ,لقرب فوائده وإسراع عائديته ,ويحتاج للمطالعة عليه
من اشتغل به ,ليستطيع تصور مسائله ,واتضاح قواعده ومشكله ,ويںفتح عليه كل معضلة ,وليس هںاك من كتاب
شاف دوںه ,و مںه يورد فيما هںاك ) ،.(١٤فمتںه المںهاج من احسن المتون وادقها ,كما اںه العمدة في الفتوى ,مما
جعل العلماء يعكفون عليه تدريسا وشرحا ،فهو ذو فائدة عظيمة؛ كبير الفحوى رغم صغر حجمه ,ليس له مثيل
في مؤلفات المذهب.
و در القائل ] :من الكامل [
َ
ُْ ْ ﱠ
َََ ْ ُ ُ ُ ْ ْ
ﱠ ُ
ّ
وس ال ِعل ِم ِم ْن أ ْب َر ِاج ِه
الد ِين ُه ْو القط ُب ال ِذي  ...بزغت شم
الش ْيخ ُم ْح ِيي ِ
ﱠ َ
َ
ََْ َُ َ َْ َ َ ﱡَ
التقى ِ ...إ فتى َي ْم ِشي َعلى ِ"م ْں َه ِاج ِه"
يرت ِقي رتب المعا ِلي و
وقال آخر ] :من الكامل [
ْ
ْ
َ
ََ
َ ْ َ
ُ
ْ
ْ
ق ْد َص ﱠںف ال ُعل َم ُاء َواخ َت َص ُروا فل ْم َ ...يأتوا ِب َما اخ َت َص ُر ُوه كـ "ال ِم ْں َهاج"
َ ُ َ
َ َ
َْ
َج َم َع ﱠ
الص ِح َيح َم َع الف ِص ِيح َوفاق ِب ﱠالتـ ِ .....رج ِيح ِع ْں َد ت ط ِم ا ْم َو ِاج
ً
وقال الع مة شمس الدين الرملي رحمه تعالى) :ولم تزل ا ئمة ا ع م ً
قديما وحديثا كل مںهم مذعن
ّ
لفضله ،ومشتغل بإقرائه وشرحه ،وعاد على ٍكل مںهم بركة ع مة ںوى( ).(١٥
َ ُ
وقال الفقيه السيد أحمد َم ْيقري ش َم ْيلة ا هدل رحمه تعالى) :ولم يزل كل من العلماء وا ئمة ا ع م
ً
ً
ً
ً
مذعںا لفضل "المںهاج" المذكور ،ومشتغ بإقرائه ،فا قراء فيه مقدم على غيره عںد كثير من أولي
قديما وحديثا
الفضل ،وقد كثر ا عتںاء به؛ لموقع العںاية فيه ،وصوب صوابه ُ
آثار ںهج مقتفيه(.
ويعد مںهاج الطالبين ،اختصار لكتاب الرافعي المسمى "المحرر" لكںه" يمتاز عن "المحرر" بتضمين الںووي
من "التنبيه" على قيود بعض المسائل كاںت اص محذوفة ،وهںاك بعض المواضيع اليسيرة ذكرت في المحرر
خ فا للمختار من المذهب ,كما أبدل الںووي أي لفظ غريب أو موهم مخالف للصواب بلفظ اوضح مںه واخصر
بعبارات جلية ,وامتاز ببيان القولين ,والوجهين ,والطريقتين ,والںص ،وحتى مراتب الخ ف في جميع الحا ت،
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ً
تحريرا للرأي
كما أںه ضم مسائل ںفيسة ,لذلك كتابه كما أراد مؤلفه في معںى الشرح للمحرر ،لكںه جاء أكثر
المعتمد في المذهب ).(١٦
عںدما يطلق "المںهاج" فالمراد هو "مںهاج" ا مام الںووي ذلك العالم الرباںي والع مة المحقق ,الذي ولد سںة
) ٦٣١هـ( ،في ںوى إحدى قرى دمشق واشتهر باسمها ,صاحب المؤلفات العظيمة في كل علوم الدين ,لهذا السبب
احتل الںووي مرتبة سامية في قلوب المسلمين ,قل من احتلها من العلماء ,وكان عالما راسخا محررا للمذهب,
وبارعا في التصںيف ,لذلك أصبح كتابه "المںهاج" أشهر كتب المذهبً ,
وںارا على علم ,فله مںزلة عليا عںد الشافعية,
مما جعلهم يكبون عليه حفظا وفهما ,وشرحا ,وتفاںوا بخدمته ,وأثںوا عليه أيما ثںاء ،قال الع مة ابن العطار رحمه
تعالى) :وقال لي الع مة جمال الدين بن مالك" :و

لو استقبلت من أمري ما استدبرت لحفظته" ،وأثںى

على حسن اختصاره ،وعذوبة ألفاظه( ،وقال ا مام السيوطي رحمه
والمدرسين والمفتين( ،وقال ا مام السخاوي رحمه

تعالى وصدق) :وهو ا ن عمدة الطالبين

تعالى) :إن من وفور ج لته وج لة مؤلفه اںتساب جماعة

ممن حفظه إليه ،فيقال له :المںهاجي ،وهذه خصوصية أعلمها ا ن لغيره من الكتب( ).(١٧
وقد اهتم الكثير بكتاب "المںهاج" ,بين مختصر وشارح ومعلق ,فكان ا مام الںووي ںفسه أول من علق عليه
بكتابه )دقائق المںهاج( ,أما الشرح فقد تعاقب على شرحه الكثير من العلماء مںهم ا مام شيخ ا س م تقي الدين
السبكي )ت٧٥٦هـ(  ،في كتابه )ا بتهاج في شرح المںهاج( ،الذي أتمه ابںه بهاء الدين أحمد ,وشرحه الخطيب
الشربيںي بكتابه المسمى بـ"مغںي المحتاج" ،وشرحه الجمال الرملي بكتابه "ںهاية المحتاج" ،وابن حجر المكي
بكتابه "تحفة المحتاج"  ,وشرحه أيضا المارديںى وسماه " البحر العجاج في شرح شرح المںهاج" وهو مخطوط كتبه
بخط يده ,يحتوي على أكثر من سبعة مجلدات ,يںقص مںها الربع ا ول وهو العبادات كلها ,وهذه الشروح أدت
إلى اجتهاد بعضهم مما ولد ترجيحات مخالفة حتى راء الشيخين ,وجعلهم يعيدون الںظر في مدلول المذهب
واصط حه ,أما شيخ ا س م زكريا ا ںصاري فقد اختصر المںهاج بكتابه "المںهج" ).(١٨
والمںهاج هو ما يعول عليه المتأخرون ,لس سة عبارته وجمعه ل حكام ,مما جعله عمدة المفتين وقبلتهم ,وليس
غريبا ان يكون هكذا فمن ألفه إمام المتأخرين ,ومرجع العلماء المحققين ,هو من هذب المذهب ,واحد الشيخين
الذي يرجع لترجيحه دون افتراء ,مما جعل أكثر أهل العلم يعترفون بفضله العظيم ,والذين اںتفعوا بمؤلفاته في
حياته وبعد وفاته ,وهذا ما جعل أصحاب المذاهب يستغںون عںها ).(١٩
ً
ثاںيا :كتاب بداية المجتهد وںهاية المقتصد:
مصںفه ابن رشد الحفيد )ت ٥٩٥هـ١١٩٨ ،م( ،وهو القاضي أبو الوليد

بن أحمد بن

القرطبي ا ںدلسي،

كان طبيبا وفقيها وفيلسوفا وںحويا ،من فقهاء المذهب المالكي ،من أهل قرطبة ،له مصںفات كثيرة تقرب من
خمسين كتابا في الفقه والفلسفة والطب ،كان يمتاز بدماثة ا خ ق ،وحسن الرأي.
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ںفاه المںصور إلى مراكش بعد أن أوغر خصومه صدره عليه ,متهميںه با لحاد والزںدقة ,فحرق بعض كتبه ,وبعد
ذلك رضي عںه وسمح له بالعودة إلى وطںه ,لكن المںية وافته في مراكش قبل العودة ,وںقلوا جثته إلى قرطبة ودفن
فيها.
وسبب تلقيبه بابن رشد الحفيد ليميزوه عن جده ابي الوليد
أما كتابه المسمى بداية المجتهد وںهاية المقتصد ,الذي رزقه

بن أحمد )ت٥٢٠ه( ).(٢٠
تعالى القبول عںد خلقه ,فكان يتألف من

مجلدين ,ومصںف من ضمن كتب الفقه المقارن ,بل كان أشهر كتاب في الفقه المقارن في حجمه ,وعلى الرغم
من تركيزه على الفقه المالكي مذهبه كان كثيرا ما يعرج على آراء الحںفية والشافعية وغيرهم من العلماء ،والترجيح
فيما بيںها ,وكتابه من الكتب التي تربط المسائل الفقهية بادلتها ومداركها ).(٢١
كان كتاب بداية المجتهد وںهاية المقتصد يمتاز يتںاول مسائل ا حكام المتفق عليها ,وكذلك المختلف فيها
بأدلتها ،مع تںبيهه على ںكات الخ ف فيها ،ويتعرض للمسائل المںطوق بها في الشرع ،ومتعرضا للمسائل التي
اتفق عليها الفقهاء ,وكذلك المسائل المشهورة التي اختلفوا فيها من أيام الصحابة إلى ا يام التي فشا فيها التقليد,
ٌ
الكثير من الباحثين والدارسين علي الطريقة التي اعتمدها
عارضا أسباب الخ ف مع علله ووجوه ،ولقد أثںى
ابن رشد في تقسيم كتابه ,فذكر مسائل كل باب ,مع بيان سبب الخ ف وغيره ) ،(٢٢ويتألف الكتاب من :مقدمة
ٌ
الكثير من الباحثين والدارسين
للمؤلف ,ثم كتاب الطهارة إلى ان يصل اخيرا إلى كتاب ا قضية ،(٢٣) .ولقد أثںى
على الطريقة التي اعتمدها ابن رشد في تقسيم كتابه ,فذكر مسائل كل باب ,مع بيان سبب الخ ف وغيره ).(٢٤
ً
ثالثا :كتاب )متن الغاية والتقريب(:
مما شك فيه ان كتاب )متن الغاية والتقريب( من أفضل كتب فقه الشافعية ،من حيث الشكل والمضمون,
فعلى الرغم من صغر حجمه ,ا اںه اشتمل على ابواب الفقه جميعها ,زيادة على معظم أحكامه ومسائله ,سواء
في العبادات او المعام ت ,كان سهل العبارة جميل اللفظ ,حسن التركيب ,مع امتيازه بتقسيمات موضوعية,
سهلت على كل متفقه في الدين ادراكه واستحضاره ,لذلك كان كثير الںفع ,جم الفوائد ،كما امتاز بان

سبحاںه

وتعالى كتب له القبول ,مما جعل العلماء وط ب العلم ,في اقبال دائم عليه درسا وتعليما ,فهما وحفظا ,ايضاحا
وشرحا ).(٢٥
ولتأليف الكتاب سبب قاله القاضي أبو شجاع أحمد بن الحسين بن أحمد ا صفهاںي ) (٢٦رحمة
بںفسه ,فقال" :سألںي بعض ا صدقاء حفظهم
رحمة

تعالى

تعالى أن أعمل مختصرا في الفقه على مذهب ا مام الشافعي

تعالى عليه ورضواںه في غاية ا ختصار وںهاية ا يجاز ليقرب على المتعلم درسه ويسهل على المبتدي

حفظه وأن أكثر فيه من التقسيمات وحصر الخصال فأجبته إلى ذلك طالبا للثواب راغبا إلى

تعالى في التوفيق

للصواب إںه على ما يشاء قدير وبعباده لطيف خبير" ).(٢٧
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و همية هذا الكتاب فقد تم طبعه عدة مرات مںها:
 .١طبعة عبد الحميد أحمد حںفي بمصر في ) (٤٨صفحة دون تاريخ.
 .٢طبعة مؤسسة الكتب الثقافية في بيروت سںة )١٤٠٦هـ(.
لبيب سںة )١٤١٣هـ(.

 .٣طبعة دار الصحابة للتراث بطںطا بعںاية الشيخ

 .٤طبعة دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع ببيروت صںة )١٤١٣هـ( بتحقيق وتعليق الشيخ ماجد الحموي
في ) (٤٠٠صفحة.
 .٥طبعة دار ا مام البخاري في دمشق باعتںاء الشيخ مصطفى ديب البغا.
كما تم شرحه بشروح كثيرة مںها:
 .١كفاية ا خيار في حل غاية ا ختصار " ،تأليف أبي بكر بن
المتوفي )٨٢٩هـ( رحمه

الحسيںي الحصںي الدمشقي الشافعي

تعالى ,وطبع عدة مرات في مطابع متںوعة.

 .٢فتح القريب المجيب في شرح ألفاظ التقريب ,أو القول المختار في شرح غاية ا ختصار ،بي عبد
بن قاسم الغزي المتوفي سںة )٩١٨هـ( رحمه

تعالى ،وسماه بهذين ا سمين ںه يوجد في بعض

نسخ المتن تسميته تارة بالتقريب وتارة بغاية ا ختصار ,كما ذكر ذلك في المقدمة ,وقد طبع هذا الشرح عدة
مرات بمطابع عدة.
 .٣الںهاية في شرح الغاية ،للشيخ أبي عبد

ولي الدين البصير المتوفي سںة )٩٧٢هـ( رحمه

تعالى،

طبع بتحقيق لجںة مكوںة من ستة من علماء ا زهر ،وراجعه ث ثة آخرون في مطبعة حجازي في القاهرة
في مجلد دون تاريخ.
 .٤ا قںاع في حل ألفاظ أبي شجاع ,للشيخ

الشربيںي الخطيب المتوفي سںة )٩٧٧هـ( رحمه

تعالى,

وتم طبعه مطابع عدة.
 .٥التهذيب في أدلة متن الغاية والتقريب ,للدكتور مصطفى ديب البغا ،طبع في دمشق ،نشر دار ا مام
البخاري سںة )١٣٩٨هـ(.
 .٦وللشيخ أحمد بن قاسم العبادي المتوفي سںة )٩٩٤هـ( رحمه

تعالى حاشية على هذا المتن مخطوطة

في مكتبة ا زهر برقم ).(٢٨) (٢٥٦٨
ً
رابعا :كتاب الرحبية )بغية الباحث(:
َ
ْ
بغية الباحث أو الرحبية كما اشتهرت بين العلماء ,نسبة إلى مؤلفها ُ َ ﱠ بن َع ّلي بن ُ َ ﱠ بن الحسن أ ُبو عبد
َ َ
ْ
ﱠ
حبي ال َم ْع ُروف ِب ْابن المتقںة ,من أهل رحبة مالك بن طوق ) ،(٢٩مولدا ووفاة ,ف ِقيه فاضل ,يعد من أشهر علماء
الر ِ
َ
سمائة
الفرائض شافعي المذهب ,ولد سںة سبع وتسعين واربعمائة للهجرة ,وتوفي بالرحبة سںة سبع َوسبعين َوخ ْم ِ
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للهجرة َعن عمر َث َما ِں َ
ين سںة ,تفقه على أبي مںصور بن الرزاز البغدادي ودرس ببلده وصںف كتبا ,ومن ت ميذه:
الشيخ ابو حفص عمر بن

الشهرزوري.

الط َلبة ,اي طلبة الباحث ,وهذا يعںي ان طالب العلم سيجد
والبغية المر ُاد بها ِ
سماها مؤلفها ببغية الباحث؛ ِ
بغيته فيها سواء كاںت في علم المواريث أو علم الفرائض ).(٣٠
ً
والرحبية أشهر المتون في علم الفرائض ,وهي عبارة عن مںظومة صغيرة في الفرائض تسمى أرجوزة ,منسوبة
ُُ ُ َ ُ
ً
فعل ْن ﱡ
بيتا ,وهو ٌ
إلى ّ
ست مرات يعںي:
بحور الشعر وزںه :مست
الر َج ْز ,عدد ابياته )(١٧٥
بحر من ِ
ْ ُ
ْ ُ
ْ ُ
ُم ْس َتف ِعلن ُم ْس َتف ِعلن ُم ْس َتف ِعلن ،هذا الشطر ا ول
ْ ُ
ْ ُ
ْ ُ
ُم ْس َتف ِعلن ُم ْس َتف ِعلن ُم ْس َتف ِعلن ،هذا الشطر الثاںي ).(٣١
وهي من أںفع ما صںف في هذا العلم للمبتدئ كما قاله الع مة الشنشوري في الدرة المضيئة ).(٣٢
َ
ﱠ
حبي هذه ا رجوزة بمقدمة ,حث فيها على دراسة هذا العلم ,مبيںا مںهجه فيه ,وبعد
وقد بدا أ ُبو عبد
الر ِ
ان اںهى المقدمة ابتدأ بباب مواںع الميراث ,وبعدها بين اسباب الميراث ,ثم بالمواںع؛ ن السبب يعمل حيںما
ينتفي الماںع ,ثم تكلم عن الفروض وأصحابها ).(٣٣
وتعد الرحبية مدخ إلى علم الفرائض ,حتى أن طالب هذا العلم يستغںي عںها ,كما أںها كاںت متيںة العبارة,
فلںظمها ح وة ,اضافة إلى استيعابها صول الفرائض.
ومما يؤخذ على الرحبية أن المؤلف رحمه

تعالى لم يذكر في مںظومته ما يتعلق ببابي الرد وميراث ذوي
بن

ا رحام؛ بںاء على مذهب الشافعي من عدم القول بالرد وعدم توريث ذوي ا رحام؛ لذا قام الشيخ عبد
ً
صالح الخليفي المتوفي سںة )١٣٨١هـ( رحمه تعالى بںظم ذلك في ) (١١بيتا ,ذكرها وعلق عليها الشيخ عبد
الرحمن بن

بن قاسم في حاشيته على الرحبية ).(٣٤

و همية هذا المتن فقد عںي به العلماء عںاية فائقة ,لذلك تم طبعه عدة مرات مںها:
 .١طبعة دار المطبوعات الحديثة في جدة في المملكة العربية السعودية سںة )١٤٠٦هـ( .
 .٢طبعة دار الفكر في دمشق سںة )١٤٠٨هـ(.
 .٣كما طبع سںة )١٤٠٩هـ( دون ذكر اسم الںاشر و مكان النشر.
 .٤طبعة دار العليان في بريدة ,القصيم ,المملكة العربية السعودية سںة )١٤١٠هـ(.
 .٥طبعة دار البخاري للنشر والتوزيع في القصيم سںة )١٤١١هـ(.
 .٦طبعة دار الهدى في الرياض سںة )١٤١٢هـ(.
 .٧طبعة مطابع ابن تيمية في القاهرة ,نشر مكتبة ابن تيمية في القاهرة ,ومكتبة العلم في جدة سںة )١٤١٥هـ(.
 .٨طبعة بمطبعة الںهضة الحديثة في مكة المكرمة ,باعتںاء
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 .٩ضمن مجموعة متون طبعت في مطبعة المںار في القاهرة سںة )١٣٤٠هـ(.
 -١٠طبعت في مطبعة أںصار السںة المحمدية في القاهرة سںة )١٣٦٦هـ( ثم سںة )١٣٤٧هـ(.
 .١ضمن مجموع مهمات المتون ,المطبوع في مطبعة مصطفى البابي الحلبي في مصر ,الطبعة الرابعة سںة
)١٣٦٩هـ(.
 .٢كما طبعت مع ترجمة اںكليزية باعتںاء جون سرويليام  (Sir William) , Johnلںدن  ,١٨٨٢ومعه ترجمة
باللغة الفرنسية ل ستاذ )لوشياںي(.
إلى غير ذلك من الطبعات ).(٣٥
كما شرحت الرحبية بشروح كثيرة مںها:
 .١الفوائد الشنشورية في شرح المںظومة الرحبية " للشيخ عبد
رحمه

بن

الشنشںوري الشافعي )ت٩٩٩هـ(

تعالى ,وطبعت في المطبعة البهية بـ ) (٢٢٨صفحة على هامش حاشية الشيخ إبراهيم الباجوري

التي سماها " :التحفة الخيرية على الفوائد الشنشورية" كما طبع ثاںية في المطبعة ا زهرية في مصر سںة
)١٣٤٧هـ( في ) (٢٥١صفحة.
 " .٢شرح الرحبية " للشيخ رضي الدين أبي بكر بن أحمد بن عبد الرحمن السبتي رحمه
بهامش كتاب " فتح القريب المجيب بشرح كتاب الترتيب " للشيخ عبد

بن

تعالى ،طبع

الشنشوري الخطيب

في الجامع ا زهر ،المطبوع في مطبعة التقدم العلمية بمصر سںة )١٣٤٥هـ( وهو شرح مختصر.
 " .٣شرح الرحبية" للشيخ

بن

بن أحمد بن بدر الدين الدمشقي المصري الشافعي) ,ت٩٠٧هـ( رحمه

تعالى.
وطبع عدة مرات مںها :ـ
أـ في مطبعة السعادة بمصر دون تاريخ في ) (١٩٨صفحة ،ومعه كتاب الدرة البهية بتحقيق مباحث الرحبية،
للشيخ

محيي الدين عبد الحميد.

ب ـ طبعة بتحقيق كمال يوسف الحوت في مؤسسة الكتب الثقافية سںة )١٤٠٦هـ( في ) (٧٤صفحة.
جـ ـ في مطابع الدوحة في قطر سںة )١٤٠٢هـ( .
د ـ طبعة بيروت نشر دار الفكر.
" .١تحفة ا خوان البهية على المقدمة الرحبية" للشيخ
)ت١١٥٠هـ( رحمه

بن خليل بن غلبون المصراتي ا زهري المالكي,

تعالى ،طبع بتحقيق السائح علي حسين ،نشر كلية الدعوة ا س مية بطرابلس الطبعة

ا ولى سںة )١٣٩٩هـ( في ) (٢٥٩صفحة.
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" .٢الروضة البهية على متن الرحبية" للشيخ

ںجيب خياطة )ت١٣٨٧هـ( رحمه

تعالى ،نشر مكتبة دار

الف ح في حلب الطبعة الخامسة سںة )١٤١١هـ( .
" .٣تيسير المسائل الفرضية بشرح مںظومة الرحبية" للشيخ

شيبة الحمد الفقي ،طبع في مطبعة أںصار السںة

المحمدية في مصر سںة )١٣٦٦هـ(.
" .٤المجموعة الراوية على المںظومة الرحبية في المسائل الفرضية" ،للشيخ عبد الفتاح بن حسين راوه المكي,
طبع في مطبعة المدںي بمصر الطبعة ا ولى سںة )١٣٨٧هـ( في ) (١١٥صفحة.
" .٥الق ئد الذهبية بشرح المںظومة الرحبية" للشيخ

سعد بن عبد

الرباطابي المالكي ،قامت بطبعه

شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأو ده بمصر الطبعة ا ولى سںة )١٣٨١هـ( .
بن قاسم )ت١٣٩٢هـ( رحمه

" .٦حاشية الرحبية في علم الفرائض" للشيخ عبد الرحمن بن

تعالى،

طبعت عدة مرات.
" .٧مختصر ا حكام ا رثية في طل المںظومة الرحبية" للشيخ

بشير المفشي ،نشر مكتبة دار المحبة في

دمشق دون تاريخ في ) (١٣٥صفحة.
" .٨الورثة في ا س م في شرح بغية الباحث عن جمل الموارث المشهورة بالرحبية" للشيخ أسامة قںاعة ،نشر
دار الكتاب العربي في دمشق سںة )١٤٠٩هـ( في ) (١٢٨صفحة.
" .٩ال لئ الفضية على متن الرحبية في علم المواريث" للشيخ علي عبده يحيى الشرف ،نشر مكتبة ا رشاد
في صںعاء ،ودار ابن كثير بدمشق ،الطبعة الثاںية سںة )١٤١٩هـ( .
كما يوجد للرحبية شروح مخطوطة مںها :ـ
" .١الدرة المستحسںة في شرح مںظومة ابن المتقںة" للشيخ الحسين ابن أبي بكر بن إبراهيم الںزيلي رحمه
تعالى ،مںه نسخة في مكتبة جامعة الملك سعود برقم ). (٣٣١٣
" .٢تهذيب ا حاديث في علم المواريث" للشيخ إبراهيم بن أبي قاسم ابن عمر بن مطير الحكمي ،مںه نسخة
في مكتبة جامعة الملك سعود برقم ).(٣٦) (٣٣١٣

اﻟﺨﺎﺗﻤﺔ
الحمد

رب العالمين والص ة والس م على سيدںا

وعلى آله وصحبه أجمعين.

توصلںا من خ ل بحثںا إلى أمور عدة:
 .١أن المدرسة ا صفية مدرسة عريقة تم تأسيسها في عام ١٩٤٤م.
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 .٢أن المدرسة ا صفية كان لها الفضل في إنشاء المدارس في عموم العراق عامة وفي محافظة ا ںبار خاصة.
 .٣أن المدرسة قد تعاقب عليها مديرون عدة من أبرزهم الشيخ عبد العزيز السالم السامرائي.
ً
 .٤واضح جدا أن المدرسة تهتم بكتب الفقه وحسن اختيارها لها بما يںاسب الط ب من جه ،ومكاںة هذه
الكتب عںد العلماء من جهة أخرى.
ً
 .٥إن اهتمام المدرسة بالجاںب الفقهي كان له اثره على ط ب المدرسة ،وتأثرهم فقهيا بها ،وذلك ببروزهم
كفقهاء ومشايخ واساتذة في داخل العراق وخارجه.

اﻟﻤﺼﺎدر
 .١آخر المطاف سيرة وذكريات  :د .عدںان

سلمان .عمان .دار المأمون للنشر والتوزيع .الطبعة ا ولى.

 ٢٠١٢م
 .٢ارشاد السالك إلى أفعال المںاسك :برهان الدين إبراهيم بن فرحون المدںي المالكي )المتوفى ٧٩٩ :هـ /
 ١٣٩٧م( ,دراسة وتحقيق :الدكتور

بن الهادي أبو ا جفان ,أصل الكتاب :أطروحة دكتوراه في الفقه

المقارن في المعهد العالي للقضاء بالرياض  -جامعة ا ِ مام

بن سعود ,مكتبة العبيكان ،الرياض -

المملكة العربية السعودية ،الطبعة :ا ولى ١٤٢٣ ،هـ  ٢٠٠٢ -م .
 .٣ا ع م :خير الدين بن محمود بن

بن علي بن فارس ،الزركلي الدمشقي )ت١٣٩٦هـ( :دار العلم للم يين,

الطبعة :الخامسة عشر -أيار /مايو  ٢٠٠٢م.
 .٤بداية المحتاج في شرح المںهاج :بدر الدين أبو الفضل

بن أبي بكر ا سدي الشافعي ابن قاضي

شهبة ) ٨٧٤ - ٧٩٨هـ( ,عںى به :أںور بن أبي بكر الشيخي الداغستاںي ,بمساهمة :اللجںة العلمية بمركز
دار المںهاج للدراسات والتحقيق العلمي :دار المںهاج للنشر والتوزيع ،جدة  -المملكة العربية السعودية،
الطبعة :ا ولى١٤٣٢ ،هـ  ٢٠١١ -م.
 .٥تحرير الفتاوى على »التنبيه« و »المںهاج« و »الحاوي« المسمى )الںكت على المختصرات الث ث( :
ُ
الم ْهراںي القاهري
ولي الدين أبو زرعة أحمد بن عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن العراقي الكردي ِ
الشافعي ) ٧٦٢هـ  ٨٢٦ -هـ( ,المحقق :عبد الرحمن فهمي

الزواوي  :دار المںهاج للنشر والتوزيع ،جدة

 المملكة العربية السعودية ،الطبعة ا ولى ١٤٣٢ ،هـ  ٢٠١١ -م. .٦التدريب في الفقه الشافعي المسمى بـ »تدريب المبتدي وتهذيب المںتهي« ,ومعه »تتمة التدريب«
لعلم الدين صالح ابن الشيخ سراج الدين البلقيںي  -رحمه
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الكتاب[ :سراج الدين أبي حفص عمر بن رس ن البلقيںي الشافعي ,حققه وعلق عليه :أبو يعقوب نشأت
بن كمال المصري :دار القبلتين ،الرياض  -المملكة العربية السعودية ،الطبعة :ا ولى ١٤٣٣ ،هـ  ٢٠١٢ -م.
 .٧التذهيب في أدلة متن الغاية والتقريب المشهور بـ متن أبي شجاع في الفقه الشافعي :مصطفى ديب البغا
الميداںي الدمشقي الشافعي :دار ابن كثير دمشق ــ بيروت ,١/٥ ،الطبعة :الرابعة ١٤٠٩ ،هـ  ١٩٨٩ -م.
 .٨تراجم موجزة ل ع م :موقع وزارة ا وقاف المصرية.
بن اسماعيل البخاري ،تحقيق :د .مصطفى أديب البغا ،دار

 .٩الجامع الصحيح المختصر ،بي عبد

النشر  :دار ابن كثير ،اليمامة -بيروت١٤٠٧ -ه١٩٨٧ -م ،ط٣
 .١٠الدرة المضيئة في شرح الفارضية على مذهب ا مام المبجل أحمد بن حںبل  :للع مة الفرضي عبد

بن

الشنشوري الشافعي ,المتوفي سںة) ٩٩٩هـ( ,طبع على ںفقة الشيخ قاسم بن درويش فخرو ,منشورات
المكتب ا س مي بدمشق  ,الطبعة ا ولى١٣٨١ ,ه ــ ١٩٦١م ,المكتب ا س مي للطباعة والنشر ,دمشق ــ
الحلبوںي.
 .١١الدليل إلى المتون العلمية :عبد العزيز بن إبراهيم بن قاسم :دار الصميعي للنشر والتوزيع ،الرياض -
المملكة العربية السعودية ,الطبعة :ا ولى ١٤٢٠ ،هـ  ٢٠٠٠ -م ،عدد ا جزاء.١:
بن عبد

 .١٢الروض المعطار في خبر ا قطار :أبو عبد

الحميرى )المتوفى٩٠٠ :هـ(,
بن عبد المںعم ِ

المحقق :إحسان عباس :مؤسسة ںاصر للثقافة  -بيروت  -طبع على مطابع دار السراج ,الطبعة الثاںية،
١٩٨٠م ,عدد ا جزاء.١:
 .١٣سير أع م الںب ء :شمس الدين أبو عبد

َ
بن أحمد بن عثمان بن ق ْايماز الذهبي )المتوفى ٧٤٨ :هـ(,

المحقق  :مجموعة من المحققين بإشراف الشيخ شعيب ا رںاؤوط :مؤسسة الرسالة ,الطبعة  :الثالثة ،
١٤٠٥هـ ١٩٨٥ /م ,عدد ا جزاء  ٢٣) ٢٥ :ومجلدان فهارس(.
 .١٤شرح الرحبية :أبو عبد  ،أحمد بن عمر بن مساعد الحازمي ,مصدر الكتاب :دروس صوتية قام بتفريغها
موقع الشيخ الحازمي.
 .١٥شرح متن الرحبية :للشيخ عطية

سالم -رحمه

.

 .١٦الشيخ عبد العزيز سالم السامرائي ,حياته وجهوده العلمية في الفقه والفتوى :خالد احمد صالح ,رسالة
ماجستير منشوره ,قسم الفقه واصول الدين ,الجامعة ا س مية ,بغداد ٢٠٠٤ ,م.
 .١٧طبقات الشافعية الكبرى :تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي )المتوفى٧٧١ :هـ( ,المحقق :د.
محمود

الطںاحي د .عبد الفتاح

الحلو :هجر للطباعة والنشر والتوزيع ,الطبعة الثاںية١٤١٣ ،هـ ,عدد

ا جزاء.١٠:
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 .١٨عجالة المحتاج إلى توجيه المںهاج :سراج الدين أبو حفص عمر بن علي بن أحمد المعروف بـ »ابن
الںحوي« والمشهور بـ »ابن الملقن« )المتوفى ٨٠٤ :هـ( ,ضبطه على أصوله وخرج حديثه وعلق عليه :عز
الدين هشام بن عبد الكريم البدراںي :دار الكتاب ،إربد ــ ا ردن ١٤٢١،هـ  ٢٠٠١ -م.
 .١٩الغاية في اختصار الںهاية :عز الدين عبد العزيز بن عبد الس م السلمي )المتوفى ٦٦٠ :هـ( ,المحقق :إياد
خالد الطباع  :دار الںوادر ،بيروت ــ لبںان ،الطبعة :ا ولى ١٤٣٧ ،هـ  ٢٠١٦ -م.
 .٢٠الفلوجة في تاريخ العراق المعاصر ــ دراسة وثائقية علمية متخصصة )١٩٠٠م ــ ١٩٦٦م( :ا.د .منسي المسلط,
استاذ التاريخ الحديث والمعاصرــ جامعة ا ںبار /كلية التربية للبںات .
 .٢١متن ابي شجاع المسمى الغاية والتقريب  :احمد بن الحسبن بن احمد ابو شجات شهاب الدين ابو
الطيب ا صفهاںي ت  . ٥٩٣عالم الكتب عدد ا جزاء ١
 .٢٢المدرسة ا صفية في الفلوجة ںبع معطاء نشر العلم على ضفاف الفرات :ا.م.د .حاتم حمدان ابراهيم
الشجيري ,جامعة الفلوجة /كلية العلوم ا س مية ,مقال منشور في مجلة اشراقات جامعية ,دورية ثقافية
علمية اخبارية تصدر عن رئاسة جامعة الفلوجة )العدد ا ول( ںيسان )٢٠١٨م(.
 .٢٣معجم البلدان :شهاب الدين أبو عبد

ياقوت بن عبد الرومي الحموي )المتوفى٦٢٦ :هـ( :دار صادر،

بيروت ,الطبعة :الثاںية ١٩٩٥ ،م ,عدد ا جزاء.٧ :
 .٢٤معجم المطبوعات العربية والمعربة :يوسف بن إليان بن موسى سركيس )المتوفى١٣٥١ :هـ( :مطبعة
سركيس ،٢/٩٢٨بمصر  ١٣٤٦هـ  ١٩٢٨ -م ,عدد ا جزاء.
 .٢٥مغںي المحتاج إلى معرفة معاںي ألفاظ المںهاج :شمس الدين،

بن أحمد الخطيب الشربيںي الشافعي

)المتوفى٩٧٧ :هـ( :دار الكتب العلمية ,١/١١٢ ،الطبعة :ا ولى١٤١٥ ،هـ ١٩٩٤ -م.
 .٢٦المكتبة ا س مية :عماد علي جمعة :سلسلة التراث العرببي ا س مي ,الطبعة :الثاںية ١٤٢٤هـ٢٠٠٣ ،م ,عدد
ا جزاء.١ :
 .٢٧مںهاج الطالبين وعمدة المفتين في الفقه :أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف الںووي )المتوفى٦٧٦ :هـ(,
المحقق :عوض قاسم أحمد عوض :دار الفكر ,.١/٣٧٠ ،الطبعة :ا ولى١٤٢٥ ،هـ٢٠٠٥/م.
 .٢٨موسوعة مسائل الجمهور في الفقه ا س مي:

ںعيم

هاںي ساعي ،دار الس م للطباعة والنشر والتوزيع

والترجمة ،مصر ،الطبعة :الثاںية ١٤٢٨ ،هـ ٢٠٠٧ -م.
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اﻟﻬﻮاﻣﺶ:
بن اسماعيل البخاري ،تحقيق :د .مصطفى أديب البغا ،دار النشر  :دار ابن
) (١الجامع الصحيح المختصر ،بي عبد
ً
كثير ،اليمامه -بيروت١٤٠٧ -ه١٩٨٧ -م ،ط ، ١/٣٩ :٣باب من يرد به خيرا في الدين ــرقم الحديث(٧١)-
) (٢يرجع اسم المدرسة ا صفية إلى جامع ا صفية ومدرسته الدينية في بغداد ,التي كاںت توجد فيها دار القران الملحق بالمدرسة
المستںصرية المجاورة لها ,وسميت ا صفية نسبة إلى الوالي العثماںي )اصف الزمان  -او اصف افںدي( ,الذي بںى الجامع والمدرسة
في بغداد .يںظر  :الفلوجة في تاريخ العراق المعاصر ــ دراسة وثائقية علمية متخصصة )١٩٠٠م ــ ١٩٦٦م(  :ا.د .منسي المسلط ,استاذ
التاريخ الحديث والمعاصرــ جامعة ا ںبار /كلية التربية للبںات  :ص  ,٣٨٩والمدرسة ا صفية في الفلوجة ںبع معطاء نشر العلم
على ضفاف الفرات :ا.م.د .حاتم حمدان ابراهيم الشجيري ,جامعة الفلوجة /كلية العلوم ا س مية ,مقال منشور في مجلة اشراقات
جامعية ,دورية ثقافية علمية اخبارية تصدر عن رئاسة جامعة الفلوجة )العدد ا ول( ںيسان )٢٠١٨م( :ص ٣٤
) (٣أول جامع في الفلوجة ,شيد بزمن الفريق كاظم باشا عام )١٨٩٨م( ,على ضفاف الفرات ,وذلك لحاجة المديںة له .يںظر:
الفلوجة في تاريخ العراق المعاصر ــ ا.د .منسي المسلط :,ص ٤٣٧
) (٤هو الشيخ حامد بن الشيخ احمد بن السيد

حويش ,المولود عام )١٨٩٨م( في دير الزور في سوريا ,من عائلة عراقية

ا صل من مديںة عاںه ,وتوفي عام )١٩٦٣م( ..يںظر :الفلوجة في تاريخ العراق المعاصر -ا.د .منسي المسلط :ص ٣٨٩
) (٥من علماء بغداد والمهاجر اليها من كبيسة ،والذي بقي مسؤو عن المدرسة حتى وفاته عام ١٩٤٨م .يںظر :الفلوجة في تاريخ
العراق المعاصر ــ ا.د .منسي المسلط :,ص .٤٣٧
) (٦يںظر :الفلوجة في تاريخ العراق المعاصر :ص  ,٣٨٩والمدرسة ا صفية في الفلوجة ںبع معطاء نشر العلم على ضفاف الفرات-
ا.م.د .حاتم حمدان ابراهيم الشجيري :ص ٣٥ - ٣٤
) (٧يںظر :الفلوجة في تاريخ العراق المعاصر -ا.د .منسي المسلط  :ص ,٣٨٩والمدرسة ا صفية في الفلوجة ںبع معطاء نشر العلم
على ضفاف الفرات  -ا.م.د .حاتم حمدان ابراهيم الشجيري :ص ٣٥
) (٨يںظر :الشيخ عبد العزيز سالم السامرائي :خالد أحمد صالح ,حياته وجهوده العلمية في الفقه والفتوى ,رسالة ماجستير منشوره
 ,قسم الفقه واصول الدين ,الجامعة ا س مية ,بغداد ٢٠٠٤ ,م ,ص ٦١ -٥٦ــ  ,٦٩والمدرسة ا صفية في الفلوجة ںبع معطاء نشر العلم
على ضفاف الفرات  -ا.م.د .حاتم حمدان ابراهيم الشجيري :ص ٣٥
) (٩المدرسة ا صفية في الفلوجة ںبع معطاء نشر العلم على ضفاف الفرات  -ا.م.د .حاتم حمدان ابراهيم الشجيري :ص ٣٦
) (١٠هو ابراهيم بن رحيم بن جدي بن شاووش ,يرجع نسبه لقبيلة شمر العريقة ,سجن بسبب موقفه ضد الحفل الماجن الذي
اقيم في ںقابة المعلمين في الفلوجة ,توفي في الفلوجة بصعقة كهربائية عام ١٩٨٤م .يںظر :آخر المطاف سيرة وذكريات :د  .عدںان
سلمان ,عمان  ,دار المامون للنشر والتوزيع ,الطبعة ا ولى٢٠١٢ ,م :ص ٦٧
) (١١هو خليل

الفياض الكبيسي ,العالم الورع التقي ,كان مسؤو عن جامع الفياض في الفلوجة ,وا ن يعيش خارج العراق

متںق بين ا ردن وا مارات العربية  .يںظر :الفلوجة في تاريخ العراق المعاصر -ا.د .منسي المسلط  :ص  ,٣٩٣والمدرسة ا صفية
في الفلوجة ںبع معطاء نشر العلم على ضفاف الفرات  -ا.م.د .حاتم حمدان ابراهيم الشجيري :ص ٣٦
) (١٢المدرسة ا صفية في الفلوجة ںبع معطاء نشر العلم على ضفاف الفرات  -ا.م.د .حاتم حمدان ابراهيم الشجيري :ص ٣٦
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) (١٣عجالة المحتاج إلى توجيه المںهاج :سراج الدين أبو حفص عمر بن علي بن أحمد المعروف بـ »ابن الںحوي« والمشهور
بـ »ابن الملقن« )المتوفى ٨٠٤ :هـ( ,ضبطه على أصوله وخرج حديثه وعلق عليه :عز الدين هشام بن عبد الكريم البدراںي :دار
الكتاب ،إربد ــ ا ردن ١٤٢١،هـ  ٢٠٠١ -م١/٢١ :
) (١٤عجالة المحتاج إلى توجيه المںهاج٣٤ / ١ :
) (١٥داية المحتاج في شرح المںهاج :بدر الدين أبو الفضل

بن أبي بكر ا سدي الشافعي ابن قاضي شهبة ) ٨٧٤ - ٧٩٨هـ(,

عںى به :أںور بن أبي بكر الشيخي الداغستاںي ,بمساهمة :اللجںة العلمية بمركز دار المںهاج للدراسات والتحقيق العلمي :دار المںهاج
للنشر والتوزيع ،جدة  -المملكة العربية السعودية ،الطبعة :ا ولى ١٤٣٢ ،هـ  ٢٠١١ -م١/١٥ :
) (١٦الغاية في اختصار الںهاية :عز الدين عبد العزيز بن عبدالس م السلمي )المتوفى ٦٦٠ :هـ( ,المحقق :إياد خالد الطباع  :دار
الںوادر ،بيروت ــ لبںان ،الطبعة :ا ولى ١٤٣٧ ،هـ  ٢٠١٦ -م١/١٠٧ :
) (١٧تحرير الفتاوى على »التنبيه« و »المںهاج« و»الحاوي« المسمى )الںكت على المختصرات الث ث(  :ولي الدين أبو زرعة
ُ
الم ْهراںي القاهري الشافعي )٧٦٢هـ  ٨٢٦ -هـ( ,المحقق :عبد
أحمد بن عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن العراقي الكردي ِ
الرحمن فهمي

الزواوي  :دار المںهاج للنشر والتوزيع ،جدة  -المملكة العربية السعودية ،الطبعة ا ولى١٤٣٢ ،هـ  ٢٠١١ -م١٠-١/٩ :

) (١٨يںظر :التدريب في الفقه الشافعي المسمى بـ »تدريب المبتدي وتهذيب المںتهي« ,ومعه »تتمة التدريب« لعلم الدين
صالح ابن الشيخ سراج الدين البلقيںي  -رحمه

] ,وتبدأ التتمة من كتاب الںفقات إلى آخر الكتاب[ :سراج الدين أبي حفص

عمر بن رس ن البلقيںي الشافعي ,حققه وعلق عليه :أبو يعقوب نشأت بن كمال المصري :دار القبلتين ،الرياض  -المملكة العربية
السعودية ،الطبعة :ا ولى ١٤٣٣ ،هـ  ٢٠١٢ -م١/٤١ :
) (١٩مںهاج الطالبين وعمدة المفتين في الفقه :أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف الںووي )المتوفى٦٧٦ :هـ( ,المحقق :عوض
قاسم أحمد عوض :دار الفكر ,.١/٣٧٠ ،الطبعة :ا ولى١٤٢٥ ،هـ٢٠٠٥/م ,ومغںي المحتاج إلى معرفة معاںي ألفاظ المںهاج :شمس
الدين ،بن أحمد الخطيب الشربيںي الشافعي )المتوفى٩٧٧ :هـ( :دار الكتب العلمية ,١/١١٢ ،الطبعة :ا ولى١٤١٥ ،هـ ١٩٩٤ -م
َ
بن أحمد بن عثمان بن ق ْايماز الذهبي )المتوفى ٧٤٨ :هـ( ,المحقق :
) (٢٠يںظر :سير أع م الںب ء :شمس الدين أبو عبد
مجموعة من المحققين بإشراف الشيخ شعيب ا رںاؤوط :مؤسسة الرسالة ,الطبعة :الثالثة ١٤٠٥ ،هـ ١٩٨٥ /م ,عدد ا جزاء ٢٣)٢٥ :
ومجلدان فهارس( ,٣١٠ -٣٠٧ / ٢١ :وتراجم موجزة ل ع م :موقع وزارة ا وقاف المصرية١/٢٤٢:
) (٢١يںظر :المكتبة ا س مية :عماد علي جمعة :سلسلة التراث العرببي ا س مي ,الطبعة :الثاںية ١٤٢٤هـ٢٠٠٣ ،م ,عدد ا جزاء:١ :
 ,(١٨٧ / ١وموسوعة مسائل الجمهور في الفقه ا س مي:

ںعيم

هاںي ساعي ا :دار الس م للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة،

مصر ،الطبعة :الثاںية ١٤٢٨ ،هـ  ٢٠٠٧ -م٢٢ / ١ :
) (٢٢التدريب في الفقه الشافعي المسمى بـ »تدريب المبتدي وتهذيب المںتهي«١/٥٤ :
) (٢٣إرشاد السالك إلى أفعال المںاسك :برهان الدين إبراهيم بن فرحون المدںي المالكي )المتوفى ٧٩٩ :هـ  ١٣٩٧ /م( ,دراسة
وتحقيق :الدكتور
جامعة ا ِ مام

بن الهادي أبو ا جفان ,أصل الكتاب :أطروحة دكتوراة في الفقه المقارن في المعهد العالي للقضاء بالرياض -
بن سعود ,مكتبة العبيكان ،الرياض  -المملكة العربية السعودية ،الطبعة :ا ولى ١٤٢٣ ،هـ  ٢٠٠٢ -م ١/٦٣ :

) (٢٤التدريب في الفقه الشافعي المسمى بـ »تدريب المبتدي وتهذيب المںتهي«١/٥٤ :
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) (٢٥يںظر :التذهيب في أدلة متن الغاية والتقريب المشهور بـ متن أبي شجاع في الفقه الشافعي :مصطفى ديب البغا الميداںي
الدمشقي الشافعي :دار ابن كثير دمشق ــ بيروت ,الطبعة :الرابعة١٤٠٩ ،هـ  ١٩٨٩ -م١/٥
) (٢٦فقيه من علماء الشافعية له كتب ،مںها )التقريب  -ويسمى غاية ا ختصار  ,و شرح إقںاع الماوردي) ,ت  ٥٩٣ه( .يںظر:
ا ع م :خير الدين بن محمود بن

بن علي بن فارس ،الزركلي الدمشقي )المتوفى١٣٩٦ :هـ( :دار العلم للم يين ,الطبعة :الخامسة

عشر  -أيار  /مايو  ٢٠٠٢م١١٧ / ١ :
) (٢٧متن أبي شجاع المسمى الغاية والتقريب :أحمد بن الحسين بن أحمد ،أبو شجاع ،شهاب الدين أبو الطيب ا صفهاںي
)المتوفى٥٩٣ :هـ( :عالم الكتب ,عدد ا جزاء ,٢ / ١ :١ :والتذهيب في أدلة متن الغاية والتقريب٩ / ١ :
) (٢٨الدليل إلى المتون العلمية :عبد العزيز بن إبراهيم بن قاسم :دار الصميعي للنشر والتوزيع ،الرياض  -المملكة العربية
السعودية ,الطبعة :ا ولى ١٤٢٠ ،هـ  ٢٠٠٠ -م ,عدد ا جزاء ١/٤٠٦ :١ :ــ ٤١٠
) (٢٩الرحبة :هي مديںة في شرقي الفرات ,تبعد عن دمشق ثماںية ّأيام ,وخمسة ايام عن حلب ,بيںما تبعد عن بغداد مائة فرسخ,
ياقوت بن عبد

من المدن الحصيںة العامرة ,تمتاز بأسواقها وعماراتها ,وكثرة تمورها .يںظر :معجم البلدان :شهاب الدين أبو عبد

الرومي الحموي )المتوفى٦٢٦ :هـ( :دار صادر ،بيروت ,الطبعة :الثاںية ١٩٩٥ ،م ,عدد ا جزاء ,٣٤ / ٣ :٧ :والروض المعطار في
خبر ا قطار :أبو عبد

الحميرى )المتوفى٩٠٠ :هـ( ,المحقق :إحسان عباس :مؤسسة ںاصر للثقافة
بن عبد بن عبد المںعم ِ

 بيروت  -طبع على مطابع دار السراج ,الطبعة :الثاںية ١٩٨٠ ،م ,عدد ا جزاء٢٦٨ / ١ :١ :) (٣٠يںظر :معجم البلدان :ياقوت بن عبد

الحموي أبو عبد

 :دار الفكر ــ بيروت ,عدد ا جزاء ,٣٥ / ٣ :٥ :وطبقات

الشافعية الكبرى :تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي )المتوفى٧٧١ :هـ( ,المحقق :د .محمود

الطںاحي د .عبد الفتاح

الحلو :هجر للطباعة والنشر والتوزيع ,الطبعة :الثاںية١٤١٣ ،هـ ,عدد ا جزاء ,١٥٦ / ٦ :١٠ :وا ع م :خير الدين بن محمود بن
بن علي بن فارس ،الزركلي الدمشقي )ت١٣٩٦هـ( :دار العلم للم يين ,الطبعة :الخامسة عشر -أيار /مايو  ٢٠٠٢م ,٦/٢٧٩:وشرح
الرحبية :أبو عبد

 ،أحمد بن عمر بن مساعد الحازمي ,مصدر الكتاب :دروس صوتية قام بتفريغها موقع الشيخ الحازمي١/٢ :

) (٣١يںظر :الدليل إلى المتون العلمية ,٤٧٠ /١ :وشرح الرحبية١/٢ :
) (٣٢الدرة المضيئة في شرح الفارضية على مذهب ا مام المبجل أحمد بن حںبل  :للع مة الفرضي عبد

بن

الشنشوري

الشافعي ,المتوفي سںة)٩٩٩هـ( ,طبع على ںفقة الشيخ قاسم بن درويش فخرو ,منشورات المكتب ا س مي بدمشق  ,الطبعة ا ولى,
١٣٨١ه ــ ١٩٦١م ,المكتب ا س مي للطباعة والنشر ,دمشق ــ الحلبوںي :ص ٧
) (٣٣يںظر :شرح متن الرحبية :للشيخ عطية

سالم٢ / ١ :

) (٣٤الدليل إلى المتون العلمية٤٧٠ / ١ :
) (٣٥يںظر :الدليل إلى المتون العلمية ٤٧٠ / ١ :ــ  ,٤٧٨معجم المطبوعات العربية والمعربة :يوسف بن إليان بن موسى سركيس
)المتوفى١٣٥١ :هـ( :مطبعة سركيس٩٢٨ / ٢بمصر  ١٣٤٦هـ  ١٩٢٨ -م ,عدد ا جزاء٩٢٨ / ٢:
) (٣٦يںظر :الدليل إلى المتون العلمية ٤٧٠ / ١ :ــ ٤٧٨

Page 840

DOI 10.18502/kss.v4i8.7216

AICHS
The Second Annual International Conference on Human Sciences (AICHS) /
Fallujah During the Ottoman & Iraqi Monarchy Eras
Volume 2020

Conference Paper

دور عشائر الفلوجة في مقاومة ا حت ل البريطاںي
ثورة العشرين اںموذجا
الحربي وثامر عزام حمد الدليمي

ابتسام حمود

العراق/ جامعة تكريت/ كلية التربية للعلوم ا نساںية/ قسم التاريخ
Abstract
Fallujah is an Anbarian city that was founded in 1926 as per the royal administration order
no. (866). It sits on the left side of the Euphrates. According to the 1950s administrative
boundaries, Fallujah is adjacent to Khadhimya from the north, Mahmoudia district from
the east and Msaib district from the southern Fallujah boundary.
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It is 65-km west of Baghdad. This city is linked by a single street that passes through
the city thus dividing it into twin neighborhoods. It passes along the Fallujah iron bridge
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that was constructed by the British in 1929 so the British forces could travel between
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Surrounded by big orchards and farmlands, Fallujah is a small city whose populated
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area was no more than 4km2 in the 1920s. Fallujah had since its founding, a great

Publishing services provided by

impact on the political life in Baghdad.

Knowledge E

اﻟﻤﻠﺨﺺ
. This article is distributed
under the terms of the Creative

 ويقع على الضفة اليسرى لںهر١٩٢٦ ( في سںة٨٦٦) استحدث قضاء الفلوجة بموجب ا دارة الملكية المرقمة

Commons Attribution License,
which permits unrestricted use
and redistribution provided that
the original author and source
are credited.
Selection and Peer-review under
the responsibility of the AICHS
Conference Committee.

 واصبحت حدودها ا دارية من الشمال قضاء الكاظمية ومن،الفرات وهي مركز قضاء تابع إلى محافظة أ ںبار
تقع،الشرق قضاء المحمودية ومن الجںوب قضاء المسيب مديںة الفلوجة في الخمسيںات من القرن الماضي
 كم عن بغداد ويربط المديںتين شارع واحد يمر في٥٦  وتبعد مسافة،الفلوجة على الضفة اليمںى لںهر الفرات
 لعبور قواتها من١٩٢٩ وسطها ويقسمها الى قسمين ويمر بجسر الفلوجة الحديدي الذي بنته القوات البريطاںية عام
 الفلوجة مديںة صغيرة يتجاوز مساحتها.قاعدة سن الذبان في الحباںية على ںهر الفرات الى بغداد وبالعكس
المسكوںة في ذلك الوقت عن أربعة كيلومترات مربعة تقريبا" تحيط بالفلوجة مجموعة كبيرة من البساتين
وا راضي الزراعية الخصبة كان لهذه المديںة اثر في الحياة السياسية في بغداد
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فرضية البحث:
تںطلق الدراسة موضوع البحث )دور عشائر الفلوجه في مقاومة ا حت ل البريطاںي ثورة العشرين اںموذجا( من
فرضية مفادها التعرف على هذه المديںة التي عاںت من وي ت الحرب والسيطرة البريطاںية بدأ من ثورة العشرين
واںتهاء بثورة مايس،وهي المدة التاريخية التي حددت في بحثںا هذا.
ول جابة على فرضية الدراسة ںطرح التساؤ ت:
 -١لماذ سميت المديںة بهذا ا سم ؟
 -٢هل كان للفلوجة دور في ثورة العشرين؟
 -٣كيف كان دور الفلوجة في ثورة العشرين ؟
هيكلية البحث:
تںاولںا في البحث ںبذة تاريخية عن مديںة الفلوجة تحت مبحث يحمل عںوان )تاريخ الفلوجة،التسمية،ا همية
الجغرافية والتاريخية( ،وفيه تںاولںا التسميات التي تسمت بها المديںة حسب لسان العرب فأن كلمة الفلوجة تعںي
ا رض الطيبة البيضاء المستخرجة للزراعة ومن هذا المعںى سمي موضع على ںهر الفرات فلوجة ،وهي قرية من
قرى السواد العهد السومري -تحت أسم بلوكات أو أب ت وكاںت موقع سد ترابي سمي ب "مورق تدںيم" أي
السور الذي يصد ا موريين الذي بںاه الملك السومري شو-سين الملك الرابع من س لة أور الثالثة )التي حكمت
بين  ٢٠٠٤-٢١١٢قبل المي د( في غرب الب د لحماية العراق من هجمات ا موريين.
تطرقںا الى موقع الفلوجه الجغرافي واهميتها التاريخية ،لم يكن للفلوجة شأن بارز يذكر قبل القرن السادس عشر،
واذا ما يحاول البعض ان يربط الفلوجة بمديںة ا ںبار التأريخية )تبعد تقريبا ٥كم( ،ففي الواقع ان الفلوجة شيء
وا ںبار شيء آخر ،فلكل مںهما تاريخ وتطور مختلف.
كان هںاك مواقف

تحصى لمقاومة السكان ل حت ل البريطاںي ،والمتاعب التي خلقوها لهذا ا حت ل،

فإن الصراع الذي دار بين الشيخ ضاري المحمود ،زعيم قبيلة زوبع ،والكولوںيل لجمان ،المسؤول البريطاںي
ً
السياسي للبادية الغربية ،يعتبر مظهرا ل صرار المتبادل بين الطرفين على أن يںهي كل مںهما ا خر ،ليس
من خ ل تسجيل الںقاط ،واںما بالضربة القاضية إذا أمكن! فالشيخ ضاري الذي شارك في ثورة العشرين،
وكان همزة الوصل بين الثورة في الفرات ا وسط والجںوب ،وبين المںطقة الوسطى والشمال ،كان يمون الثورة
بالرجال والس ح والمؤوںة من أجل استمرارها وتحقيق الںصر على الغزاة .وا ںكليز الذين عاںوا الكثير ودفعوا
ً ً
ثمںا غاليا ن العراق ثار من شماله الى جںوبه ،لم ينسوا مواقف اعدائهم ،وكاںوا يتحيںون الفرص لكي ينتقموا مںهم.
Keywords: (revolution. British. resistance.their enemies. Population).

اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﻤﻔﺘﺎﺣﻴﺔ :تعداد سكاںي،عدوهم ،مقاومة ،بريطاںي ،ثورة
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اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ:
الحمد

رب العالمين والص ة والس م على رسول

السراج المںير الذي أرسله

رحمة للعالمين وعلى آله

وصحابته الذين ںصروه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
إن ثورة عام )١٩٢٠م( تعد الثورة الكبرى في تاريخ العراق المعاصر ،لما تميزت به من مشاركة شعبية كبيرة
من مختلف المںاطق ،وقطاعات الشعب من رجال الدين وأهل المدن والعشائر ضد المحتلين ا جاںب ،فكاںت
باكورة ا ںط ق في تكوين الوعي السياسي الوطںي الحديث،وهي من المحطات المضيئة التي حاول الكثيرين
العمل على طمسها أو سلبها من أصحابها وصںاعها الحقيقيين،اںطلقت شرارتها في الث ثين من حزيران عام ١٩٢٠
ضد ا حت ل البريطاںي وساهمت في رسم خارطة سياسية جديدة للعراق في تاريخه الحديث تمثلت بتشكيل
حكومة وطںية ،كان الثوار أول المبعدين عںها في مفارقة تاريخية غريبة وساهم البريطاںيون بالدرجة ا ساس في
تحديد فصولها ورسم معالمها ،كںوع من العقاب والتںكيل للثائرين ا بطال الذين ضحوا بأرواحهم وممتلكاتهم
وواجهوا اعتى وأشرس قوة على ا رض آںذاك من اجل ثوابتهم العقائدية والوطںية ،التي لم تخضع يوما للمساومات
او توضع في كفة التںاز ت وںيل المكاسب على حسابها …
قامت الثورة ضد ا حت ل البريطاںي للعراق وسياسة تهںيد العراق تمهيدا لضمه لبريطاںيا كسلسلة من
ا ںتفاضات التي حدثت في الوطن العربي جراء عدم إيفاء الحلفاء بالوعود المقطوعة للعرب بنيل ا ستق ل
كدولة عربية واحدة من الهيمںة العثماںية .اتخذت الثورة باديء ا مر شكل العصيان المدںي ثم المواجهات
المسلحة التي أدت إلى عقد مؤتمر القاهرة الذي حضره وزير المستعمرات البريطاںي ونستون تشرشل لمںاقشة
موضوع ا ںتفاضات العربية كثورة  ١٩١٩في مصر وثورة العشرين في العراق وثورة سورية واںتفاضة اليمںيين
والفلسطينيين ،وتقرر مںح هذه الدول استق ل ذاتي محدود تںفيذا لمقررات اتفاقية سايكس  -بيكو عام ١٩١٦
بتجزئة الو يات العثماںية ومںحها استق ل شكلي وربطت تلك الدول بمعاهدات تسهل من خ لها هيمںة بريطاںيا
وفرنسا عليها،كان غلب المدن العراقيه دور في هذه الثوره سيما مديںة الفلوجه اذ ادى موقع المديںه واهميته
دورا هاما في احداث الثوره،فض عن دور العشائر وقد ابرزںا دور عشيرة زوبع بقيادة شيخها ضاري الذي كان له
الدور البارز في هذه الثورة.
ان الفرضية التي ںعتمد عليها هںا في هذا الموضوع تستںد على التساؤل ا تي :ماهي العوامل التي اسهمت في
مشاركة الفلوجة وعشائرها في ثورة العشرين،تضمن بحثںا هذا عدة محاور تںاول المحور ا ول اﻟﻔﻠﻮﺟﺔ اﻟﺘﺴﻤﻴﺔ
واﻻﻫﻤﻴﺔ،ںبذة مختصرة عن مديںة الفلوجه واهميتها ومعان تسميتها،كما تںاولںا اﺳﺒﺎب اﻧﺪﻻع ﺛﻮرة اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ
وقد كاںت متعددة وكثيرة وقد تںاولںاها شكل مختصر وموجز،فض عن ذلك اوضحںا اﺣﺪاث ﺛﻮرة اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ
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وما الت اليه من امور ادت الى حدوثها واںتهائها،موضحين دور ﺟﺒﻬﺔ اﻟﺪﻟﻴﻢ ﻲﻓ اﻟﺜﻮره وابراز اهم العشائر التي
شاركت في ا حداث واخيرا تںاولںا دور ﻋﺸﺎﺋﺮ اﻟﻔﻠﻮﺟﻪ متمث بالشيخ ضاري المحمود وكيف اںتهت حياته.
ںتمںى ان ںكون قد وفقںا في بحثںا المتواضع هذا وںامل ان يںال شرف القبول في المؤتمر ومن

التوفيق.

اﻟﻔﻠﻮﺟﺔ اﻟﺘﺴﻤﻴﺔ واﻻﻫﻤﻴﺔ:
كلمة الفلوجة تعںي ا رض الطيبة البيضاء المستخرجة للزراعة حسب لسان العرب ومن هذا المعںى سمي موضع
على ںهر الفرات)فلوجة( والفلوجة هي قرية من قرى السواد ).(١
وهي بلدة تاريخية رافدينية عريقة تقع على ضفة الفرات الشرقية قرب الرمادي تبعد عںها حوالي)(٢٥كم ،في
ا صل كاںت بلدة اكدية تدعى بالوكاتو  Pallugatuو عاش فيها بعد ذلك ا

راميون وأسموها بالوكثا Pallugtha

وتعںي بيضاء كالثلج،ولعل السبب يعود الى كثرة وجود حجر الجير ا بيض على ارضها ).(٢
كان يتفرع من ألفرات عںد الفلوجة ںهر ملكا ،الوارد ذكره في المصادر البابلية سميت بالوكثا في ںهاية العصر
الفارسي-المسيحي ب)الفلوجة( وهي المكان الذي تںفصل فيه مياه الفرات رواء ا راضي المجاوره ،كان احد
اليهود المهووسين من مںطقة بيت اراميا قد ادعى في مواعظه عام ٦٤٠م ان المسيح قد جاء وحل فيه ،فجمع حوله
قرابة اربعمائة شخص ،من حاكة و صںاع سجاد وقصاري اقمشة الكتان،واحرقوا ث ثة كںائس و قتلوا المسؤول
ً
ً
عن المںطقة .فأرسل لقمعهم جںودا من عاقو  ،فقاموا بقتلهم جميعا و صلبوا زعيمهم في قريته كما ذكر المؤرخ
ںولدكة في تاريخ السريان و كذلك المؤرخ كويدي،بحسب ما اورد البحاثة الذي زار العراق :آلوا موسيل في كتابه
الشهير)،الفرات ا وسط( ).(٣
( ،قد اقام بقرب الفلوجة

كان ابن هبيرة وهو عامل الخليفة ا موي ا خير )أبو عبد الملك مروان الثاںي بن
ً
ً
قصرا كبيرا لكںه لم يكمله ،وعںدما ںجحت الثورة العباسية قدم الى البلدة ابو العباس السفاح الخليفة ا ول،
ً
فأكمل بںاء القصر الذي اسماه بالهاشمية تيمںا بأسم جده هاشم ،فأصبحت تدعى بالهاشمية ثم طغى عليها بلدة
القصر،بين الںاس ،اي قصر ابن هبيرة .ثم تركها الخليفة و أںتقل الى مديںة ا ںبار التي اصبحت مركزا للعباسيين
بعد القضاء على الخ فة ا موية.ثم بعد ذلك سميت بالفلوجة و تعںى ا ںف ج او ا نشطار،ولعل ا سم جاء من
موضعها الذي فيه تںفلج ضفة الفرات ).(٤
الفلوجة مديںة في العراق تقع ضمن محافظة ا ںبار على بعد  ٦٠كيلو مترا شمال غرب العاصمة بغداد ,يعيش
فيها عشائر وأفراد من قبائل عربية تلتزم وتتمسك با س م،يطلق على المديںة لقب )مديںة المساجد( لكثرة
المساجد فيها ).(٥
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اﺳﺒﺎب اﻧﺪﻻع ﺛﻮرة اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ:
جاء البريطاںيون إلى العراق كجزء من حالة التوسع الذي كاںت تشهده ا مبراطورية البريطاںية التي وصلت الى
اوج عظمتها في مطلع القرن العشرين فأصبحت ا مبراطورية التي تغيب عںها الشمس ،وذلك لسعة تمددها
وكثرة مستعمراتها في مشارق ا رض ومغاربها ،وكاںت من أهم المستعمرات التي تشكل حجر الزاوية في الهيمںة
ا ستعمارية البريطاںية هي شبه القارة الهںدية لما تمتلكه من خصوصية في كثرة مواردها وخيراتها ،ووجود شعب
فقير ومسالم من السهل على ا ںكليز قيادته وترويضه ،وبعد دخولهم للعراق تطبيقا تفاقية سايكس بيكو سيئة
الصيت ،والتي وقعت بين بريطاںيا وفرنسا عام  ١٩١٦لتقسيم ممتلكات الدولة العثماںية او كما أسموها آںذاك
)الرجل المريض( ،فكان العراق من حصة بريطاںيا التي دخلت إلى العراق وهو عبارة عن قرية كبيرة يںخره الفقر
والجهل والتخلف ،ںتيجة السياسات الخاطئة للدولة العثماںية التي استعمرته على مدى أربعة قرون ..فشكلت
هذه المقاربة بين الهںد والعراق من حيث الفقر والتخلف التباسا لدى الحكام الجدد فظںوا ان طبيعة المجتمعين
متشابهتين أيضا في عاداتهما وتقاليدهما وعرفهما ا جتماعي،فتصرفوا مع الزعامات العشائرية في العراق بںفس
ا سلوب المهين والمذل الذي تعاملوا فيه مع الهںود ،وهذا يعود لجهلهم الكبير بطبيعة المجتمع العراقي ذو الںزعة
القبلية والعادات والتقاليد العربية وا س مية التي تجل وتحترم وتقدم رجل الدين وزعيم القبيلة على ا خرين
مما تسبب في حدوث ںوع من التذمر والرفض لدى العراقيين

)(٦

اختلف المؤرخون في تحديد ا سباب الحقيقية التي وقفت وراء تلك الثورة ،وكان ذلك ا خت ف ںابعا من
الخلفيات ا ثنية والمںاطقية والمدارس الفكرية التي ينتمي إليها هؤ ء المؤرخين ،وذلك في حد ذاته ولد ںوع
من الضبابية للقارئ والمطلع على التاريخ ومن ا سباب التي ابتعدت بعضها عن الجوهر الحقيقي والدافع الذي
وقف وراء تلك الثورة،الںظام ا داري الصارم الذي اںتهجه ا ںكليز في إدارة العراق ،حدوث تضخم ںقدي وغ ء
ا سعار ،فرض عملية جبي الضرائب بالقوة ،قيامهم باختيار شيخ عشيرة واحد من كل مںطقة ريفية ومده بالمال
والس ح ليكون مسؤول عن فرض الںظام هںاك ،رعوںة بعض الحكام الذين عيںهم البريطاںيين دارة ألوية العراق
واقضيته،أن تلك ا سباب وان تشعبت وكثرت فأںها تدور ضمن حلقة واحدة بإمكاںںا أن ںلخصها بمفردة واحدة
وهي محاولة البريطاںيين )تهںيد( العراق

)(٧

لكن على الرغم من كون هذه ا سباب قد تكون ساهمت بشكل أو بآخر في إثارة الرأي العام على البريطاںين
بيد إںها تشكل ا سباب الرئيسية لقيام تلك الثورة ..فهںاك دوافع وطںية بحتة كاںت تقف وراء قيام قبائل الوسط
والجںوب بتلك الثورة ،ووقوف المرجعية الدينية الى صفها داعمة ومؤازرة لها ،أعطاها بعدا دينيا إضافة إلى بعدها
الوطںي ) (٨ومن ا سباب التي قادت الى ثورة العشرين ،والتي هي في مجملها امتداد ل سباب التي أوجدها
ا حت ل العثماںي للعراق ،من جهل وتخلف وأمراض وبطالة وتخلف وعدم اهتمام من الحكام للواقع العراقي
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ومتطلباته اليومية ،وكان من تأثير تلك السياسات الفاشلة أن وصل العراق إلى أدںى مستوى سكاںي له في تأريخه
الحديث ).(٩
يا اهالي بغداد" :ﺑﺎﺳﻢ ﺟﻼﻟﺔ ﻣﻠﻜﻲ اﻟﻤﻌﻈﻢ ,وﺑﺎﺳﻢ ﺷﻌﻮﺑﻪ اﻟﺘﻲ ﻳﺤﻜﻤﻬﺎ أوﺟﻪ إﻟﻴﻜﻢ اﻟﺨﻄﺎب
اﻷﻲﺗ :اﻟﻐﺮض ﻣﻦ ﻣﻌﺎرﻛﻨﺎ اﻟﺤﺮﺑﻴﺔ دﺣﺮ اﻟﻌﺪو وإﺧﺮاﺟﻪ ﻣﻦ ﻫﺬه اﻷﺻﻘﺎع .ﻓﻺﺗﻤﺎم ﻟﻬﺬه اﻟﻤﻬﻤﺔ
ﺟﻬﺖ إﻲﻟ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻌﻠﻴﺎ اﻟﻤﻄﻠﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ اﻹﻃﺮاف اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺎرب ﻓﻴﻬﺎ ﺟﻨﻮدﻧﺎ .إﻻ إن ﺟﻴﻮﺷﻨﺎ
ُو ّ

ﻟﻢ ﺗﺪﺧﻞ ﻣﺪﻧﻜﻢ وأراﺿﻴﻜﻢ ﺑﻤﻨﺰﻟﺔ ﻗﺎﻫﺮﻳﻦ أو أﻋﺪاء ﺑﻞ ﺑﻤﻨﺰﻟﺔ ﻣﺤﺮرﻳﻦ" ،هكذا صرح الجںرال مود
قائد الجيش البريطاںي الذي اتمم احت له للعراق في آذار  .١٩١٧لكن الذي حصل بعد ذلك إن قام البريطاںيون
بإحكام سيطرتهم على العراق وإدارته مباشرة وںهب ثرواته وقاموا بتعيين حكام بريطاںيين عسكريين للمںاطق
المختلفة والقيام بجباية ضرائب عالية لعدم تحميل الخزيںة في لںدن ںفقات ا حت ل وجعل العراقيين يتحملون
تكاليفه وقاموا بمعاقبة من يدفع الضرائب ).(١٠
كان تزوير إرادة الشعب العراقي في استفتاء ،١٩١٩-١٩١٨احد اسباب قيام الثورة،كذلك مطاردة الوطںيين ا حرار
واعتقالهم ،وتحجيم دور الموجهين من رجال الدين والوعاظ والخطباء والشعراء والكتاب والمعلمين وغيرهم ،وأيضا
تصرفات الحكام البريطاںيين وقيامهم بإهاںة أبںاء العشائر وشيوخها أحياںا ،وكثرة الضرائب وثقلها على العراقيين ).(١١
إع ن معاهدة سان ريمون في إيطاليا في  ٢٥ںيسان  ١٩٢٠والتي وضعت العراق تحت ا ںتداب البريطاںي،
وكذلك ا ںتهاكات البريطاںية العسكرية المحتلة للعراق ،واستخدام السياسات القمعية ،وإجبار المواطںين على
العمل في السخرة ،وإصرار الحكام البريطاںيين على إخضاع العراق إلى ا دارة البريطاںية المںتدبة إو المباشرة.

)(١٢

وتطبيقا لتلك السياسة الظالمة قام البريطاںيون باعتقال الشيخ شع ن أبو الجون ) (١٣زعيم عشيرة الظوالم لعدم
تمكںه من دفع الضرائب .لكن مسلحون من عشيرته قاموا بمهاجمة سجن الرميثة حيث كان مسجوںا وأطلقوا سراح
الشيخ .وكاںت تلك الحادثة شرارة البداية لما عرف فيما بعد بثورة العشرين .امتدت تلك الثورة إلى كافة أںحاء
العراق واستمرت لشهور عديدة وكلفت ا ںكليز خسائر كبيرة وجعلتهم يغيرون إستراتيجيتهم من الحكم المباشر
للعراق إلى تكوين حكومة عراقية

)(١٤

اﺣﺪاث ﺛﻮرة اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ:
بعد ما يقارب من ث ث سںوات على ا حت ل البريطاںي للعراق في آذار  ١٩١٧بقيادة الجںرال الفريد موںد
Frederick Staley Maud

)(١٥

وتصريحه الشهير '' ﺟﺌﻨﺎ ﻣﺤﺮرﻳﻦ ﻻﻓﺎﺗﺤﻴﻦ'' اںتفض شعب العراق من

شماله إلى جںوبه بثورة وطںية عارمة زلزلت أركان قوة المحتل البريطاںي للعراق وأربكت كل خططه التي كان قد
أعدها للعراق الجديد تحت سلطة ا حت ل (١٦) ،ولم يكن يخطر ببال الساسة البريطاںيين وحكامه العسكريين ،أن
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تقوم ثورة تحررية في العراق بمستوى ثورة العشرين التي قال عںها شيخ المؤرخين الع مة علي الوردي '' ﻟﻢ ﺗﻜﻦ
ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ واﻻﺳﺘﻘﻼل وأﻣﺜﺎﻟﻬﺎ ﻣﺄﻟﻮﻓﺔ ﻟﺪى اﻟﻌﺮاﻗﻴﻴﻦ ﻲﻓ اﻟﻤﺎﺿﻲ ،ﻏﻴﺮ اﻧﻬﺎ اﺻﺒﺤﺖ ﻣﺘﺪاوﻟﺔ
ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻲﻓ اﺛﻨﺎء ﺛﻮرة اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﻳﻠﻬﺠﻮن ﻟﻬﺎ وﻳﻬﺘﻔﻮن ﺑﻬﺎ ،ﻣﻦ اﻟﻤﻤﻜﻦ اﻋﺘﺒﺎر ﺛﻮرة اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ اﻟﻤﺪرﺳﺔ
اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ اﻷوﻰﻟ اﻟﺘﻲ ﻋﻠﻤﺖ اﻟﻌﺮاﻗﻴﻴﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻢ ،وﻛﺎﻧﺖ اﻟﺒﺪاﻳﺔ ﻟﻠﻮﻋﻲ اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﺬي أﺧﺬ

ﻳﻨﻤﻮ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﺑﻤﺮور اﻷﻳﺎم'' ) (١٧لقد استطاعت القيادات الوطںية والدينية من تجاوز عقدة الجهل والتخلف
التي كاںت تطبق على العراقيين جراء ماعاںوه من قرون من سياسة الذل وا ستبداد والحرمان الذي مارسته الدولة
ً
العثماںية في العراقّ ،
حولت العراق إلى لقمة سائغة في براثن المحتل البريطاںي ،وأيضا سجلت الحركة الوطںية
ً
العراقية الںاشئة في بداية القرن المںصرم في بغداد وبعض مںاطق العراق في شماله ووسطه وجںوبه ،حضورا
ً
فتا ل ںتباه استغل الفسحة التي وفرها ا ںتقال بين مرحلتين مهمتين هما :مرحلة الدولة العثماںية وا حت ل
البريطاںي ،فنشطت الحركة الوطںية مستغلة بعض الصحف المحلية والمںاسبات الدينية وكذلك ع قتها الجيدة
بالرموز الدينية التي كاںت تمثل الطوائف العراقية المنسجمة آںذاك ،كالع مة الميرزا

تقي الشيرازي وشيخ

الشريعة ا صفهاںي وغيرهم من رجال الدين البارزين ).(١٨
لقد وفرت العشائر الدعم ا ساس لثورة العشرين وقدمت أكثرية المقاتلين وقد استمرت ا ںتفاضة المسلحة
ںحو أربعة أشهر من تموز إلى تشرين ا ول  .١٩٢٠أما المںاطق العشائرية التي شملتها فهي الفرات ا وسط وديالى
والمںتفك والمںطقة بين بغداد والفلوجة على امتداد شمالي الفرات والتي تقطںها عشيرة زوبع ،وكذلك وقعت بعض
الحوادث المںفصلة جںوبي كردستان العراق وفي المںطقة بين بغداد والموصل ).(١٩
رفعت عشيرة الظوالم وهي فرع من بںي حجيم راياتها معلںة الحرب على البريطاںيين في  ٢٥حزيران عام ١٩٢٠
وفي  ٣٠ںفس الشهر استدعي الشيخ شع ن ابو الجون زعيم عشيرة الظوالم الى السراي الحكومي لبلدة الرميثة
الواقعة في مديںة السماوة ،وقد لبى الشيخ شع ن طلب ا ستدعاء صباح اليوم التالي ،وقد ابدي الشيخ كثيرا من
الشراسة في مقابلته مع معاون الحاكم السياسي في الرميثة الم زم هيات مما دفع ا خير إلى حجزه وتوقيفه في
السراي بقصد إرساله ،وعںد هذا التفت الشيخ شع ن إلى أحد مرافقيه الذي جاء معه طالبا مںه إخبار ابن عمه
الشيخ غثيث الحرجان بأںه في حاجة إلى عشرة ليرات عثماںية وإںها يجب أن ترسل إليه قبل موعد القطار ،ولما
وصل الخبر إلى الشيخ غثيث عرف من إن الشيخ شع ن بحاجة إلى عشرة رجال أقوياء من العشيرة بد من
الليرات العشر ،وبعث الرجال إلى السراي بغية تحرير الشيخ شع ن ،وبعد مهاجمة السراي من قبل الرجال
)(٢٠

العشرة تم تحرير الشيخ شع ن وعاد إلى مضارب عشيرته سالما ،وكاںت هذه الحادثة هي الشرارة ا ولى للثورة
ً
كاںت الثورة في الفرات ا وسط من بين جميع المںاطق المضطربة أكثر فاعلية واںتشارا فكان اعتقال شع ن
أبو الجون شيخ الظوالم ثم إط ق سراحه بالقوة هي الفتيل الذي أشعل ںار الثورة .وقد قيل ان هذا ا عتقال
ً
كان ںتيجة خ ف حول قرض زراعي )(٢١إ أن ثمة شواهد رسمية تشير إلى أن هذا ا جراء كان مدفوعا بعوامل
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سياسية .فقد كتب الحاكم السياسي للديواںية الميجر ديلي  Major Dialyيقول" :ﻲﻓ اﻟﺜﺎﻲﻧ ﻣﻦ ﺗﻤﻮز ﻗﺎﻣﺖ
اﻟﻌﺸﺎﺋﺮ ﻗﺮب اﻟﺮﻣﻴﺜﺔ ،واﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻨﺬ ﺑﻌﺾ اﻟﻮﻗﺖ ﻫﺪﻓﺎ ً ﻟﻨﺸﺎط ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﻦ اﻟﻨﺠﻒ ﺗﺤﺮﺿﻬﺎ
ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺼﻴﺎن ،ﻗﺎﻣﺖ ﺑﻤﻬﺎﺟﻤﺔ ﻣﺒﻨﻰ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻲﻓ اﻟﺮﻣﻴﺜﺔ وأﻃﻠﻘﺖ ﺑﺎﻟﻘﻮة ﺳﺮاح أﺣﺪ اﻟﺸﻴﻮخ ـ
ﻳﻘﺼﺪ ﺷﻌﻼن أﺑﻮ اﻟﺠﻮن ـ واﻟﺬي ﻛﺎن ﻗﺪ ﺳﺠﻦ ﺑﻤﻮاﻓﻘﺘﻲ ﻲﻓ اﻟﻴﻮم اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻟﺘﺤﺮﻳﻀﻪ اﻟﻨﺎس ﻋﻠﻰ

اﻟﻌﺼﻴﺎن" ).(٢٢
كان الهدف من الهجوم ا ول للظوالم على الرميثة هو تحرير شيخهم ،بيد أںهم بدأوا في اليوم التالي بمهاجمة
السكة الحديد حول السماوة والرميثة والخضر .وفي الرابع من تموز حاصرت العشائر حامية الرميثة ،وفي السابع من
ً ً
ً
تموز صدت العشائر هجوما بريطاںيا كبيرا لفك الحصار عن الحامية وبذلك عزلت الحامية بصورة تامة واستطاعت
العشائر قطع السكة الحديدية شمال وجںوب الرميثة ) ،(٢٣كما استولى رجال القبائل على ستة قطارات مسلحة
وأن يخرجوها من الخط الحديدي بين السماوة والديواںية ،لذلك أصبح مركز القوات البريطاںية في ذلك الحين
ً
ميؤوسا إلى درجة أںها انسحبت إلى الديواںية تحت ضغط هجمات العشائر القوية ).(٢٤
ً ً
أعطى الںصر العشائري ا ول دفعا كبيرا للتحرك ںحو تمرد أوسع وذلك ںه كشف عن ضعف ا دارة البريطاںية
التي لم يكن لدى حكامها السياسيون في مںطقة واسعة سوى الدبلوماسية والوعود ).(٢٥
اجتمعت عشائر الفرات ا وسط في في  ١١تموز عام  ١٩٢٠مضيف الشيخ عبد الواحد حاج سكر ،وقرروا البدء
باع ن الثورة ،وفي اليوم التالي اعلن قيام الثورة ورفعت راياتها وتم حصار ابو صخير ومهاجمة السفيںة البريطاںية
) Fire Flayفاير ف ي( في ںهر الفرات ).(٢٦
 ١٣اب ١٩٢٠أںطلقت أول بوادر الثورة من جامع الحيدر خاںة ) (٢٧في شارع الرشيد ،اذ أجتمع أعيان بغداد في
الجامع ،من العلماء والشيوخ ومںهم مفتي بغداد وعلى غرار حركة المفتي عبد الغںي آل جميل ،وتم أرسال الرسائل
لبقية العشائر في أںحاء العراق ،للتحرك ،وتحركت عشائر العراق وعزموا على قطع خطوط سكك الحديد ما بين
بغداد والسماوه وذلك لقطع إمدادات الجيش البريطاںي بين البصرة وبغداد وسيطروا على بعض المدن وألحقوا
الخسائر بالقوات البريطاںية في تلك المںاطق .ثم أںتشرت الثورة في باقي محافظات العراق ودامت الثورة حوالي
ً
ستة شهور تكبدت خ لها القوات البريطاںية خسائر بشرية كبيرة .وخسائر في الممتلكات تزيد عن أربعين مليوںا
من الجںيهات ا سترلينية .وقد كشفت الثورة عن التضامن والںضج السياسي وا ستعداد العسكري بين العراقيين
آںذاك وفي ١٧تموز تم عقد مؤتمر في الكوفة لعقد هدںة لمدة اربعة ايام بين الثوار وا ںكليز لحين تحقيق مطالب
الثوار التي قدمت الى الجاںب البريطاںي من قبل الشيخين عبد الكريم الجزائري وجواد الجواهري والتي بينت
البعد الوطںي لهذه الثورة ومن هذه المطالب) ..اﻗﺎﻣﺔ ﺣﻜﻮﻣﺔ وﻃﻨﻴﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ،اﻟﻌﻔﻮ اﻟﻌﺎم ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ

اﻟﻌﺮاﻗﻴﻴﻦ ،اﻃﻼق ﺳﺮاح اﻟﻤﻌﺘﻘﻠﻴﻦ وﻣﻦ ﺿﻤﻨﻬﻢ ﻧﺠﻞ اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺸﻴﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﺗﻘﻲ اﻟﺸﻴﺮازي (..
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ا ان الهدںة لم تدم واںهارت بعد ث ثة ايام ،ليتسع ںطاق الثورة ويشمل مدن الفرات ا وسط والجںوب واجزاء
من ديالى وكركوك ولواء الدليم ) (٢٨حتى وصلت الى بغداد ).(٢٩

ﺟﺒﻬﺔ اﻟﺪﻟﻴﻢ ودورﻫﺎ ﻲﻓ ﺛﻮرة اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ:
في تاريخ العراق الحديث عدد كبير من الرجال الوطںيين الذين أثبتوا شجاعة في أصعب المواقف ،ما جعلهم
ً ً
يحجزون مكاںا بارزا في صفحات تاريخ الب د ،وقد أتضح الدور السياسي لشيوخ العشائر و سيما عشائر الدليم،
ً
فںجد مث ﻧﺠﺮس اﻟﻜﻌﻮد ).(٣٠من عشيرة الدليم يخاطب ليجمن الحاكم السياسي في أيار  ١٩٢٠بقوله…" :
وﻋﺪ اﻟﺠﻨﺮال ﻣﻮد ﻋﻨﺪ دﺧﻮﻟﻪ ﺑﻐﺪاد أن اﻟﻌﺮاق ﺳﻴﻜﻮن ﻟﻠﻌﺮب وﻗﺪ ﺗﻜﺮر ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻋﺪ ﻣﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ
اﻟﺴﺎﺳﺔ ﻲﻓ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻷوﻗﺎت .إﻧﻨﺎ اﻵن ﻲﻓ اﻟﻘﺮن اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ وﻻ ﻳﻤﻜﻨﻜﻢ ﻣﻌﺎﻣﻠﺘﻨﺎ ]ﻛﺎﻟﺨﺮاف[ ﻛﻤﺎ
ﺗﻌﺎﻣﻠﻮن اﻟﻤﺼﺮﻳﻴﻦ واﻟﻬﻨﻮد وأﻧﺘﻢ ﺗﻘﻮﻟﻮن أن اﻟﻌﺮاﻗﻴﻴﻦ ﻟﻢ ﻳﺘﻐﻴﺮوا وأﻧﻬﻢ ]ﻫﻤﺞ[ وﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻌﻮن
ﺗﺪﺑﻴﺮ أﻣﻮرﻫﻢ ﺑﺄﻧﻔﺴﻬﻢ وﻧﺤﻦ اﻟﻌﺮاﻗﻴﻴﻦ أدﻣﻐﺔ اﻷﻣﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻟﺬﻳﻦ ﺣﺮروا ﺳﻮرﻳﺎ … إﻧﻨﺎ ﻧﻤﻬﻠﻜﻢ

وﻗﺖ ﻗﺼﻴﺮ ﻟﻠﺨﺮوج ﻣﻦ اﻟﻌﺮاق وإﻻ ﺳﺘﻄﺮدون …"

)(٣١

من الںماذج المشرفه التي وقفت بوجه المحتل ںجد ،الشيخ ﺿﺎري ﺑﻦ ﻣﺤﻤﻮد اﻟﺰوﺑﻌﻲ )،(٣٢شيخ
عشيرة زوبع ،أحد بطون ّ
شمر ،الذي كان له دور مهم في اںد ع "ﺛﻮرة اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ" ضد ا حت ل البريطاںي
للعراق ،عام ١٩٢٠كان للشيخ ضاري صو ت وجو ت في تلك الثورة وعرف الشيخ ضاري بشخصيته القيادية
الشجاعة ومواقفه الوطںية با ضافة لفروسيته الخارقة وصبره الطويل في المعارك وكان متمرسا على جو ت الكر
والفر ).(٣٣
كاںت الع قة سيئة بين البريطاںيين وزوبع في بداية دخولهم إلى العراق سباب عدة مںها مجموعة من
ا جراءات والقواںين التي أراد البريطاںيون تطبيقها ،في مںطقة تغلب عليها البداوة التي اعتادت على عدم
الخضوع والتمرد على السلطات الحكومية أذ وجدت صعوبة في إخضاعها ،اذ لم يشعر أبںاؤها على مر عهود
طويلة بالحاجة إلى الخضوع لتںظيم إداري وسياسي غير العشيرة .ومما زاد الطين بلة أن تولي المستشرق ا ںكليزي
العقيد لجمان  Lojman colonelمںصب حاكم لقضاء الدليم والمںطقة المجاورة لها ،أدى إلى توتر الع قات
بين زوبع والسلطات البريطاںيه ،كما إن سوء أخ ق لجمان وتعامله الفظ مع القبيلة وشيخها ضاري المحمود ،قد
أدى إلى أن يقوم هذا الشيخ بقتله في كمين محكم،بعد ان دعاه إلى مقابلته في الساعة العاشرة والںصف من
صباح يوم الخميس الموافق  ١٢آب  ،١٩٢٠فرفض الشيخ في بادئ ا مر لعلمه بأںه سوف يطلب مںه التعاون مع
البريطاںيين ضد العراقيين ).(٣٤
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يروي سليمان بن الشيخ ضاري إن ضابط وحدة ا ستخبارات للجيش البريطاںي للواء الدليم "ليجمن" أقام في
تلك ا يام وليمة دعا إليها شيوخ المںطقة ,وبعد ا ںتهاء من تںاول الطعام تكلم ليجمن يخاطب شيوخ ا ںبار ضاربا
على أوتار الطائفية اذ قال لهم  :اﻧﻪ ﻳﻮد اﻟﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ رأﻳﻬﻢ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﻢ ﻣﻦ أﻫﻞ اﻟﺴﻨﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻄﺎﻟﺐ ﺑﻪ
اﻟﺜﻮار اﻟﺸﻴﻌﺔ ﻣﻦ إﻗﺎﻣﺔ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ .فاںبرى ضاري يرد عليه قائ  :ﻟﻴﺲ ﻲﻓ اﻹﺳﻼم ﺳﻨﺔ وﺷﻴﻌﺔ
ﺑﻞ ﻫﻮ دﻳﻦ واﺣﺪ وﻋﺮق واﺣﺪ وﻛﻠﻤﺔ واﺣﺪة .فقال ليجمن :إن اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ ﺣﺎﺋﺮة ﻲﻓ أﻣﺮﻛﻢ ﻻ
ﺗﺪري ﻫﻞ ﺗﺸﻜﻞ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺷﻴﻌﻴﺔ أو ﺳﻨﻴﺔ .فرد عليه ضاري قائ  :ﺑﺄن اﻟﻌﺮاق ﻟﻴﺲ ﻓﻴﻪ ﺷﻴﻌﺔ أو ﺳﻨﺔ
ﺑﻞ ﻓﻴﻪ ﻋﻠﻤﺎء أﻋﻼم ﻧﺮﺟﻊ إﻟﻴﻬﻢ ﻲﻓ أﻣﻮر دﻳﻨﻨﺎ .فقال ليجمن :اﻧﺘﻢ ﻋﺸﺎﺋﺮ واﻷﺟﺪر ﺑﻜﻢ أن آن ﺗﻜﻮﻧﻮا
ﻣﺴﺘﻘﻠﻴﻦ .فرد عليه ضاري :إن ﻋﻠﻤﺎءﻧﺎ ﺣﻜﻮﻣﺘﻨﺎ وﻗﺪ أﻣﺮﻧﺎ اﻟﻘﺮان ﺑﺈﻃﺎﻋﺔ ﷲ واﻟﺮﺳﻮل وأوﻲﻟ اﻷﻣﺮ

ﻣﻨﺎ ,ﻓﺈذا اﻋﺘﺪﻳﺘﻢ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻓﺈﻧﻨﺎ ﺳﻨﻨﺘﺼﺮ ﻟﻬﻢ وﻧﺤﺎرﺑﻜﻢ ﺑﺠﺎﻧﺒﻬﻢ ..واﻷوﻰﻟ أن ﺗﻠﺒﻮا ﻣﺎ أرادوا ).(٣٥
لقد كان هذا الحوار سبب لمںاصبة لجمن العداء للشيخ ضاري الذي حضر ورجاله ومحاولة أهاںته ،اذ اخذ
لجمن يقص عليه قصة قبض سلطات ا حت ل على معارضيها ثم وجه له ا هاںة باتهامه أںه قاطع للطريق هو
وعشيرته ) ،(٣٦فخرج من الخان وا لم يحز في ںفسه ،وبعد لحظات عاد ومعه ولده سلمان وأبںاء عمه صكب
وصعب ،فوجهوا فوهات بںادقهم إلى رأس لجمن وأطلقوا الںار عليه فأردوه قتي  ،ثم أجهز الشيخ ضاري عليه
بالسيف ).(٣٧
وقد أشارت المس بيل (٣٨) Gertrude Bellإلى مصرع الكولوںيل ليجمن بقولها …" :ﻛﺎن ﻟﻴﺠﻤﻦ ﻗﺪ ﺗﻮﻗﻒ
ﻋﻨﺪ ﻗﻴﺎم ﺷﻴﺦ زوﺑﻊ وﻫﻮ ﻲﻓ ﻃﺮﻳﻘﻪ إﻰﻟ اﻟﻔﻠﻮﺟﺔ وﻗﺪ أﺳﺎء ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺷﻴﺦ زوﺑﻊ ﺑﻌﺒﺎرات ﻋﻨﻴﻔﺔ ﻷﻧﻪ
ﻟﻢ ﻳﺤﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ ﺳﻼﻣﺔ اﻟﻄﺮﻳﻖ .ﻟﻘﺪ اﻋﺘﺎد دوﻣﺎ ً ﻋﻠﻰ أن ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ ﻋﺒﺎرات ﻏﻴﺮ ﻣﻮﻗﺮة ﻲﻓ ﻣﺨﺎﻃﺒﺔ

أﻓﺮاد اﻟﻌﺸﺎﺋﺮ .وﻛﺎن ﻟﻠﺸﻴﺦ ﺿﺎري ﻋﺪة ﺷﻜﺎوي ﺿﺪه…" ) (٣٩وللتبرير عن ا فعال والقسوة في السياسة
التي اتبعها ليجمن إزاء العشائر العراقية فقد ادعت المس بيل في موضع آخر أن ليجمن قد وقع فريسة ]للحقد[
الذي كان في ںفس ضاري المحمود شيخ زوبع ).(٤٠
ً
كان لمقتل الكولوںيل ليجمن أثر سيئ في السلطات المحتلة ببغداد ن ليجمن كان معروفا باط عه الواسع
ً
على شؤون البادية ومںطقة الدليم بصورة خاصة ويظهر ذلك واضحا خ ل ا هزوجة التي رددها العراقيون في
حيںه" :ﻫﺰ ﻟﻨﺪن ﺿﺎري وﺑﺠﺎﻫﺎ )أي أﺑﻜﺎﻫﺎ("

)(٤١

ً
هذا فض عن أن الحادثة أدت إلى اتساع حركة الثورة في أعالي الفرات وعزل مديںة عاںة والمںاطق القريبة
مںها واںقطاع المواص ت بين بغداد والفلوجة مما جعل القوات البريطاںية في هذه المںطقة بوضع حرج فاضطرت
إلى ا نسحاب من هيت إلى الرمادي وظلت الرمادي والفلوجة مںقطعتان عن بغداد حتى أواخر أيلول ١٩٢٠

)(٤٢

سيطر الثوار في الوقت ںفسه على حديثة وأحرقوا سراي الحكومة في عںه والى ذلك المعںى أشار ب غ عسكري
بريطاںي بقوله" :ان اﻟﺜﻮار "اﺣﺘﻠﻮا ﺑﻠﺪة ﺣﺪﻳﺜﺔ .وان ﻋﺪد ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺮاوﻳﻴﻦ ﺗﺼﺤﺒﻬﻢ ﺟﻤﺎﻋﺔ ﻣﻦ
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اﻟﻌﺸﺎﺋﺮ دﺧﻠﻮا ﻋﺎﻧﺔ" ) (٤٣كما أجبر الثوار في  ١٨أيلول  ١٩٢٠إحدى الطائرات البريطاںية على الهبوط قرب
)(٤٤

الفلوجة وتمكںوا من تحطيمها وأسر طاقمها
ً
لقد بذلت السلطات المحتلة جهودا كبيرة من أجل إخماد الثورة ومن ذلك لجوئها إلى استمالة شيوخ من العشائر
إلى جاںبها واذكاء الںزاع بين العشائر كما فعلت حين شجعت الںزاع بين الراويين والعاںيين الذين" :ﻟﻮ وﺟﻬﻮا

ﺧﺼﻮﻣﺘﻬﻢ ﺿﺪ ﺳﻠﻄﺔ اﻻﺣﺘﻼل ﻲﻓ ﺗﻠﻚ اﻵوﻧﺔ اﻟﻌﺼﻴﺒﺔ ﻟﺘﺒﺪل وﺟﻪ اﻟﺜﻮرة وﺗﻐﻴﺮت ﻧﺘﺎﺋﺠﻬﺎ" ) .(٤٥كما
أن موقف الشيخ علي السليمان من عشيرة الدليم وفهد الهذال وابںه مهروث قد حال دون اںتشار الثورة في لواء
الدليم ومحاولة مںع اںتشار الثورة في مںاطقهم ) (٤٦وقد كتبت المس بيل تشيد بو ء فهد بك الهذال وتقول اںه
ً
كتب إليها والى ويلسون مؤكدا و ءه وإخ صه ).(٤٧

دور اﻟﻔﻠﻮﺟﻪ وﻋﺸﺎﺋﺮﻫﺎ ﻲﻓ ﺛﻮرة اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ:
تحركت عشائر زوبع في  ١٣اب  ١٩٢٠وقسم من بںى تميم برئاسة علي المعيدي من المصالحة وعقدا اجتماعا
في دار الشيخ مشوح الجاسم أحد رؤساء عشيرة الجميله وعزموا على قطع سكك الحديد ما بين بغداد وسامراء
وذلك لقطع إمدادات الجيش البريطاںي بين الموصل وبغداد وسيطروا على بعض المدن وألحقوا الخسائر
بالقوات البريطاںية في تلك المںاطق،ثم اںتشرت الثورة في باقي محافظات العراق ودامت الثورة حوالي ستة شهور
تكبدت خ لها القوات البريطاںية خسائر بشرية كبيرة ).(٤٨
أحد البياںات ا ںكليزية حددت بأن الشيخ ضاري وعشيرته قاموا بقطع سكة الحديد الممتدة بين بغداد
والفلوجة قرب خان الںقطة ) .(٤٩كما قاموا با ستي ء على ضفاف ںهر الفرات العليا واعتراض سفن المحتل
وإغراقها .فعںد توجه بواخر ث ث أرسلتها القيادة العسكرية ا ںكليزية من الرمادي إلى الفلوجة في  ١٥أب لتمون
حامية الفلوجة فعںدما رست باخرتان مںهما في الفلوجة قام الثوار بمهاجمتهما وقتل م حيهما العسكريين وقامت
باخرة مدرعة بمحاولة حماية الباخرة الثالثة فتصدى لها  ٥٠٠من مقاتلي عشيرة زوبع وأضرموا الںار فيها وغںموا
ا سلحة وا رزاق التي كاںت على متںها ).(٥٠
ولقد كان الثوار في الجںوب قد اتصلوا بالشيخ ضاري قبل هذه الحادثة وحسب الدكتور علي الوردي فقد قال
الشيخ ضاري للثوار ما يلي:
)إﻲﻧ ﻋﺮﻲﺑ ووﻃﻨﻲ وﻋﺮاﻲﻗ ,وإﻲﻧ أﺑﺬل ﻛﻞ ﻣﺎ ﻟﺪي ﻣﻦ ﻧﻔﺲ وﻧﻔﻴﺲ ﻲﻓ ﺳﺒﻴﻞ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺑﻼدي ﺿﺪ
اﻟﻈﺎﻟﻤﻴﻦ ,وﻟﻴﻨﻌﻢ اﻟﻌﻠﻤﺎء وإﺧﻮاﻲﻧ اﻟﺰﻋﻤﺎء ﻋﻴﻨﺎ .وﻫﺎ إﻲﻧ ﺑﺎﺳﻢ ﷲ ﺳﺄﻋﻤﻞ وﺳﺘﺴﻤﻌﻮن أﻋﻤﺎﻲﻟ
وﺗﺮوﻧﻬﺎ ,ﺗﻠﻚ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺘﻲ ﺳﻮف ﻳﺮﺿﺎﻫﺎ ﷲ وﺗﺮﺿﻮﻧﻬﺎ أﻧﺘﻢ أن ﺷﺎء ﷲ(
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الثورة التي بدأت بالرميثة امتدت إلى الديواںية ثم إلى السماوة التي حاصرها الثوار وقاموا بتفجير خطوط
السكك الحديد لمںع ا مدادات من الوصول إلى المںاطق الثائرة واںتقلت الثورة من الجںوب إلى الوسط ثم إلى
الشمال لتعم العراق كله ادرك العراقيين اهمية الںضال السياسي والعسكري ضد المحتل،وكان لدور العشائر اهمية
في تصعيد الںضال السياسي ضد المحتل و سيما دور عشائر الفلوجه في مقاومة ا حت ل البريطاںي والںضال
من اجل التخلص من السيطرة ا جںبية ).(٥٢
اتجه الشيخ ضاري ومن معه إلى قبيلة المحامدة عںد الشيخ سمير الش ل العزامي المحمدي ) ،(٥٣اذ اشتهر
الشيخ سمير الش ل بين الںاس وذاع ذكره بين رجال القوميه العربيه في العراق كان موقعه قرب الصق وية التابعة
لقضاء الفلوجه اذ بدأ الشيخ ضاري يراسل قيادات الثورة في كرب ء ،فعم الهياج مںطقة الدليم من )خان الںقطة(
إلى )عاںه( وقد اشتركت عشيرة زوبع اشتراكا فعليا ،اذ اںتقل الشيخ ضاري إلى )خان العطيشي( بين كرب ء
والمسيب واتخذه مركزا لقيادة ثورة عشيرة زوبع واستمروا بالمقاومة في مںاطق الفلوجة ففي  ١٩آب  ١٩٢٠كاںت
السكة الحديد بين بغداد والفلوجة مقطوعة من قبل عشيرة زوبع رغم سيطرة ا ںكليز على المںاطق ا خرى من
الدليم بفعل معاوںة بعض زعماء العشائر وذلك استطاعوا عرقلة وصول ا مدادات إلى جيوش ا حت ل ).(٥٤
يوم  ٢٤أيلول سار قطار مدرع من بغداد إلى اﻟﻔﻠﻮﺟﺔ فتمكن من الوصول إلى هںاك وعزز سيطرته على المديںة
ببںاء المعاقل والحصون بما أدى تدريجيا إلى ںجاحه في إخماد ثورة هذه المديںة البطلة .وقد سجل الدكتور علي
الوردي في كتابه ماقاله الشيخ ضاري تباعه عںد شعوره بتفوق ا لة العسكرية البريطاںية) :إن ﻫﺬا ﻫﻮ أﻣﺮ
ﷲ اﻟﺬي أراده ,وﻫﻮ ﻣﻘﺪر وﻣﺤﺘﻮم ﻋﻠﻴﻨﺎ ,وأﻲﻧ أوﺻﻴﻜﻢ أن ﺗﻜﻮﻧﻮا رﺟﺎل ﺻﺎﺑﺮﻳﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻠﻮى وﻋﻠﻰ

ﻣﺎﻳﺼﻴﺒﻜﻢ ,واﺗﻔﻘﻮا وﻻ ﺗﻔﺮﻗﻮا( بعد أن سيطر المحتلون على الفلوجة أصبحت المںاطق المحيطة بالمديںة غير
آمںة للثوار فأتجه الشيخ ضاري وبعض مساعديه إلى جبهة الوںد التي كاںت بعض عشائر العراق تقاتل بها واںتقل
من هںاك إلى كرب ء ثم الںجف ثم عںدما اقتربت القوات البريطاںية من الںجف توجه إلى مںطقة الجزيرة شما
وصو إلى ماردين حيث التحق بعائلته وعشيرته التي استقر بها المقام هںاك بعد احت ل اﻟﻔﻠﻮﺟﺔ ).(٥٥
لقد كان الشيخ ضاري همزة الوصل بين الثورة في الفرات ا وسط والجںوب من جهة والمںطقة الوسطى
والشمالية من جهة أخرى ،كان ّ
يمون الثورة بالرجال والس ح والمئوںة من اجل استمرارها وتحقيق الںصر على
المحتلين ،وهؤ ء المحتلون الذين عاںوا ودفعوا ثمںا كبيرا من ا رواح والممتلكات ںتيجة الثورة لم ينسوا مواقف
الشيخ ضاري وكاںوا يتحيںون الفرصة ل ںتقام مںه .و سيما وان الشيخ ضاري مثل خير تمثيل التحالف الوثيق
بين الشيعة والسںة في مقارعة ا حت ل ).(٥٦
لقد أدت ثورة قبيلة زوبع إلى قطع طريق ا مدادات من بغداد إلى القوات البريطاںية المرابطة في الرمادي.
ولقد وصف الجںرال هيلدن في كتابة العصيان في ب د ما بين الںهرين أںه "ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻰﻟ ﻗﺘﻞ ﻟﺠﻤﻦ ،ﻛﺎﻧﺖ
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ﻫﺬه اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ إﻰﻟ اﻟﻐﺮب ﻣﻦ ﺑﻐﺪاد )اﻟﻔﻠﻮﺟﺔ( ﺳﺎﺣﺔ ﻟﻌﺪّد ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ أﺧﻄﺮ اﻟﺤﻮادث اﻟﺘﻲ أﺻﺎﺑﺖ
ّ
اﻟﺴﺖ ﻣﻦ ﺷﻬﺮ أﻳﻠﻮل".
اﻟﺠﻴﺶ اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻲﻧ واﻟﺘﻲ وﻗﻌﺖ ﻲﻓ اﻷﻳّﺎم

)(٥٧

ورغم أن ا ںكليز أصدروا عفوا عاما عن كل المشاركين بثورة العشرين بعد إخمادهم للثورة بيد أںهم استثںوا
من هذا العفو الشيخ ضاري وأو ده وبعض من ثوار زوبع ا خرين مما اضطرهم إلى البقاء في ريف الجزيرة
السورية حتى سںة  (٥٨) ١٩٢٧وبعد أن تقدم العمر بالشيخ ضاري وازدادت أمراضه واضطر إلى مراجعة ا طباء.
وفي احد هذه المراجعات وبيںما كان من المفترض إن يتوجه إلى حلب للمعالجة قام سائق التاكسي الذي كان
متواطئا مع ا ںكليز وعيںا لهم على ضاري بںقله إلى ا تجاه المعاكس إلى سںجار وتسليم إلى مخفر الشرطة
هںاك حيث أعتقل و ںقل من هںاك إلى بغداد ) ،(٥٩وفي بغداد ورغم مرض الشيخ ضاري وكبر سںه فأںه حرم من
العںاية الصحية فتدهورت حالته .ورغم سوء حالته الصحية قدم للمحاكمة بعد إن فحصه طبيب اںكليزي زاعما أںه
قادر على تحمل المحاكمة .وكاںت المحكمة صورية ولقد قدمت المحكمة شهودها ومںعت وأخرت سماع شهود
المتهم .وكان الشيخ ضاري خ ل المحاكمة يعاںي من المرض وا عياء بحيث كان أقرب إلى حالة غياب الوعي.
ورغم أںه كان في الثماںين من العمر فاںه صدر عليه حكم با عدام ولكن ضاري لم يأبه بالحكم وقال للقاضي اںه
على وشك الموت و يبالي بأي حكم يصدره عليه وقال اںه إذا لم يمت ا ن فسوف يموت غدا في السجن.
وبالفعل اشتد عليه المرض ولم يںقل إلى المستشفى وقام بعض السجںاء من عشيرة زوبع بتمريضه إلى إن اسلم
الروح إلى خالقها في فجر يوم ا ول من شباط .(٦٠) ١٩٢٨
لقد قوبلت كل من المحاكمة ومن ثم وفاة هذا الشيخ المجاهد بغضبة جماهيرية كبيرة فتجمع ا ف يريدون
اںتزاع الجثمان من سلطات ا حت ل .لكن السلطة رفضت بحجة حاجتهم إلى تشريح الجثة وبعد الكثير من
المفوضات ںجح المحتجون في اتفاق لتشيع الفقيد إلى مثواه ا خير ).(٦١
لقد كاںت جںازة الشيخ ضاري يوما تاريخيا في التاريخ العراقي الحديث .لقد شيع الشيخ ا ف من العراقيين
الذين مزجوا أںين الحزن بصرخات التحدي .مرت الجںازة في أحياء عديدة من بغداد وعبرت الںهر صوب الكرخ
وصادف إن المںدوب السامي ا ںكليزي متجها إلى دار ا عتماد حين مرت الجںازة بالجسر فاضطر هذا المںدوب
إلى إن يقفل راجعا إلى سفارته خوفا من غضب الجماهير ).(٦٢
لقد رافق المشيعون الجثمان إلى المقبرة وأصر ا طفال ط ب المدارس بأن يںزلوا جثمان الشهيد البطل إلى
القبر بعد أن أصروا في طلب فعل ذلك بما جعل الكبار يمتثلون لرغبتهم .وكاںت الدموع تترقرق والحںاجر تردد
أهزوجة ضلت عںوان المقاومة ضد ا حت ل هذه ا هزوجة كاںت كا تي:

)(٦٣

 ﻫﺰ ﻟﻨﺪن ﺿﺎري وﺑﻜﺎﻫﺎ -ﻣﻨﺼﻮرة ﻳﺎ ﺛﻮرة ﺿﺎري
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 ﺳﺎﻋﺔ وﻣﻀﻤﻮﻣﺔ ﻳﺎ ﻟﻨﺪن اﻟﺪﻧﻴﺎ ﻏﺪارة ﻳﺎ اﺑﻦ اﻟﻌﻢ ﻧﺎم ﻫﻨﻴﻪ ﻳﺎﻛﺎﺗﻞ ﻟﺠﻤﻦ -ﻳﺎ ﺷﻴﺦ ﺗﻬﻨﻪ ﺑﻬﺎ اﻟﻨﻮﻣﺔ

لقد جعلت مقاومة العراقيين وںضالهم خ ل ثورة العشرين الكثير من ا ںكليز يصغون للعراقيين ويدركون أںهم
قادرين على حكم أںفسهم.
رحل الشيخ ضاري وبقيت ذكراه خالدة في ںفوس وعقول العراقيين،اذ اقترن ذكره بالمقاومة العراقية للمحتل،
وستظل سيرته محفورة في الذاكرة كوںه رجل حمل هم أمة ،ولم يقبل الهوان على بلده وأهلها.
أن ثورة العشرين كاںت محددة في مداها ومدتها فقد تمكںت القوات البريطاںية باستعادة السيطرة في ںهاية
ً
تشرين ا ول  ١٩٢٠على كافة المںاطق تقريبا التي وقعت في أيدي العشائر الثائرة .ثم أعقب ذلك حملة لجمع
ً
ً
ً
الس ح من العشائر المهزومة التي كاںت مسلحة تسليحا حسںا نسبيا وس حها الرئيس هو البںادق ،فقد اقترح
المںدوب السامي البريطاںي بيرسي كوكس  (١٩٣٧-١٨٦٣) Sir percy coxالذي وصل بغداد في  ١١تشرين ا ول
 ١٩٢٠تشكيل لجںة وتم تبںي هذا ا قتراح في  ٢٢تشرين ا ول  ١٩٢٠فتم تعيين لجںة عسكرية لهذا الغرض برئاسة
جعفر العسكري ) (٦٤وقد فرضت ا دارة البريطاںية غرامات على العشائر استحصلت بموجبها  ٦٣٤٣٥بںدقية و
ً
 ٣.١٨٥.٠٠٠إط قة و  ٨١٧٦٥٠روبية )(٦٥مما يدل على أن العشائر كاںت تشكل قوة عسكرية يحسب لها حسابا
ً
مؤثرا.
أما العدد الكلي ل صابات البريطاںية فقد بلغ في الفترة بين  ٢تموز و  ١٧تشرين ا ول  ١٩٢٠ما مجموعه ٢٢٦٩
ما بين قتيل وجريح ومفقود ،أما إصابات العشائر فقد بلغت حسب تقدير المصادر البريطاںية  ٨٤٥٠بين قتيل
وجريح ) (٦٦أما لويد فيذكر أن خسائر القوات البريطاںية كاںت  ٤٠٠قتيل و  ١٨٠٠جريح ).(٦٧
كان ضعف العشائر الرئيس هو افتقارها لقيادة عامة أو لتںظيم واسع ا ںتشار بسبب التںافس الموجود بين
ً
رؤساء القبائل الذي كان ماںعا من قيام القيادة الموحدة .كما أن توقيت ا حداث لم يكن وفق خطة متماسكة
لدحر القوات البريطاںية ،فكاںت أغلب العشائر تقاتل في مںاطقها فقط بحيث لم تكن لدى قواتها قدرة على
الحركة فتمكن ا ںكليز في الںهاية من مهاجمة كل وحدة على اںفراد وإلحاق الهزيمة بها ،يضاف إلى ذلك
أن الثورة قد سارت وفق أسس الغزوات العشائرية وليس الحم ت العسكرية فأدى ذلك إلى صعوبة مواصلة
حرب طويلة ويعود ذلك إلى حد كبير إلى تذرع البعض من أبںاء العشائر إلى العمل في الزراعة والى إعالة
عوائلهم .وكاںت الميزة الوحيدة للغارات العشائرية هي فعاليتها في إرباك خطوط المواص ت البريطاںية الحديدية
ً
مںها والںهرية ) .(٦٨كما أن ا موال الوفيرة التي كاںت لدى بعض رؤساء العشائر لم َ
تبق على حالها طبعا فكان
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بد من تںاقصها بمرور ا يام والواقع أن بعض رؤساء العشائر فقدوا ما لديهم من مال حتى لم يستطيعوا إطعام
المقاتلين ).(٦٩
ان هذا الموقف يلقي الضوء على ا سباب الكامںة وراء عدم ںجاح الثورة في التحول إلى قوة ضاربة خارج
ً ً
ً
حدود المںاطق العشائرية .وهو فض عن ذلك أعطى ا دارة البريطاںية وقتا كافيا لتجميع قواها وبالتالي توجيه
ضربة مضادة أدت إلى إخماد الثورة .إ أن ا دارة البريطاںية بعد إخمادها للثورة كافأت بعض الموالين لها من
رؤساء القبائل بمںحهم اقطاعيات واسعة من ا راضي ومںهم الشيخ خيون العبيد الذي وعدته ا دارة البريطاںية
بأںه "ﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎن ﺷﻜﻞ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﻤﻘﺒﻞ ﻲﻓ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﻲﻓ ﻫﺬه اﻟﺒﻼد ﻓﺎن ﺧﺪﻣﺎﺗﻪ ﻻ ﺗﻨﺴﻰ" ).(٧٠
ومهما يكن من أمر فان ثورة العشرين لم تغير في ںهج سياسة ا حت ل البريطاںي في العراق ،غير أںها أثرت في
أسلوب التںفيذ وجعلت العراقيين يدركون مبلغ القوة في العمل الموحد الذي لم تستطع حتى الحكومة البريطاںية
وما في متںاولها من قوة أن تقف في وجهه .كما كشفت الثورة عن ظهور عدد من زعماء العشائر والذين قدر لهم
ً ً
أن يؤدوا دورا بارزا في الحركة الوطںية التي تهدف إلى ںيل ا ستق ل ).(٧١

اﻟﺨﺎﺗﻤﺔ:
كاںت ثورة العشرين تجربة سياسية غںية للشعب في مواجهة القوات البريطاںية :أكدت استعداد الجماهير للقتال
في سبيل ا هداف التي تسعى إليها .وعبرت في الوقت ںفسه ،عن نشوء ںوع من الوحدة الوطںية بين العراقيين في
مختلف مںاطق العراق ،ستجسد فكرة العيش المشترك لقرون طويلة في هذه المںطقة من العالم ،التي ستصبح
فيما بعد العراق الحديث بحدوده التقريبية الراهںة .كما أظهرت وجود أهداف مشتركة إلى حد ما بين تلك القوى،
ُ
وبين أبںاء الشعب العراقي :من عرب وكرد وأقليات قومية ودينية.
ً ّ
أثبتت الثورة أيضا أن زوال ا خت ف والصراع بين الريف والمديںة ،وبين البدو والريف ،وبين البدو والمديںة،
ُ
ً
ّ
ﱡ
ٌ
ممكن حصوله وتحققه بالصورة التي عرفتها الفترة السابقة من تاريخ العراق .وأصبح معلوما عںد الجميع أن اشتراك
فئات الشعب ،بمختلف قومياته وأدياںه وطوائفه بالعمل الثوري ممكن بل ضروري لمواجهة سلطات ا حت ل
البريطاںية.
وقد كشفت ثورة العشرين  -رغم كل ا يجابيات التي أشرںا إليها والتي لم تكن مكتملة بسبب ضعف مستوى
الوعي لدى الشعب العراقي  -عن ںقاط الضعف في تلك العملية الثورية ،وفي الواقع العراقي القائم حيںذاك.
ان هذه الثورة الخالدة سرعان ما اجهضت بعد شهور قليلة على بدئها وقد ذكر المؤرخون مجموعة من ا سباب
التي ادت الى فشلها مںها)..قلة موارد الثورة ،الںقص الحاد في الس ح والعتاد ،التفوق العسكري ا ںكليزي ،وجود
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س ح الجو الذي قلب موازين القوى في المعارك ،جهل معظم الثوار باساليب الحرب الحديثة والںظامية ،خياںة
بعض ا قطاعيين والبرجوازيات للثوار وتخليهم عن القتال مما ضيق ںطاق مساحة الثورة على الفرات ا وسط
فقط ،افتقار الثورة للقيادة المركزية العامة دارتها( كل هذه ا سباب وغيرها ساهمت في فشل هذه الثورة عسكريا
واںتهائها من حيث ابتدأت.
وعلى الرغم من فشل الثورة عسكريا ا اںها حققت ںجاحا في بعدها السياسي وساهمت في رسم م مح
العراق الحديث ،الذي اقصي من واجهته السياسية ابںاء الوسط والجںوب ،رجال هذه الثورة ووقودها ،فبعد مؤتمر
القاهرة الذي عقد عام  ١٩٢٠لبحث تداعيات ثورة العشرين وا ستغںاء عن مفهوم )تهںيد( العراق والذي حضره
وزير المستعمرات البريطاںي ونستون تشرشل ،اصدر المںدوب السامي البريطاںي بيرسي كوكس اوامره بتشكيل
حكومة وطںية عراقية اںتقالية برئاسة ںقيب اشراف بغداد عبد الرحمن الںقيب ،وتشكيل المجلس التأسيسي الذي
اخذ على عاتقه عدة مهام مںها اختيار ملك للعراق ،وتشكيل المؤسسات والوزارات للدولة العراقية الجديدة..

ﻫﻮاﻣﺶ اﻟﺒﺤﺚ:
) (١ابن مںظور ،لسان العرب ،المجلد  ،١٥ط ،٣دار صادر للطباعة والنشر ،بيروت ،٢٠٠٤ ،ص.٣٤٨
) (٢غي لستراںج  ،بلدان الخ فة الشرقية ،ترجمة وتحرير بشير فرنسيس و كوركيس عواد .بغداد مطبعة الرابطة  ،١٩٥٤ ،ص ٩١
ــ ٩٥
) (٣ألوا موسيل،الفرات ا وسط  ،رحلة وصفية و دراسات تاريخية  ،ترجمة صدقي حمدي و عبد المطلب عبد الرحمن .بغداد
 ،المجمع العلمي  ، ١٩٩٠ ،ص ٤٧٣ - ٤٦٨
) (٤قزاںجي،فؤاد،اصول الثقافة السرياںية ،عمان ،دار دجلة ،٢٠١٠،ص ٨١
) (٥المطبعي ،حميد،موسوعة اع م وعلماء العراق ،مؤسسة الزمان للصحافة والنشر ،بغداد ،٢٠١١،ص٣٥٣
) (٦الراوي،ابراهيم  ،من الثورة العربية الى العراق الحديث  ،ط ، ٢بيروت ،١٩٧٨ص.٧٦
) (٧الوردي ،علي ،لمحات اجتماعية في تاريخ العراق الحديث ،ج  ،٥القسم ا ول ،المكتبة الوطںية ل يداع ،بغداد ،١٩٧٧،ص٦٧
) (٨كان للمرجع الشيخ

تقي الشيرازي الدور الرئيسي في ثورة العشرين  ،فعںدما أراد ا ںكليز إجبار العراقيين على اںتخاب

)السير برسي كوكس( المںدوب السامي البريطاںي ليكون رئيس لحكومة العراق  ،اصدر المرزا الشيرازي فتواه الشهيرة) ..ليس حد
من المسلمين ان ينتخب او يختار غير المسلم ل مارة أو السلطںة على المسلمين(..وكذلك فتواه التي أعطت الضوء ا خضر للثوار
ببدء الثورة والتي جاء فيها) ..مطالبة الحقوق واجبة على العراقيين ويجب عليهم في ضمن مطالبهم رعاية السلم وا من ويجوز لهم
التوسل بالقوة الدفاعية اذا امتںع ا ںكليز من تںفيذ مطالبهم(.للتفاصيل يںظر العامري ،عبد المحسن العامري ،ثامر  ،موسوعة عشائر
العراق  ،ج ، ٩-١بغداد ،١٩٩٤-١٩٩٢ص٦٧
) (٩الوردي،علي ،المصدر السابق ،ص٦٧
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) (١٠العطية،غسان  ،العراق نشأة الدولة  ١٩٠٨ــ  ،١٩٢١ترجمة عبدالوهاب ،عطا ،دار ا م ،لںدن  ،١٩٨٨ص٣٧
) (١١الوردي ،علي،المصدر السابق ،ص٧٨
) (١٢لوںكريك،همسلي ،ستيفن  ،العراق الحديث من سںة  ، ١٩٥٠-١٩٠٠ج، ٢-١بغداد ،١٩٨٨ص٦٧
) (١٣زعيم قبلي ثائر اطلق الرصاصة ا ولى لثورة العشرين لمقاومة المحتل وهو رئيس عشيرة الظوالم ومظاربها في مںطقة الرميثة
ولد ونشا في المضارب وتلقى معارفه في دواويںها القبلية.للتفاصيل يںظر حميد المطبعي ،موسوعة اع م وعلماء العراق ،مؤسسة
الزمان للصحافة والنشر ،بغداد ،٢٠١١،ص٣٥٣
) (١٤العامري ،عبد المحسن ،ثامر  ،المصدر السابق ،ص٦٥
) (١٥فردريك ستاںلي مود)١٩١٧ - ١٨٦٤م( هو جںرال بريطاںي أشتهر بقيادته لحملة ب د الرافدين.كان مود قائد القوات البريطاںية التي
احتلت مديںة بغداد في  ١١اذار ١٩١٧م .وتوفي بمرض الكوليرا ببغداد في  ١٨تشرين الثاںي ، ١٩١٧للتفاصيل يںظرEncyclopedia :
Britannica 2005 -- CD

) (١٦لوںكريك،ستيفن همسلي ،المصدر السابق ،ص ٨٩
) (١٧الوردي،علي ،المصدر السابق ،ص٧٨
) (١٨لوںكريك ،همسلي ،ستيفن ،المصدر السابق ،ص .٨٩
) (١٩غسان العطية  ،المصدر السابق  ،ص٤٣٥
) (٢٠المس بيل  ،فصول من تاريخ العراق القريب  ،ط ،٢بغداد ،١٩٧١ص٧٩
) (٢١المس بيل  ،العراق في رسائل المس بيل  ،بغداد ،١٩٧٧ص٤٥
)F.O. 371/5227/E7826, from civil commissioner, Baghdad to India office, No.8042, (٢٢
4-7-1920

) (٢٣وميض جمال عمر ںظمي :ثورة  ١٩٢٠الجذور السياسية والفكرية وا جتماعية للحركة القومية العربية )ا ستق لية( في العراق
 ،بيروت  ،١٩٨٤ص ٣٧٨؛ غسان العطية  ،المصدر السابق  ،ص٤٣٨
) (٢٤غسان العطية  ،المصدر السابق  ،ص٤٣٨
) (٢٥وميض جمال عمر ںظمي ،المصدر السابق ،ص٣٨٠
) (٢٦علي الوردي ،المصدر السابق ،ص.٦٧
) (٢٧جامع الحيدر خاںة وهو جامع شهير في بغداد يقع بالقرب من باب المعظم اسسه الوالي داود باشا ) (١٨٢٦-١٨١٧وكان مكان
لعقد ا جتماعات والقاء الخطب السياسية والقصائد التحريضية ضد المحتل ،للتفاصيل يںظر السيد محمود شكري ا لوسي و
بهجة ا ثري ،تاريخ مساجد بغداد واثارها ،مطبعة دار الس م ،بغداد ،١٩٢٧،ص٣٢
) (٢٨يںقسم العراق في الفترة موضوعة البحث إلى أربعة عشر لواء في كل لواء عدد من ا قضية يختلف باخت ف سعة القضاء
وأموره القبلية وا دارية والزراعية  ،ولكل قضاء عدد من الںواحي يختلف بمثل هذا ا خت ف وتتبع كل ںاحية من هذه الںواحي
قرى مختلفة الحجوم غير متجانسة من حيث الكثافة والںفوس والوضع الزراعي والقبلي .أما قبائل لواء الدليم فهم :الدليم وزوبع
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ً
ً
والعكيدات والمعاضيد وغيرهم .للتفاصيل يںظر الحسني ،عبدالرزاق  ،العراق قديما وحديثا ،ط ،٣مطبعة العرفان ) ،صيدا ،(١٩٥٨
ص٩٠
) (٢٩ںظمي،عمر ،جمال ،وميض،المصدر السابق ،ص٣٨٢
) (٣٠ںجرس بن شبيب بن گعود بن ِغ َ
ريب ْه بن غاںم بن سلطان بن ه ل بن حسين بن ںمر بن

بن رديںي بن
بن سبت بن ثامر بن مكتوم بن محجوب بن بهيج بن عمرو بن معدي كرب الزبيدي.فإلى گعود بن ِغ َ
ريب ْه يںتسب شيوخ العشيرة
المعروفون اليوم بـ)ال گعود( والى َج ِّدهم ںمر بن

بن جاسم

تعود تسمية العشيرة )البو ںمر(توفي  ١٩٣٧الشيخ ںجرس الكعود عن ثماںية أو د

هم :معجل ،ودرج ،وفرحان ،ومشعان ،وريكان ،وجدوع ،و  ،وفيصل.للتفاصيل يںظر المطبعي،حميد،المصدر السابق ،ص٣٦٧؛
راجي،قاسم ،احمد  ،والعاںي،عبد الوهاب  ،ملخص تاريخ العشائر وا ع م ،مطبعة الصباح ،بغداد١٩٥٠
)371/5076/E8330, from Brigader to 17 th division report to general headquarters (٣١
and civil commissioner, Baghdad, 13-5-1920.

) (٣٢الشيخ ضاري المحمود:هو الشيخ ضاري بن محمود الزوبعي زعيم قبيلة زوبع فرع من الحريث من طي اشتهر بمقاومته
ل حت ل البريطاںي بعد قتله للكواوںيل لجمان واشتهر نشاطه العسكري بين ابو غريب والفلوجه وبعد تاسيس الحكم الوطںي وصدور
العفو العام عن المعارضين ا الشيخ ضاري ،بقي مطارد الى ان تم القبض عليه وحكم با عدام وبعدها بالمؤبد وقد وافاه ا جل
في  ١شباط .١٩٢٨للتفاصيل يںظر جريدة العراق  ،العدد  ٢٨ ، ٢٣٦٢كاںون الثاںي  ١٩٢٨؛ العلوجي ،عبد الحميد ،الحجيه ،جاسم
،عزيز،الشيخ ضاري قاتل لجمان في خان الںقطة ،مطبعة اسعد ،بغداد ،١٩٦٨،ص ٣٧؛المطبعي ،المصدر السابق ،ص٤٠٤
) (٣٣ايرلںد ،فيليب وي رد العراق دراسة في تطوره السياسي ،ترجمة ،خياط ،جعفر ،دار الكشاف ،بيروت  ،١٩٤٩ص٥
) (٣٤وهذا جاںب القصة من وجهة ںظر المادحين إ أن هںاك رأي آخر وهو أن ضاري الزوبعي كان متعاوںا مع الضابط البريطاںي
لجمن وقد تكفل بںاءا على إتفاق بيںهما إبعاد خطر الثوار عن خط بغداد سامراء من جهة الصحراء الغربية لںفوذ قبيلته هںاك ولكن
تمكن بعض الثوار من ضرب قافلة بريطاںية بكمين مما أدى إلى غضب القائد لجمن فقام بضربه رغم تعذره بأںه سيقبض على مںفذي
العملية ولكںه تمادى في ضربه واهاںته حتى استعان ضاري فصرخ بعبد له فضرب لجمن فقتله ،بعدها التحق ضاري بن محمود
ببقية الثوار الذين اعتبروه بط بعد أن كان عبئا عليهم الحادث المشهور" :كان لدى لجمان كلب ،وكعادة ا وربيين فان الكلب
ً
يرافقهم وهو جزء من العائلة .المسلمون بدورهم يعتبرون الكلب ںجسا وبالتالي يتحاشون لمسه .وكان كلب لجمان قد اقترب من
الشيخ ضاري فقام ا خير بںهر الكلب كي يقترب مںه مما حمل لجمان على سؤال الشيخ ضاري عن السبب فقال له إن الكلب
ںجس ،فقال لجمان :هذا الكلب أںظف مںك يا شيخ" .أدى الحادث إلى أن ثورة القبيلة لشيخها في فترة ثورة العشرين .واعتبرت
السلطات ا ںكليزية في بغداد مقتل لجمان خسارة كبيرة اذ كان مستشرقا وعارفا بشؤون العراق بشكل كبير .وأخيرا اعتقل الشيخ
ضاري وحكم عليه با عدام لكن الحكم لم يںفذ.للتفاصيل يںظر الوردي ،علي ،المصدر السابق  ،ص ٦٨
) (٣٥مںتشاشفيلي،البرت.م ،.العراق في سںوات ا ںتداب البريطاںي ،ترجمة هاشم صالح التكريتي ،جامعة بغداد  ، ١٩٧٨ص
ص ٤٩-٤٨؛ وي رد ايرلںد،فيليب  ،المصدر السابق ،ص٩
) (٣٦مںاقشا معه ّ
حتى  ٢بعد الظهر مسائل متعلقة بالمحاصيل و ا يرادات والضرائب .وحوالي تلك الساعة وصلت ّ
سيارة مع
مجموعة من المدںيين و ّ
صرحوا بأںهم كاںوا قد أوقفوا وسرقوا في جهة بغداد .أرسل لجمن ضابط و عشرة رجال من الشرطة  ،ع وة
على خمسة من عشيرة زوبع المرافقين للشيخ ضاري يقاف ّ
السراق ،لكن طلبوا من هذه المجموعة أن يواصلوا بعد من ميلين
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من الخان .وبعد ذلك يبدوا أن مشادة ساخںة حصلت بين الشيخ ضاري ولجمن قام لجمن خ لها بصلفه وغروره المعروف بتوجيه
إهاںة للشيخ ضاري متهما إياه وقبيلة زوبع بالمسؤولية عن السرقة غادر الشيخ وباقي رجاله الخان اثر ذلك غاضبين.للتفاصيل يںظر
لوںكريك،همسلي ،لوںكريك ،العراق الحديث من سںة  ١٩٠٠ــ  ،١٩٥٠ج ،١ط) ،١بغداد  ،(١٩٨٨ص.٥١
) (٣٧حسين ،فاضل" ،طبيعة ثورة العشرين في العراق"  ،مجلة كلية ا داب  ،جامعة بغداد  ،العدد  ٨مايس  ، ١٩٨٠ص٣٤٥
) (٣٨غرترود لوثيان بيل  :(١٩٢٦-١٨٦٨) Gertrude Bellسياسية ورحالة بريطاںية ،مارست دورا كبيرا في تكوين الحكم الوطںي
في العراق وارتبطت بصداقات حميمة مع السياسيين العراقيين وفي مقدمتهم الملك فيصل ا ول وبعض العشائر  ،وشغلت مںصب
السكرتيرة الشرقية لدار ا عتماد البريطاںي في العراق  ،قامت بتاسيس المتحف العراقي  ،وتوفيت في بغداد في  ١٢تموز ، ١٩٢٦
ودفںت في مقبرة المسيح الواقعة ا ن في )الباب الشرقي( .للتفاصيل يںظر القريشي ،يوسف ،ابراهيم  ، ،المس بيل وآثرها في
السياسة العراقية  ،مكتبة اليقظة العربية  ،بغداد ٢٠٠٣
) (٣٩المس بيل  ،خلق الملوك  ،ط ، ٣بغداد  ، ١٩٧٣ص٣٠
) (٤٠المس بيل  ،فصول تاريخ العراق الحديث  ،ص١٦٥
) (٤١الفياض ،الفياض ،الثورة العراقية الكبرى سںة  ، ١٩٢٠بغداد ،١٩٦٣ص٢٩٨
) (٤٢احمد ،خليل ،إبراهيم " ،ا ںباريون وثورة العشرين"  ،مجلة التربية والعلم  ،العدد  ، ١٩٩٣ ،١٣كلية التربية  ،جامعة الموصل
 ،ص١٨٨
) (٤٣جريدة العراق  ،العدد  ٢٤ ،أيلول ١٩٢٠
) (٤٤الحسني،عبد الرزاق  ،الثورة العراقية الكبرى ،ط ، ٢صيدا ،١٩٥٦ص١٧٧
) (٤٥الحسني ،عبد الرزاق  ،العراق في دوري ا حت ل وا ںتداب  ،ج) ، ١صيدا .(١٩٣٥ص ١٥١؛احمد ،خليل  ،إبراهيم  ،المصدر
السابق  ،ص١٩٠
) (٤٦الزمان  ،العدد  ٢٠ ، ٢٦٦تشرين ا ول ١٩٣٠
) (٤٧المس بيل  ،خلق الملوك …  ،ص٣٢
) (٤٨الںصيري ،احمد ،عبد الرزاق ،دور المجددين في الحركة الفكرية والسياسية في العراق  .١٩٣٢-١٩٠٨اطروحة دكتوراه غير
منشورة ،كلية ا داب  ،جامعة بغداد  ،أيلول ١٩٩٠
)F.O. 371/5227/E7826, from civil commissioner, Baghdad to India office, No.8042, (٤٩
4-7-1920

) (٥٠الفراتي ،جعفر ،على هامش الثورة العراقية الكبرى ،بغداد د.ت  ،ص٤٠
) (٥١الوردي ،علي،المصدر السابق ،ص٧٠
) (٥٢كريدية،عبد الكريم ،ابراهيم ،كتاب أبںاء الشرق مكتبة ںوفل  ،بيروت  ،لبںان  ، ٢٠٠٧ ،ص ٧٨-٧٧
) (٥٣ولد الشيخ سمير الش ل في قرية )الطالعه( التابعه لںاحية الصق ويه  -احدى مدن محافظة ا ںبار ومن ديوان والده الشيخ
ً
ش ل ومضارب عشيرته تعلم فصول ا عراف العشائريه واتقن مبادىء الفروسيه ثم مارسها وعمل بها وكان الى جاںب ذلك شابا
ً
ً
متمسكا باهداب الدين الحںيف  ،م زما لجامع الصق ويه يؤدي فرائض الصلوات يمںعه في ذلك برد الدهر و فيض الحر ولذكائه
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ً
الفطري وصفاته الحميده اصبح شيخا لعشائر المحامده بعد وفاة اخيه الشيخ حبيب الش ل يوم  ١٩٢٧\٣\٢١ومما ٌيںقل عن ابںاء
ّ
ً
جيله  ،،اںه قام بأعباء مهمته خير قيام ثم وظف ںفسه ليكون قراره العشائري مزيجا من دين وعروبه ،لقد اشتهر الشيخ سمير الش ل
بين الںاس وذاع ذكره بين رجال القوميه العربيه في العراق اواخر ث ثينيات القرن الماضي فزاره في ديواںه بالصق ويه الشهيد
يونس السبعاوي كما اقام ع قات وثيقه مع الرحوم رشيد عالي الكي ںي والشهيد ص ح الدين الصباغ حتى اںدلعت ثورة مايس ١٩٤١
ً
تهيأ الشيخ سمير الش ل وقاد رت من افراد عشيرته يساعده في ذلك ابن اخيه الشيخ مخلف عبيد الش ل للمشاركه مع القوه العراقيه
المرابطه في صدر ںهر الصق ويه يدفعهما في ذلك حب الوطن والتضحيه في سبيله وفي فجر يوم ا ثںين  ١٩٤١\٥\١٩هجمت القوات
البريطاںيه على الصق ويه واشتبكت مع العراقيين بمعركه شديده سقط على اثرها عدد من الشهداء ا بطال كان من بيںهم الشيخ
ً
ً
سمير الش ل تاركا وراء تراثا مجيدا من البطوله العربيه التي ترفض المحتل ا جںبي ان يدنس اراضيها.للتفاصيل يںظر العزاوي
،عباس ،عشائر العراق ،بغداد ،د.ت،ص٣٤٠
) (٥٤الزركلي،خير الدين " ،ضاري ْ
المح ُمود "،موسوعة ا ع م .موسوعة شبكة المعرفة الريفية .كاںون ا ول .٢٠١٢
ِ
) (٥٥الوردي،علي ،المصدر السابق ،ص٦٧
)F.O. 371/5227/E7826, from civil commissioner, Baghdad to India office, No.8042, (٥٦
4-7-1920
)Haldane, James Aylmer L., The insurrection in Mesopotamia, 1920,p170 (٥٧

) (٥٨الوردي،علي ,المصدر السابق  ،ص٧٤
) (٥٩عبدالكريم ،سمير ،يوميات ثورة العشرين  ،مطبعة السعدي ،بغداد  ، ١٩٧٠ص.١٧
)Lawrence, T.E. Arab Rights,The Times. July 23, 1920. P15 (٦٠؛ وهںاك راي اخر يقول اںه حوكم واعدم
 ١٩٢٨في سںجار من قبل ا ںكليز بعد أن قبض عليه في دير الزور هاربا متخفيا( وأعدم باصرار من قبل البريطاںيين كوںه قاتل
العقيد البريطاںي جرالد لجمان الذي قطع عن شيوخ العشائر العراقيين تزويدهم بالليرات الذهبية سترضائهم  ،اذ كان ا ںكليز
ّ
يمدون كل من شيوخ العشائر وشيوخ الدين بها بين  ، ١٩٢٠ -١٩١٤وهںاك معلومات تاريخية مضطربة عن الشيخ ضاري  ،فالمؤرخ يجد
ںفسه بين مداحين لبطو ته ا سطورية  ،وبين مںتقدين ومعارضين له كوںه تعاون في البداية مع ا ںكليز  ،ولكںه لم يوف بتعهداته
مما جعل لجمن يهيںه ويطرده في خان الںقطة بين بغداد والفلوجة  ،فكان ان دبر الشيخ ضاري مع أو ده قتل لجمن وحارسه ..اما
الوثائق  ،فتشير الى اںقطاع الليرات الذهبية عںه  ،مما جعله ّ
يدبر قتل لجمن ..ورواية تقول اںه مات مريضا في سجںه او أن غموضا
يلف موته  ،ولكن الحقيقة اںه قد قبض عليه وحوكم من قبل ا ںكليز في سںجار وشںق فيه ولم ّيوقع فيصل ا ول على قرار اعدامه
للتفاصيل يںظر الفراتي،جعفر،المصدر السابق ،ص.٨٩
) (٦١ايرلںد  ،وي رد ،فيليب ،المصدر السابق  ،ص٤٠
) (٦٢الدجيلي،كاظم  ،أحداث ثورة العشرين  ،بغداد  ، ١٩٧٣ص١٦٠
) (٦٣فيليب وي رد ايرلںد ،المصدر السابق  ،ص٤٩
)F.O 371/6349/444, 3-11-1920 (٦٤

) (٦٥العطية ،غسان ،المصدر السابق  ،ص٤٤٢
) (٦٦هولدين ،ثورة العراق  ، ١٩٢٠بغداد  ،١٩٦٥ص٣٢٠
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) (٦٧ستيون لويد  ،الرافدين موجز تاريخ العراق مںذ أقدم العصور حتى ا ن  ،ترجمة :باقر،طه و فرنسو ،بشير ) ،د ت .د م( ،
ً
ً
ً
ً
ص .٢٧٧ويشير الںفيسي إلى أن الثورة كلفت البريطاںيين  ٤٢٦قتي و  ٢٨٨جريحا و  ٦١٥أسيرا ومفقودا .الںفيسي،عبد  ،المصدر
السابق  ،ص١٥٨
) (٦٨ںعمة ،كاظم  ،الملك فيصل ا ول وا ںكليز وا ستق ل  ،الدار العربية للموسوعات ) ،بيروت  ، (١٩٨٨ص ٤٨؛
لوںكريك،ستيفن " ،العراق في ظل ا ںتداب"  ،آفاق عربية  ،العدد  ، ١٠تشرين ا ول  ، ١٩٩١ص٣٥
) (٦٩الوردي ،علي ،المصدر السابق  ،ص٣٤٧
) (٧٠عبدالكريم ،سمير  ،المصدر السابق  ،ص١٩؛ ںظمي ،عمر ،وميض  ،المصدر السابق ،ص٢٨٦
) (٧١الدجيلي،كاظم  ،المصدر السابق  ،ص ٦٠
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اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ:
لم يكن الواقع الزراعي وقںوات الري أفضل حا من غيرها في الفعاليات ا قتصادية والتي لم تحدث ا ص حات
العثماںية عليها تغييرا يذكر عشية اںد ع الحرب العالمية ا ولى ،بل زادت ً
سوءا في سںوات سيطرة ا تحاديين
على مقاليد ا مور في الدولة العثماںية ،وعقب اںتهاء الحرب تأثر ا ںتاج الزراعي كثيرا لما أصاب المزروعات
من التلف وا همال وقلة الموارد الزراعية التي كاںت تكفي ل سته ك المحلي ،فكثرت المجاعات مما أدى
إلى تعرض الكثير من أبںاء الشعب العراقي إلى ا صابة بأمراض مختلفة زيادة على وفاة الكثير مںهم ً
جوعا ،وهذا
الحال ساد في مںاطق العراق ومںها ںاحية الفلوجة التي كاںت حدودها ا دارية تشكل الصق وية والكرمة والنساف
زيادة على العديد من القرى التي كاںت تقطن المںاطق المرتفعة إلى جوار ںهر الفرات الذي كان يخترقها متجها
ںحو الجںوب باتجاه الحلة.
أما ںظام الري فقد عاںى إهما كثيرا لعدم وجود إدارة مركزية قوية للحفاظ على السدود وإدامتها لمواجهة
الفيضاںات ومںها سدة الصق وية التي أرسى دعائمها العثماںيون فقد كاںت عرضة للكسر من قبل الف حين وبالتالي
ْ
جاءت أهمية البحث في الموضوع الذي تطلب
إحداث أضرار في المزروعات الواقعة بجوار تلك السدود ،من هںا
عرضه بمقدمة ومبحثين وخاتمة ،تںاول المبحث ا ول الواقع الزراعي وںظام الري في الفلوجة حتى عام )(١٩٢٧م،
ُ
عرضت فيه الواقع الزراعي وںظام الري في الفلوجة )(١٩٥٨-١٩٢٨م وجاءت الخاتمة بنتائج
أما المبحث الثاںي فقد
عكست الجهد الذي بذلته عداد البحث.

اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻷول :اﻟﻮاﻗﻊ اﻟﺰراﻋﻲ وﻧﻈﺎم اﻟﺮي ﻲﻓ اﻟﻔﻠﻮﺟﺔ
١٩٢٧-١٩١٧
تقع مديںة الفلوجة على الضفة اليسرى لںهر الفرات بين دائرتي عرض السهل الرسوبي العراقي )"٠٩"_٣٣ ١٧" ٤٧
ً
" (٣٣ ٢١وخطي طول ) (٣٣ ٤٣ ٤٤ ٥٨_٤٣ ٤٩شرقا عںد بداية السهل الرسوبي ،وتقع المديںة في موضع يبعد عن
ً
العاصمة بما يقرب من ) ٦١كم( شمال غرب ،وعن مديںة الرمادي مركز إقليم محافظة ا ںبار ) ٤٥كم( شرقا ].[١
سادت الع قات القبلية في العراق إبان العهد العثماںي ،وعرقل ذلك كل جهد باتجاه تحقيق ا ص حات
العثماںية و سيما في العقود ا خيرة من زمن حكمهم للعراق ،إذ جعلوا شيوخ العشائر مسؤولين أمام أفراد قبائلهم
ووسعوا سلطاتهم بمںحهم امتيازات خاصة مثل ا عفاء من الضرائب ومںحهم إقطاعات واسعة مما برزت فئة قليلة
من الںاس تملك ث ثة أرباع ا ںتاج الزراعي ابتداء من السلطان العثماںي إلى الو ة ُ
والجباة ،إذ كان السلطان
وحاشيته يملكون ما نسبته  ٤٣.٥٧بالمائة ،وحصل الشيوخ المحليين وحاشيتهم على  ١٢.٥٠بالمائة ،أما ما يتبقى
الذي كان يربو على  ٤٣.٧٥بالمائة للف حين الذين كاںوا يؤلفون ا كثرية الساحقة من سكان العراق ].[٢
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أحدث ذلك الواقع معاںاة مريرة للشعب العراقي ،إذ ساد الجهل والتخلف وتفاقمت ا وضاع الصحية سواء
ّ
بسبب اںتشار ا وبئة وا مراض زيادة على سوء ا وضاع المعيشية وتدںي أنشطتهم ا قتصادية التي اتسمت بالركود
والخمول من جراء الهيمںة ا قطاعية على ا قتصاد العراقي ].[٣
ّ
بيد أن جريان ںهري دجلة والفرات في ا راضي العراقية كان له أثر كبير في ںمو القطاع الزراعي بإمكاںيات
ْ
محلية من غير أن تراعي الدولة العثماںية حقوق الف حين ،إذ كان ںهر الفرات يخترق أراضي الدليم من أقصى
الشمال الغربي إلى ںهاية اللواء ،إذ عد حلقة ربط اللواء با راضي السورية حتى البحر المتوسط ].[٤
وكاںت ا راضي المجاورة لںهر الفرات تتعرض لخطر الفيضاںات التي عجزت الدولة العثماںية من أحداث
معالجات تذكر لحماية الف حين وصياںة ممتلكاتهم وأصبحت الزراعة بمختلف أںواعها مغامرة يمارسها قلة من
الںاس و سيما القاطںين على ضفاف ا ںهار ،إذ كاںت مياه ا مطار تغمر أراضيهم المںخفضة وبالتالي إغراق
المحاصيل الزراعية وتلف المزروعات وإحداث أضرار في القرى تںتشر على ضفتيه ].[٥
أںجزت السلطات المحلية في قضاء الدليم بدعم الوالي العثماںي في بغداد عام  ١٨٢٥سدة الصق وية وفتح
ںهر الصق وية شمال غرب الفلوجة ويمتد من فتحة )السرية( عںد ںهر الفرات في الصق وية ليصل إلى أطراف
بغداد ليحل محل ںهر الكںعاںية ] ،[٦وقد استغلت ضفاف ںهر الصق وية لزراعة أشجار التوت بتشجيع من السلطة
الحاكمة حيںذاك ل فادة مںها لتربية )دودة القز( ںتاج الحرير لرفد الصںاعات المحلية البدائية أو رساله إلى
إستاںبول ،زيادة على ا فادة من أخشاب التوت لصںاعة القوارب والسفن ].[٧
وفي عام  ١٩٠٨استدعي السير )وليم ويلكوكس

Wilcox

 (Williamوهو مهںدس بريطاںي لحل مشكلة

الفيضاںات في العراق وقام برسم الخرائط ووضع التصاميم لمختلف مشاريع الري وإعمارها وكان أول مشروع
وضعه ل ستفادة من بحيرة الحباںية بعد حفر جدول مدخل الرمادي لتصريف الفيضاںات وحفر جدول تحلية
المجرة الذين يوصل البحيرة بمںخفض بحر الملح ل فادة من المياه المخزوںة بإعادتها إلى ںهر الفرات قبل وصوله
ّ
إلى الصق وية ،بيد أن المشروع لم يكتمل بسبب اںد ع الحرب العالمية ا ولى وما أعقبها بأفول الدولة العثماںية
وو تها في العراق وهيمںة البريطاںيين على العراق ].[٨
وكان من ںتائج دراساته إنشاء سدة الهںدسة التي افتتحت عام  ١٩١٣وكان الهدف مںها رفع مستوى المياه
بغية توسيع ا راضي الصالحة للزراعة وتوطين الف حين في تلك ا راضي ،أو مںحها إلى شيوخ العشائر بحسب
مقتضيات مصلحة العثماںيين ] ،[٩وعد المشروع من مشاريع الري الكبيرة ووقت إنشائه وقد تم إںجازه في كاںون
ا ول عام  ١٩١٣بعد عمل استمر ما يقرب من سنتين وتسعة أشهر ،وأقيمت السدة في المكان الذي يتفرع مںه
ںهر الفرات إلى فرعي الهںدية والحلة ليحل محل السد القديم الذي أنشئ قبل ذلك ].[١٠
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أثرت الحرب العالمية ا ولى في الزراعة وا ںتاج الزراعي لما أصاب المزروعات من التلف وا همال وقله
تكفي ل سته ك المحلي وكثرة المجاعات التي أدت إلى وفاة الكثير من أبںاء الشعب

المواد الزراعية التي
ً
العراقي جوعا ،ولحاجة القوات البريطاںية إلى الغذاء عملت عام  ١٩١٧على تأسيس مشروع التںمية الزراعية تحت
إشراف المستر )غاريت  (M. Garetرئيس مجلس ا يرادات الذي اںتدب للعمل في العراق لمعالجة شحة
الغذاء والقضاء على المجاعة وقد ساںد المشروع شيوخ العشائر بتشجيع قبائلهم للعمل الزراعي وا ںتاج بعد توفير
مستلزماته ].[١١
مںحت الحكومة البريطاںية امتيازات خاصة لقاء تعاوںهم مع السلطات وهددت الم كين بںزع ملكية أراضيهم
ْ
مںهم وحرماںهم من ا ستفادة مںها إن لم يقوموا بحراثتها وزراعتها وقامت الحكومة بإعطاء البذور إلى المزارعين
في مختلف مںاطق العراق ،فشهدت الزراعة تحسںا واضحا و سيما في زراعة القطن الذي كان يدخل في صںاعة
المنسوجات القطںية التي كان يحتاجها البريطاںيون إبان وجودهم في العراق زيادة على تشجيعهم لزراعة الحبوب
ںها تدخل في سد قوت أبںاء الشعب العراقي والبريطاںيين الموجودين في العراق ].[١٢
عںي البريطاںيون بالمںاطق الزراعية بالقرب من ںاحية الفلوجة واهتموا بتوفير المياه لسقي مزروعاتهم وطبقا
لذلك فقد فتحت قںاة الصق وية التي كاںت تعرف سابقا بـ )قںاة الكرمة( التي تقع شمال الفلوجة في العشرين
ّ
من حزيران عام  ،١٩١٩وأشارت المصادر إلى أن ا فتتاح جرى وسط احتفالية أقامها أهالي الفلوجة وأشرف
عليها الحاكم السياسي للواء الدليم )الميجر ييتس  (M. Yttesوحضر الحفل شخصيات بريطاںية وشيوخ عشائر
من لواء الدليم ،وأول من حضر من البريطاںيين الكابتن )جيفريس  (M. Gifreceالذي أشرف على عمل القںاة
وحضرها من الشيوخ مشحن الحردان والشيخ حبيب الش ل والشيخ حمد صالح الجليد من عشيرة المحامدة
حيںذاك ومسؤولين وشيوخ اخرين ].[١٣
على الرغم من ا مںيات التي راودت شيوخ عشائر الفلوجة وا داريين فيها في أحداث تغييرات ملموسة في
الواقع الذي يعيش فيه ا هالي أراد البريطاںيون استمرار الفوضى وترسيخ ںفوذهم تجاه فئة معيںة تخدم مصالحهم
ومتطلباتهم فعملوا على كسب ود رجال الفلوجة وشيوخها بمںحهم حق التصرف بأراضي كاںت تحت هيمںة
شخصيات موالية للعثماںيين أو من العثماںيين أںفسهم ].[١٤
ّ
والواقع أن تحسن إرواء ا راضي بالسقي سيحا قد شجع الف حين على إدامة زراعة المحاصيل الزراعية على
ضفاف جدول الصق وية على طوله الممتد شمال الفلوجة بواقع  ٢٠.٥٠كم أو  ١٨كم كما أشارت مصادر أخرى
ّ
ذلك بعد أن كان  ١٢كم بعد ردم صدر السرية والشروع بمشروع الصق وية ومن الواضح أن التسمية جاءت نسبة
إلى قرية الصق وية ].[١٥
اض متعرجة تختلف حدة تعرجها عن مںطقة وأخرى وفتحت دائرة ري الفلوجة
أحيطت بجدول الصق وية أر ٍ
مںه  ١٨فتحة سميت مںفذ وقدرت ا راضي الزراعية التي استفادت من تلك المںافذ ما يقارب  ١٩٢٩دوںم في عام
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 ،١٩٢٠وركز الف حون في هذه المساحة الزراعية على زراعة الحںطة والشعير زيادة على زرع مساحات شاسعة من
ا راضي بالسمسم والماش والهرطمان وتركزت زراعة تلك المحاصيل في ا راضي الصالحة للزراعة ].[١٦
و دامة الجهد الزراعي تطلب ا هتمام بقںوات الري بشكل فاعل ،إذ ںظم عمل دوائر الري في مطلع عام ١٩٢١
عںدما استحدثت دائرة للري في الفلوجة وسميت مأمورية ري الصق وية تابعة إلى دائرة ري بغداد المركز وكان
يديرها سيد )جميل أفںدي( في بغداد ومن فروعها جدول الصق وية وفرع ري السكر والسداد وفرع سداد الفلوجة
وفرع الدليمية إذ أعيد تںظيمها بشكل دوري السںوات ال حقة ].[١٧
ً
شهدت الزراعة إرباكا واضحا في الفلوجة وغيرها من مںاطق العراق بسبب ما أتبعه البريطاںيون من أساليب
في إدارة الزراعة والري من دوائر عسكرية زيادة على ما أتبع من سياسات تعسفية ضد أبںاء الشعب العراقي
ْ
بعد أن فرضت عليهم التجںيد ا لزامي وأعمال السخرة مما أدى إلى حدوث فجوة بين القوى العاملة في المجال
الزراعي ا مر الذي رفضه العراقيون ودعوا الحكومة المؤقتة إلى إزالة التعسف واتاحة الفرصة أمام الف حين لمزاولة
زراعتهم المحاصيل الزراعية ،وعلى أثر ذلك فقد ںقل )ج .سي .كاميرون  (G.C. Cameroonوالمستر )آر .ج.
غراهام  (R.G. Grahamبمںصب مدير مدںي لتلك الدائرة وتبعها استحداث دائرة للزراعة في ظل الحكم الوطںي
ُ
في مںتصف عام  ١٩٢٤وعين )روجر توماس  (Roger Thomasمفتشا عاما لها وقد عںي روجر بزراعة القطن
وأعطى زراعته بعقد امتياز إلى شركة أصفر المتعاقدة مع الحكومة العراقية عام  ،١٩٢٤وأعد هذا مشروعا ستص ح
ا راضي الزراعية ].[١٨
ّ
بيد أن زراعة القطن والمحاصيل الزراعية ا خرى قد تعرضت في أيلول عام  ١٩٢٤إلى إصابات خطرة من
الدودة الخمطية وتركزت ا صابة في حقول القطن في أطراف الفلوجة وقد ںجم عںها إت ف كميات كبيرة في فسيلة
ً
القطن بأںواعها المختلفة واںتقلت آثار ا فة الخمطية إلى محاصيل أخرى كالماش والهرطمان أحدثت قلقا لدى
الدوائر المختصة مما دعا وزارة الداخلية العراقية إلى إصدار ب غ في مطلع شباط عام  ١٩٢٥المرقم  ٣٧٢تضمن
تشكيل غرف رعاية طبيعية في مراكز المدن ومںها الفلوجة أخذت على عاتقها مواجهة مخاطر ا فات الزراعية
المحتملة حيںذاك ].[١٩
وللںهوض بالواقع الزراعي فقد أصدرت الحكومة العراقية مطلع عام  ١٩٢٧قرارا يضمن تشكيل الجمعية الزراعية
الملكية ،إذ شجع على إدخال على إدخال الوسائل وا ليات الجديدة والتوسع بزراعة القطن وإنشاء مصاںع لجمع
القطن في بغداد ،مما أدى ذلك إلى زيادة الكميات المںتجة مںه ووصل إںتاج القطن في مںاطق الفلوجة إلى ٨٥
طن ].[٢٠
كما أسست أول مدرسة زراعية في بغداد عام  ١٩٢٧بتمويل من وزارة الزراعة حيںذاك وقد سميت باسم )الكلية
الملكية الزراعية( وكاںت مدة الدراسة فيها ث ثة أعوام بعد الدراسة المتوسطة ويقبل فيها الط ب من أںحاء العراق
كافة وبحسب نسب السكان ،وهدفت هذه الكلية إلى إعداد م كات زراعية متوسطة كي تشارك في إدارة الملف
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الزراعي في العراق ،وقد قبل في هذه المدرسة للسںوات ا ربع التي عملت فيها ث ثة عشر طالبا من أهالي لواء
الدليم أربعة مںهم من الفلوجة ].[٢١
بدا واضحا ما قدمه البريطاںيون من ںصائح وإرشادات لتشجيع الشباب ل ںخراط في العمل الزراعي ںتاج
محاصيل زراعية تسهم في سد حاجة مںاطق العراق من الغ ل التي يعتمد عليها العراقيون في معيشتهم.

اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻲﻧ :اﻟﻮاﻗﻊ اﻟﺰراﻋﻲ وﻧﻈﺎم اﻟﺮي ﻲﻓ اﻟﻔﻠﻮﺟﺔ
١٩٥٨-١٩٢٨
شهدت المںاطق القريبة من مصادر المياه و سيما المجاورة لںهر الفرات والقںوات المتفرعة مںه و سيما قںاة
الصق وية شهدت توسع نسبي في ا ںتاج الزراعي بعد أن توسعت ا راضي الزراعية بفضل المشاريع ا روائية،
وزرعت أكثر تلك ا راضي بالحںطة والشعير ،وزرعت ا راضي البعيدة عن مصادر المياه بالزراعة الديمية التي
كاںت تعتمد على مياه ا مطار على الرغم من تعرض تلك المزروعات إلى آفة الجراد والجفاف في بعض المواسم
ّ
والمهم أن الف حين والمزارعين اعتادوا على كيفية التعامل مع الظروف لتحقيق ںاتج قد كان يسد حاجة السكان
من الغذاء حيںذاك ].[٢٢
تركزت أضرار الجراد )الهبهاب( وهي تسمية عرفت عن الجراد لدى المزارعين والف حين في الصق وية وتركزت
أضرار هذه ا فة في أراضي الزغاريت والشيحة وأطراف أبو سديرة شمال شرق الصق وية وتمتد إلى الكرمة وبںات
الحسن وأراضي أبي غريب والعبادي ،إذ أحدث الجراد أضرار جسيمة في ںباتات الدخن ً
أيضا التي عدت مهمة
لتوفير الغذاء ،وبلغت ا راضي المتضررة شمال الفلوجة فقط الدخن إلى  ٩٠دوںم ].[٢٣
كما عدت الضرائب التي فرضت على ا راضي التي يملكها الف حون العاملون في المجال الزراعي زيادة على
ً
الضرائب التي فرضت على المواشي ومںافذ الري عدت عام ساهم في إلحاق الضرر بالف حين وعزوفهم عن
ّ
الزراعة والبحث عن عمل آخر لكسب العيش بعد أن أدركوا أںه جدوى من عملهم في الزراعة بسبب الضرائب
الباهظة التي فرضت عليهم ].[٢٤
تمادى المخولون بجمع الضرائب في رفع نسبتها على الف حين إلى جاںب طريقة التعامل التعسفي التي اںتهجها
ً
ّ
المخولون ضد الذين كاںوا يتأخرون عن دفع تلك الضرائب ،بيد أن تفاوتا حصل في طريقة جمع الضرائب بين
مںطقة وأخرى ،واستمر الحال حتى ںهاية عام  ١٩٢٨وبعدها قللت نسبة الضرائب بالنسبة للشيخ الموالي للسلطة،
إذ أصبحت  ٣٣بالمائة في ںهاية عام  ١٩٢٨بعدما كاںت  ٥٠بالمائة قبل ثماںي سںوات ،ذلك أدى إلى حدوث
اضطرابات واسعة وصلت إلى حد الثورة مما أجبر البريطاںيين للتدخل باستعمالها س ح الطائرات للسيطرة على
تلك ا ضطرابات ،وقاد هذه ا ضطرابات رجال العشائر العراقية ،فقد تصدى البريطاںيون لما قام به جماعة الشيخ
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غضبان آل خيون عام  ١٩٢٨وقد بلغ عدد طلعات الطائرات البريطاںية ما يقارب  ١٣٠٠طلعة ذلك أثر وبشكل
مباشر على ا ںتاج الزراعي في العراق بشكل عام ].[٢٥
وعںد حدوث ا زمة ا قتصادية العالمية عام  ١٩٢٩تدهورت أسعار المحاصيل الزراعية بشكل كبير مما أدى
ّ
إلى المطالبة لفتح مصرف زراعي لدعم القطاع الزراعي وبالتالي زيادة ا ںتاج لعموم العراق ،بيد أن الف حين لم
يستفيدوا من المصرف لعدم امت كهم ضماںات للمصرف بغية حصولهم على القروض طويلة ا جل ] [٢٦وسرعان
ما ظهرت آثار ا زمة تتصاعد في عموم العراق إذ اںخفضت أسعار الحںطة والشعير إلى ما يقارب ںصف أسعارها
في عام  ١٩٢٩عما كاںت عليه قبل عامين ،واںخفض التصدير وحدث إرباك واضح في إدارة الملف ا قتصادي
من الحكومة تزامن معها حدوث الكوارث الطبيعية من موجات البرد الشديد والجفاف أمام عجز واضح لوضع
المعالجات الصحيحة لتفادي أضرار ا زمتين في آن واحد ].[٢٧
في تلك ا ثںاء شهدت الفلوجة إجراءات جديدة عكست الجهد الحكومي في قضاء الفلوجة والمںاطق التابعة
لها ومن أهم تلك ا جراءات تعيين )دالب سںغ  (Dalip Scenkمعاون مهںدس الري فرع الصق وية في الثاںي
من كاںون ا ول عام  ١٩٢٨وباشر في وظيفته في مطلع كاںون الثاںي عام  ،١٩٢٩وكان يعاوںه مأمور ري واحد وستة
موظفين من ري الفلوجة ،ع وة على زيادة عدد المضخات الري التي تعمل بالںفط ا سود ،إذ وصل عدد هذه
المضخات في ںهاية عام  ١٩٢٩إلى  ٨٩مضخة بعد أن كاںت  ٤٠مضخة حظيت الفلوجة بںصفها تقريبا ،وعهدت
مهمة متابعة السداد في الفلوجة وعموم لواء الدليم إلى المهںدس دالب واختيار مقر له في مديںة الفلوجة ].[٢٨
ّ
بدا واضحا أن الفلوجة شهدت حدوث إجراءات وقائية لمواجهة ا زمة ا قتصادية العالمية أكثر من غيرها من
مدن العراق إذ اںعكس زيادة المضحات إيجابا على الںهوض بالواقع الزراعي وتحقيق عائدات مطمئںة لتحقيق
ا من الغذائي والحصول على المحاصيل ا ستراتيجية وبكميات بأس بها.
إزاء هذا الواقع المتردي الذي عاش فيه الشعب العراقي ظهرت حا ت ںادرة لتصحيح المسار الحكومي
إبان وزارة عبد المحسن السعدون

][٢٩

الرابعة ) ١٩أيلول ١٣-تشرين الثاںي عام  (١٩٢٩وجهت ا ںظار صوبها

لوضع معالجات اقتصادية من شأںها إحداث تغييرات ملموسة في الب د على الرغم من الصراع الدائر بيںها وبين
البريطاںيين من جهة وبين الوزارة والرأي العام العراقي من جهة أخرى إلى جاںب مش ت أخرى ،مما دعاه إلى
ا ںتحار في الثالث عشر من تشرين الثاںي عام  ،[٣٠] ١٩٢٩دون تحقيق حلول لتلك المش ت ومںها المش ت
ّ
الںاجمة عن ا زمة ا قتصادية العالمية ،بيد أن الملك فيصل ا ول بادر إلى وضع تدابير وقائية للكثير من
المش ت الںاجمة عن ا زمة ففي الشأن الزراعي وضعت التدابير التالية:
 -١تخفيض أجور الںقل بالمواںئ وسكك الحديد.
 -٢إلغاء رسوم التصدير عن الحںطة والشعير والرز لسںة .١٩٣٠
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 -٣تسليف المزارعين لشراء الںفط ا سود ال زم لتشغيل المضخات مع ضمان قروضهم لدى المصارف ].[٣١
ولتقييم الواقع الزراعي لتلك المدة بد من الوقوف على حالة التخلف السائدة إذ لم تدخل الحكومة الوسائل
الحديثة في عمليات ا ںتاج الزراعي فقد بقيت الوسائل القديمة واتباع الطرق التقليدية في الزراعة كالمحراث
والمںجل وتركت الزراعة تخضع باستمرار الكوارث الطبيعية كالفيضاںات من دون التفكير بإيجاد حل لهذه المشكلة
مما أدى إلى شحة في ا ںتاج وارتفاع في أسعار المواد الغذائية ] ،[٣٢على الرغم من ا جراءات التي اتخذها
وزير الري والزراعة عبد العزيز القصاب ] [٣٣فقد اهتمت الوزارة بتوفير المحاصيل الزراعية المهمة كالتمر والقطن
وزيادة ا ںتاج وتوسيع حقول التجارب في المںاطق الزراعية المهمة والغاء عدد من الدوائر الزراعية غير الضرورية
كما اهتم القصاب بمكافحة أسراب الجراد و سيما في لواء الدليم بعد أن هاجمت مزارع الفلوجة والصق وية
والكرمة والحباںية وعهد إلى )روك  (Rookهذه المهمة لكوںه ضابطا متخصصا بمكافحة الجراد ].[٣٤
وفي ضمن ذلك السياق طالبت متصرفية لواء الدليم بكتابها  ١٠٧٦٤في الثاںي والعشرين من تشرين الثاںي عام
 ١٩٣٢المعںون إلى وزارة ا قتصاد المواص ت السماح للمزارعين بزراعة الرز في أراضي الكرمة لتوفير هذه المادة
الغذائية المهمة زيادة على استص ح تلك ا راضي لحاجة ا هالي الماسة لها ،فقد زرع العںبر في مساحات كبيرة
على امتداد ا راضي المستفيدة من جدول الصق وية الںافذ إلى تلك المںاطق وحقق عائدات كبيرة لخصوبة
ا رض المتحققة من زراعة الرز ].[٣٥
أصدرت الحكومة في مںتصف عام  ١٩٣٢قاںون الري والسداد الذي ںص على صياںة الجداول والسداد وتںظيمها
وتوزيع المياه كما أصدرت قاںون تسوية ا

راضي رقم ) (٥٠لعام  ١٩٣٢بںاء على توصية )السير ارست داوسن Ersit

 (Dowsinوحظي بمقبولية المتصرفين الفعليين من زعماء العشائر ومںحهم القاںون حق تسجيل ا رض بأسمائهم
مجاںا وتسجيلها في دوائر الطابو كحق لزمه يورث لمن بعدهم بموجب ا ںتقال العثماںي وبموجب القاںون قسمت
ا راضي إلى أربعة أصںاف أميرية ومملوكة وأوقاف ومتروكة ].[٣٦
وإلى جاںب قاںون التسوية صدر قاںون اللزمة رقم  ٥١لعام  ١٩٣٢الذي أعطى صفة قاںوںية تحت قاںون اللزمة،
وبحسب المادة -١١أ من قاںون تسوية ا راضي تمںح حقوق اللزمة إلى الشخص الذي تصرف في ا راضي ا ميرية
ْ
أو إلى من حل محله على أن يكون قد استثمرها خ ل مدة  ١٥سںة السابقة ،ويعد صاحب المضخة متصرفا في
ا رض المسقاة من مضخته ما لم تكن قد زرعت خ ل المدة ںفسها ].[٣٧
اتضح بان هذه القواںين لم تبين حقوق كل من صاحب ا رض والسركال وواجباتهما فيما يتعلق بإدارة شؤون
الزراعة مما أدى إلى الوقوع العديد من المش ت والمںازعات ،لذلك أصدرت الحكومة العراقية قاںون حقوق
الزراع وواجباتهم رقم  ٢٨لعام  ١٩٣٣وكان هذا القاںون راعيا بالدرجة ا ولى لمصلحة المالك وسخر الف ح لهذه
المصلحة زيادة على تقييد الف حين با رض فهو مرغم على ا قامة عليها من خ ل الدين المفروض عليهم ].[٣٨
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ولغرض تطبيق آلية حقوق التصرف بصورة صحيحة شكلت لجان لتطبيق أحكام قاںون اللزمة والحد من
المںازعات العشائرية ورفع المخالفات وقد ارتأت مديرية الطابو استحداث دوائر الطابو في ا قضية من ا ول
من اب  ،١٩٣٣وبموجب المادة /١١أ من قاںون حقوق ا راضي رقم  ٥٠لعام  ١٩٣٢السالف الذكر وقاںون  ٣٥لعام
 ١٩٣٣غدت ا راضي ا ميرية غير المفوضة بالطابو مںاطق لغرض اللزمة ].[٣٩
اختارت الحكومة أراضي الكرمة لتطبيق القواںين المقرة بشأن ا راضي فعينت المستر )سي سي استن

C.C.

 (Astinلتطبيق قاںون  ٥٠لعام  ١٩٣٢في اذار عام  ١٩٣٥في تلك ا راضي ].[٤٠
وفي مںتصف عام  ١٩٣٥غير اسم دائرة ري الفلوجة إلى شعبة الري وا شغال المركزية من الفلوجة إذ كان
يديرها الم حظ الفںي سعيد حسن أفںدي وفي الثامن أيلول عرفت باسم )شعبة ري الصق وية وسداد الفرات في
الفلوجة( وكان يديرها الم حظ الفںي للشعبة سيف الدين أفںدي ا لوسي وأصبح عدد المضخات المںضوية فيها
في مطلع عام  ١٩٣٦ما يقارب  ٤٢مضخة متعهدين بتوفير المياه لسقي المزروعات كما أشير لها سابقا ].[٤١
وفي مطلع عام  ١٩٣٦خول المستر استن بإجراء التسوية في الرمادي على وفق القاںون المشار إليه اع ه ،ولذلك
تشكلت عام  ١٩٣٦مديريات طابو لكل لواء يعين مديرها من المديرية العامة للطابو ببغداد ،بعد مصادقة وزير
العدلية وله معاون أو أكثر ومأمور كشف يساعده وعدد كاف من مأموري الحساب والكتبة ومهںدس أول يساعده
عدد من المهںدسين ،إذ عين "عباس بك مهدي" مديرا لطابو لواء الدليم وعين )

امين الخطيب( مديرا لطابو

الفلوجة ،وفي تشرين ا ول عام  ١٩٣٧صدر بيان وزارة المالية عين بموجبه المستر سي سي استن رئيسا لتسوية
حقوق ا راضي في الفلوجة والكرمة والرمادي بد عن الرئيس السابق لها )رؤوف الكبيسي( ].[٤٢
عاںى القطاع الزراعي من آثار الحرب العالمية الثاںية ،إذ ظهرت آثار الحرب من خ ل هبوط إںتاج الحبوب
من الحںطة والشعير والرز ،إذ هبطت نسبة صادرات هذه الحبوب بنسبة  ٢٠بالمائة من اںتاجها قبل عامين إلى
حوالي  ١٤بالمائة في عام  ،١٩٤٣أدى هبوط ا ںتاج في ارتفاع با سعار فكان سعر الحںطة قبل الحرب بسعر ٢٥
ديںار عراقي للطن الواحد إ أںه كان يباع بضعف سعره أي بـ  ٥٠ديںار عراقي ،وهذا الحال كان يطبق على المواد
الزراعية ا خرى ].[٤٣
ولمواجهة هذه المش ت أصدرت وزارة الداخلية العراقية بياںا برقم  ١في حزيران عام  ،١٩٤٣وضحت فيه مںع
بيع الحںطة والشعير من لواء إلى آخر ،كما مںع ںقل الذرة البيضاء والسمسم والعدس إلى ألوية الدليم والموصل
وألوية أخرى ،كما مںع ںقل الرز إلى ألوية البصرة وغيرها من ا لوية الحدودية إ بترخيص من الحكومة ،وذلك
اںعكس سلبا على حياة أهل الفلوجة بعد تعثر وصول الكثير من المںتجات الزراعية لها تحت وطأة ظروف حرب
استںزاف طويلة ا مد ] ،[٤٤كما اثرت الفيضاںات التي حدثت لموسمي عام  ١٩٤٢وموسم عام  ١٩٤٣تأثيرا كبيرا على
المزروعات و سيما القريبة من ںهر الفرات عںد الفلوجة والصق وية والمںاطق الںافذة مںها مما أدى إلى هدر كبير
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ً
في المںتوجات الزراعية وحرمان الںاس مںها مما أثر سلبا على الواقع الزراعي الذي أثر على المستوى المعاشي
لقلة بعض السلع وارتفاع أسعارها ].[٤٥
أتت تطبيقات القواںين المتعلقة بالتسوية والقواںين ا خرى ثمارها عںدما الزمت المستفيدين من القواںين
القديمة أمام مسؤولية الںهوض بالواقع الزراعي في الفلوجة والمںاطق التابعة لعا وعين لهذه الغرف )مدحت عبد
الرزاق قاسم( وكي لرئيس التسوية في قضاء الفلوجة جراء التسوية على ا رض التابعة لها ،إذ صدر ںظام مںح
اللزمة رقم  ٣لعام  ١٩٤٣مںحت بموجبه أراضي مكيحيل في لوائي الدليم وكرب ء إلى محروث الهذال لغرض
إسكاںه وإسكان آل هذال ] ،[٤٦وفي السابع والعشرين من شباط عام  ١٩٤٥صدر ںظام رقم ) (٩لعام  ١٩٤٥مںح
بموجبه ا راضي ا ميرية الصرفة البالغ مساحتها ) (٢٠٠٠٠عشرون الف دوںم من ںاحية الكرمة إلى أسرة علي
السليمان وشيوخ آخرين في لواء الدليم لغرض إسكاںهم وإسكان العشائر التابعة لهم على أن يجري توزيعها
بموجب جداول وخرائط في هذا الںظام ].[٤٧
عمدت الحكومة إلى توفير مياه الري ل راضي التي شملتها القواںين السالفة الذكر إذ وافق مجلس الوزراء
بجلسته المںعقدة في الثامن عشر من آذار عام  ١٩٤٥على تشكيل الهيئة الفںية لمشاريع الري واستقدام هيئة
فںية برئاسة خبير عالمي بشؤون الري والفيضاںات والخزاںات ،فقد عين في شباط عام ) ١٩٤٦المستر اف ان هيغ
 (F.N. Higالخبير المهںدس في مصلحة المهںدسين الهںدية رئيسا للهيئة ،وفي حزيران عام  ١٩٤٦تشكلت الهيئة
من ستة مهںدسين وعشرين مساحا وخمسة رسامين كلهم أجاںب ومعهم ث ثة مهںدسين عراقيين ورسامين عدد
اثںين ].[٤٨
أكملت مديرية الري تشكي تها في مںاطق الدليم ومںها شعبة ري الصق وية وكان يديرها مهںدس أول )فائق
الخطيب( وفروعها فرع ري الصق وية وفرع ري الفرات وفرع ري الدليمية ،وتصبح عدد المضخات الكبيرة على
ںهر الفرات  ٣٤مضخة في عام  ١٩٥٢مںها  ١٦مضخة قبالة مںاطق الفلوجة لضخ المياه من ںهر الفرات إلى المںاطق
الزراعية في الصق وية والنساف والكرمة وزوبع وغيرها من القرى التي كاںت تسقى بالوساطة حيںذاك ].[٤٩
اشتمل مشروع هيغ بوضعه الںهائي على ا عمال التي تم تںفيذها في لواء الدليم ،وأصبح م ك شعبة ري
الصق وية في مطلع عام  ١٩٤٩على وفق ا تي:
ً
 -١المهںدس المقيم لمشروع الحباںية في الرمادي المستر )إي بي هيمبل  (E. B. Himbilرئيسا.
 -٢ںائب المهںدس المقيم المستر )اي سي رك .(E.C Clark
 -٣معاون مهںدس المستر )أج ان كروفت (H.N Groft
 -٤معاون المهںدس المستر آر اف كاردںر (R.F. Gardener
 -٥معاون مهںدس )فخري كبة(.
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 -٦مفتش أعمال المستر )اف دبليون فنسون .(F. W. Finson
 -٧مفتش أعمال المستر )اي سي دلص .(E. C. Dauls
 -٨رسام المستر )بوريس راتيسبوريسكي (Puris Ratisburisky
 -٩محاسب مستخدم )كامل حںا شمعون(.
 -١٠م حظ إدارة مستخدم )شوكة فتوحي( ].[٥٠
أولت الحكومة اهتماما واضحا لتفعيل خزان الثرثار وسدة سامراء في مطلع عام  ١٩٤٩بغية ا ستفادة من
مساحة لري المںاطق الواقعة شمال وشمال شرق الصق وية باتجاه سامراء ،وسعيا لذلك طلبت قرضا بـ  ١٢مليون
ْ
دو ر من البںك الدولي ل نشاء والتعمير على أن يسدد القرض من عوائد الںفط ،واشترط البںك لقاء موافقة إنشاء
مجلس ا عمال لتولي ا شراف على تںفيذ المشاريع ،وبالفعل صدر قاںون مجلس ا عمار رقم  ٢٣لعام ١٩٥٠
وكان برئاسة رئيس الوزراء وعضوية وزير المالية وستة أعضاء آخرين بضمںهم بريطاںي وآخر امريكي ].[٥١
وضع مجلس ا عمار مںهاجه ا ول لمشاريع ا عمار ل عوام  ١٩٥٤-١٩٥١وخصص مبلغ  ٦٥.٧مليون ديںار
لتںفيذ مشروعاته وكان التركيز فيه على مشاريع الري والسيطرة على الفيضاںات ولم يستمر العمل به فتقار أكثر
مشروعاته للدراسة ا قتصادية والفںية ،إذ عدل بسبب زيادة موارد الںفط بقاںون رقم  ٢٥لسںة  ١٩٥٢وارصد له
 ١٥٥.٤مليون ديںار وأعطيت ا ولوية للزراعة بںاء على توصية البںك الدولي ل نشاء والتعمير ].[٥٢
أنشئت في مطلع عام  ١٩٥٣دائرتان وداران للموظفين ومخزن لمواد الفيضان ومرآبان في شعبة ري الصق وية
بكلفة  ٧٧٩٩.٨٢٤ديںار ].[٥٣
وأوكلت مهمة إدارة دائرة ري الكرمة إلى المهںدس )مهدي صالح الجبوري( وكان مهمة هذه الدائرة لتںظيم
عمليات الري في جدولي إبراهيم بن علي وجدول علي السليمان اللذين يأخذان مياههما من جدول الصق وية،
ولغرض تںظيم الري فقد شددت دائرة ري الكرمة اجراءاتها للسيطرة على المضخات المراد تںصيبها على الجداول
والقںوات المذكرة آںفا ،وكاںت الموافقات لںصب المضخات تخضع جراءات الكشف والتحري عن الموقع
والمساحات المستفيدة من المضخة زيادة على إمكاںية مالكها بتوفير مياه السقي للمستفيدين مںها على وفق
ضوابط وضعتها وزارة الري والزراعة في عام .([٥٤] )١٩٥٦
أصدرت وزارة الري والزراعة بياںا رقم ) (١لعام  ١٩٥٧أوجب على مستوردي المكائن وا ت الزراعية بتوفير
المواد ا حتياطية في مخازںهم ںواع المكائن وا ت الزراعية المستوردة كافة من قبلهم لمدة تقل عن عشر
سںوات من تاريخ بيع كل ماكںة أو آلة زراعية وأن يؤسس معم متںق كامل العدة في تلك المںطقة على أن
توافق عليه مديرية المكائن وا ت الزراعية العامة ،وكان لواء الدليم بمںاطقه كافة ومںها الفلوجة قد ارتبط في
ضمن المںطقة الثاںية في بيان الوزارة المذكور ].[٥٥
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ّ
نستںتج مما تقدم أن وزارة الري والزراعة في الفلوجة والمںاطق المجاورة لها متمثلة بالصق وية والكرمة وزوبع
والقرى ا خرى قد عاںت من مش ت كثيرة مںها الفيضاںات المتكررة و سيما فيضاںات  ١٩٥٢-١٩٥١وكذلك
مشكلة الملوحة التي أصابت ا رض بالںظر للتوسع في استعمال الري سيحا مما أدى إلى اںتشار الملوحة وقلة
خصوبة ا رض وأصبحت مشكلة خطيرة جدا في مدة قصيرة وبدا واضحا عجز الحكومات عن إيجاد حلول
وافية للسيطرة على المياه عبر سداد وقںوات وںواظم وبحيرات تقلل من مخاطر الفيضاںات سيما عںد حلول
موسم ا مطار مما جعل الري والزراعة في الفلوجة يترںح حتى قيام ثورة  ١٤تموز عام .١٩٥٨

اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ واﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ
توصل البحث إلى ا ستںتاجات ا تية:
 لم يتمكن البريطاںيون من تحقيق كل ما يحتاجه أهالي الفلوجة من إقامة سداد وفتح قںوات للري والسيطرةعلى الفيضاںات زيادة على وضع آلية صحيحة تحل محل ا لية التي وضعها العثماںيون بشأن تمليك ا راضي
الزراعية بين عامي  ،١٩٢١-١٩١٧وإبقائها على القواںين العثماںية وحصر ا راضي الصالحة للزراعة بأيدي فئة قليلة
من الم كين وا قطاعيين وذلك كان كافيا بطاء أحداث أي تغيير يذكر باستثںاء فتح جدول الصق وية وتںظيم
جرياںه في عام .١٩١٩
 بدا واضحا توجس أهالي الفلوجة من التوسع في زراعة الحبوب و سيما الحںطة والشعير والدخن وغيرهاتحسبا من الفيضاںات التي كاںت سائدة حيںذاك زيادة على افتقاد إدارة الفلوجة إلى رؤية مستقبلية بصدد تطمين
المزارعين من الكوارث الطبيعية التي كاںت تتعرض لها الزراعة في العراق على الرغم من الجهد الذي بذلته إدارة
الفلوجة وبالتعاون مع البريطاںيين للتصدي سراب الجراد التي غزت أراضي لواء الدليم و سيما أراضي الحباںبة
والفلوجة والكرمة.
 اںعكس ا رباك السياسي الذي حصل في بداية العهد الملكي على ا وضاع ا قتصادية وا جتماعية ،فسرعةتبدل الوزارات والضغط من البريطاںيين لوضع حلول للتركة الثقيلة التي خلفتها الحرب العالمية ا ولى و سيما
مشكلة الموصل مما أظهر عجز الحكومة عن تحقيق مںجز يذكر إ بموافقة الحكومة البريطاںية ودعمها ومما
زاد من وطأة تلك المش ت ما حدث في العالم إبان ا زمة ا قتصادية العالمية التي ألقت بظ لها على المشهد
العراقي وأدت إلى إرباك في ا ستيراد والتصدير واںخفاض أسعار المںتجات التي كان يستفاد مںها العراق للتصدير.
 لم تحسم القواںين التي صدرت في الث ثينيات وا ربعينيات مشكلة ا راضي في العراق وعدت قواںينالتسوية واللزمة وغيرها عام زاد من ملكية ا قطاعيين وكبار الم كين وعرقلة إلى حد ما نشاط الف حين بسبب
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تقييدهم بدفع مبالغ مادية مقابل ري مزروعاتهم من المضخات التي سلمتها الحكومة ل قطاعيين مما أدى إلى
هجرة الزراعة والبحث عن عمل آخر يضمن فيه الف ح قوت أسرته.

ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﺮاﺟﻊ:
] [١المحمدي ،احمد فياض صالح المحمدي ،مديںة الفلوجة وظائفها وع قاتها ا قليمية ،رسالة ماجستير ،جامعة بغداد_ كلية
ا داب ،١٩٩٠ ،ص.٤٣
] [٢تركي ،علي طاهر تركي ،الواقع الحرفي وبدايات التصںيع في العراق ) ١٩٣٢-١٩٠٠دراسة تاريخية( ،مجلة جامعة كرب ء العلمية،
العدد ،١مج ،٢٠١١ ،٨ص ٤٤
] [٣المصدر ںفسه
][٤

شكري العزاوي وحسان القيسي ،دليل ا لوية العراقية ،بغداد ،١٩٥٦ ،ص ٥٧

] [٥سوسة ،احمد ،فيضاںات بغداد في التاريخ ،القسم الثاںي ،بغداد ،١٩٦٥ ،ص ٩٥
] [٦وسمي بهذا ا سم نسبة إلى كںعان اغا عںدما كان حاكما هںاك فسمي الںهر باسمه المعروف )ںهر كںعان( وقد اهتم به قائمقام
الدليم سري أفںدي الذي سمي باسمه )ںهر السرية( واشارت المصادر إلى ان هذا الںهر قد الغي بأمر من والي بغداد عبد الرحمن
باشا وذلك لضرره على أطراف بغداد والكاظمية زيادة على سحبه لكميات كبيرة من مياه الفرات التي باتت

تصل إلى الحلة

بشكل مسيطر عليه .للمزيد يںظر :العزاوي ،عباس ،موسوعة تاريخ العراق بين احت لين ،المجلد السابع ،بغداد ،١٩٥٦ ،ص٢٤
] [٧المصدر ںفسه
] [٨الش ه ،حسين هادي ،طالب الںقيب البصري ودوره في تاريخ العراق السياسي الحديث ،بيروت ،ط ،٢٠٠٢ ،١ص ٣٥-٣٤
] [٩الفت وي ،كامل ع وي وحسن لطيف الزبيدي ،العراق تاريخ اقتصادي ،بغداد ،٢٠١٢ ،ص ٦٥
] [١٠سلمان ،سهيل صبحي ،التطورات ا قتصادية في العراق  ،١٩٥٨-١٩٤٥شركة الخنساء للطباعة المحدودة ،٢٠٠٩ ،ص ٢٧
] [١١لوںكريك ،ستيفن همسلي ،العراق الحديث  ،١٩٢٠-١٩٠٠تاريخ سياسي-اجتماعي-اقتصادي ،ترجمة :سليم طه التكريتي،
بغداد ،١٩٨٨ ،ص ١٦٠-١٥٩
] [١٢فوستر ،هںري ،تكوين العراق الحديث ،ترجمة :عبد المسيج جويد ،بغداد ،١٩٤٥ ،ص ٣٩٤
] [١٣العرب ،جريدة ،العراق ،العدد  ،٥٨٨في  ٢٦حزيران ١٩١٩
] [١٤ںظمي ،وميض جمال عمر ،التطور السياسي المعاصر في العراق ،بغداد ،د.ت ،ص ٦٥-٦٠؛ عبد الرزاق مطلك الفهد ،العراق
دراسة في التطورات ا قتصادية  ،١٩٥٨-١٩٢١بغداد ،٢٠١٠ ،ص ٦٠٢
][١٥

عباس جميل ،مشاريع الري والبزل في محافظة ا ںبار ،رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة بغداد ،كلية ا داب،٢٠٠٤ ،

ص ٧٧-٧٦
] [١٦د.ك.و ,وثائق لواء الدليم ،الملفة  ،١٩٤٩/٣٢٠٥٠الداخلية ،ص ٧؛
][١٧

عباس جميل الزوبعي ،المصدر السابق ،ص ٧٨

شاكر ،المصدر السابق ،ص ١٢٩
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] [١٨لوںكريك ،تاريخ العراق الحديث  ،١٩٥٠-١٩٠٠المصدر السابق ،ص ١٩٠
] [١٩الوقائع ،ا عداد ٢١٦ :و  ٢٧٣في  ١١ايلول  ١٩٢٤و  ١٦شباط ١٩٢٥
] [٢٠د.ك.و ،رقم الملفة  ،٨٥٣٥/٣٢٠٥٠و  ،١٦ص ٢٣؛ مير بصري ،مباحث في ا قتصاد العراقي ،بغداد ،١٩٤٨ ،ص ٥٢
] [٢١د.ك.و ،الملفة  ،٨٠١٢/٣٢٠٥٠و ،٨ص ٤٥
] [٢٢الطفيلي ،ستار علك ،التطورات ا قتصادية في العراق خ ل فترة ا ںتداب البريطاںي  ،١٩٣٢-١٩٢١بحث منشور ،مجلة العلوم
ا نساںية ،جامعة بابل ،العدد ب  ،د.ت ،ص ٥٤١-٥٣٦
] [٢٣د.ك.و ،ملفات الديوان الملكي ،ملفة رقم  ،٨٣٠٦/٣٢٠٥٠و ، ١ص ١
] [٢٤العكيدي ،عمار يوسف عبد

 ،السياسة البريطاںية تجاه عشائر العراق  ،١٩٤٥-١٩١٤اطروحة دكتوراه ،كلية التربية ،جامعة

الموصل ،٢٠٠٢ ،ص ٦٧
] [٢٥العكيدي ،عمار يوسف عبد

 ،المصدر السابق ،ص ٦٧

] [٢٦ستار علك الطفيلي ،المصدر السابق ،ص ٥٣٦
][٢٧

 ،ابتسام محمود ،سياسة العراق ا قتصادية في ظل ا ںتداب البريطاںي  ،١٩٣٢-١٩٢٠بحث منشور ،مجلة الدراسات

التاريخية والحضارية ،العدد  ٢٣المجلد  ،٨كاںون الثاںي  ،٢٠١٦ص ٦
] [٢٨الوقائع ،ا عداد  ٦١٨في  ٢٦كاںون الثاںي  ١٩٢٨والعدد  ٧٢٢في  ١٠اذار  ١٩٢٩والعدد  ٨٣٦في  ٢٤شباط ١٩٣٠؛ د.ك.و ،ملفة
رقم  ،٨٠٠٠/٥٠٢٠٣و  ،٨ص ٤٠٥
] [٢٩ولد السعدون في مديںة الںاصرية واسمه عبد المحسن بن فهد السعدون من مواليد  ،١٨٧٩تقلد اربع وزارات وهو احد الرموز
الوطںية العراقية وعضو المجلس التأسيسي وثاںي رئيس وزراء في العهد الملكي وتمثل اسرته شيوخ قبائل اتحاد المںتفق ،أما يخص
الوزارة السعدوںية الرابعة فقد ضمت وزارته

من عبد المحسن السعدون رئيسا ووزيرا للخارجية ،ںاجي السويدي للداخلية ياسين

الهاشمي للمالية ،ںاجي شوكت للعدل ،ںوري السعدي للدفاع ،عبد الحسين الجلبي للمعارف ،عبد العزيز القصاب للري والزراعة،
امين زكي ل شغال والمواص ت ،للمزيد عن الوزارة واںتحار عبد المحسن السعدون يںظر :حميدي ،جعفر عباس ،تاريخ العراق
المعاصر  ،١٠٦٨-١٩١٤مكتبة عدںان ،بغداد ،٢٠١٥ ،ص ٣٣٤؛ لطفي جعفر فرج عبد  ،عبد المحسن السعدون دوره في تاريخ العراق
السياسي المعاصر ،مكتبة الںهضة العربية ،بغداد ،د.ت
] [٣٠المصدر ںفسه ،ص ٩٤-٩٢
][٣١

 ،ابتسام محمود ،المصدر السابق ،ص ٦

] [٣٢حسين ،سعد

علي ،موقف صحافة ا حزاب السياسية العلںية والمعارضة من ا وضاع ا قتصادية في العراق ،١٩٥٤-١٩٤٦

مجلة ا ستاذ ،مجلد ،٢عدد  ،٢٠١٧ ،٢٢١ص ٨٦
] [٣٣ولد القصاب في بغداد عام  ١٨٨٨وعين عام  ١٩٢٦وزيرا للداخلية ،وفي عام  ١٩٢٩عين وزيرا للري والزراعة ،وفي عام ١٩٥٣
اعتزل العمل السياسي لمرضه المفاجئ .للمزيد يںظر :قحطان حميد واخرون ،عبد العزيز القصاب حياته ودوره في السياسة العراقية
 ،١٩٦٥-١٨٨٨مجلة جامعة ديالى ،العدد ٢٠٠٩ ،٤١
] [٣٤المصدر ںفسه ،ص ١٤-١٢
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] [٣٥د.ك.و ،ملفات الديوان الملكي ،ملفة رقم  ،٦٥٧٨/٣٢٠٥٠و ،٢ص ٢
] [٣٦حيدر ،صالح ،التطور ا قتصادي في العراق ،مجلة غرفة تجارة بغداد ،العدد ،١٩٥٤ ،٨ص ٦٧-٦٦
] [٣٧وفاء كاظم ماضي واحمد صالح خليفة ،القواںين الزراعية وسعة الملكيات الزراعية في لواء الحلة  ،١٩٥٨-١٩٣٢مجلة كلية
التربية ا ساسية للعلوم التربوية وا نساںية ،العدد  ،٢٠١٦ ،٣٠ص ١٨١
] [٣٨بيںروز ،ايف ،وائي ،اديث ،العراق دراسة في ع قاته الخارجية وتطوراته الداخلية  ،١٩٧٥-١٩١٥ترجمة عبد الحميد حسين
القيسي ،ج ،١الدار العربية للموسوعات ،بيروت ،١٩٨٩ ،ص ٢٦٣
] [٣٩الجواهري ،عماد احمد ،تاريخ مشكلة ا راضي وا ص ح الزراعي في العراق  ،١٩٧٠-١٩٣٣اطروحة دكتوراه غير منشورة ،كلية
ا داب ،جامعة بغداد ،١٩٨٢ ،ص ١٨٠-١٧٩
] [٤٠الوقائع ،العدد  ١٤٠٤في  ١٤اذار ١٩٣٥
] [٤١د.ك.و ،ملفات الديوان الملكي ،ملفة رقم  ،١٠٣١/٣٢٠٥٠و  ،١٠ص ٧٧
] [٤٢الوقائع  ،ا عداد  ١٥٢٢و  ١٥٩٧في  ١٨حزيران  ١٩٣٦و  ٢٥تشرين ا ول ١٩٣٦؛ الياهو دںكور ،دليل العراق الرسمي لسںة
 ،١٩٣٦بغداد ،١٩٣٧ ،ص ٤٢١-٤١٦
] [٤٣حسن،

سلمان ،التطور ا قتصادي في العراق  ،١٩٥٨-١٨٦٤ج ،١المكتبة المصرية للطباعة والنشر ،بيروت ،١٩٦٥ ،ص

١٧٤
] [٤٤محسن،

عويد ،التطورات ا قتصادية في العراق  ،١٩٤٥-١٩٣٩رسالة ماجستير ،كلية التربية-ابن رشد ،جامعة بغداد،

 ،١٩٨٨ص ١١٤-١١١
] [٤٥مںاتي ،صابرين كريم ،المصطفى ،حسين علي ،ا ثار ا قتصادية لفيضاںات ںهري دجلة والفرات  ،١٩٤٥-١٩٤٣مجلة ابحاث
البصرة للعلوم ا نساںية ،العدد  ،٤مج  ،٢٠١٢ ،٣٧ص ١٠٨
] [٤٦الوقائع ،العدد  ٢٠٦٩في  ١١كاںون الثاںي ١٩٤٣
] [٤٧الوقائع  ،العدد  ٢٣٠٦في  ٢٤ايلول ١٩٤٥
] [٤٨مديرية الري العامة ،تقرير عن أعمال مديرية الري للسںوات الخمس  ١ںيسان  ٣١-١٩٤٦اذار  ،١٩٤٩ص ٥٢
] [٤٩مديرية الري العامة ،تقرير عن أعمال مديرية الري للسںوات الخمس  ١ںيسان  ٣١-١٩٤٦اذار ١٩٤٩
] [٥٠المصدر ںفسه
] [٥١الصوري،

علي ،ا قطاع في لواء الكوت ،مطبعة السعد ،بغداد ،١٩٥٨ ،ص ١٥٧-١٥٦

] [٥٢سهيل صبحي سلمان ،المصدر السابق ،ص ٨٥-٧٥
] [٥٣المصدر ںفسه
] [٥٤د.ك.و ،ملفات الديوان الملكي ،ملفة  ،٨٤٧٣/٣٢٠٥٠و  ،٧ص  .٣٦تكمن فائدة جدول علي السليمان الذي يتفرع من جدول
الصق وية ويسير با تجاه الشمالي الشرقي ويبلغ طوله  ١٧كم ويسقي ا راضي الواقعة على الضفة اليمںى سيحا بسبب اںخفاضها ،أما
الضفة البسرة فتسقى بالواسطة بسب ارتفاعها ،وتقدر المساحة التي تروى مںه  ٢٨٠٠٠دوںم ،أما جدول ابراهيم بن علي فيبلغ طوله ٣٢
كم ويروي ا راضي السهلية المحاذية لمديںة الفلوجة من الشمال وتقدر ا راضي التي يرويها ب  ٢٣٠٠٠دوںم مںها  ٣١٥٦٠دوںم تسقى
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سيحا والباقي  ١٤٤٠تسقى بالواسطة ،وان ا راضي التي تسقى مںه تعد من اخصب أراضي الفلوجة .للمزيد يںظر:

سعيد،

المصدر السابق ،ص ١٦٦
] [٥٥الوقائع ،العدد  ٤٠٨٠في  ٢١كاںون ا ول ١٩٥٧
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اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﻤﻔﺘﺎﺣﻴﺔ) :الشيخ ،ابراهيم ،الجدي ،ا مام ،الخطيب ،الجامع الكبير ،الفلوجة،هيت(

اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ
الحمد

رب العالمين ،والص ة والس م على سيدںا

سيد ا ولين وا خرين .وبعــد:

فإن في تاريخںا القديم والحديث صفحات مشرقة ولمحات مضيئة ،شملت جميع جواںب الحياة ،فكاںت
كحديقة غںاء تحوي بين جںباتها كل ألوان الزهور والورود علما وفكرا وسلوكا ،وبين أفںاء تلك الحديقة الغںاء نشأ
فقهاء وعلماء ومعلمون كاںت لهم بصمات واضحة في البںاء الحضاري لهذه ا مة سواء على مستوى الفقه والقضاء
وا فتاء ،أو على مستوى ا دب والب غة واللغة ،أو على مستوى العلوم التطبيقية وفروعها ،أو على مستوى الفلسفة
وا جتماع وا قتصاد أو غير ذلك من فںون العلم والمعرفة.
الكتابة عن أولئك ا ع م الذين كان لهم أثر في مسيرة هذه ا مة في ماضيها أو حاضرها أو مستقبلها يعد
توثيقا لتلك الجهود المتراكمة والمتكاملة التي تصب في خدمة هذا الدين والمحافظة على هذه الرسالة ،وتأتي هذه
الورقة في هذا المجال للحديث عن سيرة أحد علماء المدرسة ا صفية في الفلوجة هو الشيخ الوالد إبراهيم رحيم
الهيتي يرحمه

الذي عاش في الںصف الثاںي من القرن الرابع عشر الهجري ،حيث سيتم التركيز فيها على أثره

في المدرسة ا صفية وجهوده العلمية والدعوية في الفتيا والفقه من جهة ،والتربية والتوجيه من جهة ثاںية.
عرفت الشيخ الوالد إبراهيم الهيتي مںذ ںعومة أظفاري ،وعشت معه أهم وأبرز مراحل حياتي ،فكان ا ب
وا ستاذ والمعلم ،همته كبيرة كالجبال الشم ،وشخصيته عالية تعاںق السماء سموا وارتقاء،

يعرف الخور و

التعب ،و يؤمن بالمراوغة أو المداهںة ،ليس في جعبته حب للذات أو رغبة في تحقيقها ،المبدأ عںده هو
ا ساس ،والحق عںده أحق أن يتبع حتى ولو كان ذلك على حساب مصلحته الشخصية ،أتعبته همته العالية
وشخصيته القوية ،إذ كان مقتديا ومتأسيا بالخليفة الثاںي عمر بن الخطاب رضي
رضي

عںه قال قال رسول

صلى

عليه وسلم ) رحم

عںه ،فعن علي بن أبي طالب

عمر تركه الحق وما له من صديق( ) (١يشهد له

كل من عرفه أںه تأخذه با لومة ئم ،و يجامل على حساب الحق والمبدأ والعقيدة.
عرفته مںذ كںت طالبا عںده في المعهد ا س مي في هيت وبعدها عںدما كںت طالبا في المعهد ا س مي
في الفلوجة ،رجل يحب العلم ويعشق التربية ،همه الوحيد العںاية بالط ب وا هتمام بدراستهم ،ںه يعتبر ذلك
واجبا دينيا ومهمة شرعية.
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سأحاول في هذه الورقة التعريف بهذا العالم وجهوده في المدرسة ا صفية في الفلوجة من خ ل مقدمة وث ثة
مباحث:
اﻟﻤﻘﺪﻣـﺔ ـ وﺗﺘﻀﻤﻦ اﻟﺘﻤﻬﻴﺪ وﺧﻄﺔ اﻟﺒﺤﺚ

اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻷول ـ ﺣﻴﺎﺗﻪ وﺗﺤﺼﻴﻠﻪ اﻟﻌﻠﻤﻲ ،وﻳﺸﻤﻞ ) :اسمه وو دته ،التحصيل العلمي ،الوظائف التي
شغلها ،سيرته العلمية والعملية ،شيوخه ،ت ميذه ،جرأته في الحق ،اعتقاله وصبره ،ورعه وتقواه ،وفاته(.
اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻲﻧ ـ ﺟﻬﻮده اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ واﻟﺪﻋﻮﻳﺔ ﻲﻓ اﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻵﺻﻔﻴﺔ) :الوعظ وا رشاد والتوجيه ،ا فتاء
الفقهي ،طريقته في التدريس والتعليم الموسوعي ،بںاء المساجد والمدارس الدينية ،جهوده ا جتماعية ورعايته
لط ب العلم الشرعي ،مںهجه الفكري وع قته بالجمعيات وا حزاب الدينية ،المؤلفات والمخطوطات العلمية(.
اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻟﺚ ـ ﺷﻬﺎدات اﻟﻤﻌﺎﺻﺮﻳﻦ ﻣﻦ أﻗﺮاﻧﻪ وﻃﻼﺑﻪ ﻲﻓ ﺣﻘﻪ) :شهادات عن طريق المقاب ت
الخاصة التي قمت بها ،ملحق ) (١شهادات بخط أصحابها ،ملحق ) (٢صور لبعض الوثائق والمستمسكات(.
اﻟﺨﺎﺗﻤﺔ :اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ واﻟﺘﻮﺻﻴﺎت.

أملي كبير أن أكون موفقا في عرض هذه الورقة ،وأن أكون محايدا في دراسة هذه المحاور من سيرة هذا
العالم ،كون شهادتي ربما تعتبر مجروحة فيه ،ںظرا لصلة القربى والرحم ،ولكن ما يشفع لي أںںي كںت م زما
له في أغلب مراحل حياته ومواظبا لحضور العديد من نشاطاته ،وشاهدا على الكثير من أعماله وجهوده كما
يفوتںي في هذا المجال ا شارة إلى أںںي تتبعت تلك ا حداث ،وقمت بتوثيق بعضها من خ ل شهادات عدد
من المعاصرين له ،ممن زمه ورافقه في حياته ،وأجريت معهم لقاءات شخصية ،وأفردت لها مبحثا خاصا في
هذه الورقة ،وإن خير من يوثق ا حداث ويںقلها كما يقول المؤرخون وعلماء السںد هو من عايشها وشاهدها ،وقد
عايش هؤ ء ا صحاب وا خوة جميع تلك ا حداث وشاهدوها ،مما يجعلها في أعلى درجات التوثيق التاريخي،
كما عايشت أںا شخصيا عددا كبيرا مںها .و

من وراء القصد

اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻷول
ﺣﻴﺎﺗﻪ وﺗﺤﺼﻴﻠﻪ اﻟﻌﻠﻤﻲ
اﻻﺳﻢ واﻟﻮﻻدة :هو إبراهيم بن رحيم بن جدي ) (٢بن جاسم بن حديد بن خالد بن رشيد بن شاووش ) ،(٣ويعود
نسبه إلى قبيلة )شمر( العربية المعروفة ) ،(٤إحدى القبائل التي كاںت تقطن الجزيرة العربية فارتحلت واستقر بها
المقام في العراق مںتشرة ما بين شماله إلى جںوبه وشرقه إلى غربه.
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سںة ١٣٥٢هـ ١٩٣٣م في مديںة هيت ) (٥إحدى مدن محافظة ا ںبار التي كاںت

ولد الشيخ إبراهيم رحمه

تتعرف ب لواء الدليم ،والتي تحد جمهورية العراق من الغرب بلدان سوريا وا ردن وجزء من السعودية.
ولد الشيخ إبراهيم الهيتي في تلك المديںة التابعة لمحافظة ا ںبار لوالد بسيط يدعى " الحاج رحيم جدي "
من عشيرة شمر العربية ،وكان يعمل في مهںة " الحياكة " في مديںة هيت وينسج هلها ما يحتاجون إليه من "
السجاد اليدوي " لكن هذا الوالد الكادح رغم بساطة حياته وفقر حاله كان يحفظ القرآن الكريم عن ظهر قلب،
ويداوم على ت وته أثںاء عمله طوال الںهار ،وكان عمله هذا سببا في التعرف على الحاج

عبد

الفياض

الكبيسي الذي كان يأتي من مديںة كبيسة للتعامل معه في حياكة بعض المنسوجات ،مما جعل الع قة بيںهما
تتطور إلى درجة كبيرة وقد روى لي الشيخ خليل
يشهدها في طفولته بين الحاج

الفياض مواقف عن لقاءات طيبة وجلسات مسامرة كان

الفياض والحاج رحيم جدي أثںاء قدومه إلى هيت لقضاء بعض ا عمال ولشراء

بعض ا حتياجات مع والده.
وهكذا نشأ الشيخ الهيتي في هذه المديںة داخل أسرة فقيرة وبسيطة في كل ما تحمل هذه الكلمة من معںى،
حيث والده كما ذكرںا كان يحترف مهںة الحياكة ،لكںه كان رج صالحا يحفظ القرآن الكريم عن ظهر قلب
بالرغم من كوںه أميا يعرف القراءة و الكتابة ).(٦

اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ اﻟﻌﻠﻤﻲ:
بدأ الشيخ الهيتي دراسته في مدرسة الكفاح ا بتدائية )مدرسة الملك غازي سابقا( في مديںة هيت ،ولما تخرج
من مرحلة ا بتدائية التحق بالمدرسة العلمية الدينية في هيت سںة ١٩٤٧م ).(٧
تعالى أن الع قة الطيبة والحميمة التي كاںت بيںه وبين الشيخ

وقد أبلغںي جدي رحمه

عبد

الفياض الكبيسي سببا أساسيا لتوجه الشيخ إبراهيم الهيتي إلى طلب العلم الشرعي ،فبعد تخرجه من مرحلة
الفياض في زيارة إلى هيت واقترح على والده الحاج رحيم جدي أن يقدم له

الدراسة ا بتدائية كان الحاج

في مدرسة العلم الشرعي التي افتتحت في هيت في تلك الفترة ،وفع تم التقدم للمدرسة الدينية في هيت ليصبح
أحد ط بها مع ںخبة طيبة فاضلة من أبںاء هيت أمثال الشيخ عبد الرزاق محمود الحبيب ،والشيخ عبد الغفور
فواز الهيتي ،والشيخ عبد الستار الم طه ،والدكتور حمد عبيد الكبيسي رحمهم

جميعا ،والشيخ الدكتور

أحمد عبيد الكبيسي ،والشيخ الدكتور عبد الملك السعدي على يد كل من الشيخ عبد العزيز السامرائي والشيخ
طه علوان السامرائي رحمهم
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وبعد اںتقال الشيخ عبد العزيز سالم السامرائي إلى الفلوجة ليفتتح هںاك المدرسة الدينية فيها لم يجد الشيخ
إبراهيم ضالته العلمية في المدرسة الدينية في هيت ،فكان بد له أن يرحل متتبعا أثر شيخه لطلب العلم الشرعي
والتزود مںه ،وفع عزم على الرحيل إلى الفلوجة ليتم دراسته على يد شيخه عبد العزيز سالم السامرائي ،ومن
ثم أتم مشواره في التحصيل العلمي في بغداد على يد الشيخ الع مة عبد القادر الخطيب ،والشيخ الع مة عبد
الكريم بيارة ،وعدد آخر من علماء وفقهاء العراق في تلك الفترة.
وهںاك في مديںة الفلوجة وفي مدرستها العتيدة )المدرسة ا صفية( برزت الملكة العلمية للشيخ إبراهيم الهيتي،
ولم تمض السںة الثاںية من التحاقه بتلك المدرسة إ وقد احتفى به شيخه عبد العزيز السامرائي بعد م حظة
ںبوغه العلمي وإمكاںياته المعرفية التي يتمتع بها ،فبدأ بتشجيعه وتقريبه مںه ،وا ستعاںة به في متابعة الط ب
المبتدئين والملتحقين الجدد في تلك المدرسة ،ويذكر لي الشيخ الدكتور عبد الملك السعدي أن من جملة ما
كان يتمتع به الشيخ إبراهيم هو سرعة حفظه للمتون العلمية وإلمامه بالمعلومة ،وقابليته في متابعة الدرس والتركيز
َ
عليه دون ملل أو تعب ،ا مر الذي ﱠأهـله أن يكون من المتميزين بين أقراںه في فترة دراسته وتحصيله ،كما ذكر
لي كل من الشيخ الدكتور عبد العليم السعدي والشيخ يحيى الفياض والشيخ خليل الفياض أںه كان من العلماء
الذين يعتد بعلمهم ويعتمد على فتواهم ،فقد كان دقيقا في حفظه ومتيںا في معلومته وورعا في فتواه.
وقد ذكر الشيخ ا ستاذ الدكتور عبد الحكيم السعدي أںه كان من عادة الشيخ عبد العزيز السامرائي رحمه
تقسيم الط ب في المدرسة ا صفية إلى حلقات يدرس مںهم السابق ال حق ،وشاءت إرادة

تعالى أن أكون في

حلقةٍ شيخها المرحوم إبراهيم رحيم الهيتي ،فدرست عليه علم الںحو والصرف والفقه وباقي العلوم الشرعية وعلوم
ا لة ،وكان رحمه

مجيدا في تدريسه قويا في إدارته للحلقة ،يحرص على أفراد الحلقة ضبطا واستماعا ومتابعة

بشدة متںاهية ،وقد أفدت مںه في تلك الحلقة الكثير ،وله في رقبتي دين التلميذ ستاذه ،ولذلك فأںا أفتخر أںه
أحد مشايخي في المدرسة ا صفية في الفلوجة ).(٨
وذكر الشيخ ا ستاذ الدكتور عبد الرزاق السعدي أن الشيخ إبراهيم كان من الرعيل ا ول الذين طلبوا العلم
وأتقںوه على يد الشيخ عبدالعزيز السامرائي ،فقد حفظ المتون ،واستوعب الشروح ،وتعمق في الحواشي ،وكان
يزاول تدريس الط ب بإذن من شيخه ا ول الشيخ عبدالعزيز السامرائي الذي أجازه بذلك كما أجاز غيره من
ُ ّ
درس
المتقںين الذين درسوا على يديه ،وهذا هو المعمول به في ںظام المدارس الدينية ،فشيخ المدرسة ا ول ي ِ
ُ
الطبقة المتقدمة من ط به ،ويوكل تدريس الط ب المتأخرين إلى من يثق بعلمه من ط به المتقدمين ).(٩
بعد أن أتم دراسته الشرعية على يد شيخه ،وتمكن من علوم ا لة بجميع صںوفها وعلوم اللغة ومعارفها والفقه
وبحوثه ومقاصده ،وحصوله على ا جازة العلمية ،أذن له شيخه بممارسة ا مامة والخطابة والتصدي للفتوى ،وكان
ںصيبه أن يبدأ باكورة حياته الوظيفية والدعوية إماما وخطيبا في جامع خضر الياس في بغداد من جاںب الكرخ،
وللع قة الوثيقة التي تربطه بشيخه السامرائي لم يطل به المقام طوي في بغداد ،حيث استدعاه شيخه وطلب
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مںه أن يكون مدرسا مساعدا له في مدرسة الفلوجة الدينية ،و ںه كان يطمح إلى خدمة مدينته " هيت " وإعادة
افتتاح المدرسة الدينية التي أغلقت بعد رحيل شيخه عںها قرر ا ںتقال إلى جامع الفاروق في هيت ليكون إماما
فيه ،وليفتتح فيه المدرسة الدينية ويكون مديرا لها مدة خمسة سںوات تقريبا.

اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﺘﻲ ﺷﻐﻠﻬﺎ:
شغل الشيخ الهيتي رحمه

وظيفة ا مامة والخطابة ،والتدريس الديںي في المدارس الشرعية في العراق ،وكما

يأتي ):(١٠
 ١ــــــ إمام وخطيب جامع خضر الياس ـ جاںب الكرخ ببغداد من  ١٩٥٧ـ ١٩٥٨م.
 ٢ـــــــ واعظ سيار في مںطقة الفلوجة  ١٩٥٨ـ ١٩٦١م.
 ٣ـــــــ مدرس مساعد في المدرسة الدينية )المدرسة ا صفية( في الفلوجة  ١٩٥٨ـ ١٩٦١م.
 ٤ــــــ مدرس ومدير المدرسة الدينية في هيت )جامع الفاروق(  ١٩٦١ـ ١٩٦٥م.
 ٥ــــــ مؤسس ومدير المدرسة الدينية في هيت )مدرسة عثمان بن عفان(  ١٩٦٥ـ ١٩٧٢م.
 ٦ــــــ إمام وخطيب جامع عثمان بن عفان رضي

عںه في هيت  ١٩٦٥ـ ١٩٧٢م.

 ٧ــــــ مدرس غير متفرغ في المدرسة الدينية في كبيسة للعام الدراسي  ١٩٦٦ـ  ١٩٦٧م.
 ٨ــــــ مدير المدرسة الدينية في الفلوجة )ا صفية ـــــ جامع الفلوجة الكبير(  ١٩٧١ـ  ١٩٧٣م.
 ٩ــــــ إمام وخطيب جامع الفلوجة الكبير  ١٩٧١ـ ١٩٧٣م.

ﺳﻴﺮﺗﻪ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ واﻟﻌﻤﻠﻴﺔ:
كلل الشيخ إبراهيم الهيتي هذه الجهود والرحلة العلمية المتواصلة بالحصول على إجازتين علميتين ،كاںت ا ولى
من شيخه عبد العزيز بن سالم السامرائي ،تلك ا جازة التي تنتهي سلسلتها إلى سيدںا علي بن أبي طالب )كرم
وجهه( أما الثاںية فقد مںحها له الشيخ عبد القادر الخطيب ،وهو من العلماء ا ع م ،وينتهي سںدها إلى سيدںا
عبد

بن عباس رضي

عںهما.

بدأت سيرته العلمية بعد أن أتم دراسته المںهجية الشرعية على يد شيخه عبد العزيز السامرائي ،حيث أذن له
بالتدريس ،واختاره ليكون معاوںا له في تدريس المبتدئين من ط ب المدرسة ا صفية في الفلوجة ،وليكون واعظا
سيارا في أرياف وقرى مديںة الفلوجة ،وبعد أن رغب الشيخ إبراهيم الهيتي في العودة إلى مدينته " هيت " أذن له
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شيخه السامرائي بذلك ،فكاںت أول محطاته هو جامع الفاروق في هيت " الجامع الغربي " ليعيد افتتاح المدرسة
الدينية التي أغلقت بسبب ارتحال الشيخ السامرائي إلى الفلوجة ،فكان له الفضل في إعادة الروح العلمية فيها
واستقطاب الط ب الراغبين في الدراسات ا س مية.
و ن همة الشيخ الهيتي عالية ،وشخصيته ترغب في السمو وا رتقاء دائما ،فقد قرر إنشاء مدرسة دينية واسعة
تشتمل على عدد من الفصول الدراسية ،وتكون مرتبطة بمسجد فعمد إلى تأسيس مدرسة عثمان بن عفان رضي
عںه الدينية في هيت وجعلها تابعة لجامع عثمان بن عفان وقام بتشجيع أبںاء مديںة هيت على ا لتحاق بهذه
المدرسة ،وقام بالتجوال في القرى المحيطة بمديںة هيت لحث أبںاء تلك القرى ل لتحاق بتلك المدرسة ،فكان
له ما أراد ،حيث استقبلت المدرسة أكثر من مائتي طالب ،أكمل عدد غير قليل مںهم دراسته الشرعية ،وتبؤوا
مواقع ريادية في الدراسات ا س مية المعاصرة.
وبعد وفاة الشيخ عبد الستار الم طه مدير المدرسة الدينية في كبيسة وا مام والخطيب فيها سںة ١٩٦٦م،
اںتقل الشيخ الهيتي ليكون مدرسا بالمدرسة الدينية فيها لفترة وجيزة استمرت حتى اںتقال الشيخ

البيلساںي

إليها ،ليعود إلى مدرسته في هيت ورعاية ط به فيها.
وبعد أن اںتقل شيخه وأستاذه عبد العزيز السامرائي إلى سامراء بسبب مرض عضال ألم به ،اختار السامرائي
الشيخ إبراهيم الهيتي ليكون خليفته في المدرسة ا م )ا صفية( التي تخرج مںها هو ومجموعة من المشايخ من
أقراںه ،ليعود إليها بعد عشر سںوات من تخرجه مںها مديرا لها ومدرسا لط بها.
وبعد اںتقاله إلى الفلوجة استلم مهمته الجديدة مديرا للمدرسة الدينية ،وإماما وخطيبا للجامع الكبير في
الفلوجة ،ولم يمض عليه سوى أقل من عامين حتى تكالبت عليه قوى الشر ،واتهموه بالتحريض ضد الدولة،
وأصدروا عليه قرارا بالسجن المؤبد ،ثم تم تخفيفه إلى السجن لث ث سںوات ،وعزلوه عن الوظائف الحكومية ).(١١
وبعد خروجه من السجن زاول بعض ا عمال الحرة ،لكن ذلك لم يمںعه من تأدية واجبه العلمي والمعرفي،
فكان يلقي الدروس الشرعية والعربية للط ب الذين يدرسون العلوم الشرعية في المعاهد ا س مية وفي الجامعات
المختصة
وعلى العموم ،فقد كان الشيخ الهيتي شافعي المذهب ،أشعري العقيدة ،معتمدا ا عتدال في التأويل والتفويض
في ںصوص العقيدة وأصولها العامة ،وكاںت له حلقة ذكر أسبوعية في يوم الخميس ليلة الجمعة من كل أسبوع في
جامع عثمان بن عفان في هيت ،وفي جامع الفلوجة الكبير بعدما اںتقل إلى الفلوجة.
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ﺷـ ــﻴﻮﺧــﻪ:
تتلمذ الشيخ الهيتي على يد مجموعة من علماء وفقهاء العراق ا ج ء الذين كاںوا يتميزون بالعلم والمعرفة والفتيا،
وكاںوا أع ما معروفين على مستوى العالم ا س مي آںذاك ،وسںترجم لهم تبعا لسني وفاتهم.

أوﻻ ـ ـ اﻟﺸﻴﺦ أﻣﺠﺪ اﻟﺰﻫﺎوي:
هو أبو سعيد أمجد بن ا مام

سعيد مفتي بغداد بن ا مام

فيضي الزهاوي.

ولد في بغداد سںة١٣٠٠:هـ ،الموافق سںة١٨٨٢ :م ،وبها نشأ وتعلم القرآن ودرس على أبيه ،وعلى يد علماء عصره.
وحصل على شهادة البكالوريوس من كلية الحقوق بإسطںبول سںة١٩٠٦ :م.
درس العلوم الشرعية على يد شيوخ عصره الفض ء كالشيخ محمود شكري ا لوسي وعبد الوهاب الںائب وعباس
حلمي أفںدي والع مة غ م رسول هںدي.
أسںدت إليه مهام المفتي العام للعراق بعد وفاة المفتي الشيخ قاسم القيسي ،لكںه رفضها.
استقر أواخر أيامه في خدمة العلم والتعليم وكان له مجلسه الخاص في المدرسة السليماںية في جاںب الرصافة
قرب سرايا الحكومة في )القشلة( الذي يختلف إليه الكثير من العلماء وا دباء وط ب العلم.
ً
اںتخب رئيسا لمؤتمر العالم ا س مي با جماع وهو من المؤسسين لرابطة العالم ا س مي في مكة
تقلد رئاسة عدد من الجمعيات ا س مية في العراق ،أبرزها :رئاسة جمعية ا داب ا س مية مںذ تأسيها سںة
١٩٤٧م ،وجمعية التربية ا س مية مںذ تأسيسها سںة ١٩٤٩م حتى توفاه  ،ورئاسة لجمعية إںقاذ فلسطين ،ورئاسة
لجںة الجزائر إبان حرب التحرير ).(١٢
توفي الشيخ أمجد الزهاوي في يوم الجمعة ١٧/١١/١٩٦٧م ،وشيع في موكب مهيب يوم السبت الموافق ١١ / ١٨
)(١٣
١٩٦٧ /م ،ﱠ
وأم الںاس بالص ة عليه تلميذه الشيخ عبد القادر الخطيب ودفن في مقبرة الخيزران في ا عظمية
أخذ الشيخ الهيتي عںه مجموعة من الدروس الشرعية والعلمية ،وتتلمذ على يديه من خ ل حضور مجالسه
في جامع السليماںية وسط بغداد

)(١٤

ﺛﺎﻧﻴﺎ ـ ـ اﻟﺸﻴﺦ ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر اﻟﺨﻄﻴﺐ:
هو أبو محي الدين الشيخ عبد القادر بن عبد الرزاق بن صفر آغا ،رئيس عشيرة الصوالح القيسية.
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ولد في محلة الفضل ببغداد سںة ١٣١٣هـ ،الموافق سںة ١٨٩٥م ،وتعلم القرآن في صغره عںد والده ،الذي
ً
كان معلما في المدرسة الحميدية ،ثم أكمل الدراسة ا بتدائية ودخل دار المعلمين وتخرج مںها وعين معلما في
المدرسة الحيدرية ا بتدائية.
درس العلوم الشرعية في مديںة الموصل على يد علمائها ،وأجيز بالقراءات من الشيخ

أفںدي الرضواںي

وأجيز من الشيخ أحمد عبد الوهاب الجوادي.
عاد إلى بغداد ،وأكمل دراسته العلمية على يد شيوخها ،كالع مة عبد الوهاب الںائب ،والشيخ قاسم القيسي،
والشيخ أمجد الزهاوي ،والشيخ عبد الرحمن القرداغي ،والشيخ سعيد الدوري.
اختص رحمه

بعلم القراءات وإليه اںتهت مشيختها ،فكان مدرسا لعلم التجويد وفںوںه في جامع ا مام أبي

حںيفة ،وإماما وخطيبا فيه ومدرسا في مسجد الشيخ عبد القادر الكي ںي ،وله مجلس علمي في جامع السليماںية
يقصده أهل العلم والفضل ).(١٥
ً
ً
عين خطيبا في جامع ا مام ا عظم في ا عظمية سںة ١٩٢٩م ،ومدرسا في تكية البدوي ،ومدرسا في مدرسة
ً
مںورة خاتون ،ثم مدرسا في الحضرة القادرية كما جمعت له ا مامة ا ولى والخطابة في جامع ا مام ا عظم
ً
ً
ولمدة أربعين سںة ،واںتخب رئيسا لرابطة العلماء في العراق بعد الشيخ أمجد الزهاوي ،وعين مدرسا للقراءات
والتجويد في كلية الشريعة في ا عظمية.
توفي من بعد ص ة العشاء ليلة  ٢٦جمادى الثاںي سںة ١٣٨٩هـ ،الموافق  ٨أيلول ١٩٦٩م ،وأعلن ںبأ وفاته في
ّ
ا ذاعة العراقية ،وقد شيع صباح يوم الث ثاء من داره في ا عظمية إلى الحضرة القادرية َو ُص ِل َي عليه ص ة الجںازة
ّ
فيها ،ثم ںقل إلى جامع ا مام ا عظم بعد ص ة العصر في موكب مهيب ،حيث ُص ِل َي عليه مرة أخرى ص ة
الجںازة ،ودفن في مقبرة الخيزران ).(١٦
وكان الشيخ ابراهيم الهيتي ممن يقصد مجلسه في جامع السليماںية خ ل فترة وجوده في بغداد ،حيث كان
إمام وخطيب جامع خضر الياس ليںهل من علمه ومعارفه ،وقد أخذ ا جازة العلمية مںه ).(١٧
ﺛﺎﻟﺜﺎ ـ ـ اﻟﺸﻴﺦ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ اﻟﺴﺎﻣﺮاﻲﺋ:
هو الشيخ عبد العزيز بن سالم بن صںع

بن علي ،ويرجع نسبه إلى عشيرة )البوںيسان( في سامراء ،وهو من

السادة ا شراف الحسيںية.
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ولد سںة١٣٣٢ :ه _ ١٩١٤م في مديںة سامراء ،ونشأ وترعرع بها ودخل المدرسة ا بتدائية وتخرج فيها .إتجه
بعدها إلى المدرسة الدينية في سامراء َود َر َس على أكابر شيوخها ،كالشيخ الع مة أحمد بن أمين الراوي ،والشيخ
الع مة عبد الوهاب البدري ،والشيخ الع مة عبد الكريم ﱠ
الدبان.
ً
ً
بعد أن أصبح مؤه للتدريس شد رحله واتجه ںحو مديںة هيت ليعقد حلقات العلم هںاك فأصبح مدرسا للعلوم
الشرعية أول ا مر في مدرسة هيت الدينية بجامع الفاروق ،فتتلمذ على يده جمهرة مباركة من أبںاء مديںة هيت،
ً
ً
ً
ثم اںتقل إلى الفلوجة سںة١٩٤٨ :م ليدير المدرسة ا صفية الدينيةُ ،
وع ِّي َن إماما وخطيبا ومدرسا في جامع كاظم
باشا الذي بںى الجامع الكبير والمدرسة الدينية في الفلوجة.
عاد الشيخ السامرائي رحمه أواخر أيام حياته من الفلوجة إلى سامراء موطن أهله ومسقط رأسه ،بعد
َ
أن أقعده المرض وأبعده عن الفلوجة المديںة التي أحبها وعمل في مدرستها الدينية أكثر من ربع قرنَ ،وخ ﱠر َج
ً
مںها أجيا من العلماء وربى كل أهلها على التقوى والص ح ،.وتوفي في يوم ا ثںين /٩ذي العقدة١٣٩٣/ه
٣/١٢/١٩٧٣م ).(١٨
يعد الع مة عبد العزيز السامرائي ـ رحمه

تعالى من أبرز مشايخ وأساتذة الشيخ إبراهيم الهيتي ،فقد قربه

إليه واهتم به بعد أن وجد فيه علو الهمة وشغفه في طلب العلم وإخ صه في عمله وجديته في أموره كلها ،فمںحه
بعد ذلك إجازة علمية بكل المعارف والعلوم.
راﺑﻌﺎ ـ ـ اﻟﺸﻴﺦ ﻃﻪ ﻋﻠﻮان:
هو الشيخ الفاضل طه علوان بن حسين بن حبيب بن حمد بن طه بن حسب

بن ںيسان ،أحد أفراد عشيرة

البوںيسان السامرائية.
ولد في مديںة سامراء سںة١٩١٢ :م ،ونشأ بها وأكمل الدراسة ا بتدائية هںاك ،ليدخل المدرسة الدينية َو َي ْد ُر َس
العلوم الشرعية على كبار علماء سامراء أمثال الع مة المرحوم أحمد الراوي والع مة عبد الوهاب البدري ،فحصل
)(١٩

مںهم على ا جازة العلمية سںة١٩٤٩ :م
ً
عين مدرسا في المدرسة الدينية بمديںة هيت في سںة ١٩٤٩م ،ثم اںتقل إلى المدرسة الدينية في سامراء سںة
١٩٦٣م ،وقد بقي يمارس هذه المهںة إلى أن وافاه ا جل في سںة١٩٧٦ :م رحمه
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ﺧﺎﻣﺴﺎ ـ ـ اﻟﺸﻴﺦ ﻋﺒﺪ اﻟﻜﺮﻳﻢ اﻟﻤﺪرس:
ﱠ
هو الع مة الشيخ عبد الكريم بن

بن فاتح بن سليم بن مصطفى بن

الخالدي المدرس المشهور بالشيخ

عبد الكريم بيارة .ولد سںة١٣٢٣ :ه في قرية )تكية( في شمال العراق.
بدأ دراسته في ختم القرآن الكريم ودراسة بعض الكتب الدينية الصغيرة على يد الشيخ ع ء الدين بن الشيخ
ﱠ
عمر ،والع مة الشيخ عمر القره داغي وحصل مںه على ا جازة العلمية سںة ١٣٤٤هـــ.
مارس تدريس العلوم الشرعية في بيارة ل عوام ١٣٤٧هـ ــــــــ١٣٧١هـ ،ثم اںتقل إلى بغداد في سںة ١٣٧٩هـ،
ً
ً
حيث بقي إماما في الجامع ا حمدي ثم مدرسا في جامع الشيخ عبد القادر الكي ںي الذي استمر في التدريس
فيه حتى بعد تقاعده في سںة ١٣٩٣هـ ،بتكليف من السادة الںقباء الشرفاء أو د الشيخ عبد القادر الكي ںي بالبقاء
فتاء المسلمين في ا حكام الشرعية حتى توفي في سںة٢٠٠٥ :م رحمه

تعالى ).(٢٠

له مؤلفات كثيرة من الكتب والدراسات باللغتين العربية والكردية مںها )تفسير القرآن الكريم باللغة الكردية(
ويقع في سبعة أجزاء ،وكتاب )الشريعة ا س مية( باللغة الكردية وكتاب )فتاوى العلماء ا كراد الفقهية( باللغة
العربية ) ٣أجزاء( وتفسير القرآن الكريم باللغة العربية )مواهب الرحمن في تفسير القرآن( ثمان أجزاء .ومن
مؤلفاته في الںحو) :المواهب الحميدة في شرح الفريدة( للسيوطي وفي علم ال م له )الوسيلة في شرح الفضيلة(
لعبد الرحيم المولودي ،وغير ذلك كثير ) ، (٢١وقد بلغ ما له من المؤلفات العلمية ما يزيد عن ث ثين مؤلفا في
العقيدة والفقه والمںطق والںحو والصرف وكافة العلوم الشرعية واللغوية ).(٢٢
وقد تتلمذ شيخںا الهيتي على يد الع مة عبد الكريم بيارة ،فدرس عليه جملة من الكتب والمصںفات عںدما
كان إماما وخطيبا في جامع خضر الياس في بغداد.

ﺗﻼﻣﻴﺬه:
تميز الشيخ الهيتي بكثرة ط به وت ميذه ،فقد كان يتجول بين القرى وا رياف المحيطة بكل من مديںة هيت
والفلوجة ،لغرض تشجيع أهالي تلك المںاطق بتسجيل أبںائهم في المدارس الدينية ا مر الذي جعل المدارس التي
كان يديرها ويشرف عليها من أكثر المدارس الدينية ط با.
كما تميز الشيخ الهيتي في صياغته التربوية المتميزة لط به وت ميذه ،رغم ما رافق تلك الصياغة من شـدة
وضغوط في بعض ا حيان ،لكن تلك الصياغة التربوية أتت ثمارها ،وتخرج من خ لها مجموعة من الط ب
المتميزين والمتفوقين ،أصبحوا فيما بعد قادة ديںيين ،ومعلمين ںاجحين ،ودعاة متميزين ،كان لهم ا ثر الواضح
في تربية ا جيال.
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بلغ عدد الط ب الذين تتلمذوا على يديه أكثر من ث ثمائة طالب في المدارس الدينية التي عمل فيها في كل
من هيت وكبيسة والفلوجة ،وأبرز الذين تسعفںي الذاكرة بتذكرهم من ط به الذين تتلمذت معهم أو كاںوا متقدمين
عليںا في الدرس ،هم:
 ١ـ الشيخ حامد عطيوي الكبيسي ،وهو ا ن إمام وخطيب الجامع الكبير في الرطبة.
 ٢ـ الشيخ حمد عبيد بںدر الكبيسي ،وهو ا ن إمام وخطيب في كبيسة.
 ٣ـ الشيخ أحمد وطبان الجںابي ،وهو ا ن إمام وخطيب في الفلوجة.
 ٤ـ الشيخ فاضل كريںص الكبيسي ،وهو ا ن إمام وخطيب في الرطبة.
 ٥ـ الشيخ ص ح الدين عبد الستار الهيتي ،وهو ا ن إمام وخطيب جامع البغدادي ،وهو من وجهاء هيت
وعلمائها المتميزين.
 ٦ـ الشيخ الدكتور محمود مجيد الكبيسي ،وهو ا ن أستاذ الدراسات ا س مية )تخصص الفقه وأصوله(
جامعة عجمان ،ا مارات العربية المتحدة.
 ٧ـ الشيخ الدكتور أحمد رميض أحمد الهيتي ،وهو ا ن أستاذ الدراسات ا س مية )تخصص الفقه وأصوله(
الجامعة ا س مية ببغداد.
 ٨ـ ا ستاذ بشير مهدي الكبيسي ،وهو ا ن أستاذ الدراسات ا س مية )تخصص الفقه وأصوله( جامعة ا ںبار.
 ٩ـ الشيخ الدكتور عبد الرزاق رحيم الهيتي )شقيقه( وهو ا ن أستاذ في الدراسات ا س مية )تخصص الفقه
وا قتصاد ا س مي( كلية العلوم ا س مية ـ جامعة بغداد.
 ١٠ـ الشيخ الدكتور مكي حسين الكبيسي ،وهو ا ن أستاذ في الدراسات ا س مية )تخصص الحدث وعلومه(
كلية العلوم ا س مية ،جامعة بغداد.
 ١١ـ الشيخ الدكتور عمر حمدان الكبيسي ،وهو ا ن أستاذ في اللغة العربية )تخصص الںحو والصرف( جامعة
ا تحاد ،ا مارات العربية المتحدة.
 ١٢ـ الشيخ الدكتور عبد الغںي حميد الكبيسي ،وهو ا ن أستاذ في الدراسات ا س مية )تخصص الحديث
وعلومه( جامعة عجمان ،ا مارات العربية المتحدة.
 ١٣ـ الشيخ الدكتور إسماعيل عبد الرزاق حبيب الهيتي ،وهو ا ن أستاذ الدراسات ا س مية )تخصص الفقه
وأصوله( جامعة إب ـ اليمن.
 ١٤ـ الشيخ الدكتور مفلح عبد الواحد

سعيد الهيتي ،وهو ا ن أستاذ الدراسات ا س مية )تخصص الفقه

وأصوله( كلية ا مام ا عظم ،محافظة ا ںبار.
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سعيد الهيتي ،وهو ا ن أستاذ الدراسات ا س مية )تخصص الفقه

 ١٥ـ الشيخ الدكتور سليم ياسين

وأصوله( كلية ا مام ا عظم ،محافظة ا ںبار.
ياسين

 ١٦ـ الشيخ الدكتور

سعيد الهيتي ،وهو ا ن أستاذ الدراسات ا س مية )تخصص الفقه وأصوله(

كلية ا مام ا عظم ،محافظة ا ںبار.
 ١٧ـ الدكتور حاتم حمدان الشجيري ،وهو ا ن أستاذ اللغة العربية )تخصص الںحو والصرف(.
 ١٨ـ الشيخ الدكتور مشعان سعود العيساوي ،وهو ا ن أستاذ الدراسات أ س مية )تخصص التفسير وعلوم
القرآن( كلية ا مام ا عظم ،محافظة ا ںبار.
 ١٩ـ الشيخ الدكتور إسماعيل كاظم العيساوي ،وهو ا ن أستاذ الدراسات ا س مية )تخصص الفقه وأصوله(
جامعة الشارقة ،ا مارات العربية المتحدة.
 ٢٠ـ الشيخ الدكتور عبد الستار إبراهيم الهيتي )ںجله( وهو أستاذ الدراسات ا س مية )الفقه المقارن وا قتصاد
ا س مي( جامعة البحرين.
 ٢١ـ الشيخ حامد صخي الجںابي ،وهو ا ن رجل أعمال.
 ٢٢ـ الشيخ عبد الهادي حمدان الشجيري ،وهو ا ن إمام وخطيب في الفلوجة.
وقد ذكر شقيقي ا ستاذ الدكتور
السيد الوالد رحمه

ںبهان إبراهيم الهيتي في بحثه كوكبة من الط ب االذيت تتلمذوا على يد

أوصلهم إلى أكثر من أربعين طالبا ) .(٢٣والواقع أن عدد الط ب الذين درسوا على يديه

كثر ،لكن الذاكرة لم تسعفںي بإدراج سوى هذه ا سماء ،وأعتذر ممن لم يرد ذكره هںا ،وعسى أن ںتمكن من
ا شارة إليه حقا

ﺟﺮأﺗﻪ ﻲﻓ اﻟﺤﻖ:
إن من مميزات هذه الشريعة أن تكفل

بحفظها ،ومن بين حلقات الحفظ لها أن هيأ لها من العلماء والدعاة

من يقوم بالذود عںها والدفاع عن هيبتها ،ولقد كان الشيخ إبراهيم الهيتي من أولئك الرجال الذين ںذروا أںفسهم
لهذه المهمة ،وجںدوا حياتهم للدفاع عںها والذب عن حياضها ،وأذكر أںںي كںت معه في يوم من ا يام في مراجعة
لرئاسة ديوان ا وقاف ،وعںد دخولںا إلى ديوان ا وقاف أبلغںا موظف ا ستع مات بأںه يمںع المراجعة إلى الدائرة
قبل الساعة العاشرة بأمر رئيس الديوان ـ وكان رئيس الديوان وقتها ںافع قاسم رحمه

ـ فسأله عن السبب ،فقال

أعرف السبب لكںي بلغت بهذا ا مر ،فما كان مںه إ أن أسرع إلى دائرة البريد الخاص برئيس الجمهورية ـ
أحمد حسن البكر ـ وكتب له برقية قال فيها بالحرف الواحد )كل موظفي الدولة يتمتعون بحرية مراجعة دوائرهم
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فترة الدوام الرسمي إ ا ئمة والخطباء في دائرة ا وقاف ،أدري ،هل في العلماء سم قاتل يخشى مںه رئيس
الديوان أن يعدي الموظفين ؟ أم أن هںاك أسبابا أخرى ںعلمها( وأرسلها إلى رئيس الجمهورية بتوقيعه ولم تمض
سوى ث ثة أيام حتى وصلت رسالة من ديوان الرئاسة تلغي ا مر الصادر من ا وقاف بمںع المراجعة ،وإتاحة
الفرصة ل ئمة والخطباء بالدخول إلى دائرة ا وقاف في أي وقت يريدون أسوة ببقية موظفي الدولة.
وفي إحدى المرات قدمت معه إلى رئاسة ديوان ا وقاف ،وعںد دخولںا إلى مديرية المساجد وجدںا رئيس
الديوان هںاك في جولة تفقدية ،فسأله الشيخ الهيتي عن معاملة الكشف الهںدسي لمسجد عثمان بن عفان في
هيت ،فما كان من رئيس الديوان إ أن قام بحركة استهزائية بهلواںية ،حيث أدخل يده في جيبه وأخرج علبة
السجائر مںه وقال :توجد في جيبي سوى هذه العلبة ،فاںتفض الشيخ الهيتي غضبا وقال له :أتهزأ بي ،ألم تسمع
قول الشاعر:
إن الملوك ليحكمون على الورى **** وعلى الملوك لتـحكم العلماء
ألم تسمع قول ا مام الشافعي:
َ
علي ثياب لو تباع جميعها ***** بفلس لكان الفلس مںها أكثرا
وفيهن روح لو تقاس بںصفها ***** ںفوس الورى كاںت أعز وأكبرا
كان رحمه

تعالى يردد على الدوام )ںعم ا مراء على أبواب العلماء ،وبئس العلماء على أبواب ا مراء(

وأذكر أںه عںدما سجںت مرة في مديرية ا من لعدة أيام على خلفية إلقاء محاضرة في أحد مساجد الفلوجة ،وبعد
إط ق سراحي استقبلںي عںد البيت وكان جمع من ا حباب وا خوة يستقبلوںي معه ،فأخذوا يوصوںي بالهدوء
مستقب وعدم التصادم مع السلطة خوفا من بطشهم ،فقال لهم :أںا فخور بهذا السجن ،هذه مهمة العلماء والدعاة،
ثم وجه ال م لي فقال :إذا لم تسجن ولم تتحمل الصعاب فأںت لست بعالم و داعية.

اﻋﺘﻘﺎﻟﻪ وﺻــﺒﺮه:
لم يدم المقام بالشيخ الهيتي طوي في مديںة الفلوجة ،إذ تكالبت عليه قوى الشر ليعتقلوه في ليلة دهماء من ربيع
عام  ١٩٧٣ليودعوه إحدى زںزاںات " قصر الںهاية " وهو السجن الذي أنشيء ليكون ںهاية لكل من يقف بوجه الظلم
والطغيان لينتهي ا مر بإصدار حكم ا عدام عليه.
ولكن أبںاء الفلوجة ا ماجد ثارت ثائرتهم وارتفعت حميتهم ا يماںية ليقفوا وقفة رجل واحد مطالبين با فراج
عن شيخهم المجاهد ،وتحت ضغط تلك المواقف تم التراجع عن قرار ا عدام ليحيلوه ثاںية إلى محكمة الثورة "
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ثكںة ا حكام العرفية " لتصدر عليه حكما بالسجن مدة ث ث سںوات قضاها داخل السجن مهتما بالدعوة والتوجيه
والتربية لينشأ داخل معتقله مدرسة تضم مجموعة من ط ب العلم المؤمںين الصادقين.
وبعد خروجه من السجن كان قد صدر عليه أمر بعزله من وظائف الدولة جميعها وعدم السماح له بممارسة
أي عمل حكومي أو تعليمي ،فتوجه مضطرا إلى العمل التجاري من أجل توفير لقمة العيش له ولعياله ،فكان
أن ابتدأ عمله التجاري في هيت ،ثم تاقت ںفسه ثاںية إلى الفلوجة بعدما لقي من أهلها ا حترام والتقدير فاںتقل
إليها ثاںية في رحلة طلب الرزق هذه المرة ،وبعد أن وفقه

تعالى قامة مشروع صںاعي فيها يدر عليه مكسبا

ماديا مقبو رفضت ںفسه ا بية وهمته العلمية العالية إ أن يعود إلى العلم والمعرفة والثقافة ،فأخذ يعقد جلسات
العلم والتدريس في جامع الفلوجة الكبير لعدد من ط ب العلم المتميزين والمهتمين بالدراسة الموسوعية ،حتى
تخرج على يديه ںخبة طيبة من العلماء يمںحهم في ںهاية مطاف الدراسة ا جازة العلمية التي حصل عليها عن
طريق مشايخه )عبد العزيز السامرائي وعبد القادر الخطيب وعبد الكريم المدرس( وكںت قد شرفت بنيل ا جازة
العلمية مںه بعد دراستي على يديه عددا من كتب العلم الشرعي ،وبقي على هذه الحال حتى وافته المںية في
يوم الجمعة  ٣٠شوال  ١٤٠٤هـ الموافق  ٢٧تموز ١٩٨٤م ،وشيعه أبںاء الفلوجة ا وفياء من مدينتهم إلى مديںة هيت
ليدفن هںاك في تشييع مهيب خصص فيه علماء محافظة ا ںبار خطبة تلك الجمعة الحزيںة للحديث عںه وعن
مآثره وعلمه ،فرحمه

وأجزل له الثواب.

ورﻋﻪ وﺗﻘﻮاه:
لقد كان الشيخ إبراهيم الهيتي كما عرفته مثا ل ستقامة على الحق وعدم المداهںة فيه ،وكاںت خطبه يوم الجمعة
عبارة عن محاضرة أكاديمية تعتمد الوحدة الموضوعية والفكر الںير والدليل الصحيح ،وهو إلى جاںب ذلك كله
يفوته تحفيز الهمم وشحذ الطاقات من أجل ںصرة الدين والدفاع عن مبادئه .وفي هذا يقول الشيخ ا ستاذ الدكتور
لومة ئم ،وكان يقف إلى جاںب الحق حيث

عبد الرزاق السعدي :كان صريحا في قول الحق ،يخاف في
ّ ْ
ُ
ونشر الفضيلة إلى أن يںال من المصاعب
كان ،وله في ذلك مواقف مشهودة ،وقد ج ﱠرت صرامته في قول الحق ِ
ٌ
والمتاعب الدںيوية شيئا كثيرا ،فقد سجںه الظالمون وعذبه الفاسقون وأبعدوه عن عمله العلمي ،و عيب في ذلك
فهو شرف كبير سبقه إليه ِخيرة العلماء السالفين أمثال أبي حںيفة الںعمان وأحمد بن حںبل وغيرهما كثير ).(٢٤
كان رحمه

تعالى تقيا ورعا يخاف

تعالى ويعمل من أجل مرضاته ،ودائما ما كان يطيل القراءة في ص ة

الفجر ويجهش بالبكاء أثںاء ص ته ،ويكثر من قراءة أواخر سورة الزمر ويبدؤها بقوله تعالى ))قل يا عبادي الذين
أسرفوا على أںفسهم تقںطوا من رحمة
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معها كثيرا وهو يتلوها في ص ته ،وخاصة ص ة الفجر .وقد كان يحفظ كثيرا من كتاب
بصوت جميل مؤثر ،وكم أديںا الص ة خلفه جماعة بتدبر وخشوع .

المجيد متقںا قراءته

)(٢٥

وﻓــﺎﺗﻪ:
وبعد هذه الرحلة الحافلة بالعلم والتقى والتربية والتوجيه ،فقد وافته المںية صباح يوم الجمعة  ٣٠شوال  ١٤٠٤هـ
الموافق  ٢٧تموز ١٩٨٤م .وإذا كاںت خاتمة كل إنسان في هذا الكون الموت والرحيل عن الدںيا الفاںية ،فإںںا
نشهد أمام

تعالى أںه قد أدى ا ماںة وںهض بالمهمة الشرعية طوال فترة حياته ،أما بعد وفاته ورحيله فنشهد أن

العراق وخاصة محافظة ا ںبار وط به وصحبه وإخواںه قد فقدوا برحيله عالما رباںيا موسوعيا ،وفقيها مرںا مؤص
لفتواه معتمدا الدليل والحجة ،ومعلما حاںيا ،ومربيا حازما ،فرحمه

وجزاه عن ديںه وأمته خير الجزاء ،وأجزل

له العطاء ،وأدخله فسيح جںاته مع الںبيين والصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقا.

اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻲﻧ
ﺟﻬﻮده اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ واﻟﺪﻋﻮﻳﺔ ﻲﻓ اﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻵﺻﻔﻴﺔ
اﻟﻮﻋﻆ واﻹرﺷﺎد واﻟﺘﻮﺟﻴﻪ:
كان لدروس الوعظ والتوجيه وخاصة الدروس الرمضاںية طعم خاص عںد الشيخ إبراهيم الهيتي ،وبقدر ما كاںت
تلك الدروس الرمضاںية مملة وثقيلة على الكثيرين بسبب تكرار مواضيعها ورتابة أسلوبها من قبل الوعاظ ،إ أںه
كان يصوغها صياغة خاصة ويختار من الموضوعات الحيوية والمهمة ما يجعل الحضور فيها يقارب حضور الجمعة
أو أقل مںها بقليل ،معتمدا في ذلك ا سلوب التربوي التوجيهي ومؤيدا ما يقوله بمواقف السلف الصالح من
الصحابة والتابعين وفقهاء ا مة خاتما درسه الوعظي في كل يوم بقصة من قصص الصالحين ،وبقولته المشهورة:
ولںختم درسںا بقصة من قصص الصالحين فإن بذكرهم تںزل الرحمة.
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اﻹﻓﺘﺎء اﻟﻔﻘﻬﻲ:
كان الشيخ الهيتي مرجعا للفتيا في القضايا الملحة ،ولعل أبرزها قضايا الط ق التي تعد من القضايا المهمة ،والتي
يتحرج كثير من الفقهاء في ا فتاء فيها أو البحث عن حلول لبعض م بساتها.
أما الفرائض والمواريث الشرعية ،فكان الشيخ الهيتي ممن يشار إليه بالبںان في هذا الجاںب ،فحيث تكون
هںاك مسألة معضلة وصعبة يقدر عليها ا خرون يتم تحويلها إليه لتقسيمها وحلها ،وقد شهدت كثيرا من تلك
المسائل المعضلة التي تم تحويلها من قبل العلماء إليه في تلك الفترة ،فيعكف على حلها وتوزيعها بدقة وإخ ص.
ً
ً
تصدى الشيخ للتدريس والفتوى مع وجود من يكبره سںا ويسبقه للعلم طلبا .وقد ذكر لي ط به الذين التقيت
ُ
بهم أںه كان ُي َع ﱠول عليه في الفتوى وحل مسائل الفرائض ،حيث كاںت تںهال عليه المسائل التي تستعصى على
ً
غيره ليجد الحل المںاسب لها خصوصا ما يتعلق بمسائل ا حوال الشخصية من ںكاح وط ق ومواريث.
يذكر لي الدكتور )سليم ياسين
ً
الحكم ورعا وتقوى.

الهيتي( أحد ط به فيقول :إںه كان يتثبت في الفتوى و يتسرع في إعطاء

ويقول الشيخ )فاضل كريںص الكبيسي( أحد ط به " :كان الشيخ إبراهيم ممن ُي َعت َم ُد عليه في الفتوى؛ ذلك
ںه من أهل التقوى والورع والخوف من عز وجل ،ثم يںقل الشيخ فاضل شهادة من اثںين من أقراںه وهما
ً
الشيخ )خليل الفياض( والشيخ )يحيى حمد الفياض( حيث يقول :كثيرا ما كںا نسمع مںهما ومن غيرهما :إن
شيخںا الهيتي من العلماء الذين ُي َعت ﱡد بعلمهم ُوي َعت َم ُد على فتواهم ....ثم يضيف قائ " :عںدما جاء أهل الفلوجة
ً
إلى الشيخ عبد العزيز السامرائي أثںاء مرضه ،طلبوا مںه أن يختار بدي عںه في جامع الفلوجة الكبير والمدرسة
ً
الدينية هںاك ،قال لهم " سأںتدب لهذه المهمة رج من ط بي هو من الكفاءة والتمكن ،والمؤتمن على أدائها"،
فاختار الشيخ إبراهيم الهيتي.
ومع ذلك كله فإںه لم يسعفںي أحد من ط به بالفتاوى التي كان يمتاز بها شيخںا الهيتي ،إ أن ا ستاذ )حمدان
عواد

الكبيسي( أحد ت ميذه أخبرںي أںه كان يتثبت فتاواه ويتورع في إصدار الحكم الشرعي فيها ،وهو يحفظ

عںه إجابتين لسؤالين هما:
ا ول :أن السائل كان يريد الزواج من فتاة أرضعتها أمه ،فأجابه شيخںا وبين له الحكم الشرعي ،إ أن
السائل لم يقتںع بأن رضاع الفتاة من أمه يحرم عليه الزواج مںها ،فما كان من الشيخ إبراهيم إ وكتب ا جابة
ً
بورقة وبخط يده وأعطاها للسائل توكيدا وإبر ًاء لذمته أمام عز وجل.
الثاںي :يتعلق برجل خالع زوجته على مبلغ من المال أو على شيء آخر ،فأراد أن يثبت هذا الحق بمشاهدته أو
مشاهدة أحد ط به ،فأرسل من يںوب عںه لتثبيت هذا الخلع وصحة وصول المال المتخالع عليه إلى صاحبته ).(٢٦
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ومهما يكن من أمر فإن الشيخ إبراهيم الهيتي كان يعد من العلماء المجيدين والمتميزين في علوم ا لة والفقه
والعقيدة ،وكان مبرزا في علم الميراث وفتاوى الط ق ،يقصده المستفتون من كافة أںحاء العراق للوقوف على
الحكم الشرعي في مسائل الط ق وتوزيع الميراث ،وهو إلى جاںب ذلك كله كان متواضعا يتعامل مع الجميع
بروح المسؤولية ،ولذلك أحبه أهل مدينته وأبںاء قومه وتعاملوا معه ببساطة وعفوية كبيرة.

ﻃﺮﻳﻘﺘﻪ ﻲﻓ اﻟﺘﺪرﻳﺲ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻤﻮﺳﻮﻋﻲ:
لم يخرج الشيخ إبراهيم الهيتي عن مںهج مشايخه في طريقة تدريسه للط ب ،حيث روى لي كل من التقيت به
من ط به أںه كان يقول لهم أن أںفع طريقة لفهم العلوم الشرعية وأفضلها هي ما كان يسير عليها شيخه الذي يعد
من أبرز مشايخه وهو )الشيخ عبد العزيز سالم السامرائي(
فهو إلى جاںب تدريسه لتلك العلوم فإںه يخلو ذلك التدريس من شدة على الت ميذ ربما تؤدي به هذه الشدة
إلى زجر الطالب وتأںيبه ليكون حريصا على هذا العلم مجدا في حفظه.
وقد اعتمد الشيخ الهيتي مںهج شيخه )الشيخ عبد العزيز السامرائي( حيث ذكر الدكتور خالد الصالح جملة
من ا مور تتعلق بالمںهجية مںها

)(٢٧

 ١ـــــــ للمدرسة ــــــــ يقصد بها مدرسة الشيخ عبد العزيز ــــــــ أسلوب جيد في التدرج بحيث ينتقل الطالب
من مرحلة إلى أخرى بيسر وسهولة ،فعلى سبيل المثال عںد الدراسة يقرأ الطالب في الصرف جداول ا مثلة التي
هي من ترتيب الشيخ ںفسه ،وفي الفقه متن الغاية والتقريب بي شجاع وعليها تعليقات وتفسير الغريب من
الكلمات للشيخ ںفسه.
 ٢ــــــــ ينتقل الطالب بعد إتقاںه لما مضى إلى قراءة البںاء في الصرف ومتن القطر في الںحو والعمدة في الفقه
الشافعي ...وهكذا إلى أن يصل الطالب في قراءته إلى موضوعات أخرى من المںطق وأصول الفقه وعلم ال م
والحديث والتفسير وغيرها من العلوم.
هذه هي الطريقة التي كان ينتهجها شيخںا الهيتي في تدرجه لحفظ وفهم جميع العلوم التي كان يلقيها على
ً
ً
ت ميذه ،كما ذكر ذلك عدد من ط به وت ميذه ،وأضافوا :إن مںهجه كان مںهجا إلقائيا حيث يقوم بشرح المتون
أي ﱡ
وتوضيح عباراتها والغور في التعلي ت .وكان يعطي طلبته فرصة للمںاقشة والحوار العلمي ،ولم يصدر مںه ﱡ
تشں ٍج
أو اںفعا ت أثںاء التدريس كما يحصل عںد بعض شيوخ المدارس الدينية.
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لقد كان الشيخ الهيتي يعتمد في تدريسه المںهج التحليلي والدراسة الموسوعية ،حيث يطلب مںا قراءة الںص
ثم يقوم بشرحه وتحليله من كافة جواںبه ،فيتعرض إلى الجاںب الںحوي والمںطقي والعقلي ،ثم يقوم بتوجيه ا سئلة
إلى الط ب ليتأكد من استيعابهم للمادة العلمية التي تمت دراستها.
وبالجملة فقد كان مںهجه مںهجا متكام من حيث التدريس والتربية والتوجيه ،وكاںت طبيعة الدراسة عںده
موسوعية تكاملية.
تعالى لط به وت مذته فهي عبارة عن جملة من أمهات الكتب ،حيث أن

أما العلوم التي كان يدرسها رحمه
ً
الطالب إذا ما أتقںها جامعا لكل أصںاف الفںون والمعارف الشرعية واللغوية ).(٢٨

ﺟﻬﻮده ﻲﻓ ﺑﻨﺎء اﻟﻤﺴﺎﺟﺪ واﻟﻤﺪارس اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ:
لعل أبرز ما يميز الشيخ الهيتي رحمه

أںه كان مهتما اهتماما كبيرا بتشييد المساجد والمدارس الدينية ،ںه

يعتبر أن المسجد هو المكان الذي تبںى فيه الشخصية السليمة ،من خ ل نشر القيم ا س مية ،وغرس ا داب
وا خ ق الحميدة ،وإبراز سمو ا نسان وكرامته ،وتقويم سلوكه ،وإشعاره با من والطمأںيںة الںفسية والروحية ،كما
أںه يعتبر المدرسة الدينية الرافد ا ساسي لبںاء ا نسان وتكويںه الشرعي ،وبںاء على ذلك ركز جل اهتماماته لبںاء
المساجد ورعاية المدارس الدينية ،ومن أبرز جهوده في هذا المجال ما يلي:
 ١ـ ﺟﺎﻣﻊ وﻣﺪرﺳﺔ ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ ﻋﻔﺎن ﻲﻓ ﻫﻴﺖ:
بعد أن أتم الشيخ الهيتي دراسته الشرعية في كل من الفلوجة وبغداد ،قرر ا ںتقال إلى مدينته )هيت( ليعيد إليها
وإلى أهلها جزء من الدين الذي عليهم في ذمته ،فقام بإعادة افتتاح المدرسة الدينية التي تم إغ قها بعد اںتقال
شيخه عبد العزيز السامرائي إلى الفلوجة ،وبعد ما يقرب من عشر سںوات تم إعادة افتتاح المدرسة الدينية في
جامع الفاروق في هيت ،وبعد زيادة عدد الط ب المسجلين في تلك المدرسة ضاق المسجد بهم ،فكان بد من
البحث عن مكان أكثر سعة حتواء ا عداد الكبيرة التي بدأت تفد على المدرسة ،ومن هںا قرر إنشاء وتشييد
مدرسة عثمان بن عفان الدينية في هيت على مساحة  ١٢ألف متر مربع ،وبجاںبها جامع عثمان بن عفان في
هيت الذي يزال شاهدا على جهوده المباركة في هذا الصرح العلمي الشرعي ،إذ هو يحتضن إلى اليوم المدرسة
الدينية في هيت.
كان الشيخ إبراهيم الهيتي قد باشر مںذ عام  ١٩٦٥ببںاء هذا الجامع وتلك المدرسة في هيت الذي

يزال

شاهدا على جهده ،وقد جںد ںفسه ووقته لذلك ،فسافر إلى الكويت أكثر من مرة لجمع التبرعات لبںاء هذا
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المشروع العلمي ،وبعد أن تحقق حلمه في اكتمال بںاء الجامع والمدرسة تم اںتقاله إليها ليقيم المدرسة الدينية
في هيت وليكون مديرا لها مںذ عام  ١٩٦٧إلى العام ١٩٧٢م.
 ٢ـ ﺟﺎﻣﻊ اﻟﺒﻐﺪادي:
ومتابعة لجهوده في إنشاء المساجد والجوامع باشر بتشييد جامع البغدادي ،وهي قرية تبعد مسافة  ٣٠كم غربا،
في وسط الطريق بين هيت وحديثة ،وقد رشح مامته الشيخ ص ح الدين عبد الستار الهيتي ،و يزال الجامع
قائما إلى اليوم.
 ٣ـ ﺟﺎﻣﻊ ﻣﺼﺨﻦ:
وهي قرية تقع غرب مديںة هيت ،ومطلة على ںهر الفرات )بين الشارع العام وبين ںهر الفرات( و يزال المسجد
قائما إلى اليوم.
 ٤ـ ﻣﺴﺠﺪ اﻟﺒﻮ ﺳﻮدة:
وهي قرية تقع شرق مديںة هيت على مسافة  ٢٠كم بين هيت والرمادي ،و يزال المسجد قائما إلى اليوم.
 ٥ـ ﻣﺴﺠﺪ اﻟﺒﻮﻃﻴﺒﺎن:
وهو مسجد في قرية البوطيبان التي تقع شرق مديںة هيت ،على مسافة  ٣٠كم بين هيت والرمادي ،و يزال
المسجد قائما إلى اليوم
 ٦ـ ﻣﺴﺠﺪ اﻟﺠﺒﻴﻬﺔ:
وهي قرية تقع في الجںوب الغربي لمديںة هيت على مسافة  ٤٠كم ،بين مديںة هيت والرطبة ،وقد تم تأسيس
المسجد على يد الشيخ الهيتي ،ولكںه لم يكمل إنشاؤه إ بعد  ١٥سںة تقريبا من تأسيه ،و يزال المسجد قائما
إلى اليوم.
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 ٧ـ ﻣﺴﺠﺪ اﻟﺒﻮ ﻓﺰع ﺷﻨﺘﻴﺮ:
وهي قرية تقع جںوب شرقي مديںة الفلوجة بالقرب من خان ضاري ،وهي إحدى قرى قبيلة زوبع العربية ،و
يزال المسجد قائما إلى اليوم.
 ٨ـ ﻣﺴﺠﺪ اﻟﺠﻨﺎﺑﻴﻴﻦ:
وقد أنشئ هذا المسجد في إحدى قرى قبيلة الجںابيين العربية ،ويقع شرق مديںة الفلوجة ،على مسافة  ٨٠كم من
الفلوجة ،و يزال المسجد قائما إلى اليوم.

أﻣﺎ ﺟﻬﻮده ﻲﻓ رﻋﺎﻳﺔ اﻟﻤﺪارس اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ،ﻓﻬﻲ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
 ١ـ اﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﻲﻓ ﻛﺒﻴﺴﺔ:
بعد وفاة أخيه وزميله في الدراسة وصديقه العزيز الشيخ عبد الستار م طه الكبيسي الذي كان قد افتتح المدرسة
الدينية في مديںة كبيسة ،طلب مںه أهالي كبيسة ووجهاؤها أن يقوم با شراف على تلك المدرسة باعتباره أقرب
الںاس إلى توجهات مؤسسها ،وكان قد وافق على ذلك رغبة مںه في القيام بالمهمة الشرعية ووفاء مںه خيه
وصديقه الحميم الشيخ عبد الستار الم طه رحمه

الذي كان من الوفاء له أن أسمى ںجله البكر على اسمه

تخليدا لذكراه ،فكان يقضي ث ثة أيام في مديںة كبيسة وأربعة أيام من ا سبوع في مديںة هيت دارة المدرستين
وا شراف عليهما ،واستمر الحال معه على ذلك ما يزيد على العام حتى قدم إلى المدرسة الدينية في كبيسة رجل
فاضل وعالم جليل هو الشيخ

البيلساںي الكردي ا صل من شمال العراق ليكون مديرا للمدرسة ومشرفا عليها

 ٢ـ اﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﻲﻓ اﻟﻔﻠﻮﺟﺔ:
في العام ١٩٧٢م كان قد حل المرض العضال بشيخه عبد العزيز السامرائي فقرر العودة إلى سامراء ليكون بين
أهله وأبںاء عمومته في أيام حياته ا خيرة ،وكان أهل الفلوجة قد رفضوا رحيله مںها ليبقى مشرفا ومديرا للمدرسة
الدينية فيها ،فقال لهم :سأںتدب لكم من ط بي من هو الكفء والمتمكن والمؤتمن على إدارتها ،بحيث يكون
وجوده بيںكم كوجودي بيںكم ،وكان قد وقع اختياره على الشيخ إبراهيم الهيتي ليخلفه في إدارة المدرسة العريقة
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والتدريس فيها وليتسلم مهمة ا مامة والخطابة والتوجيه والدعوة والتربية خلفا لشيخه الجليل الذي شرفه بهذه
المهمة الكبيرة واختصه فيها من بين جميع ت ميذه وط به.

ﺟﻬﻮده اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ورﻋﺎﻳﺘﻪ ﻟﻄﻼب اﻟﻌﻠﻢ اﻟﺸﺮﻋﻲ:
تميز الشيخ الهيتي بمكاںة اجتماعية مرموقة ،فكان المرجع الديںي وا جتماعي في كل من مديںة هيت والفلوجة،
وكان يمشي في حاجة أهل تلك المديںتين ،ويقدم ما يستطيع من خدمة ويدافع عن حقوقهم ،ا مر الذي جعله
يصطدم مع ا جهزة الحكومية في أكثر من مںاسبة.
كما تميز الشيخ الهيتي بالمشاركة في حل الںزاعات والخ فات التي تحصل بين ا هالي وبعض القبائل
والعشائر القاطںة في هيت والفلوجة.
كان مشغو بمتابعة المحتاجين والمعوزين ،ولذلك اںتمى إلى عدد من الجمعيات الخيرية لتحقيق هذا
الهدف ،مںها :جمعية البر وا حسان في هيت ،وجمعية ا داب ا س مية ،وجمعية التربية ا س مية.
ومما يمتاز به الشيخ إبراهيم الهيتي رحلته الحافلة بوجوه الخير ومساعدة الفقراء وصلة الرحم ،فقد عرفت بعد
وفاته أںه كان يخصص رواتب شهرية على مدار العام لمجموعة من العوائل المتعففة ،وأغلبهم من ذوي ا رحام
وط ب العلم ،وكان يحرص على أن تكون تلك المساعدات سرا بيںه وبين ربه كما أخبرںي بذلك أصحاب الشأن
من العوائل التي كاںت مںتفعة من تلك الصدقات والعطايا.
يقول الشيخ عبد المںعم الفياض إمام وخطيب جامع الفرقان في الفلوجة :كان لي الشرف أن تتلمذت على
يده مدة قصيرة بدروس خارجية بعد الدوام الرسمي فكان مجلسه العلمي مباركا يمل يشد المتلقي ںحوه بأسلوبه
الشيق وقد حضيت مںه با هتمام والرعاية كرعاية الوالد لولده مما جعله ينتدبںي لتوزيع الصدقات والزكاة بالںيابة
عںه لمستحقيها وذلك مںذ بداية الثماںيںات والى أن توفاه

شهيدا وكان يوصيںي خاصة وخصوصا بطلبة

العلم الشرعي الشريف الذين كاںوا يدروسون العلم الشريف آںذاك في المدرسة ا صيفية في جامع الفلوجة
الكبير وكان يأمرںي بان أبوح بهذا ا مر حد وكان يعطي عطاء سخيا حدود له ).(٢٩

اﻟﻤﻨﻬﺞ اﻟﻔﻜﺮي وﻋﻼﻗﺘﻪ ﺑﺎﻟﺠﻤﻌﻴﺎت واﻷﺣﺰاب اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ:
أما المںهج الفكري للشيخ الوالد رحمه

فكان مںهج الفقهاء الوسطي الذي لم يتعصب فيه لمدرسة على حساب

مدرسة أخرى ولم يتحزب فيه لمںهج على حساب مںهج آخر ،حيث كان يرى أن جميع تلك المدارس والمںاهج
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تسعى للوصول إلى هدف واحد وهو تطبيق الشريعة وتںفيذ أحكامها ،ولذلك اهتم بالفقه والفتيا وبںاء المدارس
الدينية وحث الط ب والشباب على ا لتحاق بها.
أما ع قته با حزاب الدينية فكان يرى أن الفقيه ينبغي أن يكون بعيدا عن ا حزاب والتوجهات السياسية.
حرص مںذ بداية حياته العلمية والدعوية على ا ںتساب إلى الجمعيات والمؤسسات الخيرية والعلمية ،فقد
كان عںصرا فاع في رابطة علماء العراق ،وعضوا في الهيئة ا دارية فيها طوال فترة اںتسابه إليها ،وقد ساهم من
خ ل ذلك في بںاء المساجد في القرى المحيطة بكل من مديںة هيت ومديںة الفلوجة ،وكم كںت أذكر تلك
الرح ت ا يماںية التي كںت أرافقه فيها لتخطيط المساجد وتحديد جهة القبلة ،وحث أبںاء المںاطق على جمع
ا موال لها ،أمثال مساجد مصخن والبغدادي والمحمدي وأبو طيبان والزوية وتل أسود وغيرها من القرى القريبة
من هيت ،ومساجد العامرية والبو هوى والبو صالح والشهابي وجرف الصخر وغيرها من المساجد التي بدأ العمل
فيها أو ساهم في إتمامها وإكمال بںائها.

اﻟﻤﺆﻟﻔﺎت واﻟﻤﺨﻄﻮﻃﺎت اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ:
تعالى بعض المؤلفات )مخطوطات( التي تمثل مںاهج دراسية بعلوم وفںون متںوعة،

كاںت للشيخ الوالد رحمه

وقد عثرت في مكتبته الشخصية على بعض تلك المخطوطات ،ومںها:
 ١ـ ـ ﺷﺮح رﺳﺎﻟﺔ ﻲﻓ اﻟﻌﻘﻴﺪة:
جاء في بدايتها " بسم

الرحمن الرحيم ،الفلوجة ،الجامع الكبير ،المدرسة العلمية في الفلوجة "

ثم ذكر أن " مؤلفها سراج الدين علي عثمان ا وشي نسبة إلى أوش من ب د فرغاںة من ممالك ما وراء الںهر".
ثم أخذ يفسر كل كلمة على حدة ويبين معاںيها بصيغة تغںي القاريء عن الرجوع إلى الكتب اللغوية
وا صط حية في علم العقائد.
وهو في أثںاء شرحه يستدل على تلك المعلومات بأدلة من القرآن الكريم أو من السںة الںبوية أو من أقوال
العلماء ويزين شرحه وتعليقه برسومات وجداول توضيحية إذا ما احتاج ا مر إلى ذلك.
ثم يختم هذه التعليقات بدعاء فيقول" :وصلى على سيدںا وعلى آله وأصحابه والتابعين إلى يوم الدين،
ً
والحمد رب العالمين ،اللهم أحسن خاتمتںا ووفقںا للفهم والعلم واجعلها سلما لما بعدها من العلوم ،آمين
والحمد

رب العالمين".
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كتب هذا الشرح بخط اليد للشيخ الوالد رحمه

تعالى ،ويتكون من تسع وعشرين صفحة في كل صفحة

ثماںية عشر سطرا تقريبا.
)صور للصفحات ا ولى للمخطوط(

 ٢ـ ـ رﺳﺎﻟﺔ ﻲﻓ ﻓﻦ اﻟﺨﻄﺎﺑﺔ:
بدأ في هذه الرسالة بمقدمة جاء فيها "بسم

الرحمن الرحيم ــــ فن الخطابة ــــــ الحمد الذي علم ا نسان ما

لم يعلم ،والص ة والس م على من أوتي جوامع الكلم وعلى آله وصحبه الذين حازوا السبق وصاروا سادات ا مم.
وبعد :فإن

تعالى يمن على من يشاء بما يشاء إںه على كل شيء قدير ،وإن مما امتن

به على عباده

ںعمة الںطق باللسان والبيان .قال تعالى )الرحمن علم القرآن خلق ا نسان علمه البيان( وفاز بها أقوام يشار إليهم
بالبںان".
احتوت هذه الرسالة المحاور ا تية )تعريف الخطابة وقيمتها وسبب دراستها ،ومعںى الخطيب وصفاته وشروط
الخطيب الںاجح( ولم ںجد مںها سوى أربع صفحات ،وهي بخط يده رحمه
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اﻟﻌﺮوض واﻟﻘﻮاﻲﻓ:
 ٣ـ ـ رﺳﺎﻟﺔ ﻲﻓ ﻓﻨﻲ َ
وهي رسالة تتضمن علمي العروض والقوافي ،ذكر في أول صفحة مںه" :بعوںك اللهم يامعين يافاتح أقفال القلوب،
ثم ذكر اسمه فقالّ " :فںا العروض والقوافي".
ثم شرع في مقدمة موجزة قال فيها" :بسم

الرحمن الرحيم ،أحمد

الحكيم ،وأصلي وأسلم على سيدںا

المصطفى الكريم وعلى آله وصحبه والتابعين له بإحسان إلى يوم العذاب والںعيم ،وبعد :فقد أردںا أن ںذكر
جملة من ﱠفںي العروض والقوافي ،ورتبته على مقدمة ﱠ
وفںين وخاتمة ،فںقول با ا ستعاںة والتوفيق".
ً
ً
وواضحا ،ﱠ
زيںها بجداول جميلة الخط تشد قارءها.
تضمںت الرسالة ترتيبا لبحور الشعر دقيقا
تقع في خمس وث ثين صفحة ،وهي بخط يده رحمه

تعالى ،وقد أرخ تاريخ تأليفها على الصفحة ا ولى

وهو/٢٥ :ربيع ا ول١٣٧٥/هـ .وفيما يأتي صور الصفحات ا ولى الرسالة.
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اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻟﺚ
ﺷﻬﺎدات اﻟﻤﻌﺎﺻﺮﻳﻦ ﻣﻦ أﻗﺮاﻧﻪ وﻃﻼﺑﻪ ﻲﻓ ﺣﻘﻪ
كان للشيخ الهيتي ع قات طيبة مع المثقفين والوجهاء من أبںاء مدينته ،وقد حفظوا له عددا من المواقف الطيبة
من حيث حسن الخلق ،وطيب المعاملة ،وصدق المواقف ،وكان لںا جملة من اللقاءات مع من عاصره من أقراںه
قدموا هذه الشهادات فيه ،وكما يأتي:

 ١ـ ـ ـ اﻟﺸﻴﺦ اﻟﻤﺮﻲﺑ ﻣﺤﻤﺪ أﺣﻤﺪ اﻟﻨﺒﻬﺎن:
عالم ومربي من سوريا من مديںة حلب ،وأحد العلماء العاملين والرجال الصالحين قال عن الشيخ إبراهيم الهيتي
ً
)الشيخ إبراهيم ّ
كںيف ،ملئ علما ،الشيخ إبراهيم رجل ،يتںازل ،ںزيه يرتشي( ولما طلب مںه الشيخ عبد
العزيز السامرائي القدوم إلى الفلوجة ليكون خليفة له على المدرسة الدينية فيها تردد أول ا مر ،فلما سمع الشيخ
الںبهان بتردده أرسل إليه رسالة مع أحد إخواںه )إبراهيم إذا كان يريد الدںيا فليبق في هيت ،وإذا كان يريد
ً
ً
ا خرة فلينتقل إلى الفلوجة( فامتثل ،وقدم إلى الفلوجة سںة ١٩٧٢م ،وباشر ّ
مهامه إماما وخطيبا في جامعها الكبير،
ً
ومديرا ل صفية الشرعية ).(٣٠
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 ٢ـ ـ ـ اﻟﺸﻴﺦ ﻫﺸﺎم ﻋﺒﺪ اﻟﻜﺮﻳﻢ اﻵﻟﻮﺳﻲ:
أحد علماء الفلوجة ومدير مدرسة الحضرة المحمدية في الفلوجة ،يقول عن الشيخ إبراهيم الهيتي )عرفںاه رحمه
ً
ّ ّ
ً
ً
تعالى خطيبا موهوبا بعيدا عن التكلف والتصںع ،ذا صوت شجي بالقرآن الكريم إذا قرأ في الص ة تتمںى أ
ً
ً
يركع ،حباه تعالى حسںا في الصوت وجما في الترتيل( ثم يقول )وهو على ما عليه من ج لة القدر وسعة
ً
ٌ
متواضع يحب من أحد أن يمدحه ،صاحب أذواق خاصة ںالها ّ
بسر وبركة وصدق
العلم ينسب لںفسه شيئا،
صحبته لشيخه رضي

عںه( ).(٣١

 ٣ـ ـ اﻟﺸﻴﺦ ﺻﺎدق ﻋﺒﺪ اﻟﻘﻬﺎر اﻟﻬﻴﺘﻲ:
من علماء هيت ،وأحد المربين فيها ،وهو ا ن إمام وخطيب جامع الصديق في هيت وكان من أعز إخوان
وأصدقاء الشيخ إبراهيم رحمه  ،يقول عںه :كان رحمه
التي كاںت تعتصر قلبه ،وكان رحمه
إبراهيم رحمه

يخفي عںي أي شيء ،حيث يلجا إلي لبث همومه

يحمل هموم الںاس وينشغل بها أكثر من انشغاله بهمومه الخاصة ،الشيخ

طموح في دراسة العلم الشرعي ومتابعة الدروس على يد العلماء ا ج ء فكان بارزا بين أقراںه

وزم ئه وله مكاںة خاصة عںد شيخه الشيخ عبد العزيز السامرائي تميزه عن باقي ط ب المدرسة الدينية ،واستمر
معه هذا التميز والطموح حتى بعد تخرجه من المدرسة الدينية وإجازته ا جازة العلمية من قبل شيوخه ،وهذا
ا مر كلفه كثيرا ،حيث أصبح زم ؤه يںظرون إليه ںظرة الحسد والغيرة مع اعترافهم بصدقه ووفائه وقوة عزيمته
وغزارة علمه(
ويروي الشيخ صادق كلمة ثںاء عن الشيخ صبحي الهيتي أحد علماء محافظة ا ںبار بحق الشيخ إبراهيم ـ
حيث قال :كلںا نستطيع أن نسجل المواقف التي سطرها الشيخ إبراهيم رحيم جدي.
ويسترسل الشيخ صادق في مه عن المواقف المبدئية الصادقة مع كل من يقف أمامه ولو كان مسئو كبيرا
ويثبت على موقفه حتى يںتزع من المسئول ما يصبو إليه ،ومن ا مثلة على ذلك أںه رحمه

قدم أكثر من شكوى

ضد رئيس ديوان ا وقاف آںذاك ا ستاذ ںافع قاسم ـ ورفعها إلى رئيس الجمهورية أحمد حسن البكر يشكوه تهاون
ديوان ا وقاف ممثلة برئيسه ،وعدم تلبية مطالب العلماء وسد حاجة المساجد.
وفي إحدى البرقيات التي رفعها الشيخ إبراهيم رحمه
ديوان ا وقاف طلب رحمه

إلى رئيس الجمهورية يشكوه سوء معاملة موظفي

من بعض أقراںه العلماء في محافظة ا ںبار أن يؤيدوه ويوقعوا على هذه الشكوى

فلم يستجب أحد مںهم لطلبه مخافة أن يتعرضوا للسوء من قبل الحاكم ،فأبرق البرقية باسمه لوحده ،وآثر أن
يتحمل كل الںتائج إذا ما حصلت ).(٣٢
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 ٤ـ ـ اﻷﺳﺘﺎذ ﺧﺎﻟﺪ ﻧﺎﺟﻲ ﻣﻄﺮ:
مدرس ومربي من أبرز المدرسين المجيدين والمربين من أهالي هيت ،وكان من الم زمين للشيخ إبراهيم الهيتي
في حله وترحاله وفي أغلب أوقاته ،يقول عںه )كان رحمه

حريصا كل الحرص على بںاء المساجد وإعمار

الجوامع خصوصا في القرى وا رياف ،حيث كاںت له بصمات واضحة على أكثر القرى المحيطة بالمديںة في
ما فتيء إ وهو يأمر بمعروف أو يںهي عن مںكر في كل فرصة ساںحة لذلك ،حتى

هذا المجال ،وكان رحمه

عںدما يمر بسوق أو يجلس بين أهل مدينته وفي أي مںاسبة كاںت،
كان رحمه

يصل رحمه ويقدم يد المساعدة لكل من يحتاجها مںهم ،وأںا أعرف عںه شيئا قل من يعرفه عںه،

فإںه ومع بساطة راتبه الذي يتقاضاه من الدولة كان يخصص قسما مںه لمساعدة المحتاج من ذوي رحمه ،كان
الشيخ إبراهيم رحمه

م زما للصالحين ومواظبا على مجالستهم ،ںه يعتبر ذلك صق لںفسه وتهذيبا لخلقه،

ثم يضيف قائ  :لم يكن الشيخ إبراهيم مهتما بالمكاسب الدںيوية بقدر اهتمامه بالمكاسب ا خروية ،كما أںه لم
يرق له التدخل في قرارات الساسة الذين يحكمون البلدة إ إذا صدر مںهم ما فيه ظلم للعباد والب د ،فإںه رحمه
يعتبر التقرب إلى هؤ ء الصںف من الںاس ضياع للعلم وهيبته إضافة إلى كوںه تملقا وںفاقا على حساب الدين
والعقيدة(

)(٣٣

 ٥ـ ـ اﻷﺳﺘﺎذ ﺣﺎﻣﺪ ﻃﻪ:
المعاون الحقوقي ،والمدير ا داري لدائرة المحاكم في قضاء هيت ،يمتاز با خ ق الطيبة والمعاملة الحسںة لجميع
المراجعين لتلك الدائرة ،يقول عن الشيخ إبراهيم الهيتي )كان الشيخ إبراهيم رحمه

ذا مكاںة اجتماعية مرموقة،

حيث كان الںاس جميعا يحبوںه لتفاںيه في خدمة ديںه ،و ںه يقدم حقاق الحق وإرجاعه إلى أهله مهما كاںت
سطوة المقابل ،فكان يخاف في

لومة ئم ،وكان الشيخ إبراهيم حريصا على إحياء السنن التي غفل عںها

الںاس والتي لم يعودوا يطبقوںها في حياتهم اليومية ،وللشيخ إبراهيم همة عالية ونشاط دعوي قل ںظيره ،حيث
كان يتںقل بين القرى وا رياف التي تحيط بمديںة هيت ليوعظ الںاس ويبين لهم أحكام ديںهم وكل ما يحتاجوںه
من ح ل وحرام في مجا ت الحياة المختلفة ،وقد تتعدى رح ته هذه إلى أبعد من القرى وا رياف المحيطة
بمديںة هيت لتصل إلى أكثر مدن محافظة ا ںبار( ).(٣٤
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 ٦ـ ـ ـ اﻟﺤﺎج ﺟﻤﻴﻞ ﻣﺤﻤﺪ إﺑﺮاﻫﻴﻢ اﻟﻤﻌﺒﺮ:
وهو أحد ا صدقاء الحميمين للشيخ إبراهيم الهيتي ،والم زمين له ،يقول عںه )إن الشيخ إبراهيم ـ رحمه

ـ لما

صدر أمر تعييںه عام  ١٩٦١ليتولى مںصب ا مامة والخطابة في جامع الفاروق ـ أقدم المساجد في مديںة هيت ـ لم
يستطع أن يخبر الشيخ ضياء الخطيب ـ الذي كان قد أحيل على التقاعد ،لكںه كان يشغل مهمة ا مامة والخطابة
في الجامع المذكور حسبة ـ ںه كان يعتبر ذلك تجاوزا على أحد شيوخه ومن هو أقدم مںه في هذا المجال،
حتى أثںى عليه الشيخ الخطيب آںذاك فقال )ومن الخلق الرفيع والںبل الذي يتحلى به الشيخ إبراهيم رحيم جدي
أںه لم يخبرںي بأمر تعييںه احتراما لي ،وأںه يعتبر ذلك تجاوزا على قدر ومكاںة الشيخ ضياء الخطيب(.
ويسترسل الحاج جميل فيقول )في ںفس العام بعد أن تولى الشيخ إبراهيم جدي مهمته في جامع الفاروق أخذ
على عاتقه إعادة بںاء الجامع وترميمه بالشكل الذي يظهر مكاںته وقدسيته باعتباره مكاںا لعبادة

عز وجل ،ثم

قام بإعادة بںاء المسجد الغربي الذي يقع في مںطقة الباب الغربي بںفس العام المذكور ،ثم قام بدور الراعي الذي
يحافظ على رعيته ويشعر أںه مسئول عن تربيتهم التربية الصحيحة حين قام في عام  ١٩٦١بإعادة فتح المدرسة
الدينية في جامع الفاروق والتي أغلقت بعد أن ںقل مديرها ـ الشيخ طه علوان السامرائي ـ إلى مںطقة أخرى حيث
كان الشيخ إبراهيم مدرسا للعلم إضافة إلى مهمة ا مامة والخطابة
وفي الوقت ںفسه فقد باشر الشيخ إبراهيم جدي ببںاء جامع كبير إلى جاںبه مدرسة دينية تستوعب ط ب العلم
الشرعي في مديںة هيت مستعيںا با عز وجل ومعتمدا على حسن خلقة ودماثة أخ قه اللتان أهلته لمفاتحة
الںاس بجمع تبرعات من أجل بںاء الجامع والمدرسة الدينية ،حيث كان الںاس يثقون به ثقة عمياء و يكاد
يأمرهم بشيء إ والكبير يںفذه قبل الصغير مںهم( ).(٣٥

اﻟﺨـﺎﺗــﻤﺔ
وبعد الرحلة التي قضيتها مع سيرة الشيخ الوالد إبراهيم رحيم الهيتي يرحمه

وجهوده العلمية والدعوية في

المدرسة ا صفية في الفلوجة ،يمكن أن أشير إلى أبرز الںتائج ،وهي:
 ١ـــ تم في هذه الورقة الحديث عن سيرة أحد علماء المدرسة ا صفية في الفلوجة هو الشيخ الوالد إبراهيم
رحيم الهيتي الذي عاش في الںصف الثاںي من القرن الرابع عشر الهجري ،وتم التركيز فيها على أثره في إدارة
المدرسة ا صفية وجهوده العلمية والدعوية في الفتيا والفقه من جهة ،والتربية والتوجيه من جهة ثاںية.
 ٢ـــــــ قمت بتوثيق تلك ا حداث من خ ل المعلومات الشخصية التي أعرفها عن الوالد يرحمه

 ،حيث

كںت م زما له في أغلب مراحل حياته ومواظبا لحضور العديد من نشاطاته ،وشاهدا على الكثير من أعماله
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وجهوده ،وكذلك من خ ل شهادات عدد من المعاصرين له ،ممن زمه ورافقه في حياته ،وأجريت معهم لقاءات
شخصية ،خاصة وأن خير من يوثق ا حداث ويںقلها كما يقول المؤرخون وعلماء السںد هو من عايشها وشاهدها،
مما يجعلها في أعلى درجات التوثيق التاريخي.
 ٣ــــــــ يعود نسب الشيخ إبراهيم الهيتي إلى قبيلة )شمر( وقد ولد سںة ١٣٥٢هـ ١٩٣٣م في مديںة هيت إحدى
مدن محافظة ا ںبار في العراق ،وكان والده يعمل في مهںة " الحياكة " ويحفظ القرآن الكريم عن ظهر قلب،
وهكذا نشأ الشيخ الهيتي داخل أسرة فقيرة وبسيطة ،وبدأ دراسته في مدرسة الكفاح ا بتدائية )مدرسة الملك
غازي سابقا( في مديںة هيت ،ولما تخرج من مرحلة ا بتدائية التحق بالمدرسة العلمية الدينية في هيت سںة
١٩٤٧م ،وبعد اںتقال الشيخ عبد العزيز سالم السامرائي إلى الفلوجة ليفتتح هںاك المدرسة الدينية عزم الشيخ على
الرحيل إلى الفلوجة ليتم دراسته على يد شيخه ،ومن ثم أتم مشواره في التحصيل العلمي في بغداد على يد الشيخ
الع مة عبد القادر الخطيب والشيخ الع مة عبد الكريم بيارة ،وعدد آخر من علماء وفقهاء العراق في تلك الفترة.
 ٤ـــــــ برزت الملكة العلمية للشيخ الوالد يرحمه

في مديںة الفلوجة وفي مدرستها العتيدة )المدرسة

ا صفية( ،ولم تمض السںة الثاںية من التحاقه بتلك المدرسة إ وقد احتفى به شيخه عبد العزيز السامرائي بعد
م حظة ںبوغه العلمي وإمكاںياته المعرفية التي يتمتع بها ،فبدأ بتشجيعه وتقريبه مںه ،وا ستعاںة به في متابعة
الط ب المبتدئين والملتحقين الجدد في تلك المدرسة ،ويذكر لي الشيخ الدكتور عبد الملك السعدي أن من
جملة ما كان يتمتع به الشيخ إبراهيم هو سرعة حفظه للمتون العلمية وإلمامه بالمعلومة ،وقابليته في متابعة الدرس
َ
والتركيز عليه دون ملل أو تعب ،ا مر الذي ﱠأهـله أن يكون من المتميزين بين أقراںه في فترة دراسته وتحصيله،
كما ذكر لي كل من الشيخ الدكتور عبد العليم السعدي والشيخ يحيى الفياض والشيخ خليل الفياض أںه كان من
العلماء الذين يعتد بعلمهم ويعتمد على فتواهم ،فقد كان دقيقا في حفظه ومتيںا في معلومته وورعا في فتواه.
 ٥ــــــــ ذكر الشيخ ا ستاذ الدكتور عبد الحكيم السعدي أںه كان من عادة الشيخ عبد العزيز السامرائي
رحمه

تقسيم الط ب في المدرسة ا صفية إلى حلقات يدرس مںهم السابق ال حق ،وشاءت إرادة

تعالى

أن أكون في حلقةٍ شيخها المرحوم إبراهيم رحيم الهيتي ،فدرست عليه علم الںحو والصرف والفقه وباقي العلوم
الشرعية وعلوم ا لة ،وكان رحمه

مجيدا في تدريسه قويا في إدارته للحلقة ،يحرص على أفراد الحلقة ضبطا

واستماعا ومتابعة بشدة متںاهية ،وقد أفدت مںه في تلك الحلقة الكثير ،وله في رقبتي دين التلميذ ستاذه ،ولذلك
فأںا أفتخر أںه أحد مشايخي في المدرسة ا صفية في الفلوجة.
 ٦ـــــــــ تميز الشيخ الهيتي بكثرة ط به وت ميذه ،فقد كان يتجول بين القرى وا رياف المحيطة بكل من
مديںة هيت والفلوجة ،لغرض تشجيع أهالي تلك المںاطق بتسجيل أبںائهم في المدارس الدينية ا مر الذي جعل
المدارس التي كان يديرها ويشرف عليها من أكثر المدارس الدينية ط با.
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 ٧ـــــــ تميز الشيخ الهيتي في صياغته التربوية المتميزة لط به وت ميذه ،رغم ما رافق تلك الصياغة من شـدة
ضغوط في بعض ا حيان ،لكن تلك الصياغة التربوية أتت ثمارها ،وتخرج من خ لها مجموعة من الط ب
المتميزين والمتفوقين ،أصبحوا فيما بعد قادة ديںيين ،ومعلمين ںاجحين ،ودعاة متميزين ،كان لهم ا ثر الواضح
في تربية ا جيال ،وقد بلغ عدد الط ب الذين تتلمذوا على يديه أكثر من ث ثمائة طالب في المدارس الدينية التي
عمل فيها في كل من هيت وكبيسة والفلوجة ،وقد ذكرت أسماء أبرز الذين أسعفںي الذاكرة بتذكرهم من ط به
الذين تتلمذت معهم أو كاںوا متقدمين عليںا في الدرس.
 ٨ـــــــــ تميز الشيخ الهيتي بجرأته في الحق وثباته على المبدأ ،وقد تم ذكر عدد من المواقف التي تؤكد ذلك
في سيرته العلمية والعملية ،وںتيجة لذلك تكالبت عليه قوى الشر ليعتقلوه ويودعوه إحدى زںزاںات " قصر الںهاية
" وهو السجن الذي أنشيء ليكون ںهاية لكل من يقف بوجه الظلم والطغيان لينتهي ا مر بإصدار حكم ا عدام
عليه ،ولكںه تحت الضغط الشعبي تم التراجع عن قرار ا عدام وليصدر عليه حكم بالسجن مدة ث ث سںوات
قضاها داخل السجن مهتما بالدعوة والتوجيه والتربية لينشأ داخل معتقله مدرسة تضم مجموعة من ط ب العلم
المؤمںين الصادقين.
 ٩ـــــــ كان لدروس الوعظ والتوجيه وخاصة الدروس الرمضاںية طعم خاص عںد الشيخ إبراهيم الهيتي ،وبقدر
ما كاںت تلك الدروس الرمضاںية مملة وثقيلة على الكثيرين بسبب تكرار مواضيعها ورتابة أسلوبها من قبل الوعاظ،
إ أںه كان يصوغها صياغة خاصة ويختار من الموضوعات الحيوية والمهمة ما يجعل الحضور فيها يقارب حضور
الجمعة أو أقل مںها بقليل ،معتمدا في ذلك ا سلوب التربوي التوجيهي ومؤيدا ما يقوله بمواقف السلف الصالح
من الصحابة والتابعين وفقهاء ا مة.
 ١٠ــــــــ كان الشيخ الهيتي مرجعا للفتيا في القضايا الملحة ،ولعل أبرزها قضايا الط ق التي تعد من القضايا
المهمة ،والتي يتحرج كثير من الفقهاء في ا فتاء فيها أو البحث عن حلول لبعض م بساتها .أما الفرائض
والمواريث الشرعية ،فكان الشيخ الهيتي ممن يشار إليه بالبںان في هذا الجاںب ،فحيث تكون هںاك مسألة معضلة
وصعبة يقدر عليها ا خرون يتم تحويلها إليه لتقسيمها وحلها ،وقد شهدت كثيرا من تلك المسائل المعضلة التي
تم تحويلها من قبل العلماء إليه في تلك الفترة ،فيعكف على حلها وتوزيعها بدقة وإخ ص.
 ١١ــــــــــ أما مںهجه في التدريس فلم يخرج الشيخ إبراهيم الهيتي عن مںهج مشايخه في طريقة تدريسه للط ب،
وبخاصة مںهج أبرز مشايخه وهو )الشيخ عبد العزيز سالم السامرائي( من حيث التدرج العلمي والمعرفي بحيث
ينتقل الطالب من مرحلة إلى أخرى بيسر وسهولة ،حيث يبدأ بعلوم اللغة وا لة حتى يصل إلى موضوعات أخرى
ً
ً
من المںطق وأصول الفقه وعلم ال م والحديث والتفسير وغيرها من العلوم ،وكان مںهجه كان مںهجا إلقائيا حيث
يقوم بشرح المتون وتوضيح عباراتها والغور في التعلي ت .وكان يعطي طلبته فرصة للمںاقشة والحوار العلمي.
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 ١٢ــــــــ كان الشيخ الهيتي مهتما اهتماما كبيرا بتشييد المساجد والمدارس الدينية ،ںه يعتبر أن المسجد هو
المكان الذي تبںى فيه الشخصية السليمة ،من خ ل نشر القيم ا س مية ،وغرس ا داب وا خ ق الحميدة ،كما
أںه يعتبر المدرسة الدينية الرافد ا ساسي لبںاء ا نسان وتكويںه الشرعي ،وبںاء على ذلك ركز جل اهتماماته لبںاء
المساجد ورعاية المدارس الدينية ،وكاںت له جهود واضحة في بںاء وتشييد عدد كبير من المساجد والمدارس
الدينية تم ذكرها في هذه الدراسة.
 ١٣ـــــــــ تميز الشيخ الهيتي بمكاںة اجتماعية مرموقة ،فكان المرجع الديںي وا جتماعي في كل من مديںة
هيت والفلوجة ،وكان يمشي في حاجة أهل تلك المديںتين ،ويقدم ما يستطيع من خدمة ويدافع عن حقوقهم ،ا مر
الذي جعله يصطدم مع ا جهزة الحكومية في أكثر من مںاسبة .وكان مشغو بمتابعة المحتاجين والمعوزين،
ولذلك اںتمى إلى عدد من الجمعيات الخيرية لتحقيق هذا الهدف ،مںها :جمعية البر وا حسان في هيت،
وجمعية ا داب ا س مية ،وجمعية التربية ا س مية.
 ١٤ــــــــــ المںهج الفكري للشيخ الوالد رحمه

فكان مںهج الفقهاء الوسطي الذي لم يتعصب فيه لمدرسة على

حساب مدرسة أخرى ولم يتحزب فيه لمںهج على حساب مںهج آخر ،حيث كان يرى أن جميع تلك المدارس
والمںاهج تسعى للوصول إلى هدف واحد وهو تطبيق الشريعة وتںفيذ أحكامها ،ولذلك اهتم بالفقه والفتيا وبںاء
المدارس الدينية وحث الط ب والشباب على ا لتحاق بها .أما ع قته با حزاب الدينية فكان يرى أن الفقيه
ينبغي أن يكون بعيدا عن ا حزاب والتوجهات السياسية .رغم حرصه على ا ںتساب إلى الجمعيات والمؤسسات
الخيرية والعلمية.
 ١٥ــــــــ كاںت للشيخ الوالد رحمه

تعالى بعض المؤلفات )مخطوطات( التي تمثل مںاهج دراسية بعلوم

وفںون متںوعة ،وقد عثرت في مكتبته الشخصية على بعض تلك المخطوطات ،ومںها على سبيل المثال :شرح
رسالة في العقيدة ،ورسالة في فن الخطابة ،ورسالة في فںي َ
العروض والقوافي ،ورسائل أخرى في علوم وفںون
متںوعة.
 ١٦ــــــــ كان للشيخ الهيتي ع قات طيبة مع المثقفين والوجهاء من أبںاء مدينته ،وقد حفظوا له عددا من
المواقف الطيبة من حيث حسن الخلق ،وطيب المعاملة ،وصدق المواقف ،وكان لںا جملة من اللقاءات مع من
عاصره من أقراںه قدموا هذه الشهادات فيه ،مںهم الشيخ المربي

أحمد الںبهان ،والشيخ الدكتور عبد الحكيم

السعدي ،والشيخ الدكتور عبد الرزاق السعدي ،والشيخ الدكتور عيادة أيوب الكبيسي ،والشيخ عبد

حسين

الكبيسي والشيخ هشام عبد الكريم ا لوسي ،والشيخ صادق عبد القهار الهيتي ،والشيخ ا ستاذ الدكتور إسماعيل
عبد الرزاق الحبيب ،والشيخ الدكتور مفلح عبد الواحد

سعيد السادة ،والشيخ عبد المںعم شاكر حمدان

الفياض ،وا ستاذ خالد ںاجي مطر ،وا ستاذ حامد طه ،والحاج جميل

إبراهيم المعبر ،وغيرهم ممن عاصره

أو تتلمذ على يديه.
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حسبںا أںںا اجتهدںا ،ومن

التوفيق.

ﻣﺼﺎدر وﻣﺮاﺟﻊ اﻟﺒﺤﺚ
ںظرا ن عملية التوثيق لم تكن معںيا بها في المدة التي عاشها من تمت دراسة سيرته في هذه الورقة ،بسبب عدد
من الظروف التي كاںت تحيط بالدراسات ا س مية في تلك المدة ،لعل من أبرزها عدم إعطاء عںاية متكاملة لهذا
الفرع من فروع العلم والمعرفة ،ولذلك فإںه تم اعتمادںا في هذه الدراسة على الںقل الشفوي في أغلب ا حيان،
من خ ل المعايشة لحياة الشيخ إبراهيم الهيتي ،ومع ذلك فإںںا لم ںعدم بعض المراجع المتمثلة في كتابات فردية
ولقاءات شخصية ،وكما يأتي:
 ١ـــــــ ابن عبد البر ،أبو عمر يوسف بن عبد

بن

بن عبد البر الںمري القرطبي :التمهيد لما في الموطأ
عبد الكبير البكري ،طبع وزارة ا وقاف والشؤون

من المعاںي وا ساںيد ،تحقيق مصطفى بن أحمد العلوي و
ا س مية المغرب  ١٣٨٧هــ.
 ٢ـــــ ا ںدلسي ،أبو عبيد عبد

بن عبد العزيز بن

البكري ا ںدلسي :معجم ما استعجم من أسماء

الب د والمواضع تحقيق مصطفى السقا ،دار عالم الكتب بيروت ١٩٨٣م.
 ٣ــــــ الحموي ،ياقوت الحموي :معجم البلدان ،دار صادر بيروت ١٣٧٦هـ.
 ٤ــــــ الدروبي ،إبراهيم عبد الغںي الدروبي :البغداديون أخبارهم ومجالسهم مطبعة الرابطة بغداد ١٩٥٨م.
 ٥ــــــ السامرائي ،الشيخ يونس إبراهيم السامرائي ،تاريخ علماء بغداد في القرن الرابع الهجري ،مطبعة وزارة
ا وقاف والشؤون الدينية بغداد.
 ٦ــــــ السعدي ،د .عبد الحكيم عبد الرحمن السعدي ،رسالة بخط يد الشيخ الدكتور عبد الحكيم السعدي
بتاريخ  / ٢٩ذي الحجة ١٤٤٠/هــ ٢٠١٩ / ٨ / ٣٠م
 ٧ــــــ السعدي ،د .عبد الرزاق عبد الرحمن السعدي ،رسالة الشيخ الدكتور عبد الرزاق السعدي في شهادته
عن الشيخ الهيتي بتاريخ  / ١محرم ١٤٤١ /هـــــ ٢٠١٩ / ٨ / ٣١م
 ٨ــــــ الصالح ،خالد أحمد الصالح :الشيخ عبد العزيز سالم السامرائي )حياته وجهوده العلمية فى الفقه
والفتوى( طباعة بغداد  ١٤٢٤هــ ٢٠٠٤م
 ٩ــــــ الهيتي ،د .عبد الستار إبراهيم الهيتي :الشيخ المجاهد إبراهيم رحيم الهيتي الفقيه والمربي ،بحث
منشور على ا ںترںيت )مںتديات هيت(
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 ١٠ــــــ الهيتي ،د.

ںبهان إبراهيم الهيتي :الشيخ إبراهيم رحيم جدي الهيتي علم من أع م العراق ،بحث

مقدم إلى كلية ا س مية جامعة ا ںبار  ١١ــــــــ ٢٠١٢ / ٤ / ١٢م
 ١١ـ ـ ـ اﻟﻌﻼف ،د .إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺧﻠﻴﻞ اﻟﻌﻼف :اﻟﺸﻴﺦ ﻋﺒﺪ اﻟﻜﺮﻳﻢ اﻟﻤﺪرس ﻋﺎﻟﻤﺎ ً وﻓﻘﻴﻬﺎ ً وﻣﺮﺑﻴﺎ ،ﺷﺒﻜﺔ
اﻻﻧﺘﺮﻧﻴﺖ
http://www.wata.cc/forums/archive/index.php/t-52587.htm

 ١٢ــــــ الفياض ،الشيخ عبد المںعم شاكر حمدان الفياض ،رسالة تضمںت شهادته عن الشيخ الهيتي بتاريخ
 / ٢٩ذي الحجة ١٤٤٠ /هـــــ ٢٠١٩ / ٨ / ٣٠م
 ١٣ــــــ الكشكول الخاص بالشيخ إبراهيم رحيم جدي رحمه

الذي كان يكتب فيه المعلومات والمحطات

المهمة في حياته
 ١٤ــــــ علماؤںا في خدمة العلم وا دب ،عبد الكريم المدرس ،عںي بنشره

علي القره داغي ،دار الحرية

بغداد .١٩٨٣
 ١٥ــــــ لقاء شخصي تم إجراؤه مع ا ستاذ حامد طه يوم السبت  ١٤ربيع ا ول  ١٤٢٩هـ الموافق  ٢٢مارس ٢٠٠٨
في مںزله في هيت
 ١٦ــــــ لقاء شخصي تم إجراؤه مع ا ستاذ خالد ںاجي مطر يوم الجمعة  ١٣ربيع ا ول  ١٤٢٩هـ الموافق ٢١
مارس  ٢٠٠٨في مںزله في هيت.
 ١٧ـــــــ لقاء شخصي تم إجراؤه مع الحاج جميل

إبراهيم المعبر يوم السبت  ١٤ربيع ا ول  ١٤٢٩هـ الموافق

 ٢٢مارس  ٢٠٠٨في مںزله في هيت.
 ١٨ــــــ لقاء شخصي تم إجراؤه مع الشيخ صادق عبد القهار الهيتي يوم الجمعة  ١٣ربيع ا ول  ١٤٢٩هـ الموافق
 ٢١مارس  ٢٠٠٨في جامع الصديق في هيت
 ١٩ــــــ مشاهير ا لوية العراقية  /لواء السليماںية ،عبد المجيد فهمي حسن ،مطبعة التايمس ،العراق ،١٩٤٦
 ٢٠ــــــ موقع الكلتاوية على ا ںترںيت  alkeltawia.comمحور أصحابه وأتباعه العراقيون ،ترجمة مختصرة
عن حياة الشيخ إبراهيم الهيتي.
 ٢١ــــــ موقع المكتبة الشاملة على ا ںترںيت ،التراجم والطبقات،
https://shamela.ws/index.php/author/1385

 ٢٢ــــــ موقع رابطة أدباء الشام على ا ںترںيت ،odabasham.ne ،محور تراجم.
 ٢٣ــــــ موقع مںتديات الدين ا س مي الحںيف قسم الكتاب والسںة على ا ںترںيت )من مشاهير القراء
والمقرئين(
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https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=808765&styleid=16

 ٢٤ــــــموقع ويكيبيديا على ا ںترںيت ،علماء التراث ا س مي ،أمجد الزهاوي
https://ar.wikipedia.org/wiki/أمجد_الزهاوي
 ٢٥ــــــ موقع ويكيبيديا على ا ںترںيت ،علماء التراث ا س مي ،قراء القرآن الكريم
https://ar.wikipedia.org/wiki/عبد_القادر_الخطيب

اﻟﻬﻮاﻣﺶ:
) (١ابن عبد البر  ،أبو عمر يوسف بن عبد
 ،تحقيق مصطفى بن أحمد العلوي و

بن

بن عبد البر الںمري القرطبي التمهيد لما في الموطأ من المعاںي وا ساںيد

عبد الكبير البكري  ،طبع وزارة ا وقاف والشؤون ا س مية المغرب  ١٣٨٧هــ  ،ج  ١٣ص

 ، ٥٤والحديث ضعفه الترمذي وقال عںه الحاكم صحيح على شرط مسلم
) (٢جدي :لقب عرف به جده  ،واسمه الحقيقي

ــ إ أن اللقب غلب على ا سم حتى ثبت في دائرة ا حوال المدںية على

أن اسمه جدي  ،يںظر صورة شهادة الجنسية العراقية ص  ٤٩ـــ  ٥٠من هذا البحث
) (٣الكشكول الخاص بالشيخ إبراهيم رحيم جدي رحمه

الذي كان يكتب فيه المعلومات والمحطات المهمة في حياته ،

حيث أثبت فيه هذا النسب الذي يفيد نسبه إلى قبيلة شمر  ،وفقا لشجرة النسب المثبتة والموثقة لدى العائلة
) (٤السامرائي  ،يونس إبراهيم السامرائي تاريخ علماء بغداد في القرن الرابع عشر الهجري  ،ص ٣٠
وسميت هيت ّںها في ّ
) (٥هيت :مديںة على شاطئ الفرات ّ ،
هوة من ا رض ،قال ابن دريد :الهيت :الموضع الغامض
المںخفض ،وقيل سميت بهذا ا سم نسبة إلى باںيها وهو هيت بن السبںدي ويقال البلںدي الذي يصل نسبه إلى إبراهيم الخليل
عليه ّ
الس م  ،وهي بلدة واقعة على ںهر الفرات فوق ا ںبار ذات ںخل كثير وخيرات واسعة يںظر :ا ںدلسي  ،أبو عبيد عبد بن
عبد العزيز بن

البكري ا ںدلسي معجم ما استعجم من أسماء الب د والمواضع  ،ج  ٤ص  ، ١٣٥٧ويںظر :الحموي  ،ياقوت

الحموي :معجم البلدان ج  ٥ص  ٤٢٠ـــــــ ٤٢١
) (٦الهيتي  ،د .عبد الستار إبراهيم الهيتي الشيخ المجاهد إبراهيم رحيم الهيتي الفقيه والمربي  ،ص ٤
) (٧الصالح  ،خالد أحمد الصالح الشيخ عبد العزيز سالم السامرائي  ،ص ٧٢
) (٨السعدي  ،د .عبد الحكيم السعدي  ،رسالة بخط يد الشيخ الدكتور عبد الحكيم السعدي بتاريخ  / ٢٩ذي الحجة ١٤٤٠/هــ
٢٠١٩ / ٨ / ٣٠م
) (٩السعدي  ،د .عبد الرزاق السعدي  ،رسالة الشيخ الدكتور عبد الرزاق السعدي في شهادته عن الشيخ الهيتي بتاريخ / ١
محرم ١٤٤١ /هـــــ ٢٠١٩ / ٨ / ٣١م
) (١٠معلومات مباشرة أفدتها من الوالد رحمه

وكما هو مثبت في إضبارته الشخصية في وزارة ا وقاف العراقية )اطلعت عليها

شخصيا في مكتب ا ستاذ وليد البكر(
) (١١اںظر صورة قرار الحكم عليه بالسجن وقرار العزل عن الوظيفة  ،ص ٥٧ـــ  ٥٨من هذا البحث
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) (١٢موقع رابطة أدباء الشام على ا ںترںيت  ، odabasham.ne ،محور تراجم
) (١٣الدروبي  ،إبراهيم عبد الغںي الدروبي البغداديون أخبارهم ومجالسهم مطبعة الرابطة بغداد ١٩٥٨م ص  ،،، ١٢٨السامرائي
 ،الشيخ يونس إبراهيم السامرائي  ،تاريخ علماء بغداد في القرن الرابع الهجري  ،ص  ١٢ــ  ،،،١٠٦موقع ويكيبيديا  ،علماء التراث
ا س مي  ،أمجد الزهاوي https://ar.wikipedia.org/wiki/أمجد_الزهاوي با فادة من الهيتي  ،د.

ںبهان إبراهيم

الهيتي :الشيخ إبراهيم رحيم جدي الهيتي علم من أع م العراق  ،ص  ٢١ـــــ ٢٢
) (١٤معلومات مباشرة أفدتها من الوالد رحمه
) (١٥موقع مںتديات الدين ا س مي الحںيف قسم الكتاب والسںة )من مشاهير القراء والمقرئين( https://www.djelfa.
info/vb/showthread.php?t=808765&styleid=16
) (١٦موقع ويكيبيديا على ا ںترںيت  ،علماء التراث ا س مي  ،قراء القرآن الكريم https://ar.wikipedia.org/

wiki/عبد_القادر_الخطيب  ،با فادة من الهيتي  ،د.

ںبهان إبراهيم الهيتي :الشيخ إبراهيم رحيم جدي الهيتي علم من

أع م العراق  ،ص  ٢٣ــــــ  ٢٤بتصرف
) (١٧معلومات مباشرة أفدتها من الوالد رحمه
) (١٨السامرائي  ،الشيخ يونس إبراهيم السامرائي :تاريخ علماء بغداد في القرن الرابع الهجري ص ٣٨١ــ  ،٣٩٢الصالح  ،د .خالد
أحمد الصالح :الشيخ عبد العزيز سالم السامرائي  ،ص  ١٦ــ  ،٧٠با فادة من الهيتي  ،د.

ںبهان إبراهيم الهيتي :الشيخ إبراهيم

رحيم جدي الهيتي علم من أع م العراق  ،ص  ٢٤ــــ  ٢٦بتصرف
) (١٩السامرائي  ،الشيخ يونس إبراهيم السامرائي :تاريخ علماء بغداد في القرن الرابع الهجري ص ٣١٠
) (٢٠موقع المكتبة الشاملة على ا ںترںيت  ،التراجم والطبقات https://shamela.ws/index.php/author/1385 ،

) (٢١السامرائي  ،الشيخ يونس إبراهيم السامرائي :تاريخ علماء بغداد في القرن الرابع الهجري  ،،،الع ف  ،د .إبراهيم خليل
ً
ً
الع ف الشيخ عبد الكريم المدرس عالما وفقيها ومربيا  ،شبكة ا ںترںيت http://www.wata.cc/forums/archive/
index.php/t-52587.html

) (٢٢اںظر في ذلك على سبيل التفصيل مشاهير ا لوية العراقية  /لواء السليماںية  ،عبد المجيد فهمي حسن  ،١٩٤٦علماؤںا في
خدمة العلم وا دب  ،عبد الكريم المدرس  ،عںي بنشره
) (٢٣الهيتي  ،د.

علي القره داغي  ،دار الحرية بغداد ١٩٨٣

ںبهان إبراهيم الهيتي :الشيخ إبراهيم رحيم جدي الهيتي علم من أع م العراق  ،ص  ٣٧ـــــ ٤٠

) (٢٤السعدي  ،د .عبد الرزاق السعدي  ،رسالة الشيخ الدكتور عبد الرزاق السعدي في شهادته عن الشيخ الهيتي بتاريخ / ١
محرم ١٤٤١ /هـــــ ٢٠١٩ / ٨ / ٣١م
) (٢٥المصدر ںفسه
) (٢٦الهيتي  ،د.

ںبهان إبراهيم الهيتي :الشيخ إبراهيم رحيم جدي الهيتي علم من أع م العراق  ،ص  ٥١ــــــ ٥٢

) (٢٧الصالح  ،د .خالد أحمد الصالح  ،الشيخ عبد العزيز السامرائي  ،ص  ٥٩ـــ ٦٠
) (٢٨الهيتي  ،د.

Page 915

ںبهان إبراهيم الهيتي :الشيخ إبراهيم رحيم جدي الهيتي علم من أع م العراق  ،ص  ٤٠ــــــ ٤٢

DOI 10.18502/kss.v4i8.7219

AICHS

) (٢٩الفياض  ،الشيخ عبد المںعم شاكر حمدان الفياض  ،رسالة تضمںت شهادته عن الشيخ الهيتي بتاريخ  / ٢٩ذي الحجة /
١٤٤٠هـــــ ٢٠١٩ / ٨ / ٣٠م
) (٣٠موقع الكلتاوية على ا ںترںيت  alkeltawia.comمحور أصحابه وأتباعه العراقيون  ،ترجمة مختصرة عن حياة الشيخ
إبراهيم الهيتي
) (٣١موقع الكلتاوية على ا ںترںيت  alkeltawia.comمحور أصحابه وأتباعه العراقيون  ،ترجمة مختصرة عن حياة الشيخ
إبراهيم الهيتي
) (٣٢لقاء شخصي تم إجراؤه مع الشيخ صادق عبد القهار الهيتي يوم الجمعة  ١٣ربيع ا ول  ١٤٢٩هـ الموافق  ٢١مارس  ٢٠٠٨في
جامع الصديق في هيت
) (٣٣لقاء شخصي تم إجراؤه مع ا ستاذ خالد ںاجي مطر يوم الجمعة  ١٣ربيع ا ول  ١٤٢٩هـ الموافق  ٢١مارس  ٢٠٠٨في مںزله في
هيت
) (٣٤لقاء شخصي تم إجراؤه مع ا ستاذ حامد طه يوم السبت  ١٤ربيع ا ول  ١٤٢٩هـ الموافق  ٢٢مارس  ٢٠٠٨في مںزله في هيت
) (٣٥لقاء شخصي تم إجراؤه مع الحاج جميل

إبراهيم المعبر يوم السبت  ١٤ربيع ا ول  ١٤٢٩هـ الموافق  ٢٢مارس  ٢٠٠٨في

مںزله في هيت
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