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 عزيتتتز دارهتتتا الريتتتادي عتتت  المنشمتتته  تتتل يتتتال  نّتتتالا  ا العلميتتتة اال  تتتيجما المتتت  مرا  ال اليتتتة. بعتتت  الننتتتاح حرصتتتا جا عتتتة الفلوجتتتة رتتتتم ح التتتة    ي تتت ا  لتتت  

تتتتر  عتتت     (AICIS ) المؤؤؤؤتمر الؤؤؤؤدوري الؤؤؤدولي امول للمعلومؤؤؤات والعلؤؤؤؤوم البتتتاهر لم  مرهتتتا العلمتتتت  ا ا   ّ  IEEE Computer Society and،التتتني نر

IEEE Xplorer   ابر ايتتتتة )CPS ،)تحؤؤؤؤديات التعلؤؤؤؤيم العؤؤؤؤالي ومسؤؤؤؤتقب    حتتتتا  نتتتتوان عتتتت  ان  بتتتت   بننتتتتاح    مرهتتتتا ا ا  للعلتتتتو  ا ن تتتتانية اب(

 ،المؤسسات التعليمية(

  بعنتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتوان   (AICHS20 للعلتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتو  ا ن تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتانية    التتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ال  ال تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتان    تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتن م النا عتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة    مرهتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا 

                                                                                                 ) الفلوجة في العهدين العثماني والملكي(. 

كبيرة لنا يرعب  هنا الم  مر  براز جوانب ا المّرقة اعكرها الو ط  ا رجاال  ا ادارهم    م ل ر زية  اريخية احضارية  إن   ينة الفلوجة

 الحضاري .

عرصة ليبة ا نا بة جادة للكشابة  ل  اريخ المنطبة ا نشن ا الحضاري ع  الع  يل الع مان  االملك  ايضه اللبنة ا ال   إن هنا الم  مر يم ل 

ا عة للمو و ة الّا لة للمنطبة ار وزها، اصوالً ال  انناز  ّراع   و و ة االنبار الحضارية( االني يرع  اح  المّاريه الم مة الش    ع  ج

 ه .الفلوجة لشحبيب

 

 

 

 إحياء   راث ا اريخ   ينة الفلوجة اإظ ار الوجه الحضاري المّرق ل ا ليكون حاعزا اينابيا نحو البناء لحضاري. -1

  ف و  البحث العلم  الرصيل ا ر يخ  ناهنه  ل يال  البحوث الش   شب   ع  الم  مر.  عزيز -2

     ب يم انموذج لم  مر دال  رصيل ع  العلو  االن انية بر اية  ل الم شو با  ال الية انّر بحوله ع   نال  رصينة    كوبس  -3

 كالرعيا( بع   رجمة بحوله كا لة ال  اللغة االنكليزية. ا                  

 لمنال  العالمية الرصينة.ا ا  الم شو با ا  ل العراقييل االعرب ع  المنصا الشعريف بالباح ي -4

  عزيز  الراابط بيل الباح يل ع  النا عا  العراقية االعربية االعالمية  ل يال  اللباءا  المباشرة بين م .  -5

  حفيز الباح يل  ل  الكشابة  ع  الشراث االشاريخ الحضاري للم ن العراقية .  -6

 م  نحو  بن   ّاريه المو و ا  الحضارية للم ن. ّنيه النا عا  ا    ا  البحث العل             -7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المقدمة

 أهداف المؤتمر
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 (.(Knowledge Eالمعرفة االلكترونية ) دار)  يشم نّر ا اراق المببولة  ل ق بل ي  ا  نّر الم  مرا 

 

. إذ وحة( نصة نّر اي  ة اصو   فشKnowledge Eالمعرعة االلكشرانية   دار                    

 ص ار الكشران  لألبحاث المنّورة قابلةااقو ه  ل يال   وعير  الم  مران ا  رعه  ل  ملية ظ ور 

 نعل ا  لشز ة  عايير نّر رصينة  ا لكشرانية ضمل  نصة المعرعة  للوصو  ال  العلماء ع  العالم .

  ه المشطلبا  الفنية لخ  ا  الف ر ة ع  المنال  العالمية    ا شواعبة

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 organizations 

and government entities within the research and education sector to support their con-

tinued 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 de-

veloping ‘a more knowledgeable world’. 

Knowledge E’s three core offerings are the 3D’s; ‘Discover’, ‘Develop’ and ‘Dis-

seminate’. ‘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 Programs, supporting capacity building and skills devel-

opment 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 النشر العلمي 
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التطرور العلمري والتقنري المتعرمر  فري  فلوارة الفتيرة ىلرو موا  رةال فير  اممعرة في الوقت الذي تحرر 

العررملم مررل عرر ا ىقررد المررؤتمرات العلميررة التعاارريةر والنرردواتر وورن العمررا وعيرهررم مررل ا نشررطة العلميررة 

... الفلواررة الترري ن رر  فيلررم العلمررم ر داعررا العررراا وعمرارر ر فررمل اممعتنررم ومررل  ررمة الوفررم  لمدينررة المعررماد 

الطي ة إلظلمر تراث المدينة الزاهرر واعتذ مر تمريعلم النمار  فري ر تعقد النية والشعرا ر والمف رولر والفنمنول

 مؤتمر اممعتنم الدوري الثمني للعوم ا نعمنية والموعوم :

 )الفلوجة في العهدين العتماني والملكي (

 

لعملمية ومل هذا ا لق نعتمد العزم وا ارار للمضي قدمم في  نم  اممعتنم لت ول في مامف الاممعمت ا

  الراينة 

 

 

 

 

 

 

 

  
  

 ا.د. صباح ابراهيم حمادي

 رئيس المؤتمررئيس الجامعة / 

 2020 حزيران 10 -9

 

 

 

 

 

 

 رئيس المؤتمررعملة 
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 .الحمد هلل رة العملميل وافضا الا ة واتم التعليم ىلو عيدنم محمد وىلو ال  واح   اامعيل

العريق ومقمرىتلم للمحتا واحتضمنلم لشعايمت ىلمية ودينية  ىرفت مدينة الفلواة منذ القدم  تمريعلم

واد ية معتلفة  مل للم الدور ال مرز في رعم الاورة الحضمرية المشرقة للمدينة ممم اضفو ىليلم رمزية   يرة 

لك لدى القماي والداني ر لذلك ام  هذا المؤتمر تحت ىنوال ) الفلواة في العلديل العثممني والمل ي( إل راز ت

 .القيمة الحضمرية للمدينة واحيم  تراثلم وتعليط الضو  ىلو الافحمت المشرقة مل تمريعلم في تلك الحق ة

يعت ر المؤتمر از ا مل العطة العلمية للاممعة لدىم التطور الم ني ىلو المعرفة والمضي قدمم في تنفيذ   

تععو مل ع ل  الو رف  معتوى ادا  الاممعمت ال رنممج الح ومي لوزارة التعليم العملي وال حث العلمي التي 

 العراقية لت ول  مامف الاممعمت العملمية

( اعتمذ متعا  مل 100(  حثم ضمل محموره ر تم تقييملم مل ق ا ا ثر مل )57قدم للذا المؤتمر  )

ا يع س حر  (  حثم لأللقم  في العمت المؤتمر التعااية  وهذ42الاممعمت العراقية والعملمية ر ق ا منلم )

اللانة العلمية للمؤتمر واألعمتذة المشمر يل في تقييم ال حوث ىلو اىتممد المعميير العلمية للحفمظ ىلو  رامنة 

 . ال حث العلمي

وعيتم   )عيتم نشر ال حوث المق ولة في هذا المؤتمر في ىدد عم  ضمل )دار المعرفة للنشر العلمي

  Scopusاعتيمر  حوث للنشر في معتوىة 

نرحة  امي  المشمر يل ىلو اعت ف مشمر لم العلمية ونعما هللا تعملو للم النامح والتوفيق في اىمما 

هذا المؤتمر الذي نراو ال ي ول معمهمة ىلمية متميزة وال ترقو نتمامت  العلمية الو حام المعؤولية الملقمة 

 دهمر.ىلو ىمتقنم اميعم مل ااا توفير حيمة ملؤهم النامح والتقدم وا ز

  

 

 ا.م.د احمد سليمان حمد

 مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية

 رئيس اللجنة العلمية

 2020 حزيران 10 – 9

 

 

 

 

 

  

 رعملة اللانة العلمية
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  زم ئي ا ىزا 
 

يعررررني ال ارحرررة   رررم اامرررا ترحيرررة فررري رحرررمة اممعرررة الفلوارررة ر أارررملة ىرررل نفعررري ونيم رررة ىرررل اللانرررة 

 اممعرررة الفلوارررة الررردولي الثرررمني للعلررروم ا نعرررمنية ر والرررذي تعقرررده الاممعرررة تحرررت ىنررروال:المنظمرررة لمرررؤتمر 

 مدينررررة الفلواررررة ر تلررررك المدينررررة  03/2020/ 5-4 تررررمري   ) الفلوجةةةةة فةةةةي العهةةةةدين العيمةةةةاني والملكةةةةي ( 

 التررري تشررررفت الاممعرررة  حمرررا اعرررملم لمرررم تمثلررر  مرررل رمزيرررة ومعرررمل وطنيرررة فررري ضرررمير ا نمئلرررم ر والتررري ارررم 

ىنرررروال المررررؤتمر لي رررريل اوانررررة تمريعيررررة وحضررررمرية للررررم وليشرررر ا ل نررررة فرررري تشررررييد  نررررم  موعرررروىة ىلميررررة 

 وتمريعية لمحمفظة ا ن مر ومل ثم للعراا  ل  .

لقررررد اىرررردت اللانررررة المنظمررررة واللاررررمل الفمىلررررة ا عرررررى  رنمماررررم ىلميررررم موزىررررم ىلررررو محررررمور المررررؤتمر 

ف اشررررمىة ال حررررث العلمرررري وتشرررراي  ال ررررمحثيل وترررروفير وتاررررمح   فعمليررررمت ثقمفيررررة ترررررت ط  موضرررروى   لررررد

  ااوا  منمع ة للمشمر يل نأما ال ينما رضم م

 

  و لي اما  مشمر ت م الفمىلة في المؤتمر ونتطل  للقيم م في مدينة الفلواة

 

 

 

 

 ا.د. سليمان براك                                                                                           

 مساعد رئيس الجامعة للشؤون االدارية

  رئيس اللجنة المنظمة                 

 2020 حزيران 10 – 9      

 

 

  

 رعملة اللانة التنظيمية
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 اللجنة العلمية 

  ا   رئيس النا عة للّ ان العلمية                   رئي ا /  أ. .د احم   ليمان حم   

 جا عة الّارقة / اال ارا                         /أ.د هاشم جميل                       

  ير  ا   ن مة آري كا /  ركيا                      /أ.د يال  إرن                     

   أبحاث الّرق ا ا ط                ير  ا   ركز  /احم  ااي ا                  

 جا عة الموصل                           /أ. المشمرس د.  ماد ال يل يليل            

  جا عة الموصل                  /أ. المشمرس د.  ماد  ب ال ال  رؤاف            

  جا عة الموصل   /أ. المشمرس د. إبراهيم العالف                                       

   جا عة بغ اد    اببا (                            /أ.د.  حم   بي  الكبي  

  جا عة نيويورك / أ ريكا                            /أ.د قا م يلف  اص  

  جا عة آري كا /  ركيا                             /أ.د عاضل بيا  

 جا عة ابل يل ان /  ركيا                           /ن كور ااتلو أ.د برها  

 جا عة ال لطان  حم  الفا ح /  ركيا                     /أ.د زكريا كورشون  

  ير     ة الشميم  للبحث العلم  االمعلو ا  /  ونس          /أ.د  ب  النليل الشميم    

 س                                 جا عة لرابل /أ.د  حم  المبراك ذايب  

 دار الكشب االولائق الولنية                            /أ.د  الء أبو الح ل العالق  

  رئيس جا عة  ارديل ار يكلو /  ركيا                       /أ.د احم  اتراكنا  

  رئيس جا عة احم  ي يف  / كازاي شان                /جنكيز  و ار      

 رئيس جا عة جورج  ا ون / ا ريكا                        /أ.د ح  يل يلماز  

 جا عة العلو  االجشما ية /  ركيا                       /  أ.د أنور أربا  

 جا عة االنبار                                 / أ.د جما  هاشم ذايب  

   جا عة االنبار     /أ.د لارق  ب  احم 

 مي  كلية االدارة ااالقشصاد   /أ.د يال   ب هللا ابراهيم  

  جا عة الفلوجة                                    /أ.د رائ  ناج  احم                                 

 مي  كلية العلو  اال ال ية                  /أ.د حا م  ب هللا شويش                                                

  جا عة الفلوجة                                 /أ.د صالح  حم  صالح  

 شبا                                            / أ.د نزار ذياب   اف    

   جا عة الفلوجة                                    / أ.د  ني  صالح ابراهيم البي  

 .جا عة االنبار     /د.  ن   شر ول  حم  ا 

 كلية االدارة ااالقشصاد                              /أ. .د  اد     ي صالح                                  

   جا عة الفلوجة                                    /أ. .د  حم  هادي  حم  

  ركز احياء الشراث العلم  العرب  / جا عة بغ اد               /أ. .د  ع ي إبراهيم إ ما يل   

  جا عة الفلوجة                                  /  أ. .د له  فان  كل  

  جا عة الفلوجة                                    /أ. .د حا م حم ان ابراهيم  

  جا عة  ا راء       /أ.د قا م ح ل  باس آ  شا ان                              

 جا عة بغ اد                                    / أ. المشمرس د. نبيلة  ب المنعم داااد  

  رئيس ا حاد النا عا  ال ال     / أ.د  حم  يير الغبان 
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التنظيميةاعضاء اللجنة     

   رئي ا  -  ا   رئيس النا عة للّ ان االدارية   -أ.د  ليمان براك دايح 

 ير ق م الّ ان البانونية  -ز أ.د. ص ا  عيصل كوك   

   ركز الشبنيا  االحيائية  -أ. .د.حمي    لو   حم  

   ركز الشبنيا  االحيائية  -ح ل أ. .د. ر   ناج  

 كلية البانون -احم  ريحان  أ. .د.  عود . 

 .ير  كشب رئيس النا عة  -  حم  لطيف صالح د  . 

 عاان  مي  كلية االدارة ااالقشصاد للّ ان العلمية. -د.حم ان  بي   نصور  

 ير ق م ا  ال  -حمادي    .   حمود عرحان  . 

   ير ق م ش ان ال يوان   –  ب النبارالم ن س  نان  ب الحمي . 

 

 

 اعضاء لجنة الدعم العلمي

  أ. .د احم   ليمان حم  /   ا   رئيس النا عة للّ ان العلمية                        رئي ا 

  الشربيةكلية  -أ.د جما  هاشم ذايب / جا عة االنبار                                  

 اآلدابكلية  -جا عة االنبار  / ا.د.   مان  ب العزيز صالح 

  االدابكلية   -جا عة االنبار  /أ.د احم   لمان حمادي 

 ا.د. ظاعر  كي ي عشح  / جا عة الفلوجة 

                               أ. .د  مر  ب الكريم جا م /   ير  ركز الحا بة االلكشرانية 

                                أ. .د  ب البادر  حم  ح يل /   ير ق م ال را ا  االشخطيط 

                                      أ. .د يا ر ح يل  نباس / كلية العلو  اال ال ية 

 د. ا ا   ل  ح يل / كلية االدارة ااالقشصاد 

                                       

 لجنة النشر الدولي والدعم التقني والفني

   رانية  / رئي ا   ير  ركز الحا بة االلكش -أ. .د  مر  ب  الكريم جا م 

  ركز الحا بة االلكشرانية   -د.  مر صالح عرحان  

   ركز الحا بة االلكشرانية   -د.  حم   ب النواد  حم  

  ركز الحا بة االلكشرانية   - مار حا م عرحان  

   ركز الحا بة االلكشرانية   -زي  يلف  ب  

   ركز الحا بة االلكشرانية   -ا راء  باس احم  

  ا  شعبة ال ويا   - حم  ابراهيم  ليمان    
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الجدول العام معمال المؤتمر   

General Conference Program 

 اليوم االول 
2020حزيران  9الثالثاء   

ID: mainhall التوقيتات النل ة االعششاحية 

 حف  االفتتاح -1
 آيات من الذكر الحكيم  -
 الشهداءالسالم الوطني مع سورة الفاتحة على ارواح  -
 السالم الجامعي   -
 كلمة السيد رئيس الجامعة -
 كلمة السيد ممث  معالي وزير التعليم العالي  -

 فيديو تعريفي عن الجامعة -

10:00 - 9:00 

 المتحدث االول : أ.د. نوري عبد الحميد خلي  -2

 كلية الرشيد الجامعة
10:0 - 10:25 

 أ.د. جمال هاشم الذويبالمتحدث الثاني :  -3

 أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر

 جامعة امنبار-كلية التربية للعلوم اإلنسانية

10:25 – 10:50 

  االستراحة

 المتحدث الثالث: ا.د. قاسم خلف العاصي -4

جامعة فيرفيلد )سابقا( /الواليات المتحدة االمريكية –استاذ زائر   
10:50 – 11:15  

11:30 – 11:15 استراحة  

 قا ة ابل  ينا 

 قا ة الكن ي
 11:30  -  01:00 الالعة ا ولو-  انظر  9

 قا ة ابل  ينا 

 قا ة الكن ي
 01:00 – 02:30 الالعة الثمنية-  انظر  10

 

2020حزيران   10الربعاء   -اليوم الثاني    
كلية الطب -مكان االنعقاد  

 التوقيتات الجلسات العلمية 

 قا ة ابل  ينا 

 قا ة الكن ي

 09:00  - 10:30  11ا ولو قمىمت  لية الطة انظر  الالعة 

 قا ة ابل  ينا 

 قا ة الكن ي

12:00 - 10:30 12قمىمت  لية الطة انظر  الالعة الثمنية   

12:30 – 12:00 ا عتراحة   

 قا ة ابل  ينا 

 قا ة الكن ي

20:00 - 12:30 13قمىمت  لية الطة انظر  الالعة الثملثة   

02:30 – 02:00 الالعة العتممية  قا ة ابل  ينا   
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 اليوم االول  -مناقشات جلسات المؤتمر
 الجلسة امولى ) قاعة ابن سينا (

     1.00 - 11:30الوقت : 
ID: ibnsina6 

 مديرو الجلسة
 ا.د. سعدي ابراهيم الدراجي / جامعة بغداد

 ا.م.د. طه عفان مكلد / جامعة الفلوجة

 ا م الباحث  نوان البحث  
ر ز 

 البحث
 المحور

1.  
الشطور الشاريخ  لشوارث  وضه 

 الم شولنا  ع   وقه الفلوجة
 R4 المحم ي  وي ان  وي  زياد د.أ

المحور 

 الشم ي ي

 
2.  

الفلوجة العليا ع  المصادر العربية 

 اال ال ية
 R48 أ.د.   مان  ب  العزيز صالح

 R38 أ.د.احم  ح يل احم  الفلوجة ع  النصوص الم مارية  .3

4.  

Discourse Analysis of Business 

Letters for the Construction and 

Maintenance of Falluja Bridge 

between 1927-1929 

Meethaq Khamees Khalaf R49 
الع   

 الملك 

   

 الجلسة االولى ) قاعة الكندي (
 1.00 - 11:30الوقت : 

ID: alkanadi 

 مديرو الجلسة
 شاهر / جامعة االنبارا.د.عبد الناصر صبري 

 ا.م.د.احمد فياض صالح / جامعة الفلوجة

 المحور رمز البحث اسم الباحث عنوان البحث ت

5.  

 للم ينة العمرانية الخصائص

المنايية  االموائمة الب يمة

 الفلوجة لم ينة

 ال ليم  احم  دلف  حم  .د.أ

 ب ان   واد ن ريل .د.أ

 النصان 

R10 

 المحور النغراع 

6.  
   ينه  وق  ورعولوجية

 الشبلي ي الفلوجة

 النناب  كّاش ح ل د.أ

  . . آالء اشرف  ب 
R17 

7.  

 للمّ   العربية العمرانية ال وية

 ع  الفلوجة لم ينة الحضري

 االملك  الع مان  الع  يل

 

 R39 أ.د.احم   لمان حمادي

8.  

 حليل جغراع  للخ  ا  

الشعليمية ع    ينة الفلوجة 

الع مان  ال  ن اية يال  الع   

 الع   الملك 

أ. .د. ب  الرزاق  حم  جبار 

 المحم ي

أ. .د.يال  صبار  حم  

 الّنيري

R37 

9.  

دينا يكية يريطة الكار وترا  

المورعولوجية بمرحلة النّوء 

اال  ور لم ينة الفلوجة 

( با شخ ا  1870-1940 

 Scaope Toad طبيق 

 R41 أ. .د.احم   حم  ج اد

 

 

 



 

10 

 

 المؤتمر الدوري الدولي الثاني للعلوم االنسانية ) الفلوجة في العهدين العثماني والملكي (

2020حزيران  10 – 9العراق   –االنبار  –الفلوجة   

جميع الحقوق محفوظة 

 2020©لجامعة الفلوجة

 
   الجلسة الثانية  )قاعة ابن سينا ( 

 2:30 – 1:00الوقت : 
ID: ibnsina6 

 مديرو الجلسة
 ا.د. جمال هاشم ذويب / جامعة االنبار 

 ا.م.د. علي ناجح محمد / جامعة االنبار 

 المحور رمز البحث اسم الباحث عنوان البحث ت

ج ر الفلوجة العائم  درا ة ع    .10

العبور الشن يم الضريب  لر م 

1921-1926 

 أ.د.قا م يلف العاص 

 د. عرداس  ب  الرحمل

R45 

الع   

 الملك 

 

  ل  الائبية درا ة الفلوجة  كان  .11

 ل نة العا  لل كان الشع اد ضوء

1947 

 ال يش   شعب أ.د.ت ان

   ي ي  عي   حم   حم 

R7 

دار  ّائر الفلوجة ع   باا ة   .12

 االحشال  البريطان 

  حم  حمود ابش ا .د.  .أ

 حم   زا  لا ر.د. .أ

R16 

 وقف الفلوجة  ل حركة  ايس   .13

1941 

 حمزة يميس،  ماد . د . 

  عي   ل  ح يل  ل  .د . ا

R2 

 

 الجلسة الثانية  ) قاعة الكندي (
 2.30 – 1:00الوقت : 

ID: alkanadi 

 مديرو الجلسة
 ا.د.ثامر الجميلي / جامعة الفلوجة

 الفلوجةا.م.د. شاكر شنيار / جامعة 

 ا م الباحث  نوان البحث  
ر ز 

 البحث
 المحور

14.  
 الفلوجة   ينة ع  ادارها اآلصفية

 انموذجا الغاية االشبريب  شل كشاب

 العي ااي  باس ح يل  ل .د. .أ

 شويش العي ااي هللا  ب  حا م .د.أ
R12 

  حور اآلصفية

 

15.  
ْرف ا عليمر ما ع    علجم النجْحو االصج

درا ة  ل  ن ور آصفيجة الفلجوجة 

 .البحث اللغويج الح يث
 R43 أ.  .د.  حم  هادي  حم 

  حور اآلصفية

 

16.  
  ب    اآلصفية  الّيخ   شيخ جر ودر 

الشف ير  ع  العزيز  ال ا رائ 

لم كشابه  أنموذًجا أصو   الشف ير   
  حور اآلصفية R18 أ. .د. يا ر ح يل العزااي

17.  

  ن  ا صولية المباحث بعض

 اآلصفية الّيخ الم ر ة رجا 

 كشابه ع  جميل هاشم ال كشور

 "إنموذجا الفبه المبارن  ل   ائل

  حور اآلصفية R6  ب  أشرف  صطف . 
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 اليوم الثاني  -مناقشات جلسات المؤتمر
 ( قاعة ابن سيناالجلسة االولى   ) 

 10.30 – 9:00الوقت : 
ID: ibnsina6 

 مديرو الجلسة
 جامعة الفلوجة ا.د.منسي شرموط محمد /

 ا.م.د.جمال فيصل حمد / جامعة االنبار

 ا م الباحث  نوان البحث  
ر ز 

 البحث
 المحور

18.  
الفلوجة في كتابات الرحالة األجانب 

 في العهد العثماني
 R23 أ.د.جمال هاشم أحمد الذويب

العهد 
 العثماني

 

19.  
الفلوجة وموقعها من هجرة التجمع 

 الشمري 
 شامان آل عباس حسن أ.د. قاسم

 R11 السامرائي

20.  
 الفلوجة مدينة في باشا كاظم جامع

 R15 الدراجي ابراهيم سعدي .د.أ عمارته تخطيطه، تاريخه،

21.  
-1881الفلوجة في العهد العثماني 

1917 

 د.عماد كريم عباس الراوي 
 د.قتيبة علي جاسم الصبيحي

R19 

 

 

 الجلسة االولى  ) قاعة الكندي (
 10.30 – 9:00الوقت : 

ID: alkanadi 

   يرا النل ة
 ا.د. حاتم عبد هللا شويش / جامعة الفلوجة

 ا.د. علي حسين عباس / جامعة الفلوجة

 ا م الباحث  نوان البحث  
ر ز 

 البحث
 المحور

22.  

الم ر ة اآلصفية ع  الفلوجة االارها 

العلمية االفكرية ا  شاذ ال كشور يا يل 

 ناصر الخطيب الكبي   أنموذجا

 

 R42 أ. .د.احم   واد جمعة الكبي  

 حور 

 اآلصفية

23.  

 ميز للبة االصفية ع  ال را ة الفب ية 

الّيخ يا يل  حم   عي  الولي   ا كاديمية

 اكشابه أحكا  الحج االعمرة انموذًجا

 

 أ. .د.  حم  ح يل  ودة

  .د.  ع ي جا م حمود
R27 

24.  

 .د.أ الشف ير اآلصفية ع  رجا  ج ود

 أح ل البصص اكشابه أحم  الكبي  

 إنموذجا

 

د.اضاح  ا ر  ب  الباق  

 النايب
R21 

25.  

 الم   ب العزيز ا صول  للّيخ المن ج

 "الفبه أصو   لم" صنفه  ع  ال ا رائ 

ع   ا صفية ع  الم ر ة الريبشه العلمية

 .الفلوجة

 

د.صالح  حي  ال يل احم  

 الرااي
R20 
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   (  قاعة ابن سيناالجلسة الثانية  ) 
 12.00 –  10.30الوقت :   

ID: ibnsina6 

   يرا النل ة
 ا.د. احمد صالح خليفة / جامعة االنبار

 ا.م.د. فهمي احمد فرحان / جامعة االنبار

ر ز  ا م الباحث  نوان البحث  

 البحث

 المحور

دار العبادة ع  الفلوجة ع  الع  يل   .26

 الع مان  االملك 

 R3  حم   ل   مر.د.ا

العهد 

 الملكي

 1959- 1891 ب  العزيز  ل   ريم   .27

 حيا ه اداره ال يا   ااالجشما  

 R47 أ.د.  ن   شر ول  حم 

إدارة الفلوجة ع  ظل االحشال  البريطان    .28

 1958_  1917االع   الملك  

 R50 أ. .د. جما  عيصل حم 

 الفلوجة ع  الري ان ا  الزرا ة ااقه  .29

 االع   البريطان  االحشال  ابان

 1958-1921الملك  

 R54 د. نير  بود ج يه

 

 الجلسة الثانية  ) قاعة الكندي (
 12.00 –  10.30الوقت : 

ID: alkanadi 

   يرا النل ة
 جامعة الفلوجة /ا.د. مجيد صالح ابراهيم القيسي 

 جامعة الفلوجة /ا.م.د. ياسر حسين مجباس

 ا م الباحث  نوان البحث  
ر ز 

 البحث
 المحور

30.  

الّيخ  ب  الحكيم ز يجل  رحمه 

هللا ( ا  ا  االخطيب ال الث لنا ه 

 الفلوجة الكبير

 

 أ.د.صالح  حم  صالح النعيم 

 أ. .د.له  فان  كل  الحم ان 
R30 

 حور 

 اآلصفية

31.  

الّيخ  ب العزيز ال الم ال ا رائ  

اداره ع  الحركة العلمية 

 االفكرية ع    ينة الفلوجة

 

 صطف   ني  أ.د. ب  البا ط 

 الرعا  
R28 

32.  

 رحيم الوال  ابراهيم العال ة الّيخ

 العلمية اال  وية ال يش  اج وده

 الم ر ة اآلصفية ع 

 

 R25 د. ب  ال شار إبراهيم ال يش 

33.  

 ح ي  الّيخ  ب هللا الفرض 

 بناء ع  اداره )هللا رحمة(

 المنشمه

  باس حمزة  حم  ال كشور

 العي ااي
R13 

34.  

 

الربان  الّيخ يليل بل  حم  العالم 

الفياض اج وده الشربوية ع  إصالح 

 المنشمه

 د.ص يب  باس  ودة جمعة

 د. حم  ح يل  ودة جمعة
R29  
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 (قاعة ابن سينا الجلسة الثالثة  )
  2.00–  12.30الوقت : 

ID: ibnsina6 

   يرا النل ة
 ا.د. محمد عويد / جامعة االنبار

 جامعة الفلوجة /ا.م.د. محمد هادي محمد 

 ا م الباحث  نوان البحث  
ر ز 

 البحث
 المحور

35.  
 حبيق كشاب  لم اصو  الح يث 

للّيخ العال ة الّيخ  ب  العزيز  الم 

 ال ا رائ 

 أ.د  ا ر  لطان  حم  الكبي  

  ر   ع اد شفيق العبي ي  أ. .د
R32 

 حور 

 اآلصفية

36.  

 المن ج الفرض  للم ر ة اآلصفية

 الرحبية إنموذجا

 أ ن   راقب دااد.أ. . د

 د.  حمود يلف البناري
R36 

37.  

 رجا   ن  بالح يث اال ش ال 

 اآلصفية

 كشابه ع  جميل هاشم العال ة الّيخ

 أنموذًجا)المبارن الفبه  ل   ائل(

 R40 د. ب  البادر  حم  ح يل

38.  
 الشخريج ا صول  لفشااى الّيخ

  ب  العزيز  الم ال ا رائ 
 R52 د.رائ  كريم   ي ي

 

 الجلسة الثالثة  ) قاعة الكندي (
  2.00–  12.30الوقت : 

ID: alkanadi 

 مديرو الجلسة
 ا.د. صالح محمد صالح / جامعة الفلوجة
 ا.م.د. ياسر عبدالرحمن / جامعة الفلوجة

 ا م الباحث  نوان البحث  
ر ز 

 البحث
 المحور

39.  
المن ج الفب   ع  الم ر ة 

المن اج لال ا  اآلصفية ع  الفلوجة 

 النواي انموذجا

 R44 أ. .د.  حم  ننيب النو ان 

محور 
 اآلصفية

40.  
أبعاد الشنمية ال يا ية العالمية ع  

الفكر الشن ي يج لل كشور له جابر 

 العلوان 

 R53 د. صطف  جابر عياض

41.  
الكشب الفب ية ع  الم ر ة اآلصفية 

 ا كانش ا بيل كشب الفبه

الرااي أ. .د. نعمان  رحان  طية 

أ. .د.  حم  ابراهيم  ب  المني  

 الّاهر

R56 

42.  

َّّيخ  " ب  العزيز  الم  جر  ر ال

ال ا رائ  ع   صطلح  الح يث  

 النبويج  ــ

( درا ةٌ  كشابرهر   لمر أصو   الح يث 

 ا حليل

 R57  . .  حمود عرحان حمادي

 

 

 



 

14 

 

 المؤتمر الدوري الدولي الثاني للعلوم االنسانية ) الفلوجة في العهدين العثماني والملكي (

2020حزيران  10 – 9العراق   –االنبار  –الفلوجة   

جميع الحقوق محفوظة 

 2020©لجامعة الفلوجة

 

 

 

 

 

 

المتحدثون                       
  

AICHS’20  
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االولالمتحدث   

 نوري ى د الحميد عليا .د.أ

  لية الرشيد الاممعة    

 

 

 مدينة الفلوجة : النشأة والتطور

للتعرر  علرت ترراريي مدينرة الفلوجرة وعوامرر  نشروئها وتطورهرا ءبررد مرن قرراخة سررريعة لتراريي المنط رة الترري 
نشأت فيها. فالفلوجة اسم كران ططلرف فري العصرور ال دطمرة علرت منط رة يراعيرة يررجن البراحثون أنهرا أ رذت اسرمها 

ت األرض المعرردة للاراعررة الترري تررنفل  ت ي مررن الملمررة اءكدطررة تبلوكرراتوق أوتفلوقرراتق. وفرري العرميررة طشررير اءسررم  لرر
تتفطر ترمتهاق عند هطول المطر لتظهر النباتات فوق سطن األرض، وذهب آ رون  لرت أنهرا تعنري ال ريرة. كانر  
هررذا المنط ررة فرري العصررور ال دطمررة جرراخا مررن منط ررة الصرر كوية الواسررعة ولررم تمررن مأهولررة  ذ كرران سرر ان المنط ررة 

ق الواقعررة علررت نهررر الفرررات جنرروال نهررر الصرر كوية وفرري أقصررت شررمال شررب ة األنهررار يتمركرراون فرري مدينررة تانبررار
 األ ذة من الفرات باتجاا نهر دجلة. 

واءنبار هي غير مدينة الفلوجة كما توهم البعض فأثارها أءن تبعد عن مدينة الفلوجة الحاليرة بعرعة كيلرومترات ، 
. ومسربب موقعهرا كانر  منطل را للجيرو  يل ررن الرابرع المريكدوالتاريي طشير  لت أنها كانر  موجرودة فري منتصر  ا

المتحارمررة والحمرركت التررري طشررنها كررر  مررن الرومرران والفررررس نررد بععرررهما. ولررذل  عانرر  مرررن الحصررار والررردمار 
وأحرقر  علررت يررد اطمبرالررور الرومراني جوليرران  ثنرراخ غرراوا لامبرالوريررة الفارسرية. ومررن الوانررن  ن السرربب الررذي 

سرتراتيجي فعرك عرن العامر  اءقتصرادي. فموقعهرا عنرد مخرر  نهرر تأ ذ هذا األهميرة هرو العامر  اء جع  اءنبار
عيست من الفرات جعلها مركاا لنشاط تجاري واسع، فمان  محطة للبعائع الواردة من الشام ومصرر تمهيردا لن لهرا 

 بواسطة نهر عيست  لت بغداد ومنها  لت البصرة في دجلة.
قدطم طأ ذ ماخا من شرق الفرات عر  بهذا اءسم نسبة  لت عيست بن علت بن عبرد   الببراس ونهر عيست نهر 

الذي جددا وشيد علت م رمة من مصبه في دجلة في الجانب الغرمي من بغداد قصرا المعرو  باسمه. كان النهرر 
م  ناالهرا و انهرا تمهيردا لن لهرا ين   البعائع اآلتية من بكد الشام ومصر بواسطة نهرر الفررات  لرت اءنبرار حير  يرت

 ومن ذل  جاخ اسم المدينة تعنبارق التي تعني المخان.
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 مصادر كتابة تاريخ الفلوجة

البحرررررر  فرررررري ترررررراريي المرررررردن ونشرررررروئها وتطورهررررررا أهميررررررة علميررررررة بررررررارية ءسرررررريما  ذا كرررررران هررررررذا  طشرررررر   
الترررررراريي مجهرررررروء أو لررررررم ينرررررر  اهتمامررررررا كاميررررررا مررررررن البرررررراحثين. ولمررررررا للفلوجررررررة مررررررن رمايررررررة فرررررري ترررررراريي العررررررراق 
المعاصرررررر، بتصرررررديها للتيرررررارات الشرررررعومية والررررردفا  عرررررن عرومرررررة العرررررراق والوقرررررو  بوجررررره اءحرررررتكل األجنبررررري، 

 إنها لفت  انتباا العالم وأصبح  الحاجة ملحة للبح  في تاريخها.ف

 ان أهم المصادر التي طم ن اءعتماد عليها في تدوين تاريي الفلوجة، هي: 

، وهنررررراا عشررررررات 1918-1534الوثررررائف العثمانيرررررة: وتغطررررري هررررذا الوثرررررائف مرحلرررررة الح رررررم العثمرررراني للعرررررراق  -1
ومعظمهرررررا طغطررررري المررررردة مرررررن نهاطرررررة ال ررررررن  1572ا الرررررت عرررررام الوثرررررائف التررررري تتنررررراول الفلوجرررررة تعرررررود أقررررردمه

 التاسع عشر وأوائ  ال رن العشرين، فعك عن سالنامات وءطة بغداد.
كتررررب الرحالررررة األجانررررب الررررذين ياروا الفلوجررررة ابتررررداخ مررررن النصرررر  الثرررراني مررررن ال رررررن السررررادس عشررررر وكتبرررروا  -2

 ء انها تش   أساسا لدراسة تاريي المدينة.عنها، وعلت الرغم من المعلومات ال ليلة التي وردت عنها ا
وثرررررائف الررررربكط الملمررررري المحفوظرررررة فررررري دار المترررررب والوثرررررائف العرا يرررررة: وتتنررررراول المراسررررركت الرسرررررمية  ررررركل  -3

 .1958-1921العهد الملمي 
 وثائف العهد الجمهوري. -4
السررررررعود،  المصرررررادر ال دطمررررررة التررررري تناولرررررر  تررررراريي العررررررراق مثرررررر  كتررررراال عثمرررررران برررررن سررررررند الررررروائلي، مطررررررالع -5

وكترررراال عبرررراس العررررااوي ترررراريي العررررراق بررررين احتكلررررين، ولونمريرررر ، أرمعررررة قرررررون مررررن ترررراريي العررررراق الحرررردي  
 وغيرها.

 اآلثار العمرانية المتبقية من العهود المانية. -6
التسرررررررررجي  العراقررررررررري والمررررررررردارس والمسررررررررراجد واألحرررررررررااال، و ف المحفوظرررررررررة فررررررررري الررررررررردوائر الح وميرررررررررة الوثرررررررررائ -7

 األفراد. والشخصية المحفوظة لدى
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 ملخص محاضرة بعنوان " تجسير الهوة بين التاريخ الفلوجي الشفهي والمدون"

الرئيسية في هذا التاريي تممن في اصول نحن بكش  لدينا تاريخا فلوجيا ُمسّطرا، لمن ال عية اءش الية 
معلوماته. انها في الغالب مستمدة من التأريي الشفهي، وغير مستندة علت لرائف البح  العلمي. ان التاريي 
الشفهي الفلوجي ممتا  علت نحو واسع بالموروث الشفهي الذي طفت ر في الغالب للحقي ة. وتبعا لذل ، فان 

طه العديد من المشاك  المتعل ة بالموثو ية. وهي ُتعاى الت حد كبير الت حقي ة ان التأريي الحدي  للفلوجة لد
التأريي الفلوجي قد ُكتب بش   اولي لب ا لديينات من الرواطات الشفهية. ان ه ذا نمط من التأريي قد اوجد رؤية 

ت د ان الح  اءمث  لمش لة مشوشة لدراسة التطور التاريخي العام للفلوجة علت امتداد قرون. ومن هنا، نحن نع
التاريي الفلوجي تممن في تجسير الهوة بين التاريي الشفهي والتأريي المدون. ان هذا العملية طم ن تحقي ها من 
 كل، اوء؛ ان نتوق  عن اءعتماد علت الموروث الشفوي كمصدر معتمد للتاريي، ثانيا؛ تر ية التاريي الشفهي 

 تواف ا مع المناه  ذات الصلة بالبح  العلميلي ون موثوقا، ومونوعيا، وم

 

 

 

 

 

 ا.د. قاسم خلف العاصي

 

جامعة فيرفيلد )سابقا( /الواليات  –استاذ زائر 

 المتحدة االمريكية
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 ) دراسة وثائقية (   1941موقف الفلوجة من حركة مايس عام 

 م. د . عماد خميس حمزة ا . د. علي حسين علي سعيد
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 الملخص

كان له   االلر ال لب  لتيس  لت  البتارة االاربيتة عح تب   1939ان ان الع الحرب العالمية ال انية ع  ايلو   ا  

العتراق، بحكتم ار بالته  يا تيا ااقشصتاديا  بالحكو تة البريطانيتة اانما ا ش   ال  اتلب  دا   قارة ا يا ااعريبيا ا ل بين ا 

الش  كانا اح  االلراف الم مة  ع   لك الحرب  ،  ال يما  ان  الحكو شيل العراقية ا البريطانية ق   ب  ا   عاه ة ن متا 

ان   يل حيز الشنفين بع  انش اء   ل  1930العالقة ال يا ية ااالقشصادية االع كرية بين ما بشاريخ ال الليل  ل حزيران  ا  

، اال ان  لتك المعاهت ة   لتم  كتل   توى التار ج يت  ال تشمرار االحتشال   1932االنش اب ا ديو  العراق  صبة اال م  ا  

البريطان  ،   ما الر  ل  ا شبرار االاضاع ال ايلية  ع  العراق ليلة عشرة  ال اللينا   ل البرن نف ه ،  ا ما زاد الوضه 

ببيتتادة بكتتر صتت ق  ، التتني زاد  تتل  ختتااف الحكو تتة   1936 را  اصتتو  الع تتكر التت  دعتتة الحكتتم  بعتت   انبتتالب  تتا   تتو

البريطانية ا و ر العالقا  بين ا ابيل الحكو ة العراقية بالرتم  ل ا شراف حكو ة االنبالب  ببنود المعاهت ة ا تاله، اال ان 

ا  وج ا  م ض   لك المعاه ة ، اهنا  تا بت ى ااضتحا   نت  انت الع الحترب تالبية قادة النيش ارجا  الحركة الولنية كان

، بإ الن الحرب  ل  المانيا  ،  1930العالمية ال انية   ،  ن  ا  للبا الحكو ة البريطانية  الشزا  العراق ببنود  عاه ة  ا  

ا ،   ا متتا زاد  تتل  حتت ة الشتتو ر بتتيل اال ان الحكو تتة العراقيتتة  رعضتتا ذلتتك  ااكشفتتا ببطتته العالقتتا  ال بلو ا تتية   ع تت

الحكو شيل  البريطانية االعراقية ديو  ايطاليا الحرب ال  جانب المانيا ارعض العراق  قطه  القا ه ال بلو ا ية  ع ا بتل 

  الع مح للحكو ة االيطالية  بفشح   فار  ا ع  بغ اد ، االني     ته بريطانيتا   متال  ت ائيا ل تا ، اال تر التني ادى الت  انت

الش   رعا بالمصادر   1941 صاد ا    كرية  بيل النيّيل العراق  االبريطان  ا شمر  ليلة ش ر   ايس / ايار  ا  

الشاريخية  ب  حركة  ايس ( اا   حركة رشي   ال  الكيالن  ( اا  الحرب العراقية البريطانية ال انية ( ، ا كان للواء ال ليم  

ر ابّريا ال يما قضاء الفلوجة االنواح   االبرى الشابعة ل ا النصيب االاعر  ل    لك المصاد ا  ،  الش  يلفا د ارا  اديا

 ل  اهال  البضاء بّكل يتاص ،  التواء الت ليم  االعتراق بّتكل  تا   ، االشت  انش تا بتاحشال  الفلوجتة   تل قبتل البتوا  

حا هنالتك  رتبتة حبيبتة عت    تليط الضتوء  لت   . لتنلك اصتب 1941البريطانية بشاريخ الشا ه  ّر  ل  ايس /ايتار  تا   

 .            وقف  قضاء الفلوجة  ل المعارك الع كرية الش  دار   بيل النيّيل العراق  االبريطان  يتال  الّت ر ا تاله

( ال  اربعة  حتاار،  جتاء  المحتور 1941ق م   وضوع ال را ة الش  حملا  نوان    وقف الفلوجة  ل حركة  ايس  ا 

(   م االشارة عيه ال   اهم  ا جاء ع   بنود المعاه ة   1930االا    حا  نوان    المعاه ا  العراقية البريطانية حش   ا  

، الش  اصبحا   حل يالف بيل الطرعيل حو  الشزا  العتراق بشنفيتن بنودهتا ،  ال تيما بعت   1930العراقية البريطانية لعا  

يتة،  ا تتا المحتور ال تتان    الفلوجتة ا بتت  ا  حركتة  تتايس  ( ااضتحا عيتته  للتب الحكو تتة انت الع  الحترب العالميتتة  ال ان

البريطانية بموجب بنود المعاه ة ا اله ان يعلل العراق الحرب  ل  دا  المحور برئا ة المانيا  ، الني كان  حتل  رعتض  

وزراء ا تيطرة قتادة النتيش  المنتاائيل لل يا تة  ل قبل الحكو ة العراقية ، ال يما بع   ول  رشي   ال  الكيالن  رئا ة ال

البريطانية  ل  ز ا  اال ور ع  العراق  ،  عضال  ل اال شع ادا   الع كرية اال يا ية الش  ا خن  ا  الحكو شيل  العراقية 

محور  ال الث االبريطانية ليلة  ش ر ني ان  ل العا  نف ه  ، ا  ى انعكا  ا  ل  االاضاع ع  قضاء الفلوجة  ،  ا لط ال

التني جتاء  حتا  نتوان       الفلوجتة االحترب العراقيتة البريطانيتة ال انيتة  (  ، الضتوء   لت  اهتم المعتارك الشت  شت    ا 

اراض   قضاء الفلوجة   واءا   كان  المركز  اا النواح   االبرى الشابعة له  ،  ا دار اهال   البضاء ع    ان ة النتيش 

يطانية  ما دعته االييترة الت  االنشبتا   تن م بعت  احشالل تا  ركتز البضتاء  بالبشتل االشخريتب بشتاريخ العراق  ض  البوا  البر

، االخطوا  الش   م  ا خاذها بع  احشال   كا ل اراض   قضتاء الفلوجتة  حشت    1941الشا ه  ّر  ل  ايس / ايار  ا   

 . عتتتتتتتتا  نف تتتتتتتتهديتتتتتتتتو  البتتتتتتتتوا  البريطانيتتتتتتتتة التتتتتتتت  بغتتتتتتتت اد عتتتتتتتت  الختتتتتتتتا س  تتتتتتتتل حزيتتتتتتتتران   تتتتتتتتل ال

  وقف.،   ايس حركة، الائبية،  الفلوجة  الكلمات المفتاحية
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Abstract  

       The outbreak of World War II in September 1939 had a negative impact not only on 
the European continent, but also spread to most of the countries of Asia and Africa, in-

cluding Iraq, because of its political and economic association with the British govern-

ment, which was one of the parties to the task in that war, especially that the Iraqi gov-

ernments and The British held a treaty that organized the political, economic and military 
relationship between them on 30 June 1930 and came into force after the end of the man-

date and the entry of Iraq League of Nations in 1932, but that the treaty was only a new 

framework for the continuation of the British occupation The situation was exacerbated by 
the arrival of the military to the helm of the government after the 1936 coup led by Bakr 

Sidqi, which increased the fears of the British government and the strained relations be-

tween it and the Iraqi government despite the recognition of the coup government This 

was evident when World War II broke out when the British government demanded that 
Iraq abide by the provisions of the 1930 Treaty by declaring war on Germany. However, 

the Iraqi government In addition to the severing of diplomatic relations, the tension be-

tween the British and Iraqi governments increased Italy's entry into the war with Germa-
ny. Iraq refused to sever its diplomatic relations with it, but allowed the Italian govern-

ment to open its embassy in Baghdad, which Britain considered an act of hostility. Mili-

tary operation between the Iraqi and British armies continued throughout the month of 
May 1941, known as the historical sources of (the movement of Mayes) or (the movement 

of Rashid Ali Kilani) or (the Iraq war the British second), and the brigade Dulaim, And 

villages have the greatest share of those clashes, which left material and human destruc-

tion on the people of the judiciary in particular, and a brigade Dulaim and Iraq in general, 
which ended with the occupation of Fallujah by British forces on the nineteenth of May / 

May 1941. So there is a real desire to shed light on the position of Falluja from the mili-

tary battles that took place between the Iraqi and British armies during the month above.                                                                             
       The study entitled "The Fallujah Position of the Mayes Movement in 1941" was di-

vided into four axes. The first axis was titled "The British-Iraqi Treaties until 1930". It re-

ferred to the most important provisions of the 1930 Iraqi-British Treaty, which became 
controversial. The second axis (Fallujah and the introductions of the Mais movement) 

clarified the British government's request under the terms of the treaty above that Iraq de-

clare war on the Axis countries headed by Germany, which was rejected by the govern-

ment Iraqi In particular, 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 prepara-

tions taken by the Iraqi and British governments throughout April of the same year, and 

their impact on the situation in the Fallujah district, and the authority of the third axis. 
Under the title (Fallujah and the Second Iraqi-British War), it shed light on the most im-

portant battles witnessed in the lands of Fallujah district, whether the center or its suburbs 

and villages, and the role of the people of the judiciary in supporting the Iraqi army 

against the Iraqi forces. Atanih than the recent push to revenge them after the occupation 
of the district center of death and destruction on the nineteenth of May / May 1941, and 

the steps that have been 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.  
                         

Keywords: Fallujah, Movment documentary , My position 
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 الملخص 

بالشفصتتتتيل درار العبتتتتادة ا  تتتتال ية اتيرهتتتتا عتتتت  الفلوجتتتتة  نتتتتن نّتتتت   ا المعاصتتتترة بعتتتت  بنتتتتاء الن تتتتر  نتتتتاا  البحتتتتث 

  بنعتتتل قريتتتة الفلوجتتتة ناحيتتتة لشكتتتون 1900-1899  لتتتم صتتت ار عر تتتان   متتتان   تتتنة 1885الع متتتان  الخّتتتب   تتتنة 

بحتتتث الضتتتوء  لتتت  دار   ، اي تتتلط ال1958 ركتتتًزا إداريًتتتا للمنطبتتتة المحيطتتتة ب تتتا اإلتتت  ن ايتتتة الع تتت  الملكتتت   تتتنة 

العبتتادة الشتت   عكتتس ااقتته أهتتل الم ينتتة ا نبتتل صتتورة حيتتة لعبيتت   م اديتتانش م ا تت ى ار بتتال م بختتالب م ا لتت  قتت ر هتتنا 

االهشمتتتتا   تتتتنعكس  تتتتلوكيا  م ا صتتتترعا  م ا عتتتتا ال  م اليو يتتتتة عتتتت   نشمعتتتتا  م لير بتتتتوا ب تتتتا قتتتت ر اال تتتتشطا ة نحتتتتو 

 . انبي م ا عضل بما يحبق  عاليم ا وجي ا  يالب م

ابتتإرادة ار ايتتة إل يتتة ار بطتتا   ينتتة الفلوجتتة المعاصتترة  نتتن نّتت   ا الح ي تتة ار باًلتتا اليبًتتا بتت ا    تتن  جتتا ه عي تتا 

   لتتت  يتتت  كتتاظم باشتتتا  رحمتتته هللا( ، االتتتني يتتت   أيًضتتا  لتتت  اهشمتتتا  أهتتتال  الفلوجتتتة ا اائتتتل 1898التتني أر تتتس  تتتنة 

بتتت ين م احتتتب م ا م تتتك م بعبتتتاد  م ، إذ كتتتان أا   متتتل يبو تتتون عيتتته  بالم تتتاج  ي لتتتيعكس لنتتتا  الشتتتزا  م اار بتتتال م

 زا نًتتا  تته بتت ايا  نّتتوء  تت ينش م كبريتتة صتتغيرة لتتم  حويل تتا إلتت  ناحيتتة بتت   الصتتبالاية اانطتتالق  رحلتتة ج يتت ة عتت  

 نتت  ا  تت ريخ  طتتور الم ينتتة هتتو إنّتتاء   تتن  جتتا ه ل تتم  بشتت يل بعمتتل نبتتي م الكتتريم  حمتت  صتتل  هللا  ليتته اآلتته ا تتلم 

ديتتل إلتت    ينتتة ي تترب   تتاجًرا إلي تتا ، عكتتان أا   متتل يبتتو  عيتته هتتو بنتتاء   تتن  جتتا ه عي تتا ي ليبتتيل أن حيتتاة الم ينتتة 

ا زهتتتا ان ضتتتش ا ا علتتتيم أهل تتتا يبتتت أ  تتتل الم تتتن  ، اربمتتتا كتتتان عتتت  هتتتنا العمتتتل المبتتتارك  تتتٌر إل تتتٌ  لشنّتتت  الم ينتتتة 

الة  تتمااية أن  تتتل يرعتته ذكتتر هللا يرعتتته هللا ذكتتره ي لتتنلك رعتتته المعاصتترة الح ي تتة نّتتت ة  باركتتة  يمونتتة ، اك ن تتتا ر تت

 .هللا ذكر هنه الم ينة اجعل ل ا ا ًما اقبواًل  الميًا رتم  مر    ي  ا البصير

ان تتتتًرا للشو تتتته الكبيتتتتر عتتتت  الم ينتتتتة أر  تتتتا درار  بتتتتادة أيتتتترى  ن تتتتا  عبتتتت   الكنتتتتيس( التتتتني ي تتتتميه أهتتتتل الفلوجتتتتة 

ان  دار  بتتادة عتت    ينتتة الفلوجتتة المعاصتترة  متتا يعطتت  ر تتالة ااضتتحة ل بتتل الي تتود   ليكتتون لتت1915 الشتتوراة(  تتنة 

عي تتا ، كمتتا يبتتيل لنتتا لبيعتتة أهتتل الفلوجتتة ا اائتتل ، علتتم يكتتل لتت ي م  عصتتب دينتت  أا لتتائف  التتم يعارضتتوا  لتت  بنتتاء 

عتت   تتودة ا تتراحم ا تتال  دار  بتتادة ل يانتتة لانيتتة رتتتم أن تتا أقليتتة عتت   حتتيط   تتلم ، اهتتنا يبتتيل أن تتم كتتانوا يعيّتتون 

 . ااحشرا  لكل ا ديان االبو يا  الم يكل بيل أبناء الّعب أي  ناحر دين  أا  نهب 

ن  كمتتتا  تتتتلط البحتتتتث الضتتتوء  لتتتت  الن تتتتيج الفلتتتتوج  الرائتتته االمشنتتتتوع عتتتت  ب ايتتتتة  ّتتتكيل  تتتت ينش م المعاصتتتترة ليكتتتتوج 

 متتتق الشتتت ريخ ، اهتتتنا الشنتتتوع التتت ين   ع يف تتتاء  نشمعيًتتتا  شنوً تتتا ، ك نتتته  تتتراق  صتتتغر يصتتتف  نو تتته الضتتتارب عتتت 

االش تتتا ح شتتتكل النتتتواة ا التتت  لم ينتتتة الفلوجتتتة المعاصتتترة الشتتت  كبتتتر  اازدهتتتر  ا و تتتعا عتتت  ز تتتل قيا تتت  ا لتتت  

  ، لتتتم جتتتا ه الصتتت يق 1948ألتتر هتتتنا الشو تتته برنيتتتا   تتتاج  أيتتترى ، اهتتت  جتتتا ه شتتتاكر الضتتتاح  التتتني أر تتتس  تتتنة 

  إضتتتاعة إلتتت    تتتاج  صتتتغيرة  شنتتتالرة بتتتيل 1953ق التتتني أر تتتس  تتتنة   ، لتتتم جتتتا ه الفتتتارا1950التتتني أر تتتس  تتتنة 

تتتالَّ اهيتتتب التتتني أ تتتس  تتتنة    ، ا تتتم  عيمتتتا بعتتت  بم تتتن  ال تتتع ان ، 1936أحيتتتاء ابيو تتتا  الم ينتتتة   تتتل   تتتن  المر

تتالَّ أحمتت  ال تترحان العبتت ل  التتني    تتس  لتت  ألاللتته جتتا ه الصتت يق . ا بتته أهميتتة هتتنا البحتتث إضتتاعة لمتتا  ا  تتن  المر

 .رنا ع  بيان أنَّ كلَّ دار  بادة  يحك  لنا   ريخ نّوء الح  ال كن  الني نّ  أا أر س عيهذك

  ا تتا بعتت ها يشبتتيل أن الفلوجتتة  و تتعا بّتتكل كبيتتر ا تتريه بعتت  1948ا تته انشّتتار الم تتاج  ا يتترى عتت  ب ايتتة  تتنة 

، ، اأيتتناا يش تتاببون عتت  بنتتاء الخم تتيل  تتنة ا التت   تتل نّتت   ا عشضتتا ف  تتكان ا أضتتعاعًا  ضتتا فة   تتباب ك يتترة 

اإ متتار الم تتتاج  عتت   تتت ينش م حشتت  أصتتتبحا الم ينتتة   تتتم  بم ينتتة الم تتتاج  ابلتت ة ا  اجتتت  لك تترة  تتتا بنتت  عي تتتا  تتتل 

 . الم اج 
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(Houses of Worship in Fallujah in both the Ottoman and Royal Era) 

The research tackles in detail the houses of Islamic worship and others in Fallujah since its 

contemporary creation after the construction of the wooden Ottoman bridge in 1885. Then, 

Ottoman Firman was issued in 1899-1900 to make the village of Fallujah a town to be the 

administrative center of the surrounding area until the end of the monarchy in 1958. The re-

search sheds light on the houses of worship that reflect the reality of the town citizens and 

convey a vivid picture of their faith and doctrine and the extent of their attachment to their 

Creator as well as reflect their conducts, behaviors and daily treatments within their commu-

nities to get prosperity and achieve the teachings and guidance of their Creator and Prophet. 

With the will and divine patronage, the contemporary town of Fallujah has been closely as-

sociated with its first mosque, founded in 1898 by Kazem Pasha (may Allah have mercy on 

him) since it established. It also indicates that the interest of the early Fallujah people was in 

mosques and this shows us their commitment and attachment to their religion besides their 

love and adherence to their worship. Therefore, The first work they did was, coincided with 

the beginning of the emergence of their town as a small village and then converted to the 

town instead of Saqlawiyah, the establishment of a mosque gathers them to following the 

work of their Holy Prophet Muhammad( peace be upon him and his family) when he entered 

the town of Yathrib  as an immigrant. The first work was to build a mosque to be a centre 

and show that the town life, pride, renaissance and education of its people start from the 

mosque. As this blessed work has a divine secret to the emergence of the modern contempo-

rary town with auspicious blessing, as if it is a heavenly message to those who raise the re-

membrance of God, in reward May Allah raise his remembrance. Therefore, God raised the 

mention of this town and made it a name and a universal acceptance despite the short life of 

its founding.  

Because of the great expansion of the town, other houses of worship were established, in-

cluding temple (the synagogue) which the people of Fallujah call (the Torah), in 1915, to be 

the second house of worship in the contemporary town of Fallujah. This gives a clear mes-

sage to the importance of the Jews in Fallujah as well as shows the nature of the early people 

of Fallujah did not have religious or sectarian intolerance. Accordingly, they did not oppose 

the construction of a house of worship for a second religion, although it is a minority in a 

Muslim region. This also shows that they lived in affection, compassion, peace and respect 

for all religions and nationalities and there was no religious or sectarian rivalry among the 

people. 

The research also highlighted the wonderful and diverse Fallujian fabric at the beginning of 

the formation of their contemporary town to form a diverse societal mosaic, as if it were a 

miniature Iraq describing its diversity in the depth of history. This religious diversity and 

tolerance formed the first nucleus of the contemporary town of Fallujah, which grew and 

prospered and expanded in short time. As a result of this expansion, other mosques were 

built, namely Shaker al-Dahi Mosque which was founded in 1948, then Al-Siddiq Mosque 

which was founded in 1950, after that Al-Farouq Mosque which was founded in 1953. In 

addition to small mosques scattered between the neighborhoods and houses of the town, such 

as the Mulla Wahib Mosque which was 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. The importance of this research is, in addition to what we said in a 

statement, each house of worship will tell us the history of the emergence of the neighbor-

hood in which it was founded.  

With the increasing of other mosques in the beginning of 1948 and beyond, it shows that 

Fallujah had dramatically and rapidly expanded after the first 50 years of its inception. For 

that, its inhabitants doubled for many reasons, and they started competing in the construction 

and reconstruction of mosques in their town until the town became called the town of 

mosques and the town of the gloried people for the many built-in mosques. 
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 أ.د زياد عويد سويدان المحمدي
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 الملخص

 بشصتتتر هتتتنه ال را تتتة  لتتت   راحتتتل الشطتتتور الشتتتاريخ  ل  تتتور الم تتتشولنا  الحضتتترية عتتت  االلتتتف ال التتتث قبتتتل        

االمصتتادر الكشابيتتة الم تتمارية ا تتوارث هتتنه المراكتتز لموقتته الفلوجتتة اليتتو  . ان  تتاريخ المتتيالد اعتتق التت الئل االلاريتتة 

  ينتتة الفلوجتتة ال يمكتتل عصتتله  تتل  تتاريخ بتتالد الن تتريل  ن تتا كانتتا  ّتتكل جتتزءاً ها تتاً  تتل  لتتك المنطبتتة عتت  العصتتور 
كانتتا هتتنه الم تتشولنا  حلبتتتة الشاريخيتتة المخشلفتتة   أذ  مكتتل االن تتان  تتل    تتيس الم تتتشولنا  االالتت  عتت  المنطبتتة ا

الوصتتتل بتتتيل لتتترق النبتتتل ال ايليتتتة االخارجيتتتة عتتت  بتتتالد الن تتتريل ا ركتتتز ال تتتيطرة  لتتت   وزيتتته كميتتتا  الميتتتاه  بتتتر 

البنتتتوا  االراائيتتتة الزرا يتتتة. اقتتت   تتتوارث دار هتتتنه الم تتتشولنا   تتت ن ايتتترى  بتتتر الشتتتاريخ كتتتان ل تتتا شتتتاناً  يا تتتياً 
نّتتت ة  وقتتته  – تتتريل . جتتتاء  هتتتنه ال را تتتة  لتتت  ا تتتاس عرضتتتيشيل . االالتتت  ااقشصتتتادياً كبيتتتراً عتتت   تتتاريخ بتتتالد الن

 نّ   ا  ل  ا اس البنوا  االراائية ا بنية الري. -الم شولنا   ل  لرق النبل   اال انية

    .  شولنة –  مارية   -علوجة   -جوية  -الارية  الكلمات المفتاحية:
 

 

Historical development of settlements in Fallujah site and its role in  the city 

arose in the light of archaeological evidence and cuneiform writing sources  
 

Prof. Zeyad Owaid Swaidan Al-Mohammadi 

History, - Faculty of Arts /University of Anbar , Iraq  

   zead75@yahoo.com   

Abstract 
      This study focused to the historical development stages of the emergence of ur-

ban settlements in the 3rd millennium BC according to archaeological evidence and 

sources of the Cuneiform Torah and the inheritance of these centers to the site of 

Fallujah today .The history of Fallujah cannot be separated from the history of Mes-
opotamia because it was an important part of that area at different historical times, 

where man was able to establish the first settlements in the region and these settle-

ments were the link between the interior and the outside of the transport routes in 
Mesopotamia and the control center  in the distribution of water through irrigation 

channels .The role of these settlements has been inherited by other cities throughout 

history that have had a great political and economic interest in the history of Meso-
potamia . The study was based on two hypotheses. The first - the emergence of the 

location of the settlements on transport routes, and the second - its establishment on 

the basis of irrigation canals and irrigation technology 
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 الملخص

 الحم  هلل رب العالميل االصالة اال ال   ل   ي نا  حم  ا ل  آله اصحبه أجمعيل ابع  

عتتان درا تتة بعتتض الم تتائل االصتتتولية للتت كشور هاشتتم جميتتل عتتت  كشابتته   تتائل  تتل الفبتتته المبتتارن يعتت   متتالً  ظ تتتار 
تتتال  العلتتتم االعلمتتتاء  تتتواًء  لتتتم  تتتل أ   عتتت  الفلوجتتتتة ياصتتتة ااالعتتتراق  ا تتتة  ال تتتيما اهتتتو  تتتل لتتتالب الم ر تتتتة   

ال ينية اآلصتتتفية( الشتتت  كتتتان يتتت رس عي تتتا الّتتتيخ  بتتت  العزيتتتز ال تتتا رائ  عتتت  الفلوجتتتة النتتتا ه الكبيتتتر ذا  الصتتتيا 

جتتتا الك يتتتر  تتتل العلمتتتاء  عتتتارد  أن أ كلتتتم  تتتل بعتتتض  تتتا ق  تتته التتت كشور هاشتتتم جميتتتل  رَّ اال تتتمعة العريبتتتة االشتتت  ي 
    تتير ه العلميتتة   عبمتتا ب را تتة ا حليتتل بعتتض البوا تت  االصتتولية  تتل يتتال  كشابتتة   تتائل  تتل الفبتته المبتتارن  يتتال

كونتته  تتل الكشتتب المن نيتتة الم متتة الشتت   تت رس عتت  كليتتا  العلتتو  اال تتال ية االشتت   بتتيل كيفيتتة إزالتتة الشعتتارض  نتت  

بتتتبعض التتتم يشتتت لر الّتتتيخ بمتتتنهب  عتتتيل، إنمتتتا اال تتتش ال  بتتتيل ال تتتنة ابتتتيل ال لتتتة ا يتتترى ابتتتيل االحاديتتتث بعضتتت ا 

  نهبه هو  ا يرجحه ال ليل .
 االجماع  البياس  الم ر ة اآلصفية  المطلق  المبي . الكلمات المفتاحية:

 

Fundamentalist rules for the men of  Al-Asfiya school  -  

Hashem Jameel in his book “Issues of comparative jurisprudence” as a model 

 
Mustafa A. Al-ani, MA 

a Department of Graduate Studies, Fallujah University, Iraq 

 Mustafa.ashraf@uofallujah.edu.iq 

 

Abstract 

All Praise is due Allah, Lord of the Worlds, and peace and blessings be up-
on our Messenger Muhammad and due all his companions and due all his house-

hold. 

Afterwards   
 

The study reviews some of the fundamentalist issues of Dr. Hashim Jamil in his 

book “Issues in Comparative Jurisprudence” . It seeks to shed light on one of the 

most outstanding scholars across Fallujah and the larger Iraq, given that he is an Al-
Asifiya alumna where Sheikh Abdulaziz Al-Samarrai was teaching. A school which 

graduated hundreds of brilliant scholars . 

 
More closely, I intend to review a number of key contributions made by Dr. Hashim 

Jamil during his scholarly career . 

  I studied and analyzed some fundamentalist rules by writing some issues from 

comparative jurisprudence, given that it’s one of the important curricular textbooks 
taught in the faculties of Islamic sciences which shows the way the inferential con-

tradiction is removed between Sunni and other resource in addition to the contradic-

tions among prophetic hadiths. It’s noteworthy Sheikh Hashim Jameel has rather 
relied on the concrete evidence in hadith and Sunna than being influenced by a cer-

tain doctrine . 

 
Keywords: Consensus, Measurement, Al- Asfiya School, Absolute, Restricted 
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 الملخص
الفلوجتتتة   ينتتتة  راقيتتتة   بتتته  لتتت  الضتتتفة الي تتترى  تتتل ن تتتر الفتتترا  ا بعتتت   تتتل بغتتت اد العاصتتتمة   تتتاعة 

  ا شمتتادا  لتتت  اليبتتتة 1974كتتم( تربتتتا . يشنتتاا  هتتتنا البحتتتث درا تتة ااقتتته  تتتكان ا نشمتته هتتتنه الم ينتتة عتتت   تتتا  60 

المصتتتادر الشتت  يمكتتتل لنتتتا  تتتل يالل تتتا ان نر تتتم  ( ا عتت  هتتتنه الوليبتتتة اهتتتم 1974ر تتمية هتتت    الشعتتت اد العتتتا  لل تتتكان 

صتتورة اقتترب التت  ال قتتة  تتل ااقتته المنشمتته انتتناك ا شميتتز بالحياديتتة الن تتا صتتادرة  تتل     تتة ر تتمية .اقتت   ضتتمنا 
هتتنه ال را تتة الولائبيتتة شتتعب الفلوجتتة  تتل النتتواح  المخشلفتتة    تت د ال تتكان ، ا متتارهم ،جن تت م ،  تتكن م عتت  الريتتف 

اكن م ، احتتوال م االجشما يتتتة ، اهتتم العاهتتتا  الصتتحية عتتت  هتتنا المنشمتتته ، اديتتان م التتتوائف م ، اا الحضتتر، لبيعتتة   تتت

جن تتتتيا  م ، حركتتتتتة هتتتت الء ال تتتتتكان  تتتتل المحاع تتتتتا  االيتتتترى ،   تتتتتن م احتتتترع م ، ااهتتتتتم اال متتتتا   االوظتتتتتائف 
م ينتتتتة آنتتتتناك ا تتتت د االقشصتتتادية ال تتتتائ ة آنتتتتناك ، الحالتتتتة ال باعيتتتة االصتتتتحية ا شمتتتتادا  لتتتت  ا تتتت اد     تتتا  ا عتتتت  ال

 العا ليل عي ا ، االبحث  عزز با شكا  البيانية االن اا  الش     ل ال  ف الني كشب البحث  ل اجله .

  اريخ الفلوجة ،  كان الفلوجة ، شعب الفلوجة ، ريف احضر الفلوجة ،  نشمه الفلوجة . الكلمات المفتاحية :
 

 

The Population of Fallujah . A Documentary Study in the Light of the General 

Census of 1947 
 

Mohammed Mohammed S. Mahidi, PhD Mohammed Mohammed S. Mahidi, PhD 

Previously worked in the Dept. of History 

College of Arts, University of Anbar 

General Directorate of Education of 

Anbar 

alhitighassan@yahoo.fr 

 

Abstract 

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

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

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

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

jah society at the time. A document which is characterized by neutrality because it is issued 

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

respects, population, age, gender, housing in the rural or urban areas, nature of housing, social 

conditions, the most important health impairments in this society, their religion and sects, na-

tionalities, movement of these people from other governorates, their professions and their 

crafts, the most important business and economic functions prevailing then, health and cultur-

al situations, depending on the number of institutions in the city at the time in addition to the 

employees statistics. The research is enhanced by graphs and tables that facilitate the purpose 

for which the research is written.  

Keywords: Fallujah Countryside and Urban, History of Fallujah, People of Fallujah, Popula-

tion of Fallujah, Society of Fallujah 
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 الملخص

ي تتتت ف البحتتتتث التتتت  بيتتتتان الخصتتتتائص العمرانيتتتتة لم ينتتتتة الفلوجتتتتة الب يمتتتتة ا تتتت ى   لرهتتتتا بالخصتتتتائص 

المناييتتتة ال تتتائ ة لم ينتتتة الفلوجتتتة عتتت  المنطبتتتة ا تتت ى  وائمتتتة نمتتتط ا تتتادة البنتتتاء للخصتتتائص المناييتتتة ، ياصتتتة اان 

اقلتتتيم  نتتاي  صتتتحرااي يمشتتتاز بار فتتاع درجتتتا  الحتترارة اقلتتتة عتتت  اال طتتار . اقتتت  ا شمتتت    ينتتة الفلوجتتتة  بتته ضتتتمل 

الباحتتث  لتت  المتتن ج الشحليلتت  االوصتتتف  عتت  الوصتتو  التت  هتت ف البحتتتث ،ا ضتتمل البحتتث  لتت   حتتوريل ا ا تتتييل 

عك تتتا لبيعتتتة االا   ن تتتا للخصتتتائص العمرانيتتتة اال تتتان  هتتتو الموائمتتتة المناييتتتة العمرانيتتتة عتتت   نطبتتتة ال را تتتة . اان

الخصتتتائص المناييتتتة لمنطبتتتة ال را تتتة  لتتت  ان  كتتتون التتت ار ال تتتكنية  شباربتتتة االّتتتوارع ضتتتيبة ا لشويتتتة  ب تتتت ف 

الحصتتتو   لتتت  اكبتتتر   تتتاحة  تتتل ال تتتال  لغتتترض الشبليتتتل  تتتل حتتترارة ال تتتواء ، اهتتتنا ينطبتتتق  لتتت  ار فتتتاع ال تتتبوف 

 ه الفضاءا  دايل الوح ا  ال كنية.ا ادة البناء الم شخ  ة ع  بناء الن ران اال بوف عضال  ل  وزي

 

Abstract 

The research aims to show the urban characteristics of the old city of Fallu-

jah and the extent of its impact on the prevailing climatic characteristics of the city 

of Fallujah in the region and the compatibility of the pattern and material of con-

struction to the climatic characteristics, especially as the city of Fallujah is located 

within a desert climate region characterized by high temperatures and a lack of rain. 

The researcher relied on the analytical and descriptive methodology to reach the re-

search objective. The nature of the climatic characteristics of the study area was re-

flected on the fact that the residential houses are converging and the streets are nar-

row and twisted in order to obtain the largest area of shadows for the purpose of re-

ducing the heat of the air.This applies to the height of roofs and building material 

used in the construction of walls and ceilings as well as the distribution of spaces 

within the housing units. 
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 الملخص
يضتتعا ا راضتت  الوا تتعة الممشتت ة تربتت  الفتترا   تتل بلتت ة الفلوجتتة جنوبتتا إلتت  نتتواح  البتتائم شتتماالً، إلتت  

نفتتتوذ ز ا تتتا  اال حتتتادا  الببليتتتة البويتتتة، كتتتة  عضتتتل اآ  أبتتت  ريّتتتة، اكتتتان ار بتتتال أك تتتر  لتتتك المنتتتالق بتتتا دارة 

بتتتالع االنبتتتال الحصتتتينة  لتتت  لريتتتق المركزيتتتة ببغتتت اد ضتتتعيفا أا  عتتت ا ا، اقتتت  اهتتتشم االة بغتتت اد بإنّتتتاء بعتتتض ال
البواعتتتل  عبيتتترا  تتتل  تتتيادة ا دارة المركزيتتتة عتتت   لتتتك المنتتتالق، اضتتتماناً ال  تتتل الشنتتتارة، لكتتتل الوجتتتود الفعلتتت  لشلتتتك 

ا دارة لتتتم يكتتتل يشنتتتااز بلتتت ة الفلوجتتتة عتتت  أح تتتل ا حتتتوا . اكتتتان الع متتتانيون قتتت  ا تتتشح لوا احتتت ة إداريتتتة بموجتتتب 

 تتتة، إذ ا ختتتن  هتتتنه الوحتتت ة  تتتل قريتتتة الصتتتبالاية  لتتت  ن تتتر الفتتترا   ركتتتزا ل تتتا لتتتم نبتتتل الشّتتتكيال  الع مانيتتتة الح ي

ه إلتتت  قريتتتة الفلوجتتتة  لتتت  الفتتترا  أيضتتتتاً. اعتتت  الننتتتوب ا ح يتتت ا  نتتت  ديتتتار النبلتتتيل  أجتتتتا  1312 ركزهتتتا  تتتنة 
هنتتاك بعتت  ا تتلم ( عتت  حائتتل أا  تتا   تتم  بنبلتت  شتتمر، كانتتا الك يتتر  تتل العّتتائر االشنمعتتا  الببليتتة اقتت   نمعتتا 

أن أصتتتبحا أرض الحنتتتاز لتتتاردة بفعتتتل الخالعتتتا  ال يا تتتية اال  ويتتتة أحيانتتتا. ا تتتل هنتتتا  حركتتتا جمتتتوع كبيتتترة  تتتل 

  اا تتتشولنا عتتتت  البتتتتوادي العراقيتتتة ، اقتتتت  أللتتتتق 1076هتتتتـ/  1118هتتتنا الشنمتتتته اديتتتل ا راضتتتت  العراقيتتتتة  تتتا  
 . لي م   ريو  لك الحببة  ل  هنا الشنمه الم اجر ا م شمر

ضتتتوا ال تتتلطا  الع مانيتتتة  لتتت  هتتتنا التتت  يو  لتتتم يتتترق لل تتتلطا  الع مانيتتتة اال للعّتتتائر الفرا يتتتة اشتتتيوي ا، التتتنيل حرج

  .الشص ي ل م ، عما الني جرى بع  ذلك ؟ ذلك  ا  نشنااله بالشفصيل ع  بح نا هنا
 .الن ر الرضوان ، ح ل باشا، الفلوجة، المّي   الكلمات المفتاحية:

 
 

(Fallujah and its location from the migration of Shammari gathering in 1118Ah\ 

1706AD) 
 

Qasim Hassan Abbas al-Shaman al-Samarrai 

Department of History, College Education /University Samarra, Iraq 

alshamankasim@gmail.com 

 
Abstract 

In the eleventh and twelfth centuries (AH) seventeenth and eighteenth (AD), Iraq 
witnessed a major event represented by a large entry of immigrant tribes from the Arabian 

peninsula specifically from Najd and Hail towards Iraq. Iraqi historians called them (Sham-

mar). The tribes entered Iraq in three batches, the first was in 1050 and the second was 1118 

and the third was 1206 (AH). Perhaps the largest of these migrations was the migration in 
1118 led by Ghanem al-Hassan al-Khawari. This migration swept the Iraqi valleys, raising the 

fears of some Iraqi tribes, which arouse anger of ottomans against them. 

Hassan pasha, the ottoman minister of Baghdad, led an army to follow the immigrants, He 
crossed the Radwani bridge south of Falluja and follow them until he met them at their gath-

ering site in al-Mshahid area near Fallujah. There was a major battle between the two sides, 

which led to the dispersion of the immigrant community throughout Iraq as well as the Levant 
and the Mesopotamia. The share of this area especially what is now known as Anbar gover-

norate, was large. Many of the people of this immigrant community settled in these large are-

as from the outskirts of Fallujah to the Syrian Bawadi, which has removed the control of some 

of the forces known to these areas such as the Mawali. Thus, the site of the battle near Fallu-
jah is of great importance as this city has entered history from this point, Al-Ashraf have been 

dispersed and this dispersion and other migrations were the effective influencer to save the 

face of Arabian Iraq against the attempts of make Iraq Persian. 
Keywords: (Al-Radwany bridge , Hassan Pasha , Al-Falluja , Al-Mshahid). 
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 الملخص
الحمتتت  هلل رب العتتتالميل، االصتتتالة اال تتتال   لتتت   حمتتت  اآلتتته اصتتتحبه أجمعتتتيل،  تتتوزع بح نتتتا هتتتنا  لتتت     

  ب  ة، ا بح يل، ايا مةي

عبمنتتا بشعريتتف اآلصتتفية  تته بيتتان  تتبب   تتميش ا ب تتنا اال تتم، ا رعنتتا كتتنلك بم ينتتة الفلوجتتة، اذكرنتتا  تتبب   تتميش ا   
بتتتنلك، ا شتتت      تتتا الم ر تتتة اآلصتتتفية عتتت    ينتتتة الفلوجتتتة، ادار اآلصتتتفية عي تتتا، اذكرنتتتا  تتتل بتتتيل المنتتتاهج الشتتت  

كشتتتاب ابم لفتتته، ا ن نيشتتته، األتتتره  لتتت    ينتتتة  تتت رس عتتت  هتتتنه الم ر تتتة، كشتتتاب  تتتشل الغايتتتة االشبريتتتب، ععرعنتتتا بال

 الفلوجة.

 
 .اآلصفية، الفلوجة،  شل الغاية االشبريب الكلمات المفتاحية:

 

 

(The liquidators and their role in the city of Fallujah book board end and 

approximation as a model) 
 

Prof. Hatem Abdullah Shweesh Alesawi Prof. Ali Hussein Abbas Al-Issawi 

Department of Sharia, Faculty of Islamic Sciences, University of Fallujah, Iraq 

 dr.hatam.abdula@uofallujah.edu.iq  dr.ali@uofallujah.edu.iq 

 

Abstract 

   Praise be to Allah, the Lord of the Worlds, and peace and blessings be upon Muhammad 
and his family and companions. 

We defined the Asifiya with a statement of the reason for its name in this name, and we also 

knew the city of Fallujah, and stated the reason for its name so, and when the Asfiya school 
was established in the city of Fallujah, and the role of Asafiya, , And its methodology, and its 

impact on the city of Fallujah. 

Keywords: liquidators, Fallujah, board of purpose and rounding 
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 الملخص

اال ة اال ال ية  ننب   ي اً  ل العلماء ع  شش  صنوف اانواع المعرعة  اال  يما ع  الفبه اال تال     ا  زا  

ارتبة  ن  ع     يل اال شفادة  ل  لو  م اآرائ م  ااعاًء  الئك العلماء النيل ي  وا   ينة الفلوجة انّر  عاليم الّريعة 

صة  احببا ان يكون بح    ل اح  ا تال  هتنا الم ينتة    تراً  تير ه اال ال ية بصورة  ا ة االفبه اال ال   بصورة يا

االره اعضله الكبير  ل   ع م لالب الم ر ة االصفية ال ينية  إذ شغل  نصب المم   لش ريس البرآن الكريم قبل الشحاق م 

  انشّر صيشه بيل النتاس عت  باالصفية  اكان  رحمه هللا( المرجه االا  االمعشم  لمحكمة الفلوجة ع    ائل المواريث حش

 حاع ة االنبار االمحاع ا  االيرى  ال نا ا تمار بح ت  بـتـ  الفرضت  الّتيخ  بت  هللا ح يت   رحمته هللا( اداره عت  بنتاء 

المنشمه(  اا شم   ع  بح   هنا  ل   ا ح لن  به لالبه النيل در وا  ل  ي ه  اكنلك  ل   ا رايشه اشاه  ه الم شه  ل 

هللا(  حيث در ا  ل  ي ه  لريبة الشزبير االش ن  االبرآن الكريم  ا الز ش  له ل نوا  لويلة حش   رضه  الّيخ  رحمه

اقشضا لبيعة هنا البحث أن يكون  ل   ب  ة ا طالب لاللة  ااعا ه رحمه هللا(  اكنلك  ل  بعض المصادر االمراجه. ا

بب ايشيتاري لته. اأ تا المطلتب االا  عبت   ضتمل ا تمه ان تبه أ ا المب  ة عب  ذكر  عي تا أهميتة الموضتوع ا ت  يا مة. ا

ا ول ه انّ  ه ااعا ه. لم المطلب ال ان  عب   ضمل  ن نه ع    ريس البرآن الكريم االمواريث. اأ تا المطلتب ال التث عبت  

 ائج. ضمل داره ال ين  ااالصالح  ع  المنشمه. لم يشما بح   بخا مة ذكر  عي ا أهم  ا  وصلا اليه  ل نش

 شيخ، بناء المنشمه،  الم،  ب  هللا ح ي ، عرض . الكلمات المفتاحية:

Inheritance, Sheikh Abdullah Hadid (may Allah have mercy on him) And its role 

in building society 

Dr. Moahmmed Hamzah Abbas Alisawi 

 Imam at Alwaqf Alsunny 
 mohamad1973gm@gmail.com 

Abstract 

The Islamic Ummah still introduces many scholars in various kinds and types of 

knowledge, especially in Islamic jurisprudence. Consistent with my desire to facilitate the 

benefit of their knowledge and opinions and revive the memory of those scolars who served 

the city of Fallujah and the dissemination of the teachings of Islamic law in general and Is-

lamic jurisprudence in particular, I like my research to be about one of the prominent figures 

of this city, showing his biography and his impact and great virtue on most students of the 

Alsifiyah school, where he served as a pavilion to teach the Holy Quran before joining 

Alasfia. He was the first agent of the Court of Fallujah in matters of inheritance where his 

reputation were spread among people in Anbar and other provinces, and this is why I called 

my research Sheikh Abdullah Hadid and his role in community building. 

I relied in this research on the series of talks with his former students, as well as what I saw  

and experienced by from him in person, given that he taught me the method of Altzbir and 

spelling of the Holy Quran,. I also accompanied him for many years until his illness and death 

in addition to some other sources and references. The nature of this research necessitated the 

introduction, three demands and a conclusion. The introduction focused on the importance of 

the topic and the reasons for choosing it. The first demand included his name, lineage, birth, 

and death. The second demand has included his method of teaching the the Holy Quran and 

inheritance. The third demand included his religious and reformist role in society. Then I fi-

nalized my research with a conclusion citing the most important findings. 

Keywords: Sheikh, community building, scientist, Abdullah Hadid, my assumption. 
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 أ.د. سعدي إبراهيم الدراجي

 مركز إحياء التراث العلمي العربي / جامعة بغداد

 saadiib@yahoo.com  

 الملخص
، ااهتم  علتم  تل  عالم تا الشاريخيتة، 1898 عن  هنه ال را ة بشوليق أق   جا ه برن ج ع    ينتة الفلوجتة عت   تا  

اذلتك باال شمتتاد  لت  المعلو تتا  البليلتتة الشت  يلصتتا الينتتا  تل لريتتق الولتائق االصتتور النتتادرة، عضتال  تتل المعلو تتا  

 المشوارلة  ل كبار ال ل. 

ا كمل أهمية هنه ال را ة بوصف ا  بحث ع  جا ه  غمور، لم ير رس  تاببا أا يولتق ب را تة  لميتة جتادة  لت  الترتم  تل 
أهميشه الشاريخية االحضارية، لنلك انصتب هت ف البحتث  لت  إبتراز النوانتب الشخطيطيتة االعماريتة لشوليتق لبيعتة البنتاء 

أن يكون الشوليق العلم  لنا عنا  ببا ع  جعله حلبة ع   ل لة الم اج  ا ناصره الفنية، ليس هنا اح ب بل يطمح الباحث 

 الشرالية ع  العالم اال ال  .
إن     الو   ب همية الشراث ااعشبار   ينة الفلوجة إل      ا  ر مية اجمعيا   رعن  بالموراث الحضاري ا   م عت  

ضاعر   وا ل   ة ع  لمس الك ير  تل أبنيش تا ا تل أهم تا نّر ال باعة جعل  رال ا العماري  رضة للضياع اال   . إذ  

الحراب إذ أصبحا الفلوجة إبان االحشال  ا  ريك    رحاً للعمليا  الع كرية، اأهمية الموضوع  كمل ع  اصفه بكراً، 
 حليل  ناصره لم ي بق  ح   ل اآللرييل درا شهر أا  وليبهر، لنلك   ع  الباحث إل   وليبه بالمخططا  االصور ااصفه ا

 العمارية االوقوف  ل  لرازه اعل بنائه، ادرا ة  ئننشه، عضال  ل ااقاعه ا واد بنائه. 

ان  خطيط جا ه الفلوجة  بلي ي ق يم يّبه ال  ح   ا بعض الم اج  الش  شا ا ع  العصر الع مان  عت  بغت اد االموصتل 

ة يشب  ه رااق ينفشح  ل  صحل  كّوف. ابيا الصالة  ل   ل جا ه  ناه  ال يل اجا ه  نه الكبير. يشكون  ل بيا صال
ال ايل  ب م  ل  رااقيل ي ير كل  ن ما بّكل  واٍز لن ار الببلة،  بطع ا يمس باللا  كونش ا أربعة أ مت ة  ر بتة  لت  

ك أن صف ااح ، اا  م ة  حمل  بود  لي ا قباب صغيرة. ا ل  باللة المحراب قبة كبيرة  نصصة  ل الخارج. اال ش

هنا الشخطيط ع  الم اج  كان شائعا ع  العراق  نن      بكر اهو نشاج ل راف لبيعية ااجشما ية ااقشصادية عضالً  تل 
 الموراث العماري الب يم. 

  خطيط النا ه، ا اقاف، العمارة، كاظم باشا، الفلوجة. الكلمات المفتاحية:

 

Kathem Pasha Mosque in the city of Fallujah(Its history, planning and architect) 
 

Dr. Saadi Ibrahim Al - darraji 

Center of revival heritage 

Baghdad university 

 saadiib@yahoo.com 

Abstract 

This study deals with the documentation the ancient mosque in Fallujah , the most 

important  historical status in it, that can be done by collecting data from the oldest ones and 
by some rare photos   .  

This study tried to descibe an immersed mosque in spite of its importance , thus, the aims of 

this study is to prominence the planning and architect  sides to document the nature of its built 
and its artistic elements in addition to concentrate on the researcher ambitious is that to be 

reasons to put this mosque in through the serial heritage ones in the Islamic world   .  

The lack of consciousness of the heritage importance as well as the lack of formal organiza-

tions are meant with civil inheritance and participated with publishing culture to save the ar-
chitect heritage from loss because there are more factors help to damage that side specially 

the war through the  period of American occupation   .  

The planning of Fallujah mosque is traditional similar mostly to some familiar mosques in 
Baghdad, Mosul and to the biggest mosque of Anna. It consists from the prying house pre-

ceded by uncover portrayed outside in addition to find another praying house from inside 

where divided into two galleries towards praying side which are cut by three plates and the 
researcher gives accurate description to this mosque .there is no doubt that the planning of this 

mosque was familiar in Iraq since early reign as to be a result of natural ,economic ,and social 

circumstances in addition to ancient architect in heritance . 

;architect, Endowments, Fallujah,  Kathem Pasha, planning 
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 الملخص  

ايبه  لت  الضتفة الي ترى لن تر الفترا  اهت   ركتز  1926( ع   نة 866ا شح ث قضاء الفلوجة  بموجب ا دارة الملكية المرقمة  

قضاء  ابه إل   حاع ة أالنبار ، ااصبحا  ح ادها ا دارية  ل الّما  قضاء الكاظمية ا ل الّرق قضتاء المحموديتة ا تل الننتوب 

كم  ل  56الخم ينا   ل البرن الماض  ، به الفلوجة  ل  الضفة اليمن  لن ر الفرا  ، ا بع    اعة قضاء الم يب   ينة الفلوجة ع  

بغ اد ايربط الم ينشيل شارع ااح  يمر ع  ا ط ا ايب م ا ال  ق ميل ايمر بن ر الفلوجة الح ي ي الني بنشه البوا  البريطانيتة  تا  

انية  ل  ن ر الفرا  ال  بغ اد ابالعكس . الفلوجة   ينة صغيرة ال يشنااز   احش ا لعبور قوا  ا  ل قا  ة  ل النبان ع  الحب 1929

الم كونة ع  ذلك الوقا  ل أربعة كيلو شرا   ربعة  بريبا"   حيط بالفلوجة  نمو ة كبيرة  ل الب ا يل اا راض  الزرا ية الخصبة 

 كان ل نه الم ينة الر ع  الحياة ال يا ية ع  بغ اد

 حث   عرضية الب

 نطلق ال را ة  وضوع البحث  دار  ّائر الفلوجه ع   باا ة االحشال  البريطان  لورة العّريل انموذجتا(  تل عرضتية  فادهتا      

الشعرف  ل  هنه الم ينة الش   انا  ل ايال  الحرب اال يطرة البريطانية ب أ  ل لورة العّتريل اانش تاء ب تورة  تايس ،اهت  المت ة 
   بح نا هنا . الشاريخية الش  ح د  ع

 الالجابة  ل  عرضية ال را ة نطرح الش اؤال     

 لماذ  ميا الم ينة ب نا اال م ؟ -1

 هل كان للفلوجة دار ع  لورة العّريل؟ -2

 كيف كان دار الفلوجة ع  لورة العّريل  ؟ -3

 هيكلية البحث  

نوان   اريخ الفلوجة ،الش مية ،االهمية النغراعية االشاريخية (،  ناالنا ع  البحث نبنة  اريخية  ل   ينة الفلوجة  حا  بحث يحمل     

اعيه  ناالنا الش ميا  الش    ما ب ا الم ينة ح ب ل ان العرب ع ن كلمة الفلوجة  عن  ا رض الطيبة البيضتاء الم تشخرجة للزرا تة 

 حتا أ تم بلوكتا  أا أبكتال   -  ال تو ريا ل هنا المعن   م   وضه  ل  ن ر الفرا  علوجة ، اهت  قريتة  تل قترى ال تواد الع ت

 تيل الملتك الرابته  تل -اكانا  وقه     راب    م  ب " ورق   نيم" أي ال ور الني يص  ا  ورييل الني بناه الملك ال و ري شو

 قبل الميالد( ع  ترب البالد لحماية العراق  ل هنما  ا  ورييل. 2004-2112 اللة أار ال ال ة  الش  حكما بيل 

 طرقنا ال   وقه الفلوجه النغراع  ااهميش ا الشاريخية ، لم يكل للفلوجة ش ن بارز ينكر قبتل البترن ال تادس  ّتر، ااذا  تا يحتاا     
كم(، عف  الواقه ان الفلوجة ش ء ااالنبار ش ء آير، علكل  ن ما  اريخ 5البعض ان يربط الفلوجة بم ينة االنبار الش ريخية   بع   بريبا 

 شلف. ا طور  خ

كان هناك  واقف ال  حص  لمباا ة ال كان لالحشال  البريطان ، االمشا ب الش  يلبوها ل نا االحشال ، عإن الصراع الني دار بيل      

الّيخ ضاري المحمود، ز يم قبيلة زابه، االكولونيل لنمان، الم  ا  البريطتان  ال يا ت  للباديتة الغربيتة، يعشبتر    تراً ل صترار 

بيل الطرعيل  ل  أن ين   كل  ن ما اآلير، ليس  ل يال    نيل النبال، اانما بالضربة الباضية إذا أ كل!  عالّيخ ضتاري  المشباد 

الني شارك ع  لورة العّريل، اكان همزة الوصل بيل ال ورة عت  الفترا  ا ا تط االننتوب، ابتيل المنطبتة الو تط  االّتما ، كتان 

م انة  ل أجل ا شمرارها ا حبيق النصر  ل  الغزاة. اا نكليز النيل  انوا الك ير ادععوا لمناً تالياً يمون ال ورة بالرجا  اال الح اال

  ن العراق لار  ل شماله ال  جنوبه، لم ين وا  واقف ا  ائ م، اكانوا يشحينون الفرص لك  ينشبموا  ن م.

 ورة   ع اد  كان  ،  اهم،   باا ة ، بريطان   ، ل الكلمات المفتاحية:

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 Fallujah 1950s administra-

tive boundaries, Fallujah is adjacent to Khadhimya from the north, Mahmoudia district from 

the east and Msaib district from the southern Fallujah boundary  . 

It’s 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 through Fallujah iron bridge that’s been 

constructed by the British in 1929 so the British forces can go back-and-forth Baghdad, 

heading from Habbaniya . 

Surrounded by big orchards and farmlands, Fallujah is a small city whose populated area was 

no more than 4km2 in the 1920s. Fallujah had since its founding, a great impact on the polit-

ical life in Baghdad 

.Keywords: (revolution . British . resistance .their enemies. population) 
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 ، العراقمديرية تربية االنبار قسم االشراف االختصاصي،

rahomialmalki95@gmail.com 

 الملخص
النا ية اا قليمية لنّ ة ا طور  وق   ينة الفلوجة الشبلي ي  بر المراحل المورعولوجية يناقش البحث  حليل المبو ا  

الش   ر ب ا  االش  أعرز  الم  ر ا رض  العا  لل وق . ال يما إن   ينة الفلوجة ع  الحببة المعشم ة بال را ة  ميتز  بطابع تا 

ة العربيتة الشبلي يتة عت  ظتل  ت   اجتود ا تائل ا ضتاءة االش عئتة المورعولوج  الّترق  الشبليت ي المعشمت   لت  الطترز المعماريت

االشبري  الحالية ، عكان الب   ل اال شماد  ل  ضوء الّمس االبمر ا يارا  ال تواء الشت  ا تش مرها المعمتار الفلتوج  عت  ظ تور 

م الملك ، اكنلك عب  كان ل ارلرق     ا   نارية ب   ب يطة ا شواضعة ع  ب ايش ا لم للشطور ع  ن اية الع   الع مان  االحك

النبتل الشت   تربط الم ينتة بتتالبرى االمت ن المنتااره كبتوه  حفتتزه يارجيتة اد  الت  ان  ش ته   تتاحه هتنا اال توق ا شغيتر هويشتته 

 العمرانية الشبلي ية.

ة االشركيب ال ايل  ا ل  ضوء ذلك ا كل صياتة ه ف البحث ب را ة الواقه المورعولوج  ل وق   ينة الفلوجة  ل حيث  النّ 

 ان ينة العمران   االش  كانا ق  ا شنابا ال ر الشطور الشبن  ع  البناء االمواد الم شخ  ة عيه.

عكان الب   ل  شبه اا شماد  ن نية للبحث  ل يال  المن ج الوصف  الشحليل  البائم  ل  جمه المعلو ا   واء كانا  ل المصادر 

المي انية  ل يال  المالح ه المباشترة ا ت ا  اهتل الم ينتة ال تيما المعمتران  تن م االم ت الون   الش   ناالا الم ينه اا ال را ة

ع  البل ية اارقه اال شبيان المع ه ل نا الغرض بغية الشعرف  ل  المراحل المورعولوجية الش   ر ب تا  توق الم ينتة ايصتائص 

المورعولوج  ل وق   ينة الفلوجة الشبلي ي الني يعكس الحالتة كل  رحل، اصوال ال  ال  ف اال ا   اهو الشعرف  ل  الطابه 

 الحضارية االشبنية الش  كان يعيّ ا  نشمه   ينة الفلوجة ع  الم ة المعشم ة  .

 الطرز المعمارية ، يانا  ،  وق الفلوجة ،     ا   نارية ،  ورعولوجيا الكلمات المفتاحية:
 

The morphology of the traditional Fallujah market for a while 1870-1958 
 

Alaa Al-Ani 

Specialized Supervision Department, 

Anbar Education Directorate, Iraq 

 

Hasan al janabia, alaa al anib 

Department of Geography, College of 

Education for Humanities, Anbar 

University, Iraq 

rahomialmalki95@gmail.com 

 Abstract 
The research discusses the analysis of the regional and autonomous components of the 

emergence and development of the traditional market of the city of Fallujah through the morpho-

logical stages that went through it and which produced the general appearance of the market.  Es-

pecially that the city of Fallujah in the era adopted by the study was characterized by its traditional 

morphological oriental character based on traditional Arab architectural styles in the absence of 

the means of lighting, heating and cooling current, it was necessary to rely on the sun, moon and 

air currents invested by the Falluji architecture in the emergence of commercial institutions that 

seemed simple and modest at the beginning and then to develop at the end of the Ottoman era and 

the monarchy, as well as the role of transport links between the city and the neighboring villages 

and cities as a catalytic external force led to the expansion of this market and change the tradition-

al urban identity  .  

In light of this, it was possible to formulate the objective of the research by studying the morpho-

logical reality of the market of the city of Fallujah in terms of origin and internal composition as 

well as urban fabric, which had responded to the order of technical development in construction 

and materials used in it  .  

It was necessary to follow and adopt a methodology for research through the descriptive analytical 

method based on the collection of information, whether from the sources that addressed the city or 

field study through direct observation and question the people of the city, especially the centenari-

ans and officials in the municipality and a questionnaire prepared for this purpose in order to iden-

tify the morphological stages through the city market and the characteristics of each relay, down to 

the main objective which is to identify the morphological nature of the market of the traditional 

city of Fallujah, which also reflects the civilized and technical situation that the community 4 

of Fallujah lives in the approved period. 

Keywords  Architectural styles, Khans, Fallujah market, commercial establishments, morphology 
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 الملخص

هر أحتتت ٌ شتتتمولية  الم ر تتتة اآلصتتتفية ل را تتتة العلتتتو  الّتتتر ية االعلتتتو  ا يتتترى ا  ري تتت ا، التتتم  تتتا ال يرنكتتترر مَّ   

 كتتتل  بشصتتترة  لتتت   لتتتم  تتتل العلتتتو ، التتتم يكتتتل   ر تتت ا المّتتت ور اشتتتيخ ا النليتتتل الّتتتيخ  بتتت  العزيتتتز ال تتتا رائ  

بصتتمة،   لفًتتا ا حتترًرا ا خشصتتًرا، ا تتل بتتيل رحمتته هللا  عتتال   نعكفًتتا  لتت   لتتم  تتل العلتتو  بتتل كانتتا لتته عتت  كتتل  لتتم 

اه   لتتتم أصتتتو  الشف تتتير(، جتتتاء هتتتنا   لتتتك العلتتتو   لتتتم الشف تتتير اأصتتتوله، عبتتت  كشتتتب الّتتتيخ رحمتتته هللا  عتتتال  كشابًتتتا  تتتمج

تتتف عتتت  بح نتتتا المو تتو   جر تتتودر شتتتيخ اآلصتتتفية  الّتتتيخ   بتتت   
تتف ا فصتتتيالً للم لَّ البحتتث  بتتتراز جانتتتب  تتتل جوانتتتب الم لج 

لمر أصو   الشف ير" أنموذًجا العزيز  ال   .ا رائ  ع  الشف ير كشابرهر "  

 .كشابه - لم أصو  الشف ير  –الّيخ  ب  العزيز  –ج ود  –  اآلصفية الكلمات المفتاحية

 

 

The Efforts of Al-Asifiyah Imam Sheikh Abdulaziz al-Samarrai in the Holy 

Quran Interpretation in His Book (Basics of Holy Quran Interpretation) 

a Model Study 
 

Dahhan, PhD-tar Shallal ALDr.Mahmood Abdul Sat Azzawi, PhD-r Hussein Mijbas ALYasi 

Department of Quran and its Sciences, College of Islamic Sciences, University of Fallujah, Iraq 

dr.mahmoud.abdulsattar@uofallujah.edu.iq dr.yaser.hussan@uofallujah.edu.iq 

 

Abstract 

It is undeniable to scholarly community the academic contributions of Al-Asifiyah 

School in the jurisprudential let alone other fields of knowldge. More importantly, as a teach-

ing scholar, Sheikh Abdul Aziz al-Samarrai has taught a variety of fields, where he served as 

an author, an investigator and a briefer. Among the fields he served in is the Holy Quran Ba-

sics of Interpretation, where he wrote a book called (The basics of Holy Quran Interpretation). 

This research comes to highlight one of the major aspects of this book. The title of the paper 

is “The Efforts of Al-Asifiyah Imam Sheikh Abdulaziz al-Samarrai in the Holy Quran Inter-

pretation in His Book (Basics of Holy Quran Interpretation” . A Model Study 

Keywords: AL-Asfiyyah- Efforts -Sheikh Abdul Aziz - Origins of Interpretation – His Book 
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 دراسة وثائقية م1917-1881الفلوجة في العهد العثماني 
 

 م.د قتيبة علي جاسم الصبيحي م.د. عماد كريم عباس الراوي

 قسم التاريخ، كلية اآلداب،

 جامعة االنبار، العراق 

  -قسم التاريخ، كلية التربية للعلوم االنسانية

 جامعة االنبار، العراق

dr.qutaiba2017@gmail.com 

 

 الملخص

ان اقوع الفلوجتة  لت  لترق المواصتال  البريتة االن ريتة، عضتالً  تل قرب تا  تل  ركتز االيتة بغت اد أدى الت  

الع مانية ال  االهشما  ب ا، إذ شي    طورها بّكل  لحوظ ن اية البرن الشا ه  ّر عازداد  ا  اد  كان ا،  ما دعه ال الة 

  اجعلا  ن ا  ركز ناحية بع  ان كانا قرية  ابعة لناحية الصبالاية، كما قا ا بزيادة ا ت اد 1885عي ا ج ر يّب   ا  

ا الننود ع  حا يش ا الع كرية ب  ف  وعير اال ل احماية الطرق الشنارية الش   ربط ا بالم ن ا يرى، اال يما بغ اد، عيمت

اهشما بطرق النبل االمواصال ، عبت  زاد  بل يتة الفلوجتة ب تفينة  عمتل بتالمحرك لنبتل البضتائه االمعت ا  الحربيتة الت  

بغ اد، اق  كان لل الة الع مانية  يا ة ياصة ع   عا ل ا  ه العّائر العربيتة الشت   بطتل عت  قترى الفلوجتة  ن تا  تا يشعلتق 

للبوة الع كرية ع  حيا  الشمردا  الش   بو  ب ا  لك العّائر المشم لة ب نو  ا  بفرض الضرائب  ل  عالحي ا، اا شخ ا  ا

 ل  البواعل الشناريتة، اضتف الت  ذلتك ان ال التة الع مانيتة لطالمتا حاالتا  نته حت اث النزا تا  العّتائرية بتيل العّتائر 

 العربية ع   لك المنطبة  عياً  ن ا  قرار اال ل اإيضاع العّائر ل لطش ا.

 النانب االداري، الحا ية الع كرية، ال الة الع مانية، الفلوجة، العّائر العربيةكلمات المفتاحية: ال

 

Fallujah in Ottoman period 1881-1917 A.D 

Documentary Study 
Dr. Qutaiba Ali Jasem Al.Subaihi Dr. Imad Karim Abbas Al.rawi 

Department of History, College of Education 

for Himanities, University of Anbar, Iraq 

Department of History, College of Arts, 

University of Anbar, Iraq 

dr.qutaiba2017@gmail.com 

 

Abstract 

     The site of Fallujah on the routes of transportation between land and river, as well as its 

closeness to the center of Baghdad, led to its development significantly at the end of the nine-

teenth century. In addition, the number of its inhabitants increased, which prompted the Ot-

toman Empire to pay attention to it. Then the Ottoman Empire built a wooden bridge in 1885 

and made it the center of the district after it was a village belonging to the region of 

Saqlawiya. The Ottoman Empire has also increased the number of soldiers in the military gar-

rison in Fallujah in order to provide security and protect routesof trade that linking it to other 

cities, especially Baghdad. With regard to the means of transport and communications, the 

Ottoman Empire has provided the municipality of Fallujah with a ship worked by a motor to 

transport goods and military equipments to Baghdad. The Ottoman state had a special policy 

in dealing with the Arab tribes living in the villages of Fallujah, including the taxation of their 

peasants and their use of military force against the rebellions of these clans who attacked 

commercial convoys. In addition, the Ottoman Empire had always tried to prevent tribal con-

flicts between Arab tribes in that region in an effort to establish security and subjugating the 

clans to its authority 

Keywords: Administration Side, Military Force, Ottoman State, Fallujah, Arabian Treble 
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ا((  )منهج وطريقة الشيخ عبد العزيز سالم السامرائي )مصنفه "علم أصول الفقه" والمدرسة اآلصفية/ أنموذج 
 

  م.د. صالح محي الدين أحمد الراوي

 العراقالمدرس في مديرية تربية امنبار/ 

sa89moh@gmail.com  

 

 الملخص

الحمتتتت  هلل رب العتتتتالميل اأصتتتتل  اأ تتتتلم  لتتتت   تتتتي نا  حمتتتت  اآلتتتته الطيبتتتتيل الطتتتتاهريل اصتتتتحابة النبتتتت  

 أجمعيل.

ا بع   أ ج

اركتتتز   لتتت  المتتتن ج بّتتتكل  خشصتتتر،  –رحمتتته هللا  -ع تتنا البحتتتث  ناالتتتا عيتتته الّتتتيخ  بتتت  العزيتتتز  تتتالم ال تتتا رائ  

ا صتتتول  المشبتتته عتتت  الم ر تتتة، اال تتتيما الر تتتالة الشتتت  كشب تتتا الّتتتيخ عتتت   لتتتم أصتتتو  الفبتتته،  تتته بتتتاق  الكشتتتب الشتتت  

ي ر تت ا الّتتيخ عتت  الم ر تتة اآلصتتفية، زيتتادة  لتت  المتتن ج العلمتت  المشبتته عتت  الم ر تتة  تتل أجتتل  تتنج الّتت ادة العلميتتة 

 لطلبة الم ر ة.

بنتتتة ا  ا تتتتية الشتتت   ختتترج  ن تتتا كبتتتار  لمتتتتاء العتتتراق اأ تتتا ن ه ال تتتنا كانتتتا الم ر تتتتة  عتتت ج الم ر تتتة اآلصتتتفية الل

 االمن ج المشبه عي ا ع   لم ا صو   حط اهشما   ا ركيزي ع  هنا البحث.

 اصل  هللا ا لم  ل   ي نا  حم  ا ل  آله اصحبه أجمعيل.

 المن ج. اآلصفية، أصو  الفبه، ال ا رائ ،  ب العزيز، الكلمات المفتاحية:
 

Methodology and Approach of Sheikh Abdulaziz Salem Samurai "Islamic Juris-

prudence/Al-Asifiyah School as a Model Study 
 

Saleh M. Ahmed Alrawi, PhD 

Anbar education directorate 

sa89moh@gmail.com  

 

Abstract 

Praise be to Allah, praying and blessing are due the Prophet Muhammad and his 

household and companions. 

Afterward  

 I briefly deal in this paper with  late Sheikh Abdulazeez Salem Al-Samarrai approach in Is-

lamic Jurisprudence . I focus on the fundamentalist approach  adopted in Al-Asifiya  school, 

especially the Sheikh's message which was written in Jurisprudence fundamentals along the 

rest of the books taught by the Sheikh in the school , in addition to his syllabus adopted  in the 

school in order to confer an accredited certificate for the alumni of the school . 

The school has graduated the finest scholars professors nationwide. In the light of these facts, 

the school and its approach in Islamic  Jurisprudence is the focus of my attention in this re-

search . 

May Allah the Almighty bless our Prophet Muhammad and his Hhousehold and Companions. 

Keywords: Abdulaziz ،Al-Asifiyah ،Method ،Islamic Jurisprudence ،Samarrai 
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 قسم القرآن الكريم وعلومه، كلية العلوم اإلسالمية، جامعة الفلوجة ، العراق

dr.wadah.aldhuwaib@uofallujah.edu.iq 

 

 الملخص

 ا زالا راائح اآلصفية يفوح  بيب ا هنا اهناك، اال يزا  رجال ا يش لبون ع   ياديل العلم االمعرعتة ا ناال  تا 

اق  برز  ل اآلصفية رجا  انشّر نشاج م العلم  ا ل أشرف  لك المناال   ا يشعلق بخ  ة كشاب هللا  عال   الاةً ا ف يًرا. 

ة كشاب هللا  عال  ا ف يره، اكان  ل بين م ا  تشاذ الت كشور أحمت  الكبي ت  ع ر تار أحت  االفكري اال  وي ع   ياديل ي  

  لفا ه، اهو كشاب  أح ل البصص ع  البرآن الكريم(، اجاء بح   ع   ب  ٍة ا طلبيل  أ ا المب  ة عب       عي ا بعتض 

أ.د. أحم   بي  ـ اأ ا المطلب ا ا  ععنوانه  أه اف البحث االش   ل يالل ا  النا عي ا بعض المّكال  الش   نا للباح 

المطلب ال ان   ج ود الكبي ت  عت  كشابته أح تل البصتص ا ن نته الكبي   اكشابه أح ل البصص  عريفًا ابيانًا(، ا نوان 

 ا وارده(، لم الخا مة اعي ا أهم النشائج.

 .بصص  اآلصفية، ج ود، الشف ير، أحم  الكبي  ، أح ل الالمفتاحية الكلمات

 

The efforts of the Al-Asifiyah School scholars in the Holy Quran Interpretaion 

Ahmd  O. Al-Kubaisi book of  "the Best Stories" as a Model Study 
  

Professor Wadhah Aamer Abdulbaqi Almohammdi, PhD 

Department of Quran and its Sciences, College of Islamic Sciences, University of Fallu-

jah, Iraq 

 dr.wadah.aldhuwaib@uofallujah.edu.iq  
 

Abstract 

           The impact of Al- Asfiya can still be felt here and there. Its scholars still shine in the 

fields knowledge, most honorably the field of holy Quran in terms of reciting and interpreta-

tion. Many brilliant scholars have emerged from Al-Asifiya School. Their scholarly and intel-

lectual contributions have enriched the field Holy Quran interpretation, most notably Profes-

sor Ahmed Al-Kubaisi, PhD whose book of “The Best of Stories” is the focus of this paper . 

This paper is comprised of an introduction and twin sections. In the introduction, I have paved 

the way for some of the objectives of the research, which tackled some of the problems that 

concerned the researcher. The first sections includes Ahmed Obeid Kubaisi , introducing and 

defining his book “The Best of Stories”. It also includes a brief biography of the professor and 

his personal and scientific record. The second section includes: Al-Kubaisi's  scholarly  efforts 

in his book “The Best of Stories, the approach and resources . A final conclusion with a band 

of final results is within the paper 

Keywords: Asfiya, efforts, interpretation, Ahmed Kubaisi, the best stories. 
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 الفلوجة في كتابات الرحالة امجانب في العهد العثماني

 أ.د.جمال هاشم أحمد الذويب

 جامعة امنبار - اإلنسانية كلية التربية للعلوم أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر

ed.jamal.h@uoanbar.edu.iq 

 ملخص ال

ح يا كشابا  الرحالة ب همية كبيرة ع  الش ايل الشاريخ  ن را للمعلو ا  الش  ارد  عي ا االش  ال يمكل الع ور  ل  

ااال يما  ا  ناا  النوانب االجشما ية اال باعية ااالقشصادية  ه الش قيق ااالنشباه  ل  بعض الك ير  ن ا ع  المصادر ا يرى، 

 المعلو ا  تير ال قيبة االخالئة الش  ارد  ع   لك الكشابا .

ن العّريل يشناا  البحث درا ة كشابا  الرحالة  ل   ينة الفلوجة ابش اء  ل النصف ال ان   ل البرن ال ادس  ّر حش  ب ايا  البر 

ايشضمل العوا ل الش  دععا الرحالة إل  زيارة العراق اه   وا ل اقشصادية ا لمية اا شخبارا ية اكنلك  ع  بعض ال ا  ا اربية 

ااال يما ع  البرنيل ال ادس  ّر اال ابه  ّر إل  البحث  ل لريق ب يل  ل رأس الرجاء الصالح للوصو  إل  شرق  آ يا اال ن  

لبر غا   ل  ذلك الطريق ااحشكار الشنارة عيه، اأهم الطرق الش   لكوها  ل أجل الوصو  إل  الفلوجة اع   ب  ش ا بع  ا شحواذ ا

 لريق الفرا  الن ري اأهم المحطا  الش   راا ب ا للوصو  إلي ا البيعة الطريق ا خالره اا ائل النبل.

ن الرحالة  الح ا  م  ل قرية الفلوجة ا ين ائ ا ا نازل ا االحركة االقشصادية عي ا ادارها ع  كون ا  حطة لريق  ل ج ة أيرى، داج

 ن ائية با ناه بغ اد. كما  ناا  البحث المنالق المحيطة بالفلوجة اأبرز  عالم ا.

ي شعرض البحث أهم الرحالة النيل  راا بالفلوجة ا ن م  يزار عردريك اليون ار  رااالف ارالف عيشش اتيرهم اا شاز اصف م 

لوجة بمعلو ا  قليلة ن را لبع  الم اكل  ل الميناء الكون البرية  مرا إل  بغ اد. ا ه ذلك   لا  لك المعلو ا  أ ا ا لفرضية أنج للف

الفلوجة لم    س ع  ن ايا  البرن الشا ه  ّر كما ذهب إليه بعض م بل إنج    ي  ا  بق هنا الشاريخ ببران لكن ا ان لر    باب 

  ي   ع  النصف ال ان   ل البرن الشا ه  ّرتير  عراعة لم أ

 الرحالة ا جانبي العراق ي الع   الع مان ي الفرا ي الفلوجة. الكلمات المفتاحية: 

Fallujah in the Writings of Foreign Travelers in the Ottoman Era 
 

Prof. Dr. Jamal Hashim Ahmed Dhuwaib 

Professor of Modern & Contemporary History 

College of Education for Humanities- University of Anbar 

ed.jamal.h@uoanbar.edu.iq 

Abstract 

      Writings of foreign travelers have a prominent place in the modern history record of Fallujah given 

they cannot be found in other sources. These writings recorded by foreign travelers have tackled eco-

nomic, social, cultural and archaeological fields. One must be cautious in dealing with the information 

derived from such writings. 

This research paper investigates the writings of travelers on Fallujah for the period from the second half 

of the 16th century to the beginning of the 20th century. The journeys of these travelers were motivated 

by factors relating to geographic exploration, economic interests, scientific field studies, and intelli-

gence activities. 

Trying to find a trade route can reach them to the east of Asia and India, the Western colonial govern-

ments started exploring routes through the Cape of Good Hope and the Euphrates. In this regard, Fallu-

jah was the final destination for the Euphrates route. For this reason, important stopping places of the 

river route, the charming nature along the banks, as well as risks and difficulties of navigation were 

accurately described by travelers. 

Travelers also recorded their views and observations about Fallujah’s houses, local economy, and the 

role of its port as a final travel destination en route Baghdad. Furthermore, the research paper deals 

with Fallujah’s surrounding areas, particularly, the historical and archaeological sites  . 

The study is also designed to shed light on the most prominent travelers who passed through Fallujah, 

like Cesar Frederick, Leonhardt Rauwolff, Ralph Fitch and others. Indeed, travelers’ description of 

Fallujah did not exceed some paragraphs. This can be attributed to the long distance between Fallujah’s 

houses and its port  . 

However, the information provided by the mentioned travelers may serve as a basis for a hypothesis 

proving that Fallujah, not as some argue today, was not established in the late 19th century. Fallujah, 

the main commercial port of Baghdad, was actually re-discovered, developed and thrived for several 

centuries. 

Key Words: Foreign Travelers يIraq يOttoman Era يEuphrates ي  Fallujah 
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 وجهوده العلمية والدعـــوية في المدرسة االصفية إبراهيم رحيم الهيتي الشيخ العالمة
  د. عبد الستار إبراهيم رحيم الهيتي

 قسم الدراسات اإلسالمية ـــ جامعة البحرين

alhity59@yahoo.com 
 

 الملخص

 

الم ر تة اآلصتفية عت  هو الّيخ  إبراهيم رحيم ال يش  الني  اش ع  النصف ال ان   ل ذلك البرن أح   لماء   
الفلوجة للنصف ال ان   ل البرن الرابه  ّر ال نري ، عب  إ ا ا ايطيباً ااا  اً ، اكان  رجعاً للفشيا ع  البضايا الملحة 

، أ ا  ن نه ع  الش ريس عكان يشبه المن ج نف ه لّيخه  الّيخ  ب  العزيز  الم ال ا رائ   رحمته هللا(  تل حيتث الشت رج 

رع  ، اا شماد المن ج ا لبائ  الني كان يبو   ل  شرح المشون ا وضتيح  بارا  تا االغتور عت  الشعلتيال . العلم  االمع
اكان يعط  للبشه عرصة للمناقّة االحوار العلم ،  ميز الّيخ ال يش  بمكانتة اجشما يتة  ر وقتة ، عكتان المرجته الت ين  

 متوز  27هتـ المواعتق  1404شتوا   30يتة صتباح يتو  النمعتة ااالجشما   ع  كل  ل   ينة هيا االفلوجة ،  ااعشه المن

1984.   

 هيا(   الّيخ ، ابراهيم، الن ي، اال ا ، الخطيب، النا ه الكبير، الفلوجة، الكلمات المفتاحية:
 

Sheikh, the scholar, parent, Ibrahim Rahim Al-Hiti 

His scholarly and advocacy efforts at Al-Isfiyya School 
Dr..Abdul Sattar Ibrahim Rahim Al-Haiti Islamic Studies Department - University of Bahrain 

  alhity59@yahoo.com  

 

Abstract  
One of the scholars of Al-Asafiyya School in Fallujah for the second half 

of the fourteenth century AH 

 He was an imam, orator, and preacher, and he was a reference for Fatwa on press-
ing issues 

 As for his method of teaching, he followed the same curriculum of his Sheikh 

Sheikh Abdulaziz Salem Al-Samarrai (may God have mercy on him) in terms of 

scientific and cognitive progression and the adoption of the automatic curriculum 
that was   Al-Hiti was distinguished by his distinguished social standing, as he rep-

resented the religious and social reference in both the city of Heet and Fallujah,He 

passed away on Friday morning, 30 Shawwal 1404 AH corresponding to July 27, 
1984 AD 

   

Keywords : Hiti, Fallujah the Great Mosque , Khatib , imamate , Sheikh , Ibrahim, Rahim 
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 تميز طلبة اآلصفية في الدراسة الفقهية امكاديمية

 وكتابه أحكام الحج والعمرة أنموذجا   الشيخ ياسين محمد سعيد الوليد
 

 أ.م.د. محمد حسين عودة الكبيسي

Dr.mohammed.alkubaisi@uofallujah.edu.iq 

 م.د. سعدي جاسم حمود الجميلي

m@uofallujah.edu.iqDr.sadi.jase 

 قسم القرآن الكريم وعلومه كلية العلوم اإلسالمية جامعة الفلوجة العراق

 الملخص
الم تتائل العلميتتة لتتم  ختترج  لتت   تتا كتتان  ليتته الصتتحابة الكتترا  التتم  حتت   تتل  ن تتاج م عتت  ا تتشنبال االحكتتا  اقتت   تت َّ 

العلمتتاء الختتالف الفب تت  يصيصتتة ل تتنه اال تتة ا و تتعة عتت  شتتريعش ا ال تتمحاء اإنجتته لمتتل حكمتتة هللا ارحمشتته أن أادع عتت  اصتتو  

م حيتتاة النتتاس عتت  االز نتتة ااال كنتتة كاعتتة  كمتتا إنج هتتنه الّتتريعة اال تتال ية هتتنه الّتتريعة قوا تت  كليتتة ا بتتادل  ا تتة كفيلتتة بشن تتي

يالتتت ة يلتتتود التتت هر باقيتتتة ببتتتاء االن تتتان  شنتتت دة الفتتتراع  نتتت د الليتتتل االن تتتار  حفوظتتتة بحفتتت  هللا  عتتتال  اااضتتتحة اضتتتوح الحتتتق 

ا بعتت   تتا اصتتيبا بتته  تتل تتتزا كتتاد بعتت  ان ايتتن  اال تتة اال تتال ية  صتتحوا  تتل تفلش تتا أا   تتشيب   تتل نو ش تتا ا  تتشعي  شخصتتيش 

يتت     لتت  اجودهتتا اإنج هلل رجتتا  عتت  كتتل عشتترة از تتان يحيتتون  تتا انتت لر  تتل  عتتالم هتتنا التت يل اإنجتته لّتترف لنتتا ال نعتت   بتته شتترعًا 

 أن يوعبنتتا هللا  عتتال  أن نكتتون يتت اً ا  تتل يتت ا  ا نوضتتح للنتتتاس  ن تتا  تتا ن تتشطيه عتتان اعبنتتا عبشوعيتتق هللا ابركتتا  الصتتتالحيل اإن

عّتتلنا عمتتل التتنفس اال تتوى إنج لمتترا  الم ر تتة اآلصتتفية لتتم  كتتل  شوقفتتة  نتت  الم تتاج  عح تتب اإنمتتا عتتاح  طرهتتا نحتتو المنشمتته 

االشحتتتق ك يتتتر  تتتل للبش تتتا بال را تتتة االكاديميتتتة حشتتت   ميتتتزاا  تتتل تيتتترهم ب تتتعة العلتتتم االمعرعتتتة عكتتتانوا  تتتل أاائتتتل اال تتتا نة عتتت  

اآلصتتتفية الفلوجيتتتة اكتتتان  تتتل بتتتيل هتتت الء الّتتتيخ يا تتتيل  حمتتت   تتتعي  الوليتتت  التتتني  النا عتتتا  العراقيتتتة هتتتم  تتتل يرينتتت  الم ر تتتة
 ينصتتب بح نتتا حولتته لتتنا اقشضتت  ان يكتتون بح نتتا  لتتت   ب  تتة الاللتتة  طالتتب  المطلتتب االا   دار للبتتة الم ر تتة اآلصتتفية عتتت  

  الوليتتتت  الّخصتتتتية االعلميتتتتة. المنتتتتا  الفب تتتت  االكتتتتاديم  ا ميتتتتزه. المطلتتتتب ال تتتتان    عريتتتتف ب تتتتيرة الّتتتتيخ يا تتتتيل  حمتتتت   تتتتعي

 المطلب ال الث   عريف بكشابه أحكا  الحج االعمرة  ل حيث   ن نه ا وارده اا ش الال ه اقيمشه العلمية( لم الخا مة

 آصفية، أكاديمية، عب ية، لالب، درا ا . الكلمات المفتاحية:

Distinguish students in the classroom in the study of academic jurisprudence  

Kubaisi –Mohammed Hussein Auda al    

Dr.mohammed.alkubaisi@uofallujah.edu.iq 

Jumaili –Saadi Jassem Hamoud al  

Dr.sadi.jasem@uofallujah.edu.iq 

College of Islamic Sciences, Fallujah University, Iraq 

Abstract 

Following the era of prophet Muhammed (PBUH), the nation has religiously relied on one of 

the  four accredited jurisprudential doctrines. Despite their differences in many scientific issues, these 

doctrines did not deviate from the approach of the prophet’s companions in ruling judgments. The 

scholars considered the jurisprudential dispute a graceful characteristic of this nation and a flexibility in 

jurisprudential boundaries. It is the wisdom of God to set certain general guidelines and principles for 

the Sheria Law to ensure a well-organized life for the people in all times and places. The Islamic law is 

characterized by immortality. It remains as long as man exists. Its branches are renewed with passing of 

every day and night. It’s preserved by God the Almighty. Clear-cut just as the clarity of the right facts. 

This comes out after the Islamic nation has woken up from its inattention and dormancy and regain its 

personality. Allah the Almighty has true believers in every period and time. They are mandated to re-

vive the disappeared principles of this religion. In the light of this fact, it is a matchless honor to be the 
servants of this nations with the help of the Almighty to enlighten people with knowledge as best as we 

can. If we succeed in communicating our message it’s because of the blessings of the Almighty but if 

we fail it is because of the whims of the self. the advantage of the school Alasfia move beyond 

mosques. It extended to society. Many of the school almni  excelled in academic study. Among Most of 

the Iraqi scholars have been Al-Asifiyah alumni. Among those outstanding alumni is Sheikh Yassin 

Mohammed Saeed al-Walid, who will be the theme and focus of our research. The topic of our paper 

has entailed an introduction and three sections. 

The first requirement: the role of the students of the Asfiya school in the field of jurisprudence and 

academic excellence. 

The second requirement: Definition of the biography of Sheikh Yassin Mohammed Saeed Al-Waleed 

personal and academic life 
The third requirement: definition of the provisions of the Hajj and Umrah in terms of (methodology and 

resources and inferences and scientific value) in addition to the conclusion where we have mentioned 

the most important results we have arrived at through this research. 

We pray Allah the Almighty to deem our work beneficial for muslims and finally all praise is due Allah 

and He is the guardian of success. 

Keywords: Assefi, academic, jurisprudence, students, studies 
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 الملخص 

 
الّيخ  ب  العزيز بل  الم بل صنه هللا بل  ل  بل ح ب هللا بل ني ان ، يرجه ن به ال   ّيرة البتو ني تان عت   تا راء 

 اهو  ل ال ادة االشراف بح ب ن ب  ّير ه

اشش ر  بالصالح االشبوى  ( انّ  عي ا اهو  ل ا رة 1914هـ/1332 ل ابويل صالحيل ع    ينة  ا راء  ا     -رحمه هللا  -ال  
  حبه للعلم االعلماء اععل الخير .

كان ق  ديل الكشا يب اا بل  الاة البرآن الكريم ، لم ديل الم ر ة االبش ائية ا خرج  ن ا ليكمل درا شه ع  الم ر ة العلمية  ل  ي  

 عنا  اا  اجازة  لمية ع  العلو  الّر ية . -رحمه هللا –الّيخ أحم  الرااي 

 العصر الني  اش عيه الّيخ  ب  العزيز له  ما ه اظراعه الخاصة ع  جميه جوانبه ال يا ية اال باعية ااالجشما ية .كان 

ا ا النانب ال يا   عانه ق  ال  ع  العا  الني ب أ  عيه الحرب العالمية االال  االشت  كتان  تل نشائن تا االحتشال  االنكليتزي للعتراق 

 ما ادى ال  قيا  لورة شعبية   لحة  1920، ا ل لم اضه العراق  حا بن  االنش اب البريطان  ع  العا  اان اء ال يطرة الع مانية  

ح لا ع  جميه انحاء العراق عكانا لورة كبرى نشج  ن ا قيا  حكم الن  ع  العراق  شم الً بن ا   لك  ، عشوج الملك عيصل االا  

  1953الشبلبا  ال يا ية ع  العراق حش   نيئ الملك عيصل ال ان  للحكم ع  العا   بل الح يل  لكاً  ل  العراق ، ا ه ذلك ا شمر 

  ، اذ قا ا لورة  ل  الن ا  الملك  حولا ن ا  الحكم  ل الن ا  الملك  ال  الن ا  1958، عا شمر الن ا  الملك  ع  الحكم ال  العا  

م  غير الن ا  عح لا أك ر  ل لورة ع  ظل حكم الن تا  النم توري النم وري ، ا ه ذلك لم ي شبر الوضه ال يا   ع  العراق رت

 كان ل ا الارها  ل  الوضه ال يا   للبل  .
ا ا النانب ال باع  عكان الوقا الني يعيش عيه الّيخ  ب  العزيز يشصف بضةلة الشطور ال باع  ب بب     ا شبرار الوضه ال يا ت  

  ذا  اال كانيتا  1920البريطتان  ، ا تل بعت  االنشت اب قيتا  ال التة العراقيتة عت  العتا   ياصة  ن  ا كان العراق  حا بن  االنش اب

المح ادة لنلك كان   د الم ارس قليل ج اً  بشصر ال را ة عي ا  لت  ااالد ال يا تييل ااالتنيتاء االمشنفتنيل االمتر بطيل بتا نكليز ، 

ا  االجنبيتة المشواجت ة عت  العتراق ، لتنلك  تاش العراقيتون عت   متو  عضالً   ل ذلك عب  كانا الم ارس   ار  حتا اشتراف الملحبت

العراق  ل حاال  الن ل عضالً  ل النوع االفبر ، لكل هنا اال ر لم يمنه اتلب العراقيون  ل ار ا  ابنائ م ال  الم اج  االكشا يب 

  ، اذ حصل  طور اازدياد 1958قيا  النم ورية  ا    ل اجل  علم البرآن ا لو ه ابعض العلو  الب يطة ، عببيا هنه الحالة ال  ايا 

ع    د الم ارس ، عّملا كل   ينة ع  العراق ا و عا الّريحة المشعلمة ب بب  نانية الشعليم ااالنفشاح الفكري بع  ان  م الشخلص 

جا عة الموصتل ، عفت  هتنه   ل الش لط االجنب  عصاحب ذلك    يس جا عا  ج ي ة   ل ي النا عة الم شنصرية ، جا عة البصرة ،

الحببة كانا ال ا  الغربية ق  قفز  قفزة كبيرة ع   طورها العلم  اال باع  عب أ  ب ر ا  االقمار الصنا ية ال  الفضاء لمراقبة دا  

الز نية ، اذ كان  العالم ال الث ، اع  يضم هنه الشغيرا  االشبلبا  كان الّيخ  ب  العزيز  واكباً ل نه الشطورا  الش   اد  ع  حببشه

يربط ا بالحبائق الراحيتة الم شخلصتة  تل الكشتاب اال تنة عكتان يتورد الّتواه  البرآنيتة ااالحاديتث النبويتة الّتريفة لي كت  ان الت يل 

 اال ال   يّنه العلم ا طوره اان ال يل اال ال   ليس ض  الشطور العلم  .
الن ل اقلة العلم ب  ور الّرع الحنيف ا ور  ائ ة  ن  اهل العصر  ل ضنك ا ا النانب االجشما   عب   اش الّيخ حببة ز نية كان 

العيش اك رة حاجة الناس المادية ابالرتم  ل هنه اال ور ال لبية اال ان  كار  االيالق لم  غب  ل المنشمه عالصادقيل بو ودهم ك ر 

ان النار كان يعط  حق النار ، الم يكل ايشالل الن اء اارداً  االموعيل بالشزا ا  م ، االنيل ال يغ ران اال يخونون ايضاً ك ر ، كما

بالرجا    ه ايشفاء   اهر ال فور اذلك لوجود الحياء  ن  الن اء االغيرة  ن  الرجا  ، كما كانا  نشّرة بعض الب ع الشت     تر 

لني عيته ، ل تنه البت ع  تل يتال   و يتة ع   نا با  االعراح ااال راح ، عشص ى الّيخ اك ير  ل رجاال  العراق كل ح ب  كانه ا

الناس ، عان  ج الّيخ  ه ناس  صره اايتشلط ب تم عت يل الت   متق قلتوب م ااصتبح ااحت   تل اهتل   ينتة الفلوجتة يّتارك م حيتا  م 

 ايوج  م الوج ة الصحيحة .

عي ا ، عب  كان قبل ذلك ع    ينة  اصبح الّيخ  ب  العزيز ال الم  ناراً ع    ينة الفلوجة عع    وضه تر ه ازر ه عاشش ر صيشه

هيا لكل لموحه قاده بان ينهب ال    ينة الفلوجة عانشبل الي ا   ر اً ع    ر ش ا العلمية اا ا اً ايطيباً ع  جا ه كاظم باشا ا ل 

 هنا  ول    ا ه بكل ج  اايالص عاجش   ا مل االف الكشب اشي  المبان  ا ط الناس ارباهم اهنب م .

 ل  حا ي ي الّيخ  ل هنه الم ر ة الك ير  ل الطلبة النيل اصبح ل م ش ناً كبيراً ع  حياة العراق بعا ة ااالنبار بخاصة لب   خرج 
 ع  جوانب  شع دة ا شنو ة  واء ع   ياديل العلو  ال ينية اا ع  الحيا يل ال يا ية ااالجشما ية احش  االقشصادية .

ة العلمية لم ينة الفلوجة كان ق   خرج  ل  ي يه  ّرا  الطالب النيل اصتبح ل تم ادااراً عت  ان  فان  الّيخ  ب  العزيز ع  الم ر 

عب ء يعرع م الباص  اال ان  عكانوا ا ياداً ع   نا  العلم ، ا عمريل لبيو  هللا ، عع     ر ة  -كما ا لفنا  -حياة العراق االعراقييل 

ان نن   -رحمه هللا –ا ا    كنلك نادرة الز ان  لماً احرصاً ، عكان  ل لمرة ج وده الفلوجة العلمية  ل اكبر   ارس العراق اانفع 

اتلب الم اج  ع   حاع ة االنبار ب قضيش ا انواحي ا ي   عيه ايخطب  ل   نابرها  ال ين الّيخ ا ال يتنهم ، كمتا ان هتنه ال مترة قت  

ل ان ك يراً  ل  ال ينه ق  حصلوا  ل  ش ادا   ليا عاصبحوا ا ا نة شملا بعض   اج    ينة هيا ، الم يبف اال ر  ن  هنا الب ر ب

 جا عا  اكان ل م دار بارز  ل  ال احة العلمية االفكرية ع  العراق ع  العبود االييرة  ل الز ل .

 فصتيلية  تل  ان هنا  نرد  لخص  ا  للبحث الكل ع  ليا  البحث  شكون هناك  فاصيل اك ر دقة يشم االشارة عي ا ال   علو تا 

 الّيخ  ب  العزيز ال الم ي كرحال ه العلمية ، ااظائفه ، اشيويه ، ا ال ينه ، انشاجا ه الفكرية االعلمية .
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Sheikh Abdulazeez Al-Samarrai is the son of Salim bin Sun-Allah Bin Ali bin Hasab 

Allah bin Neisan. He is a descendant of the Samarra-based Al Nesisan tribe. He’s a 

Hashemite Descendent 

Abstract  
                He was born to pious parent in Samarra in 1914. He was raised by a family that is highly 

famed by piety, righteousness and interest in knowledge and good deeds . 

He attended small non-formal Quranic schools. He then moved on to scholarly school at the hands of 

Sheikh Ahmed Alrawi. He was awarded a license in Sharia education. 

Sheikh Abdulazeez has lived in a time characterized by special cultural social and political condi-

tions. 

Sheikh Abdulazeez was born at the onset of the WWI that resulted in the British Occupation to Iraq 

and the end of the Othman Empire. Iraq was then set under the British Administration in 1920. 
This has led to a nationwide armed popular uprising. This uprising has resulted in a patriotic rule rep-

resented by the Hashemite Monarchy where King Faisal I was coronated as Iraq’s Monarch. The so-

ciopolitical scene however remained turbulent until the coronation of King Faisal II in 1953. The Ira-

qi Monarchy lasted until 1958, where the monarch overthrown and a republic was proclaimed. De-

spite regime change, the political life remained overshadowed by political restlessness . 

                   Sheikh Abdulazeez has also lived in a time characterized by an erosion of the cultural life 

due to political instability especially when Iraq was under the British Administration. The Iraqi new 

nation-state has underwent a fragile economy in its first years, where there a few number of schools 

attended by the students of the rich families, politicians, insiders and those with connections to the 

British Empire . 

                     Moreover, these schools were mostly managed by the Iraq-based foreign missions. Iraqis 

have lived amid a time of ignorance, hunger and poverty. This however did not keep Iraqis from 
sending their children to religious non-formal schools and mosques to learn Quranic Education and 

some other lessons. This status has continued until the rise of the Republic regime, where the number 

of schools increased, more educated generations in the light of the free education system and intellec-

tual openness, after getting rid from foreign hegemony. New universities were founded (Mosul Uni-

versity, Baghdad University, Mustansiriya University and Basrah University.) 

                  That period witnessed a rise in technological and cultural advancements. Western counties 

began to send satellites to the space. Amidst that eventful time, Sheikh Abdulazeez has been in touch 

with those events. He was associating these events with the spiritual realities derived from the Quran 

and Prophetic Sunna, evidenced by Quranic Ayahs and Prophetic hadiths to make certain that Islam 

promotes for knowledge instead of resisting it . 

            On a social note, Sheikh Abdulazeez has lived in a period where religious ignorance was 
reigning supreme due to poverty and absence of better life sources. Despite that, values of generosity 

had remained solid among the community where honest and sincere people are abundantly available. 

A time where neighbor gives back to next-door neighbor, Gender promiscuity is modest and Men and 

women were decent. Sheikh Abdulazeez has merged within the community and become a close to 

their individual lives, 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 more motivated to settle in Fallujah, where he  

became a beacon knowledge and morality in Fallujah. He served a teacher and a preacher at Kadhum 

Basha Mosque, where he sincerely assumed his community awareness roles. He authored books, and 

educated the local Fallujan community. 

Abdulazeez has graduated an outstanding number of students who have become well-known figures 

in the public life of Anbar and larger Iraq. 
 The Sheikh’s total dedication to the city of Fallujah has generated a rising number of students who 

have  become public servants, famous preachers and social Imams in mostly all Anbarian mosques . 

Many of Sheikh’s former students have become university professors who pioneered an influential 

role in the intellectual life in Iraq in the las decades. 

     This abstract is an outline of a larger paper where there will be broader details about Sheikh 

Abdulzazeez Al-Samarra’I (his scholarly trips, career, his Sheikhs, students, and his publications 
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 الملخص
اا ت ا ا  كبيترة  ا اريخ بتراق ا ّترق قتل ن يتره، حبا هللا قضاء الفلوجة بمزي  عضل اكر ، عكانا  شمشه بمواقه حية،

المواقه الم ر ة اآلصفية الواقعة  ل  ضفاف الفرا  ع  جا ه الفلوجة الكبير، اهنه الم ر ة ق  ديلا الشاريخ  ل ا ل  لك  اك يرة،

أا ه أبوابه ، لما ل ا  ل ضمان اجودة جوالة ع  أراقش ا ، ابيل لالب ا اأ ا ن  ا  ل تير  شابعة ا راقبة  ل أح ،  ن ا كانا  ن ر 

ابث رجاله ع   ه ا بويم ل لوكه، عكان ل ا ا لر الوا ه، بل ه  الركل الّ ي  ع   ّيي   عالم ال يل،إل    شببل  ّرق ابناء ع   نال

عكان لالب ا هم البارزيل ع  كل ح ، ايببلون ع  ا زهر الّريفي بناء  ل   بويم  نتاهن م ارصتانش ا  أرجاء ك ير  ل المعمورة،

از عري  ا رق   يت ، عت  قضتاء الفلوجتة الشت  أصتبحا عيمتا بعت    ينتة العلتم  ل تير  باصة اال   اي، عكانا ل ا ا صالة  ل لر

االعلماء ،  ربص    ل كل جانب، ا رشرق ب  ل كل أعقي ن را لما ل نا البضاء  ل شخصيا  بارزة ، ا ليه المعشم  عت  العلتم االفشتوى 
اليو ،  ما هي  ل ا النج اح ال ائم االمشواصل، ععل  الرتم االشبوى، اق  انش نا هنه الم ر ة ن نا  ربويا  لميا، قل ن يره ع    ارس 

اها ه  النكرى ق   اد  ع     مر  لم  رصيل، يحي  أ نادًا ا اريًخا ع   اال ان ا كانا  شمشه بالنو ية ال الكمية،  ل قلة الطالب،

ان ضة  لمية  لملم شتع  ا ا نت د  نت ها،  عكلما حلا انشكا ة جاء  بع ها حركة  ن ي ية قوية، أرض الراع يل  ل قضاء الفلوجة،

ا ل  لك الحركا  البوية الشن ي ية الش  كشب هللا له الببو  االن ضة ع   لك الحببة، إ ادة الم ر تة اآلصتفية اعتشح ابواب تا عت  قضتا 

اج ابنة عحو ، ق لَّ ن يرهم الفلوجة، لشكون نبطة ب اية ا حو ، اانطالقة  ّرقة،  ل هنا البضاء  قضية ك يرة يبودها أ الً ا  لماء 

لشكون بنرة صالحة ع  بناء  نشمه صالح، اهو الرجل   المشبحر ع   زكية النفس ا ربيش اا ل ه الء العالم الربان   ا ميز  طاءهم،

لحنكة ع  الخلق النم، االمعّر الطيب، االصفا  الحمي ة ، اا الصالح ابل الرجل الصالح   يليل بل  حم  بل  ب هللا الفياض (، ذا

الشربية ، االحكمة ع  ال  وة ااالرشاد االشوجيه ، عكانا له   يرة حاعلة ع  ا صفية ،ا ه شتيخ ا النليتل ،  تنكرة ال تلف الكبتار ، 

إذ يرعت  شتيخنا الفيتاض شتيخ الم ر تة ال تان  عت  إحيتاء هتنه  اناشر العلم ع   حاع ة ا نبار  الّتيخ  بت العزيز بتل  تالم ال تا رائ ،

،اإقا ة د ائم ا، عشول ا ع  حيا ه ابع  اعا ه، عواظب  ه شيخه ، ادرس  ل  ي يته جميته العلتو  الّتر ية النبليتة االعبليتة  الم ر ة

،ع جازه بإجازة  ا ة ، اكان  خوال عيما بع ها  ن ي ين  كانشه، ايمارس الش ريس ع  نفس الم ر ة اتيرهتا ، اال  تيما أنته  تول  

 الّيخ  ب العزيز، عكان ل نا الّيخ النليل  حبةً ا كانةً ا  ابةً ع  قلوب أهل الفلوجة  مو ا. إدارة الم ر ة االصفية بع 
  الم ربان ، إصالح المنشمه، الن ود الشربوية، الّيخ يليل،  حم  الفياض الكلمات المفتاحية:

The Godly Sheikh Khaleel Bin Muhammed Al-Fayadh His Educational Efforts 

in Social Reform 
Assist. Prof. Muhammmed H. Ouda, PhD 

College of Islamic Education, Fallujah 

University, Iraq 

Prof. Sohaib A. Ouda, PhD 

College of Education, Anbar University, Iraq 

dr.mohammed.alkubaisi@uofallujah.edu.iq  

Abstract 
          Since its founding, Fallujah has been marked by virtue and generosity. It was endowed with lively 
sites and a brilliant history. It was known for the great many intellectual contributions, such as the Asfiya 

school, which is located on the Fallujah Euphrates riverside in the Great Mosque of Fallujah. This school 
has entered the history out of its widest gateways. It  is a strong corner in the construction of the landmarks 

of religion. The School alumni can be found throughout much of the globe. They are admitted to Al-Azhar; 
without need for curricular clearance. They have a unique style Fallujah-wide, a city which later became 

the city of knowledge and scholars, scholars who are sought from all sides, and anticipated from every 

horizon;  in science, fatwa and piety. This school has adopted a scientific educational approach, matchless 
among today's schools. This made it a permanent and continued success . 

Despite the few numbers of its students, Al-Asifiya  students were of quality, not quantity . 
This event is organized to revive the glorious history of the land of Mesopotamia from the district of Fallu-

jah. The intellectual wheel in Fallujah has remained a resilient one. Whenever a setback happens to the 
intellectual and civic life, it’s followed by a stronger regenerative movement, and a scientific renaissance 

that dust itself off and renew its glory . 
One of the strong regenerative movements in Fallujah is the reopening of the Al-Asifia School in Fallujah. 

Led by matchless scholars outstanding in their scholarly generosity, the school stood as a transformational 
point.  a shining beacon to other districts and villages surrounding Fallujah . 

One of the School matchless scholars is the pious and the righteous (Khaleel Bin Muhammed Bin Abdullah 
Al-Fayadh), well-known in his high morals, easygoing character, educational seasonedness and  wisdom in 

Islam advocacy and Guiding . He led a celebrated life in Al-Asifiyah with its leading guardian Sheikh Ab-
dulazeez Al-Samarrai, the knowledge agent in Anbar Province . 

Sheikh Fayadh is the Sheikh of Al-Asifiyah who revived the school. Shekh Fayadh was taught at the hand 
of Sheikh Abdulazeez a variety of religious, narrated, and mental studies. He was licensed and become 

publicly authorized to assume Al-Samarrai position in teaching. He assumed the administration of the 
school following Al-Samarrai. Al-Fayadh retained the respect and a lofty position among the Fallujan 

community. 
Keywords: Scientist, community reform, educational efforts, Sheikh Khalil, Mohammed Fayad  
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 أ.د صالح محمد صالح النعيمي

 قسم الشريعة ، كلية العلوم االسالمية

 ، العراق جامعة الفلوجة  

smm_snn@yahoo.com 

 أ.م.د طه عفان مكلد الحمداني

 قسم الحديث وعلومه ، كلية العلوم االسالمية

 ، العراق جامعة الفلوجة

dr.taha@uofallujah.edu.iq 

 الملخص

البحتتتث  نتتتاا  شخصتتتية  غمتتتورة  ملتتتا عتتت   نتتتا  ا  ا تتتة االخطابتتتة بعمتتتو  العتتتراق، اال تتتيما الفلوجتتتة، 

اهتتو يعتت   تتل  -أي الع متتان  االملكتت   -ا اشتتا عتت  الع تت  الع متتان  االملكتت  ا ملتتا عي تتا إ اً تتا ايطيبتتا عتت  جيّتت ا 

نَّ  وضتتتتو نا الّتتتتيخ  بتتتت    ، ابمتتتتا أ1887المخضتتتتر يل، هتتتتنه الّخصتتتتية ا تتتتم ا  بتتتت  الحكتتتتيم ز تتتتيل  تتتتل  واليتتتت  

الحكتتتيم ز تتتيل رحمتتته هللا االفلوجتتتة ركزنتتتا  تتتل حيا تتته الّخصتتتية ا تتتير ه العلميتتتة ،  متتتل الّتتتيخ  بتتت  الحكتتتيم ز تتتيل 

  ادعتتتل عتتت  1947    تتتوع  رحمتتته هللا عتتت   تتتنة 1930  إلتتت  1928إ ا تتتاً ايطيبتتتاً عتتت  جتتتا ه الفلوجتتتة الكبيتتتر  تتتا  

 بغ اد . 

 حكيم، ز يل، اال ا ، الخطيب، النا ه الكبير، الفلوجة(. الّيخ ، ب  ال الكلمات المفتاحية:

 

 

AlSheikh "Abdul Hakim Zuein"Imam and the third preacher of the Great 

Mosque of Fallujah "A Study in his Biography" 

 

Ass Prof. Taha A. Makled Al-Hamdani, PhD 

Department of Hadith and Sciences, Faculty of 

Islamic Sciences, University of Fallujah, Iraq 

dr.taha@uofallujah.edu.iq 

Professor Saleh M. Saleh Al-Nuaimi, PhD 

Department of Sharia, Faculty of Islamic 

Sciences, University of Fallujah, Iraq 

smm_snn@yahoo.com 

 

Abstract 

The research paper deals with an under-researched figure who worked in the 

field of imamate and preaching Iraq-wide, especially Fallujah. He lived in the Otto-

man and royal era and worked as an imam and preacher in their army. Sheikh "Ab-

dul Hakim Zuein" was a veteran, worked as an imam and preacher at the Great 

Mosque of Fallujah in 1928 to 1930. He passed away in 1947 and was buried in 

Baghdad. 
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ائي رحمه هللا تعالىعلم أصول الحديث تأليف الشيخ عبد   العزيز بن سالم السامرَّ

 اإلمام والخطيب والمدرس سابق ا في )جامع الفلوجة الكبير( في العراق

 م(1973 -ه 1393المتوفى سنة )

 دراسة وتحقيق

 امستاذ الدكتور

 سامر سلطان محمد الكبيسي

uofallujah.edu.iq@ultandr.samer.s 

 امُستاذ المساعد الدكتور

 سرمد فؤاد شفيق العبيدي

  dr.sarmad.alobidi@uofallujah.edu.iq 

 قسم الحديث وعلومه، كلية العلوم اإلسالمية، جامعة الفلوجة، العراق 
 

 الملخص  

تتا ال  مَّ يخفتتت   لتتت  أحتتت  أنَّ الم ر تتتة اآلصتتتفية بّتتتيخ ا العالَّ تتة الّتتتيخ  بتتت  العزيتتتز  تتتالم ال تتتا رائ  كانتتتا   

 فشاًحتتتا  بتتتواب ك يتتترة  تتتل أبتتتواب العلتتتم لم ينتتتة الفلوجتتتة، عبتتت  أديتتتل الّتتتيخ  بتتت  العزيتتتز عتتت   تتتن ج لتتتالب العلتتتم كتتتل 

  الحتت يث النبتتوي الّتتريف، التتني العلتتو  الّتتر ية، ا لتت    تتشويا   شفاا تتة، اكتتان  تتل بتتيل هتتنه العلتتو   لتتم أصتتو

كتتتان ركيتتتزة   متتتة اد ا تتتة   يمتتتتة  تتتل د تتتائم ا  تتتال ، كيتتتف ال؟ اهتتتتو المصتتت ر الشّتتتريع  ال تتتان  بعتتت  البتتتترآن 

اه   لتتم أصتتو  الحتت يث(، اقتت   الع تتيم، ا تتل هنتتا ظ تتر  اهشما تتا  الّتتيخ عتت لَّف  خشصتتراً عتت   صتتطلح الحتت يث  تتمَّ

را تتتة ا حبيبتتتا  لميتتتاً،  شبعتتتيل  ن نتتتاً أكاديميتتتا ليختتترج هتتتنا المخشصتتتر قمنتتتا ب را تتتة ا حبيتتتق ي تتتير ل تتتنا المخشصتتتر د

  .بحلة ج ي ة، ا وليبا    مة

 :اق  جاء هنا البحث  ب ماً  ل   بح يل

 .المبحث ا ا   الفصل ال را  ، ع  الشعريف بالّيخ  ب  العزيز اعيه  شة  طالب

 . م عيه درا ة ا حبيق هنا المخشصر ع   لم أصو  الح يث المبحث ال ان   الشحبيق. اق 

 .لم جاء  الخا مة  بينة  هم النشائج الش  يرج ب ا الباح ان ع   حبيب ما ادرا ش ما

 .الكلما  المفشاحية   اآلصفية، أصو  الح يث،  حبيق،  ب  العزيز ال ا رائ (
 

"Elm Usool Al-Hadith" 

Written by: 

Sheikh Abdul Aziz Salem Al-Samarrai 

 

 D.hSarmad F. Shafeeq, P 

dr.sarmad.alobidi@uofallujah.edu.iq 

 Samer S. Faraj, Ph.D 

uofallujah.edu.iq@dr.samer.sultan 

ge/University of Fallujah, IraqDepartment of Hadith Sciences, Islamic Sciences Colle 
 

Abstract 

There is no doubt that the "Asfiyah" school represented by its Sheikh Abdul 

Aziz Salem Al-Samarrai was one of the pioneer gates of knowledge of sharia sci-

ences for the city of Fallujah. He introduced the curriculum of  Sheria science  to 

students in all sharia schools. One of those Islamic sciences was the “Basics of Pro-

phetic Hadith” which was a great pillar of Islam. It is the second source of Islam 

after the Holy Quran. Given this importance of the prophetic Hadith in Islamic life, 

it has led Sheikh Abdulazeez to write an introductory book themed by  “Basics of 

Prophetic Hadith” . We have reviewed and investigated this shortened book in a 

scholarly fashion, following an academic approach to come up with a new look, and 

important documentation. This research was divided into two topics: The first one: 

biography of Sheikh Abdul Aziz, which includes six sections. The second one: stud-

ying  and investigating the book . Then come the conclusion including the most im-

portant results that the researchers came out with their study. 

Keywords:  Abdul Aziz Al-Samarrai, Asfiyah, Editing, Hadith Rules  
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 الملخص

اكفتتاه عخترا اشترعا أن هللا  تبحانه ا عتتال  هتو التني  كفتتل بوضتعه حيتث عتترض إن  لتم الفترائض  تل أ  تتم العلتو  قت را 

 المواريث  فصلة بحكمشه البالغة اق م ا بيل أهل ا برحمشه الوا عة . 

 لم  ولا ال نة النبوية شرح  أحكا  المواريث بمشضاعر ا يبار ا ّ ور ا لار. 

اق  حض  هنا العلم بمنزلة رعيعة ل ى الصحابة رضوان هللا  لي م ا ل  بع م  ل الفب اء حش    ه بعض م  لما بنا ه الم 

يع اه بابا ك ائر ابواب الفبه ابنلوا ج ودا كبيرة ع   حبيق احكتا  ا رث ا محتيص  نوانا ته ا ت قيق   تائله الت  ال رجتة 

 الش  ال يطمه بع ها ع   زي  .  

هنا الن ج الرصيل  ار  الم ر ة االصفية ع  الفلوجة  نتن ب ايتة    ي ت ا عت   ت ريس هتنا العلتم اا هشمتا  بته  تل ا ل  

يال  ا شماد المناهج الش   لباها العلماء بالببو  بعي ا  ل الغلو االشطرف االش   ل بين ا كشاب الرحبية ل  ا    أب   ب  هللا 

 ب   ( حم  بل  ل  بل  حم  بل الح ل الرح

االني كان ي رس لطلبة الصف العاشر ع   لك الم ر ة  ح ب  ا هو   ان ع  ج اال ا اق  أردنا   ليط الضوء  ل  هنا 

 الكشاب الريبة   ري ه   ل يال  هنا البحث اهللا ال  الشوعيق. 

 

The teaching curriculum of Al-Asfiaih school in the decrees is a model 

Dr. Mahmoud Khalaf Al-Bajaree   

F, Iraq, D S a, F  Islamic S   

A.D. Amjad Daoud 

F, Iraq, D S a, F  Islamic S 

Amjad_bejat2016@yahoo.com  

Abstract 

The science of the obligatory one of the greatest sciences is the greatest and most 

honorable and honorable that It is Allah almighty who has ensured his status where he im-

posed the inheritances detailed by his great wisdom and divided among his people with his 

vast mercy. 

The Prophet's Sunnah then explained the provisions of the inheritances by the concerted news 

and the famous relics. 

This knowledge has been high lyceum among the Sahaba, and those who followed them are 

jurists, even several of them have learned from themselves, and they have not returned him as 

a father, like all other sections of jurisprudence, and they have made great efforts in achieving 

the rules of inheritance, scrutinizing its titles and scrutinizing its issues to the point where they 

do not aspire to more. 

On this sober approach, Al-Asfia school in Fallujah has been going since the beginning of its 

founding in teaching this science and taking care of it by adopting the curricula received by 

scholars by accepting away from extremism and extremism, including the Book of Rahbia of 

imam (Abu Abdullah Mohammed bin Ali bin Mohammed bin Mohammed bin Al-Hassan al-

Rahbi died 577H) 

We wanted to highlight this book and the way it was taught through this research. 

Keywords: The curriculum of the teaching of Al-Asfiaih school. 
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 الملخص
 عتتت  درا تتتة الختتت  ا  الشعليميتتتة عتتت  الماضتتت  ركيتتتزة ا ا تتتيه  تتتاهما عتتت   طتتتور الختتت  ا   ا تتتة االختتت  ا  الشعليميتتتة 

الع متتان  التت  ن ايتتة الع تت  ياصتتة ال تتيما عتت   نطبتتة ال را تتة    ينتتة الفلوجتتة(، اذ  تتم درا تتة هتتنه الخ  تتة للفشتترة  تتل الع تت  

الملكتت   تتترارا بتتتاالحشال  االنكليتتزي، اذ شتتت     رحلتتتة الع تتت  الملكتت  ببتتتراز  ّتتتر  تتت ارس  ن تتا يمتتتس  تتت ارس ابش ائيتتتة 

 الالث   ارس ا  ادية عضال  ل راضة الفا  اا  ادية لل را ا  ا  ال ية.

لع متتان  التت  ن ايتتة الع تت  الملكتت  اكيتتف  وز تتا هتت ف البحتتث الوقتتوف  لتت  لبيعتتة الشعلتتيم عتت    ينتتة الفلوجتتة عتت  الع تت  ا

 الم ارس اكفاء  ا اكفايش ا الوظيفية، ا وصلا ال را ة   ة نبال  ن ا    

كانتتا الختتت  ا  الشعليميتتة عتتت  بتتادل اال تتتر  بتتارة  تتتل كشا يتتب  علتتتم الصتتغار ا تتتور ديتتن م احفتتت  البتتران الكتتتريم ااصتتتو  -

 لش   ع  ا ش اد للكشا يب.ال يل االفبه ال  ان  كونا الم ر ة اآلصفية ا

ظ تتر عتتت  ز تتل الملكتتت   ّتتر  تتت ارس  ن تتا يمتتتس ابش ائيتتتة التتالث لانويتتتة عضتتال  تتتل ا  اديتتة لل را تتتا  اال تتتال ية    -   

 اراضة الفا ، اكانا كاعية لخ  ة الم ينة ا ا يناارها. 

 اااص  البحث  ا يل 

الخلتتتل ا حاالتتتة  ننب تتتا  نتتت  ا يتتتراد  خطتتتيط ي  تتتة  تتتا  اال تتتشفادة  تتتل نبتتتال البتتتوة ا حاالتتتة  طبيب تتتا عتتت  الم تتتشببل انبتتتال-

 ال يما إذا كانا ي  ة  علمية.

اال تتتشفادة  تتتل اليتتتة الشوزيتتته المنتتتش م للمالكتتتا  الشعليميتتتة ا وزيتتته الطلبتتتة بتتتيل المتتت ارس اهتتتنا ااضتتتح  تتتل يتتتال   بارنتتتة -

 الم شرا  الشخطيطية  ه المعيار المعشم .

 الع   الع مان ، االحشال  ا نكليزي، الع   الملك ، الم ارس، الكشا يب. الكلمات المفتاحية:

 

Geographical analysis of educational services in the city of Fallujah during the 

Ottoman period to the end of the monarchy 
 

khalid sabaar muhamad alshajiri, PhD Abdul Razzaq Mohammed Jabbar Mohammadi, PhD 
Anbar University / College of Education / Department of Geography 

abdalrzzaq2028@gmail.com 

Abstract 

The study of educational life in the past is a fundamental pillar that contributes to the de-

velopment of services in general and the city of Fallujah in specific. The research period was de-

termined from the Ottoman period through the Iraqi Monarchy period. The period of the Iraqi 

monarchy has witnessed the establishment of ten school, five of them preparatory and three of 

which are primary in addition to two Islamic schools. The period of the Iraqi monarchy witnessed 

the establishment of ten schools ،five of them preparatory and three of which are primary and two 

Islamic schools in addition to a kindergarten. The research aims to identify the nature of educa-

tional life at the time and how schools were distributed. The research also seeks to determine the 

quality of these schools . 

The paper has arrived at a number of  research facts  

The first form of educational services was through small teaching circles to young children in mat-

ters related religion including but limited to Holy Quran Recitation and Islamic jurisprudence. 

Until the appearance of Al-Asifia School. 

The period of the Iraqi monarchy has witnessed the establishment of ten schools ،five of them 

preparatory and three of which are primary in addition to two Islamic schools. The period of the 

royal occupation witnessed the establishment of ten schools ،five of them preparatory and three of 

which are primary and two Islamic schools and a kindergarten, which was pretty serviceable at the 

time  . 

The most important recommendations of this research is that fact that  policymakers must calcu-

late and evaluate far-sighted advantages and disadvantages advantage when planning to implement 

certain service matrix especially when the service has to do with education . 

Taking advantage of a well-organized mechanism of distribution of educational staff which ap-

pears evident when comparing the planning indicators with the criterion adopted in our study. 

Keywords: Ottoman era, English occupation, monarchy, schools, kataeb. 
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 الفلوجة في النصوص المسمارية والمصادر الكالسيكية
 

 أ.د.أحمد حسين أحمد الجميلي

 جامعة االنبار -كلية اآلداب-قسم التاريخ

 drah1963@gmail.com   

 الملخص

الفلوجة   ينة  راقية ل ا جنار   ريخية،  به  ل  الضفة الّرقية لن ر الفرا ، اه  جتزء  تل  حاع تة ا نبتار 

 كم( شما  ترب قضاء الفلوجة الحال . 5الش ريخية، الش   به ألالل ا اليو   ل  بع   
لب  كان ل نه المنطبة أهمية ا شرا ينية ع    ريخ بالد الراع يل، اذلتك لموقع تا المميتز  لت  لترق الشنتارة العالميتة البريتة 

الرق المالحة الن رية، الرق البواعل  نن  صور  وتلة ع  الب  . كما إنَّ ا  رع ج الّريان الحيوي لتبالد بابتل اآشتور إلت  

ش    صرا اً بيل البتابلييل ااآلشتورييل. إنَّ هتنه المنطبتة  وضتوع البحتث  بته ضتمل  ورية ا واحل البحر المشو ط، ا

إقليم يطلق  ليه إقليم   وي ( أا   ويو(، اهو إقليم اا ه اكبير يمش   ل قضاء البائم  ين انو( ع  الّما  الغرب  احش  
( ع  نصوص العصر البتابل  Pallukatلوكا   ينة  رابيبو( الفلوجة ع  الننوب الّرق . اق  ارد ا م الفلوجة بصيغة  ب

(، أي  الفلتج، أا  الن تر الصتغير عت   تائر اللغتا  Palaguااآلشوري الح ي يل، اه   ّتشبة  تل المصت ر ا كت ي  بلكتو 

 ال ا ية، اه  إشارة إل  ن ر الملك. اهنه الش ميا   شطابق  ه قضاء الفلوجة  ل  الضفة الي رى لن ر الفرا .
 ا نبار،  وي ، الفلوجة، المصادر الكال يكية، النصوص الم مارية،  حية:الكلمات المفتا

 

Fallujah in the cuneiform texts and classical sources 
 

Prof.Dr. Ahmed Hussain Ahmed Al-Jumaily, PhD 

Department of History, College of Arts/University of Anbar 

drah1963@gmail.com  

Abstract 

Fallujah is an Iraqi town having historical roots and locating on the eastern 

bank of Euphrates. It is a part of the historical city of Anbar whose ruins locating 
today (5 kilometers) north-west of the present Fallujah district. 

This area had a strategic importance in the history of Mesopotamia, because of its 

distinctive location on the overland roads of international trade, fluvial navigation 

roads and caravans roads since the very ancient ages. It represented the vital artery 
of Babylon and Assyria en route Syria and the Mediterranean coasts. The city wit-

nessed a conflict between the Babylonians and Assyrians . 

    This area is the research matter of this paper. This area is located within a region 
called (Sokhy) or (Sokho) region, which is a wide great region that extends from al 

Qaim district (Khandano) in the west-north to the town of (Rabico) i.e. Fallujah in 

the east-south. The name of Fallujah is mentioned as (Pallukat ) in the texts of the 
modern Babylonian and Assyrian ages. It is derived of the Akkadian origin (Palagu) 

which means the little river in the other Semitic languages, indicating to the river of 

the king. These appellations correspond with Fallujah district on the left bank of Eu-

phrates  
Keywords: Anbar, Sokhy, Fallujah, Classic sources, cuneiform texts 
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 الهوية العمرانية العربية للمشهد الحضري لمدينة الفلوجة في العهدين العثماني والملكي
 

 أ. د. احمد سلمان حمادي الفالحي

 قسم الجغرافية –كلية اآلداب  –جامعة االنبار 

dr.ahmedsalman1@gmail.com 

 الملخص

العمرانيتتتتة العربيتتتتة اا  تتتتال ية  عراعتتتتة شخصتتتتيش ا الرق تتتتا عتتتت  البنتتتتاء، الشتتتت   را تتتت  الشكتتتتويل ال ويتتتتة 

النف تت  ااالجشمتتا   ل ن تتان العربتت ، إذ إن درا تتش ا بتتا  ضتترارة  لحتتة عتت  الوقتتا الحاضتتر  كتتاد ال  شوقتتف ا عتت  
بلي يتتة الشتت   عا لتتا بإينابيتتة  تته الّتتغل الّتتاتل لك يتتر  تتل المفكتتريل االبتتاح يل، عبتت    لتتا  عاينتتة الم ينتتة العربيتتة الش

البيئتتتة الطبيعيتتتة ا بتتتر   تتتل ال باعتتتة االخصوصتتتية االجشما يتتتة اال ينيتتتة ل ن تتتان، ان  تتتا  ببتتت  لنتتتا هتتتو بعتتتض صتتتور 

  ل الماض  لشكون ببايا  رالية.

اي تتت ف البحتتتث إلتتت  درا تتتة ال ويتتتة العمرانيتتتة العربيتتتة للمّتتت   الحضتتتري عتتت    ينتتتة الفلوجتتتة ا شمتتتادا  لتتت   تتتا لتتترا 
 لتتت  الم ينتتتة  تتتل  غيتتترا  جنريتتتة اجوهريتتتة ا  ليرهتتتا  لتتت   كونتتتا  هيكل تتتا الحضتتتري  تتتل حيتتتث يطتتتة الم ينتتتة 

 االنمط العمران  اا شعماال  االرض، ا ل لمَّ انعكا  ا  ل  بنيش ا الحضرية.

 جة.ال وية العمرانية، الن يج الحضري، المّ   الحضري، الم ينة العربية،  نشمه الفلو الكلمات المفتاحية:
 

The Arab urban identity of the urban scene of the city of Fallujah in the 

Ottoman and Royal periods 
 

Dr. Prof.  ahmed salman hamadi alfalahi 

Anbar University - College of Arts - Department of Geography 

dr.ahmedsalman1@gmail.com 

 

Abstract 

Arab and Islamic urban identity retains a unique character and methods of 

construction, which take into account the psychological and social composition of 

the Arab man ،as its study has become an urgent necessity at the present time almost 
does not stop and is the preoccupation of many thinkers and researchers ، 

It represented a preview of the traditional Arab city ،which dealt positively with the 

natural environment She expressed the culture ،social and religious specificity of 
man. What’s is currently left for us are some images of the past which symbolize our 

heritage. 

The research aims to study the Arab urban identity of the urban scene in the city of 

Fallujah ،based on the changes that have taken place in the city. It also showcases 
the fundamental impact on the components of its urban structure in terms of the city 

plan and urban pattern and land uses in addition to their reflection on its urban struc-

ture. 
Key Words: urban identity, urban texture, urban landscape, Arab city, Society of 
Fallujah 
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ا االستدالل بالحديث عند رجال اآلصفية  العالمة هاشم جمي  في كتابه )مسائ  من الفقه المقارن( أنموذج 
 

 د. عبد القادر محمد حسين

 قسم الحديث وعلومه، كلية العلوم اإلسالمية، جامعة الفلوجة، العراق

 .m@uofallujah.edu.iqDr.abdulqader 

 الملخص

لم  نحصر آلار الم ر ة ال ينية اآلصفية العلمية ااالجشما ية ع    ينة الفلوجة أا العراق عح ب، بل ا ش    بر 

جش م اصار  ن م  لماء اد اة ا فكران تمراا ك يًرا  ل البالد ا مراها بعلم م الني ن لوه  ل اآلصفية  لالب ا النيل يرَّ

 بنيان ا حش  ت ا بعض م  نارا   لٍم  ّه نوًرا  ل  دياجيل ظال  الن ل ع  العالميل.اأ  وه  ل  

ه ف البحث  ي ع  هنا البحث إل  الشعريف بواحٍ   ل رجاال  اآلصفية، ا ل أبرز عب اء العراق المعاصريل اهو  ال كشور 

    ل يال  كشابه الّ ير    ائل  ل الفبه المبارن( هاشم جميل( ابيان  ن نه ع  اال ش ال  با حاديث النبوية ع  الفبه ا  ال

س ع  كليا  العلو  ا  ال ية ع  العراق. -الفبه المبارن–الني يع   ل أهم الكشب ع  بابه   ، اهو كشاب  ن ن  ي رج

هاشم جميل ع   ن ج البحث  يشبه البحث المن ج اال شبرائ  ع   شبه لرائق اال ش ال  بالح يث االصنعة الح ي ية  ن  الّيخ 

كشابه، االمن ج الوصف  للشعريف بّخصية صاحب الشرجمة االكشاب  وضوع ال را ة، االمن ج الشحليل  ع  درا ة  ن ج هنا 

 العالم ع  لريبة اال ش ال  بالح يث الّريف ع  كشابه المنكور.

 شائج، اكما ي     الشم ي   ايشضمل اآل   يطة البحث  يشكون البحث  ل  يم ة(  طالب يشب   ا  م ي ، ا عبب ا يا مة ب هم الن

 الشعريف بالم ر ة اآلصفية االعال ة الّيخ هاشم جميل، ادرا شه عي ا. .1

 الشعريف بكشابه    ائل  ل الفبه المبارن(. .2

 بيان  ف و  اال ش ال   ن  الفب اء اا صولييل. .3

ن   الحكم  ل  ا حاديث اا  اني . المطلب ال الث  كال ه ع  المطلب ا ا    خريج الح يث ا زاه إل   صادره. المطلب ال ا

النرح االشع يل. المطلب الرابه   ناقّشه  لل الح يث. المطلب الخا س   بويشه للح يث الضعيف. الخا مة  الخصا عي ا أهم 

 النشائج لم الشوصيا .

 ل(. اال ش ال ، اآلصفية، الشخريج، الح يث، هاشم جمي الكلمات المفتاحية:
 

Inference Based On The Prophet's Hadith Among "Asifya" Scholars 

Dr. Hashem Jameel with His Book (Issues Of Comparative Jurisprudence  

A Model Study) 
 

Dr.Abdulqader M. Hussein 

Department of Hadith Sciences, Islamic Sciences College/University of Fallujah, Iraq 

Dr.abdulqader.m@uofallujah.edu.iq 

Abstract 

       The research seeks to introduce one of the scholars of the religious school in Falluja and 

one of the most prominent contemporary scholars in Iraq (Dr. Hashim Jameel) and explaining 

his approach in the deduction of the prophetic Hadiths in Islamic jurisprudence through his 

famous book (Issues of comparative jurisprudence), which is the most important curricular 

book taught in the faculties of Islamic sciences in Iraq.  The research consists of (five) chap-

ters preceded by a preliminary, followed by a conclusion with the most important results, as 

follows  

• Introduction: includes the following  

1. Identifying Asifya" school and Dr. Hashim Jameel Biography and his study at "Asifya." 

2 . introducing his book. 

• First chapter: His Approach of attributing Hadiths. 

• Second chapter: His Approach of ruling on Hadith or "Isnad." 

• Third chapter: Talking about Discrediting and Endorsement of the Hadith narrators. 

• Fourth chapter: Debating defects of Hadith. 

• Fifth chapter: Enforcement of weak Hadith. 

• Conclusion and Recommendations 

Keywords: (Asifya, attributing, Hadith, Hashem Jameel, Inference) 
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مدينة الفلوجة تصميم خرائط الكارتوغرام للمراح  المورفولوجية في  

( باستخدام التقنيات الجغرافية1940- 1870للمدة )  
 

 أ.م.د احمد محمد جهاد الكبيسي

 وزارة التربية/المديرية العامة لتربية االنبار / مشرف تربوي أقدم

dr.ahmedm.jihad@gmail.com 

 

 الملخص

البح يتتتة الشعريتتتف بمف تتتو  يتتترائط الكتتتار وترا  ا وظيف تتتا عتتت  ا تتتشعراض المراحتتتل  حتتتاا  هتتتنه الورقتتتة 

( ، االشتتت   م لتتتْا بمرحلشتتت  النّتتت ة اال  تتتور كمتتتا 1940-1870المورعولوجيتتتة الشتتت   متتتر ب تتتا الم ينتتتة للمتتت ة  تتتا بتتتيل  

  عتتت  الشصتتتميم   تتلط الضتتتوء  لتت  الختتترائط الحنميتتتة لالليتتة ا بعتتتاد  بتتتراز  لتتك المراحتتتل بمتتا يعكتتتس شتتتكل ا الحبيبتت

اهتتتتو أحتتت  الشبنيتتتتا  النغراعيتتتتة  عتتت  صتتتتنا ة يريطتتتتة  (Scape Toad) الحضتتتري للمتتتت ن اا تتتشرخ   برنتتتتا ج

 Arc) ا (ArcGis10.7) الكتتار وترا  بح تتب بيانتتا  كميتتة  حتت دة  الحيتتز الم تتاح (، زيتتادة  لتت  أداا  بيئتتة

scene) اأ كتتل   تتنيل المراحتتل الشتت   تتر  ب تتا نّتت ة الم ينتتة ببتترص  تت  ج (avi)  كوليبتتة جغراعيتتة  اريخيتتة اإنج

هتتت ف الورقتتتة يركتتتز  لتتت  إظ تتتار دار  بنيتتتة يتتترائط الكتتتار وترا  عتتت   وليتتتق  ورعولوجيتتتة نّتتت ة   ينتتتة الفلوجتتتة، 

ااشتتتتشمل  لتتتت  أاالً   تتتت يل إلتتتت   ورعولوجيتتتتة الم ينتتتتة، لانيتتتتاً   طبيبتتتتا  كتتتتار وترا  الختتتترائط المورعولوجيتتتتة، اقتتتت  

يتتترائط الكتتتار وترا  عتتت   تتترض المراحتتتل المورعولوجيتتتة للم ينتتتة بمتتتا ين تتتنم   وصتتتلا النشتتتائج إلتتت  إ كانيتتتة  بنيتتتة

 .اشكل ا ا  اس اأنمال ا المكانية الش   ّكلا ب ا بنية الم ينة العمرانية

 .  ن،  ورعولوجية، ن م  علو ا  جغراعية، يرائط كار وترا   الكلمات المفتاحية:

 

Designing cartogram maps of the morphological stages in the Fallujah City 

For the duration (1870-1940) Using Geographic Techniques 
 

Ahmed Mohammed Jihad Kubaisi 

Ministry of Education / Directorate General of Education Anbar 

Senior Educational Supervisor 

dr.ahmedm.jihad@gmail.com 

Abstract 

The paper attempts to define the concept of cartography maps and to employ 

it in reviewing the morphological stages the city experienced for the period (1870-

1940), which represented the stages of appearance and development. It also sheds 

light the three-dimensional volumetric maps in order to highlight these stages and 

reflect their true form in the urban design of cities. Scape Toad, one of the geograph-

ic techniques in making cartogram according to specific quantitative data (spatial 

space), as well as environment tools (ArcGis10.7) and (Arc scene). One can register 

the phases of the city's formation through a CD-ROM (avi) as a historical geograph-

ical document. The purpose of this paper focuses on showing the role of cartogram 

maps in documenting the morphology of the Fallujah city. The paper includes two 

sections, first, an introduction to the morphology of the city, while the second in-

cludes the applications of the cartogram of morphological maps. The results have 

arrived at the potential of the cartographic map technique to feature the morphologic 

phases of the city consistent with its original form and spatial patterns through 

which the structure of the city was formed. 

 

Keywords: Cities, Morphology, GIS, Cartogram Maps 
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امستاذ الدكتور  ياسين ناصر الخطيب الكبيسي  المدرسة اآلصفية في الفلوجة وآثارها العلمية والفكرية

 انموذجا  

  أ.م.د. أحمد عواد جمعة الكبيسي

 كلية اإلمام امعظم الجامعة، بغداد، العراق 

  aaooad@yahoo.com   

  

 الملخص

لبتتت   ركتتتا الم ر تتتة االصتتتفية عتتت  الفلوجتتتة التتت را  لميتتتة اعكريتتتة هائلتتتة لتتتيس  لتتت    تتتشوى   ينتتتة الفلوجتتتة 

عح تتتب، اإنمتتتا  لتتت    تتتشوى العتتتراق، االعتتتالم العربتتت  اا  تتتتال  ،  م تتتل ذلتتتك عتتت  النشتتتاج العلمتتت  الكبيتتتر لّتتتتيخ 

لتتتراه، أا  تتتل ببيتتتة لتتتالب الم ر تتتة التتتنيل التتتراا الم ر تتتة ، العال تتتة الّتتتيخ  بتتت  العزيتتتز  تتتالم ال تتتا رائ  ليتتتب هللا 

المكشبتتتتة العربيتتتتة اا  تتتتال ية بع يتتتت  الم لفتتتتا  ا نتتتتوع المصتتتتنفا  االشتتتت  شتتتتملا  لتتتتو  الّتتتتريعة االلغتتتتة االفل تتتتفة 

االمنطتتق اتيتتر ذلتتك. ا تتل لتتالب هتتتنه الم ر تتة الننبتتاء، العتتالم النليتتل الّتتتيخ التت كشور يا تتيل بتتل ناصتتر الخطيتتتب 

ابحولتته، االشتت  قاربتتا  لتت  ال تتشيل، كمتتا انتته حف تته هللا  لتت را  لميتتة كبيتترة،  م لتتا بم لفا تته،الكبي تت ، االتتني  تترك ا

قتتت   تتترك التتت را عكريتتتة كبيتتترة  تتتل يتتتال  البيتتتا  ا بالشتتت ريس عتتت  الحتتتر  المكتتت  الّتتتريف ل تتتنوا   تتت ة، ا تتتل يتتتال  

 يتتتة عتتت ، العتتتراق   ري تتته عتتت  جا عتتته ا  البتتترى عتتت   كتتتة المكر تتتة ، لعّتتترا  ال تتتنيل أا  تتتل يتتتال  درا تتته ا ذا

 ،اال عودية ،اان اني يا ،اا  ل يال  نّالا ه ا يرى االش   يصلجا  هنا البحث الضوء  لي ا بعون هللا.

  آصفية، ج ود  لمية عكرية ،يا يل الخطيب(.الكلمات المفتاحية: 

 

Al-Asfiya School in Fallujah its Scholarly and Intellectual Impact 
 

Prof. Yassin Nasser Al-Khatib Al-Kubaisi as a model 

Author: Ahmed A. Jumaa, PhD 

Imam A’azam University College, Baghdad, Iraq 

aaooad@yahoo.com  

 

Abstract 

The "Asifyah" school in Fallujah has left an enormous scholarly and intellectual im-

pact, not only at the level of the city of Fallujah, but also towards Iraq, the Arab and the larger 

Islamic world. This was represented in the great scientific output of the school's scholar 

Sheikh Abdul Aziz Salem Al-Samarrai, or from the rest of the students of the school who in-

fluenced the Arab and Islamic library with a variety of works, which included the sciences of 

Sharia, language, philosophy, logic, etc.. 

One of the outstanding students of this school is the scholar Dr. Yassin Al-Khatib Al-Kubaisi, 

who has left a great scientific legacy represented by his works and researches which are close 

to sixty. He has left significant intellectual impacts through teaching in the Holy Mosque of 

for many years, and through teaching at Umm Al-Qura University in Mecca for decades or 

through his radio-aired lessons in Iraq, KSA and Indenosia other activities, which this re-

search will shed light on. 

Keywords: (Intellectual Scientific Efforts Yassin Al-Khatib). 
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 من منظور الدرس اللغوي الحديث تعلّم النّْحو والّصْرف في آصفيّة الفلّوجة
 

  أ.م.د. محّمد هادي محّمد عبد هللا

 قسم اللُّغة العربيّة، كلّية العلوم اإلسالميّة، جامعة الفلّوجة، العراق 

 Dr.muhammed@uofallujah.edu.iq   

 الملخص:

 نوان البحث   علجم النحو االصرف ع  آصفيجة الفلجوجة  ل  ن ور ال رس اللغويج الح يث(، اق مشره  ل   طلبتيل   تبب ما 

 ب ج ة ا م ي  ا عبب ما يا مة، عالشم ي   آصفيجة الفلجوجة اااقه اللجغتة العربيجتة  عريتف ابيتان(، االمطلتب ا اج    علجتم النحتو 

االصرف ع  آصفيجة الفلجوجة(، االمطلب ال ان    علجم النحو االصرف ع  اآلصفيجة االت رس اللغتويج الحت يث(، لتم الخا متة 

، اهو  حاالة  لميجة  بف  ل   علجم النحو االصرف ع  آصفيجة الفلجوجتة االنشائج، اق   لك البحث ال من ج الوصف َّ الشحليل َّ

 ل  ن ور الل انيجا  الح ي ةي لبيان  وقف ال رس اللغوي الح يث  ل المتن ج العلمت  البت يم، ابيتان  تا يمكتل ا عتادة  نته، 

ة ارصتانة إلت  اال ع  إل   ي ير درا ة لغشنا العربيجة اا شعمال ا انّر  ، ا حاالة لت يول ا ببتوج لباعش ا ا نشن ا الحضاريج

،  نطلبيل  ل ن رة  عرعيجة  رى أنج للعربيجة يصوصيجة ع   علجم تا ا عليم تا اا تشعمال ا جاء  تا  تل  قا ا  ال رس العالم ج

س هو البرآن الكتريم التني ب تا لبيعة  مب ا الش ريخ ج اديمو ش ا اانفراديجة بعض يصائص ا اللغويجة، اار بال ا بنصجٍ  ب ج 

يف م ابمع ود يطاب ا   شنبط  نه ا حكا ، عليس كل  تن ج لغتوي حت يث يصتلح ل تا اإْن صتلح لغيرهتا  تل اللجغتا ، التيس 

 بالضرارة أنج  ا صلح ل ا يصلح لغيرها.

 المعيارية(. –الوصفية  –النحو االصرف  – عليم اللغا   –   اآلصفية الكلمات المفتاحية

 

Learning Grammar and Morphology At "Asifyah" Of Fallujah 

through modern linguistic perspective 
  

  Dr. Muhammad H. Muhammad 

Arabic Language Department, Islamic Sciences College/University of Fallujah, Iraq 

Dr.muhammed@uofallujah.edu.iq 

Abstract 

The title of the research (Learning Grammar and Morphology At "Asifyah" 

Of Fallujah - through modern linguistic perspective). I divided it into two sections 

preceded by an introduction and followed by a conclusion. The first section was 

(Learning Grammar and Morphology At "Asifyah"). The second section was 

(grammar and morphology in "Asifyah" from the perspective of the modern linguis-

tic lesson). Then the conclusion and results. The research has followed the descrip-

tive analytical approach, which is a scientific attempt to have knowledge of studying 

an teaching grammar and morphology in "Asifyah" of Fallujah from the perspective 

of modern linguistics; Based on a cognitive view that the Arabic language has a spe-

cial character in its learning, education and use, it came from the nature of its histor-

ical depth, durability, and the uniqueness of some of its linguistic characteristics and 

its association with a sacred text is the Holy Qur'an, in which it is understood, and in 

the words of its discourse, from which judgments are derived. Not every method 

appropriate for it, but it is appropriate for other languages, and not necessarily what 

is competent for it could be so other else. 

Keywords: (Asifyah, Descriptive, Grammar, Morphology, Normative, Teaching 

Languages). 
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 المنهاج لإلمام النووي انموذجا   المنهج الفقهي في المدرسة االصفية  في الفلوجة
 

 أ.م.د. محمد نجيب حمادي

 الشريعة، العلوم االسالمية، الفلوجة، العراق

mnhj7314@yahoo.com 

 

 الملخص

المال حويش   رحمه هللا ( ا تميا     ل  ي  الّيخ حا   1944 م  ا يس   الم ر ة االصفية ع  الفلوجة(  ا  

هـ ( ا ع    ة  ول  الّيخ  ب  العزيز  تالم ال تا رائ  رحمته هللا    تا  1242بنلك  يمنا باصفية بغ اد االش  ا  ا   ا  

ا ،  ( ا ا  الها الم ة النهبية للم ر ة اكان الن ا  الشعليم  ال ائ  عي ا اللنش   ّر  رحلة االمن ج الفب   المشبه عي 1949

 يبو   ل    ريس الفبه الّاعع  ع  المراحل االال  لم الفبه المبارن ع  المراحل المنش ية .

اكان كشاب    ن اج الطالبيل( لال ا  النواي رحمه هللا يحض  باهشما  كبير ع  الم ر ة ع و ي رس ع  اربعة  راحل ، اله 

 اهميشه بيل عب اء الّاععية ايشصارا احف ا اشرحا .

 

 ((The Jurisprudential Approach  to Al-Asifiya School/By Al-Emaam Alnawawy 

as a Model )) 
  

 Mohammed Najeeb Al Joani’I, PhD 

University of Fallujah / College of Religious Studies 

mnhj7314@yahoo.com 

Abstract 

Al-Asifiya school was founded in Fallujah in (1944) by Shaikh Hamid Al-

mulla Hwesh in an echo to Al-Sifiyah School of Baghdad that was founded in 

(1242H.)  

The time of Shaikh Abdulaziz Al-Samarrai during 1949 is considered one of the 

brightest periods in the history of the school. The educational system was a twelve-

level system. And the jurisprudential approach is based on Shafai jurisprudence in 

the early stages, while the comparative jurisprudence is taught in the final stages . 

It’s noteworthy the book ( Al Talbeen appraoch by Al-Emam Nawawey) commands 

a great interest in the school syllabus. It’s taught in all stages. It always attracts the 

importance among the Jurisprudential scholars in terms of interpretation & under-

standing 
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 1926-1921جسر الفلوجة العائم: دراسة في التنظيم الضريبي لرسم العبور 

 د. قاسم خلف العاصي الجميلي

 الواليات المتحدة-جامعة فيرفيلد ونيويوك

 فردوس عبد الرحمن كريمد. أ.م.

 الجامعة المستنصرية-كلية اآلداب

qassimjumaily@gmail.com 

 

 الملخص

لم  كل ج ور الفلوجة العائمة عت  عشترا  الع ت  الع متان ، ااالحتشال  البريطتان ، االع ت  الملكت ،  نترد  عتابر 

كحا  ن يرا  ا الش  نرصجبا  ل  ضفاف ن ري دجلة االفرا  ع  الع ي   ل   ن العراق. بل كانا همزة اصل حيوية  ربط 

 رائه. العراق بالعالم الخارج  ع  شرق  البحر المشو ط ا ا ا

ا نن  ميجز دار الفلوجة االقشصادي  ل  يارلة المالحة الشنارية ال اليتة عت  أاايتر البترن الختا س  ّتر ا طلته البترن  

ال ادس  ّر، احشلا ج ورها العائمة أهمية قصوى  ل الناحيشيل الشنارية االع كرية. علب  حترص الع متانيون  لت  نحتو 

ا الع تكري االشنتاري الن تا  ، لبتران لويلتة. لكتل  ته ن ايتة البترن الشا ته دائب  ل   نصيب   ل هنه الن ور، بنو ي 

 ّر ادارة البرن العّريل،  عا ال لطا  الع مانية لشن يم  يا ا  العبور الضريبية لشلك الن ور. اق  لرأ  طور كبير 

 ح ل نه الورقة البح ية. ل  الشن يم الضريب  لر م العبور الناء عشرة الع   الملك ، اهو  وضوع ال را ة المبشر

 شحرى الورقة البح ية المبشرحة ع  جزئ ا االا   رضا  اريخيا  وجزا لنّت ة الن تور العائمتة عت  الفلوجتة ا ن تيم ر تو  

العبور الناء الع   الع مان . كما  شناا  الورقة البح ية ع  جزئ ا ال ان  درا ة  ركزة للشن يم الضريب  للعبور النتاء الع ت  

نتتزء شتترال االلشتتزا  للن تتر اأهليتتة الملشتتز ي االر تتو  المفراضتتة  لتت  العبتتور . ينتتاقش هتتنا ال1926-1921الملكتت  

ا صنيفا  اي اأييرا المّاكل ذا  الصلة بشن يم اشرال االلشزا  ا  ا يا  ا  ل  الشحصيل الضريب  لر م العبور اج ااه 

 االقشصادية. 

ق االرشيف العراق  للوزارا  االم   ا  ذا  ابغية ا شكما   شطلبا  البحث،  عشم  ال را ة  ل  حز ة  شنو ة  ل الائ

الصلة بالن ور اادار  ا. الل  رحر  ال را ة المعنية  ل الفرصة الش   وعرها المصادر االالية لرع ها بمعلو ا   ر  م ال  

 ح   عيل ع   طويرها ااالحالة بالع ي   ل اشكاليا  ا. . 

 ئمة،  ن يم ضريب الفلوجة،  اريخ ح يث، ج ور  ا الكلمات المفتاحية:

 

Fallujah Pontoon Bridge: A Study of the Toll Tax Regulation 1921-1926 

Ferdus Abdul Rahman Karim, PhD 

     History Dept. Al-Mustansiriya Unversity 

University Baghdad- Iraq 

Prof. Qasim K. Alassi Al-Jumaily, PhD 

Ex-professor of Middle East Studies 

Fairfield University and New York 

Connecticut, The United States 

qassimjumaily@gmail.com 

Abstract 
          Fallujah pontoon bridges were not just crossings installed to join the west and east 

banks of the Euphrates River. They actually represented a vital link in the land transport net-

work that connected Iraq to the outside world in the eastern Mediterranean and beyond. 
With the growing of Fallujah's economic role on the international commercial map in the late 

15th and early 16th centuries, its pontoon bridges occupied a paramount significance either 

commercially or militarily. In fact, the Ottomans consistently sought to install such pontoon 
bridges on the Euphrates banks in Fallujah. Like other tax regulations that were existed else-

where in the Ottoman territories, the local authorities in Iraq regulated the toll tax imposed on 

crossing bridges and using ferries in Fallujah. However, toll tax regulation was considerably 

developed under the Hashemite monarchy. This is actually the key focus of the study pro-
posal. 

In order to fulfill the study requirements, the research paper relies on a varied bundle of un-

published Iraqi official documents. These primary sources include authentic information relat-
ing to the Fallujah pontoon bridge and its management. The study also relies on information 

derived from a variety of sources and references. This information undoubtedly contributes to 

a certain degree in handling some controversial problems of the proposed research. 
Keywords: Fallujah, Modern History, Pontoon bridges, Toll tax regulation. 
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 1959-1891عبد العزيز علي عريم 

 حياته ودوره السياسي واالجتماعي

 جامعة الفلوجة / كلية العلوم اإلسالمية أ.د. منسي شرموط محمد المسلط               

   mansisharmoot@gmail.com 

                                                      

 الملخص

ضتتتتما الفلوجتتتتة الع يتتتت   تتتتل الّخصتتتتيا  الولنيتتتتة ااالجشما يتتتتة الشتتتت  لعبتتتتا داراً  ّتتتترعاً عتتتت   اريخ تتتتا 

ال تتتي   بتتت  العزيتتتز آ   تتتريم التتتني  تتتارس نّتتتالا ه  تتته  ائلشتتته  نتتتن الر تتتم  ااالجشمتتتا   المعاصتتتر، ا تتتل هتتت الء 

نعو تتتة اضتتتفاره  تتتواء عتتت  الشنتتتارة ا  عتتت  إدارة ا الك تتتم الزرا يتتتة عتتت  ريتتتف الفلوجتتتة. اكتتتان لم تتتشواهم المعاشتتت  

المر فتتته اكتتتر  م حينتتتناك  تتت ل ل تتتم المكانتتتة المر وقتتتة الشتتت  بلغوهتتتا عتتت  المنشمتتته االنبتتتاري عتتت  الفلوجتتتة االر تتتادي، 

ن  ضتتيف م عتت  الفلوجتتة يعتتج بالباصتت  االتت ان   تتل الضتتيوف. اهتتنه ال تتمعة الطيبتتة ا احتتا  بتترز شخصتتيا  م عتت  عكتتا

 .  1958 متتوز  14ذلتتك الوقتتا بشبتتوء  ناصتتب  ر وقتتة عتت  ال التتة العراقيتتة حشتت   تتبول الن تتا  الملكتت  ببيتتا  لتتورة 

ب تتتا با شبارهتتتا ر تتتزاً  تتتل ر تتتوز رجتتتاال  علتتتنلك ا تتتشحبا هتتتنه الّخصتتتية الولنيتتتة المشميتتتزة الكشابتتتة  ن تتتا االشعريتتتف 

 الفلوجة ع   اريخ ا المعاصر.

 آ   ريم ي  ب  العزيزي العراق ي الفلوجةي. الن ا  الملك .الكلمات المفتاحية: 

 

Abdulaziz Ali A'raym  1891-1959  

Mansi Sh.Mohammed Al-Muslat, PhD 

Professor of Modern & Contemporary History 

University of Fallujah College of Islamic History 

mansisharmoot@gmail.com 

Abstract 

     Fallujah city is home to an outstanding number of national and social characters 

who played a glorious role in the social and political contemporary 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 com-

merce or management of agricultural land in the rural areas of Fallujah. The high 

standard of living as well as their generosity made it easy for them to achieve a high 

position in the Anbarian society in both Fallujah and Ramadi . 

     Their mudheef (a tribal public reception hall) in Fallujah was always teemed with 

visitors coming from far and near places. This lofty reputation gave Al-Arim family 

at the time a chance to assume high public positions in the Iraqi nationstate till the 

overthrow of the Iraqi Hashemite Monarchy as a result of the 14th July revolution. 

            In view of these facts, the researcher finds it interesting to write about the 

reputable character of Abdulaziz Al-A’rim as a symbolic contemporary Fallujan 

figures. 

Keywords: Aal Araym , Abdulaziz, Iraq,Fallujah,Royal Era. 
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 الفلوجة العليا في المصادر العربية االسالمية
 

 أ.د عثمان عبد العزيز صالح المحمدي

 قسم التاريخ، كلية التربية للعلوم االنسانية ،جامعة االنبار ،العراق

Ed.othman abdalazez@uoanbar.edu.iq 

 الملخص

 ع  درا ة الم ن  ل ال را تا  الم متة االمفيت ة ، الكتل يعشري تا بعتض الصتعوبا  اال  تيما المت ن الشت  بنيتا 

ح تب رتبتتة الخلفتاء اال تتالليل اا  تتراء أا الشت  عبتت   أهميش تا بمتترار الوقتتا ااصتبحا  نتت لرة ، انشينتة لتتنلك أهمتتل 

أشاراا إلي ا بإشتارا   تابرة ال  عبتر  تل أهميش تا عت   النغراعيون االم ريون ذكرها  ل حيث بيان يطط ا ا كان ا ، إذ

 اقش ا . 

ا ل هنه الم ن   ينة الفلوجة العليا الش    به ع   نطبة زرا ية ا ناريتة   متة االشت    لتا  حلبتة اصتل بتيل بتالد الّتا  

را ة االشنتارة آنتناك   متا ابغ اد اا ط العراق اجنوبه ي اذلك لوقو  ا  ل  ن ر الفرا  الني كان يع  شرياناً حيوياً للز

 ا   أن  كون   ينة الفلوجة العليا  زدهرة ال ا  كانة  شميزة ع  العصور الشاريخية المخشلفة الش   ر  ب تا ، ا متا يّتار 

اليه أن ذكرها يعود ال  العصر البابل   راراً بالعصر ا  ال   ، النلك حاالنا عت  البحتث بيتان أهميش تا  تل يتال  جمته 

 المشنالرة  ن ا ع  لنايا الكشب النغراعية االشاريخية. المعلو ا 

  االنبار، الفلوجة العليا ، رابيبو   ،ن ر الفرا  ،المصادر العربية الكلمات المفتاحية

 

The Upper Fallujah in the Arabic  Islamic Sources 
 

Prof. Dr. Othman Abdalazez Saleh Almohamedi 

Department History, College of Education for Humanities / University of Anbar, Iraq 

Ed.othman abdalazez@uoanbar.edu.iq  

 

Abstract 

Conducting studies on the cities is considered an important and significant 

studies, but they face some difficulties especially the cities which were built based 

on princes and sultans wills and desires, or those which had lost their significance 

due to time-pass and become ruin. Due to this, the geographies and the historians 

have neglected to mentioned their citizens and plans, and they have mentioned them 

in few words that do not reflect their significance at that time. one of these cities is 

the Upper Fallujah city, which located in an agriculture and commercial area. The 

area represented a chain link between Al-Shaam and Baghdad and the middle and 

south of Iraq due to its location on the Ephrata river which considers a vital source 

of agriculture and commercial life. This has helped the Upper Fallujah city to pro-

gress, and to gain an important rank in the different historical areas. 

It is worth to refer that the Upper Fallujah goes back to the Babylon era, passes 

through Islamic era. Thus, in the present study, we try to reveal the significance of 

the city via gathering information from different historical and geographical books 

and sources  . 

Keywords: (Anbar ,The Upper Fallujah, rapiqum, Ephrata rivek, Arabic  Sources). 
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Discourse Analysis of Business Letters for the Construction and Maintenance of Falluja 

Bridge between 1927-1929 

Meethaq Khamees Khalaf (M.A) 

Department of English, College of Education for Humanities/ University of Anbar, Iraq 

  ed.methak.khamis@uoanbar.edu.iq  

 

Abstract 

       The present study aims to identify and describe the function of grammatical co-

hesive devices utilized at the discourse level. Business letters for the construction 

and maintenance of Falluja bridge between 1927-1929 were analyzed to show the 

communicative functions of the grammatical cohesive devices. To this end, the 

study adopted Halliday and Hassan’s (1976) model of grammatical cohesion. The 

conclusions arrived at reflecting the discoursal value of the grammatical cohesive 

devices that contribute to the cohesion of the text achieving communicative func-

tions in the text. The recurrence of grammatical cohesive devices reveals that the 

selected business letters are closely related to the value that they have in their com-

municative purposes. 

Keywords: Business Letters, Cohesion, Discourse analysis, Falluja Bridge, Text 
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 1958_ 1917في ظ  االحتالل البريطاني والعهد الملكي إدارة الفلوجة 
 

 ا.م.د جمال فيص  حمد 

 قسم التاريخ _ كلية اآلداب_ جامعة االنبار  

 

 الملخص

ا كمل أهمية  ١٩٥٨-١٩١٧ طرق البحث ال   وضوع أدارة الفلوجة ع  ظل االحشال  البريطان  االع   الملك  

 يما عيما يخص ا دارة الشت   عنت    تا  البائمبتا  عت  أدارة الفلوجتة. أذ  نتااب الموضوع كونه يشناا  النانب ا داري اال

 ل  ذلك المنصب الع ي   ل الّخصيا  الش  ح يا ب بة الملك أا الحكو ة أا  شصرف لواء ال ليم عيما بع ، ا ل الواضح 

ر ا يرى ايبتيم  طتاءهم ا فتا ل م  ته أهتال  ان اظيفة البائمبا  كانا ه  الفا لة ع  إدارة الفلوجة كونه كان يشابه ال اائ

 قضاء الفلوجة كم ير البل ية االطابو االّرلة االصحة االشعليم اهنه ال اائر لم  حض بالكشابة  ن ا ع  هنا البحث.

 إدارة الم ينة، االحشال  البريطان ، البل ية، الفلوجة، الع   الملك .الكلمات المفتاحية: 

 

Fallujah administration under the British occupation and the royal era 1917-1958 
 

Dr. Jamal Faisal Hamad 

Department of History-College of Arts-University of Anbar 

Abstract 

The research touched on the subject of the management of Fallujah under the British 

occupation and the royal era 1917-1958 .The importance of the subject is that it addresses the 

except side, especially with regard to the administration, which means the functions of the 

mayor in Fallujah administration. As the rotation of the post  many of the personalities who 

had the trust of the king, the government, or the governor of the Dulaim brigade later.  It is 

clear that the function of the mayor was the active in the administration of Fallujah, as he was 

following other departments and evaluating their work and their interaction with the people of 

the district of Fallujah, such as the director of the municipality, state property, police, health 

and education. 

Keywords: City Administration, British occupation, Municipal, Fallujah,  The Royal Era. 
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 التخريج امصولي لبعض فتاوى الشيخ عبد العزيز سالم السامرائي
 

 د. رائد كريم مهيدي العيساوي

 قسم أصول الدين، كلية اإلمام امعظم، االنبار

dr.raedkareem@imamaladham.edu.iq 

 الملخص

الحم  هلل الني  تل أ تمائه الترحمل الترحيم االصتالة اال تال   لت  المبعتوث رحمتة للعتالميل ارضت  هللا  تل آ  بيشته 

 اصحابشه الغر الميا يل، ابع  

إن  لم أصو  الفبه  ل أجل العلو  الّر ية اأصل اأ اس يبن   ليه  لم الفبه ا نه البوا   ا صولية بكل جزئيا  تا ا فاصتيل ا 

 اعرا  ا اهو الميزان الني يزن الم ائل الفب ية.

إن  القة البوا   ا صولية بعلم أصو  الفبه  القتة جوهريتة اإن  طبيب تا  لت  االحكتا  الّتر ية  نعتل  تل المفشت  أا الفبيته أا 

 الباض  بعي اً  ل االعرال أا الشفريط.

ا تشخراج اا تشنبال الشختريج ا صتول  للم تائل الفب يتة،  ا ل يال  هنا المنطلق أر  أن أيوض ع  تمار هنا العلم  ل لريق

اكما هو  عراف أن الشخريج يكون  لت  أ تور لتالث    ختريج الفتراع  تل الفتراع، ا ختريج الفتراع  لت  ا صتو ، ا ختريج 

اء  تل ا صو   ل الفراع(، االني ي من  ع  هنا المبا  هو  خريج ا صو   ل الفراع،  نته يكّتف  تل أصتو  اقوا ت  الفب ت

عرا  م الفب ية، عبع  الششبه االشمحيص ااال شبراء ع  ايشيتار  نوانتاً لبح ت  ا تشبر الترأي أن يكتون بح ت   لت  شخصتية   متة 

ا الم  ل  لماء   ينة الفلوجة المحمية بعناية هللا الني  ا زا  له الفضل  ل  جميه أهال  الم ينة اال اهو الّيخ  ب  العزيز  الم 

 العنوان  الشخريج االصول  لبعض عنااى الّيخ  ب  العزيز  الم ال ا رائ (.ال ا رائ  عكان 

عبع  أن  رعا بالّيخ بنكر نبنة  خشصرة  ل حيا ه الّخصية االعلمية ذكر  أهمية الفشوى ا عريف ا، لم  طرقا  ل  الشختريج 

نتاا  جميته عشتااى الّتيخ الن المبتا  ال ي ته  ل حيث الشعريف، لم ع  الخشا  يرجا لبعض عشااى الّيخ  خريناً أصولياً، الم أ 

 ذلك.

 اليبل  ل يمس كلما  ا ر بة  ر يبا ابن يا ا  شعمل الفاصلة بين ا. الكلمات المفتاحية:

 

Fundamentalist Extraction for Some of Fatwas of 

 Shaikh Abdulazeez Salim Alsamarra'i  
 

Raed Kareem Alisawi , PhD 

Imam Adham Collage – Anbar – Islamic Jurisprudence 

  dr.raedkareem@imamaladham.edu.iq  

Abstract 

Praise and blessings are all due the Almighty Allah and due his Prophet Muhammed (PBUH) 

and due all his companions and all his household . 

The Islamic Jurisprudence is one of the loftiest fields of study. It’s the field that balances jurispruden-

tial matters . 

The correlation of jurisprudential principles with field of Islamic Jurisprudence is an organic relation. 

Applying the jurisprudential rulings steer the judge or the Islamic scholar away from excess or negli-

gence. 

Guided by this fact, I plan to go through this field to extract and deduce the jurisprudential principles of 
the jurisprudential matters. It’s known that the jurisprudential extraction is based on three points  

1 Extracting the subordinate out of the subordinate  

2 Extracting the fundamental from the subordinate  

3 Extracting the subordinate from the fundamental. 

What matters me in this paper is the extraction of the fundamental from the subordinate as it uncovers 

the fundamentals and the principles of the Islamic Scholars out of their subordinate principles . 

Following a process of tracking and introspection in selecting my topic, I have decided to have my pa-

per on an important scholastic personality , a scholar from Fallujah, whose favor remains constant over 

the Fallujans , who is Sheikh Abdulazeez Al-Samarai . 

“The fundamental Extraction of some of Al-Samarrai Fatwas” 

Following a brief introduction about Al-Samarrai, I have focused on the importance of fatwa. I have 
also defined the fundamental extraction. 

I have in the conclusion duly extracted some of the Sheikh’s fatwas as there is a lot of fatwas that can’t 

all be dealt with in this paper . 
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( اإلسالميِة في العالقات الخارجيَّةالمشروع العالمّيِ للدكتور طه العلواني: إثراء ومراجعة الخبرة  ) 

 د. مصطفى جابر العلواني

  قسم العلوم السياسية، كلية القانون والعلوم السياسية, جامعة امنبار، العراق

Mustafa.alwani@yahoo.com  

ُص البحث  :ملخَّ

 ابه  البحثر الشكويل العلم  لعالٍم  أ  ما كشابا رهر  ب  م الشن ي   الم لر ع  ال را ا  الحضاريَّة  بم شويا  ا  الكونيَّة        

 .االعالميَّة   اا ن انيَّة  

الشوحي  الكون ج"  المنطلق ا  اس للمعرعة الشن ي يَّة   بشح ي  " ن و ة البيم الكليَّة  الكبرى" اعا ليَّش ا  اأبعادها  "     

 ."الشزكية ا ن انية"  "العمران النف  "ي الم   جة لفبه العالمية  احبائب ا  ادالال  ا  ا القا  ا

 :ألَّر   الشن ي   ع  العالقا  ال الية  حبالً  لميَّاً  ا ناالً ااقعيَّاًي  ل نواح      

عل  البيم  االعالمية   ل  فاهيم العالقا  ال الية  بمراجعا  ا ال    بويم الخبرة ا  ال ية ع  العالقا  الخارجيةي بن

 :الشراث ا  ال    ع 

 ب يم ال يار ع  الفبه ا  ال    االره ع   صنيف الناس بعبائ هم  األرها ع  إ اقة  "اح ة البّرية "ي أكَّ  أهميَّة   .1

سر  القا   الشعايش  اال  وةإ ادة الن ر لألرض  بوصف ا بيشاً ااح اً   رةٍ ااح ةي اأن   .يرصنَّف  الناسر بما يكرج 

   َّ الشراث البرآن   ص راً لألحكا ي ع   اده الشن ي   صله ا ضمونه  ا بص  نزاله  يطاباً للناس كاعٍَّة   .2

 .ا ص راً للبيم  ابانياً للعالمية  

 :ة أنموذج اال انية  نب  الحضارة الغربية  ا"أنموذج ا المعرع ج"  اد واها لعولم

 .ناقّة  بوال  العولمة  ان اية الش ريخ .1

 . ناا   نطلبا  الحضارة الغربية  اع م ا العالم  ا ركزيشج  ا عيه .2

 :"ال ال ة    كي  يصوصية   الم  ا بع  "الحرب الباردة

 .لورة اال صاال   االمواصال   األر ع  الشبارب بيل ال ا  االّعوب  ا  ويغ إقا ة  المية .1

 .العا ل ال باع  األره ع  العالقا  ال الية  اال يل  نها شبار  .2

  كي  ألر الفوا ل العابرة لل الة البو ية ع  العالقا  ال يا ية ال الية  لشّمل الّعوب  االحركا  ال ينية   .3

    .ا واها

  ا رض  حبوق ا ن ان  العالقا  الشنمية ال يا ية العالمية   ن و ة البيم الكلج ية  العالمية  الخالعة ع الكلمات المفتاحية:

 .الخارجية  العولمة
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The Global Project of the Professor Taha Jabir Al-Alwani: Enriching and Reviewing the 

Islamic Experience in International Relations 

By Mustafa Jaber Al-Alwani, PhD 

Deparment of Political Science, Shool of Law, Anbar University, Iraq 

  mustafa.alwani@yahoo.com  

Abstract 

This paper tracks the scholarly formation of scholar, whose writings have renewed 

the civilizational studies on the universal, global and humanitarian level. 

The matrix of values is the launch-pad of the renewed knowledge. This matrix identifies its 

influence and dimensions (universal unification, humanitarian recommendation, psychologi-

cal reconstruction. It establishes a universal jurisprudence, in terms of facts, indications, rela-

tions.  

The impact of intellectual renewal in international relations is an academic field and a realist 

area of knowledge according to the following aspects: 

First : evaluate the Islamic experience in international relations by rendering values and glob-

alism inherent international relations concepts, reviewing the Islamic legacy in : 

1- Al-Diyar Jurisprudence interpretation book and its impact on classifying people in 

terms of their beliefs. It reviews the impact of these beliefs on the “human unity”. It also un-

derscores the reconsideration of the earth as a single home for a single family and how people 

need to be classified based on coexistence. 

2- Heritage has accredited Holy Quran a source of judgements, where renewal has rein-

stated the Holy Book in terms of content, rationale of revelation, an address to all people and 

a source of their values and as a globalism shaper. 

Second: Critiquing the western civilization, its knowledge pattern and the call for a globalized 

western civilization model. 

1- Debating the globalism writings and the end of history. 

2- Addressing the springboards of the civilization, Its world understanding and how cen-

tral it is in the world. 

       Third: Underscoring the post cold war world charateristics. 

1- The internet revolution and its impact on the closeness among world communities and 

the justification for a global residence.  

2- Considering the cultural impact and its impact on the international relations and the 

religion. 

3- Considering the impact of the cross-national factors in international relations to in-

clude people and religious movements. 

 

                 Keywords : International Political Development, Global value matrix, globalism, 

succession on earth, human rights, Foreign Relations, globalization 

 

 

 

 

 

mailto:mustafa.alwani@yahoo.com


 

62 

 

 المؤتمر الدوري الدولي الثاني للعلوم االنسانية ) الفلوجة في العهدين العثماني والملكي (

2020حزيران  10 – 9العراق   –االنبار  –الفلوجة   

جميع الحقوق محفوظة 

 2020©لجامعة الفلوجة

 

 

 

 واقع الزراعة ونظام الري في الفلوجة

 (م1958 - 1917في عهد االنتداب البريطاني والعهد الملكي )

 منير عبود جديع الصبيحي

 قسم التاريخ، كلية اآلداب، جامعة امنبار، العراق

Munerabood76@gmail.com 

 الملخص

(  ا تتت لير 1917 نتتتاا  البحتتتث ااقتتته الزرا تتتة عتتت  الفلوجتتتة بعتتت  االحتتتشال  البريطتتتان  ل تتتا عتتت   متتتوز  تتتا    

ذلتتك عتت  ا نشتتاج الزرا تت  زيتتادة  لتت  النصتتائح الشتت  اج  تتا البريطتتانيون للن تتوض بالزرا تتة ل تت  حاجتتة الم ينتتة  تتل 

نيون لشن تتيم قنتتوا  التتري عتت  الصتتبالاية الغتتال  الشتت   تت يل عتت   عيّتتش م اليو يتتة،  تتالاة  لتت   تتا أ تت م بتته البريطتتا

اشتترق الفلوجتتتة الشتتت  ن موهتتا لغتتترض إرااء أكبتتتر   تتتاحة  مكنتتة  تتتل ا راضتتت  الصتتالحة للزرا تتتة، ع صتتتبحا  لتتتك 

البنتتتوا  عا لتتتة احببتتتا  ائتتت ا  تنائيتتتة كانتتتا كاعيتتتة ل تتت  حاجتتتة أهتتتال  الم ينتتتة  لتتت  أقتتتل  بتتت ير لضتتتمان اال تتتشبرار 

 اا  ل ا حبيق ال لم المنشمع .

 

The reality of agriculture and the irrigation system in Fallujah during the British 

Mandate period and the royal era 1917-1958 

Munir Abood Jdaih Al- Subaihi 

Department of History, College of Arts, Anbar University, Iraq 

Munerabood76@gmail.com 

Abstract 

  The research deals with the reality of agriculture in Fallujah after the British 

occupation in July 1917 and its impact on agriculture production Since the British 

contributed to the organization of irrigation canals in Saqlawiyah and eastern Fallu-

jah, which they organized for the purpose of irrigating the largest possible area of 

arable land, the became effective and achieved food revenues that were sufficient to 

meet the need of the people of the city at least to ensure stability, security and com-

munity peace. 
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 الكتب الفقهية في المدرسة اآلصفية ومكانتها بين كتب الفقه

 أ.م.د. محمد ابراهيم عبد المجيد الشاهر                       أ.م.د. نعمان سرحان عطية الراوي 

 كلية العلوم اإلسالمية ، جامعة الفلوجة، العراق

nauman@uofallujah.edu.iq      dr.mohammed.alshaher@uofallujah.edu.iq 

 :الملخص

س عي تتتا،  حتتتاا  البحتتتث عتتت  المبحتتتث ا ا  أن يربتتتيل الم ر تتتة اآلصتتتفية  تتتل حيتتتث نّتتت   ا، اأبتتترز  تتتل درج

االشعتترف  لتت  أبتترز لالب تتا، ا تتل لتتم بتتيجل المبحتتث ال تتان  إلتت  الكشتتب الفب يتتة الشتت  درر تتا عتت  الم ر تتة، اذكتتر لنتتاء 

نه الكشتتتب، اكيتتتف اهتتتشم العلمتتتاء ال تتتاببيل ب تتتا  تتتل حيتتتث الّتتترح، االشلختتتيص، االن تتتخ. اإلتتتراء العلمتتتاء  لتتت  هتتت

ا هميش تتتا   اعتتتا  لي تتتا دار الطبا تتتة االنّتتتر عطبعتتتا بعتتت ة لبعتتتا  اأك تتتر  تتتل دار، كتتتل هتتتنا يتتت    لتتت  ح تتتل 

 تتتواء عتتت  االيشيتتتار ل تتتنه الكشتتتب ،  متتتا  تتتا   أن  ختتترج الم ر تتتة لالبتتتاً  شميتتتزيل عكتتتانوا أ تتتا نة ا ّتتتايخ عتتت  الفبتتته 

 .العراق اا يارجه

 .الفبه –الكشب الفب ية  – كانة  –اآلصفية  -الم ر ةالكلمات المفتاحية: 

 

Jurisprudence Books Alasfiyeh and its status among the books of jurisprudence 

Noman Sarhan Atiya Al-Rawi   , PhD           Mohammed Ibrahim Abdul Majeed Al-Shaher, PhD 

Department of Quran and its Sciences, College of Islamic Sciences, University of Fallujah, Iraq 

nauman@uofallujah.edu.iq -  dr.mohammed.alshaher@uofallujah.edu.iq 

Abstract 

The first section of this paper tries to touch on the Al-Asifiyayh school in 

terms of its origin, and the most prominent of those who studied in it, and to identify 

the most prominent students. The second section draws on the jurisprudence books 

that were studied in the school. It also highlights the scholars on these books, and 

how the previous scholars paid attention in terms of explanation, summarization, 

and transcription. Because of their importance, those books captivated the respect of 

the publication houses They were printed in several editions in more than one house, 

an indication that they are carfully-selected books. This has been strongly helpful in 

graduating excellent professors, preachers and scholars inside and outside Iraq.  

Keywords: school Alasfiyeh- Place- Jurisrudence book- Jurisprudence  
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  الملخص

هنا البحث هو درا ة ج   الّيخ " ب  العزيز ال ا رائ " ع  الحت يث النبتوي الّتريف عبت  در تا كشتاب الّتيخ عت   لتم  

أصو  الح يث الني اج  ه  خطوًلا اليس بمطبوع، ع  بح   هنا الني ق جمشه  ل   م ي  ا طلبيل، لم يا مة، أ بب ا لبا 

 بمصادر البحث الش  ا شخ  ا

البحث عب  ضمَّ  عريفًا ب يرة الّيخ " ب  العزيز ال ا رائ " احيا ه ا  رية، اد و ه اصفا ه، ااعا ه،  أ ا الشم ي  ع  هنا

لم  عريف بكشاب الّيخ الني هو   ار هنا البحث، أ ا المطلب ا ا  عكان بعنوان  المةين العلمية( إذ بيجنا عيه المةين الش  

ق ل تا الّتيخ  عريفًتا ابيانًتا، اأ تا  اج   ا ع  كشاب الّيخ ادر ش ا درا ةً ح ي يتة  تل يتال  نبت  بعتض الفبترا  الشت   طترج

ن ا كشتاب الّتيخ، لتمَّ يشمتا  المطلب ال ان  عب  كان بعنوان  المحا ل العلميجة(، حيث بينا عيته المحا تل العلميتة الشت   ضتمج

لة،  لش ا قائمة ب  ماء المصادر.  البحث ب همج  النشائج المحصج

  أصو  الح يث، ج  ،  ب العزيز ال ا رائ ، المحا ل، المةين(. ة:الكلمات المفتاحي

 

The Effort of Sheikh "Abdulaziz Salem Al-Samarrai" In term of prophetic hadith - His 

book (The Science of Hadith Origins) Study and Analysis 
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Abstract 

This research is a study of the effort exerted by Sheikh "Abdul-Aziz Al-Samarrai" in 

the Prophetic Hadith. I studied the Sheikh’s book on the science of the origins of the hadith, 

through an unpublished manuscript yet. I divided it into a preface and two chapters ended by 

a conclusion, followed by list of references. 

The introduction has included Sheikh Abd al-Aziz al-Samarrai's biography, his family life, his 

career, his qualities, and his death, then a definition of the Sheikh’s book that is the subject 

matter of this research. As for the first chapter, it was titled (Scientific Defects), as I explained 

the defects that I found in his book and studied with criticizing some points that the sheikh 

touched upon . 

As for the second chapter, it is titled (Scientific Advantages), in which they are included and 

indicated in his book, then the research was concluded with the most important results ob-

tained, followed by a list references. 

Keywords: (Abdulaziz, advantages, defects efforts, Hadith origins). 
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