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                                                                      من تاريخ الخدمات الندوية الوقفية في الموصل 
 منهل اسماعيل العمي بكد. م.أ.                                                                             

 كمية اآلداب_  جامعة الموصل                                                                              
 : الملخص
كانت المرأة المكصمية مبادرات ميمة في كافة المجاالت الكقفية النافعة حيث تكشؼ لنا      

الكقفيات القديمة المرتقية الى العصر العثماني كما بعده كالكتابات االثرية المكجكدة اك التي 
كصمتنا نصكصيا عف طريؽ المصادر التاريخية ككتب التاريخ كالرحالت عف جكانب ميمة مما 

ه المرأة أباف القركف المتأخرة كيتركز معظميا في مجاالت الخدمة الدينية كاالجتماعية عنيت ىذ
كالثقافية مثؿ إنشاء المساجد كالجكامع كالكقؼ عمييا كانشاء المدارس كالمكتبات كالكقؼ عمييا 

 ككقؼ االكقاؼ الخيرية كالذرية لالنفاؽ عمى الفقراء كالمساكيف.
مما كقفنا عميو مف ىذه المشاريع النسكية الكقفية النافعة في  كسنتناكؿ في ىذا البحث نماذج

.  الحقبة الممتدة مف بدء السيطرة العثمانية كحتى ىذا اليـك

 
Abstract 
       There were important initiatives for the Mosuli Woman in 

all the aspects of the beneficial Wakf. The ancient Wakf 

returning to the Othman era and onward together with the 

existing ancient literature reveal outstanding aspects of interest 

to the Mosuli woman during the last centuries. These aspects 

concentrate mostly on religious , social and cultural services like 

establishing mosques and the Wakf on building schools and 

libraries. These were also the Wakf on charity and spending on 

the poor.  

         This research deals with examples from our findings 

concerning  Wakf in the period beginning with the Othman time 

up until now.  
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: مقدمةال  
كانت المرأة المكصمية اباف العصكر االسالمية اسيامات كاسعة في مجاالت الخدمة العامة 
امتدة لتشمؿ كؿ نكاحي الحياة الدينية كاالجتماعية كالثقافية تقريبان كتمثمت بانشاء المشاريع الكقفية 

المصابغ كالمسالخ كالمدابغ كالمعاصر كالمساجد كالجكامع كالدكر السكنية كالحمامات كالمقاىي ك 
كالقرل بكامميا كالرحكات كالقيصريات كالخانات كالطرؽ كالجسكر كالقناطر الخيرية كالمستشفيات 
كالمدارس كالمكتبات كالربط كدكر القرآف كالحديث كمشاريع مياة الشرب كاالنفاؽ عمى اعداد كبيرة 

امؿ كاأليتاـ كغير ذلؾ مف أكجو الكقؼ ذات النفع مف العمماء كالمدرسيف كالطمبة كالفقراء كاألر 
 العاـ.

كال شػػؾ فػػي اف ليػػذه المسػػاىمات الكقفيػػة دكرىػػا فػػي تخفيػػؼ مػػف اعبػػاء الحيػػاة كبخاصػػة فػػي 
العيكد المتػأخرة التػي غمبػت عمييػا كثػرة الفػتف كاالكباػة كتعاقػب ال ػزاة كمػا كػاف ليػا ابمػغ االثػر فػي 
جعػػػؿ الحيػػػاة اليكميػػػة مقبكلػػػة كمسػػػتمرة فػػػي المكصػػػؿ ابػػػاف ذلػػػؾ العصػػػكر كمػػػا بعػػػده كفػػػي احصػػػاء 

لمسػػػاىمات المػػػراة فػػػي مدينػػػة المكصػػػؿ كحػػػدىا تبػػػيف انيػػػا قامػػػت خػػػالؿ القػػػركف المتػػػأخرة اجرينػػػاه 
( مكتبػػات ك 8( مدرسػػة ك  11( جامعػػان ك  20( مسػػجدان ك  02باالنشػػاء اك االنفػػاؽ عمػػى نحػػك  

( حمػػػػاـ ك 18( خانػػػػا ك  02( قيصػػػػرية ك  12( رحػػػػكات ك  8( معاصػػػػر ك  3( مصػػػػابغ ك  5 
، كىػػذا بػػال ريػػب ي يػػر مػػف النظػػرة السػػمبية لتػػاريخ مدينػػة المكصػػؿ ( سػػاقية مػػاء81( مقيػػى ك  05 

في تمؾ العيكد كالتي كانت تبدك في حكاء كقد انعزلت عف العػالـ ال تكػاد تيػتـ اال بنفسػيا كزينتيػا 
كبػػدكف اف يكػػكف ليػػا اسػػياـ بالحيػػاة االجتماعيػػة الػػداارة حكليػػا كىػػك مػػا يػػدؿ عمػػى تفيػػـ كثيػػر مػػف  

لحاجػػات مجتمعػػاتيف االساسػػية فانشػػاء المػػدارس العديػػدة كػػاف  -ركػػكدا فػػي اكثػػر الحقػػب–النسػػاء 
يمثػػؿ فػػي الكاقػػع تقػػديرا لحاجػػات المجتمػػع الػػى العمػػـ كالثقافػػة كتأسػػيس المسػػاجد كالجكامػػع كالكقػػكؼ 
نشاء الدكر  عمييا كاف في بعض اكجو يمثؿ تفيما عميقان لحاجات المجتمع الركحية كاالجتماعية كا 

ا كػػاف تقػػديران لمشػػاكؿ اكلاػػؾ الػػذيف ال مػػأكل ليػػـ كمػػف ناحيػػة اخػػرة فػػاف كقػػؼ السػػكنية كالكقػػؼ عمييػػ
االكقػػاؼ الكثيػػرة عمػػى الفقػػراء كالمحتػػاجيف كاالرامػػؿ كااليتػػاـ دلػػيال عمػػى تفيػػـ مشػػاكؿ تمػػؾ الفاػػات 
كالتعػػػاطؼ معيػػػا كمػػػف ثػػػـ فػػػاف ذلػػػؾ كمػػػو يسػػػجؿ مقػػػداران عاليػػػان مػػػف  الػػػكعي( لػػػدل اكلاػػػؾ النسػػػكة 

 .المكصميات الصالحات
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 من تاريخ الخدمات الوقفية النسوية في الموصل
تعد المرأة المكصمية احدل الصفحات الناصعة في سجؿ الحضارة العربية االسالمية، كتعػد 
المرأة مػف المكضػكعات الحضػارية التػي لػـ تنػؿ حتػى امف االىتمػاـ الالاػؽ بيػا، كال يػزاؿ مػا قدمػو 

مػػػى دراسػػػة الجكانػػػب الشخصػػػية اكثػػػر مػػػف دراسػػػة البػػػاحثكف فػػػي ىػػػذا المجػػػاؿ محػػػدكدان كمقتصػػػران ع
 المؤسسات التي انشات في ظميا.

كالكقػػؼ مػػف أنػػكاع الصػػدقات التػػي حػػث الشػػارع عمػػى فعميػػا كنػػدب لمقيػػاـ بيػػا تقربػػان الػػى   
. كقػد بػدأ نظػاـ الكقػؼ فػي االيػاـ االكلػى لالسػالـ (1 سبحانو كتعالى باالنفاؽ في كجكه البر كالخير

لصػػػالل المسػػػمميف فػػػأكقؼ مدينػػػة  (0   عميػػػو كسػػػمـ( عمػػػى اقامػػػة الكقفيػػػات فشػػػجع الرسػػػكؿ  صػػػمى
كىنػػاؾ اراء أبعػػد مػػف كقػػؼ  (3 الخميػػؿ كمػػا حكليػػا عمػػى الصػػحابي تمػػيـ الػػدارم االنصػػارم كذريتػػو

 الدارم.
كالنظػر  (2 كانت االكقاؼ تدار في بادمء األمر مف قبؿ الكاقفيف اك ممف ينصبكنو الدارتيا

اؼ اك تػػػػدخؿ الدكلػػػػة، اال أف كثػػػػرة االكقػػػػاؼ كتطػػػػكر الحيػػػػاة فػػػػي المجتمعػػػػات دكف اشػػػػر  (5 عمييػػػػا
 .(6 االسالمية استدعى قياـ مؤسسة تتكلى مسؤكلية االشراؼ المباشر عمى االحباس  االكقاؼ(

لقد أنشأ المسممكف في العصر األمكم اكؿ ديكاف اككمت اليو ميمة االشراؼ عمػى االكقػاؼ 
فكاف القاضي تكبة بف نمر بف حكقؿ الحضرمي أكؿ قاضي فػي زمػف ىشػاـ بػف عبػد الممػؾ عػاـ  

ـ (الذم نقؿ عنو قكلو   ما أرل مكضع ىػذه الصػدقات اال الػى  723-702ق /1105 -1125
كفػي عيػد ىػذا القاضػي  (7 ل اضع يدم عمييا حفظػان ليػا مػف الثػكاء كالتػكارثالفقراء كالمساكيف فأر 

حيػث بػدأ كألكؿ مػرة بتسػجيؿ  (8 صار االحباس ديػكاف مسػتقؿ عػف بقيػة الػدكاكيف بأشػراؼ القاضػي
كيعػػد ىػػذا الػػديكاف أكؿ تنظػػيـ  (9 األحبػػاس فػػي سػػجؿ خػػاص لكػػي يحمػػي مصػػالل المسػػتحقيف فييػػا

 .(12 لألكقاؼ في العالـ األسالمي
أما فػي العصػر العباسػي فقػد حظيػت األكقػاؼ باالىتمػاـ الالاػؽ بيػا فأقبػؿ المسػممكف عمييػا 
كزاد عػػػػدد الكقفيػػػػات مػػػػف المبػػػػاني كالجكامػػػػع كالكتػػػػب كالمخطكطػػػػات كالمػػػػدارس كالقػػػػرل كاالراضػػػػي 

كغيرىػػػا كتعػػػددت مجػػػاالت، االسػػػتفادة منيػػػا كاالنفػػػاؽ عمييػػػا، كقػػػد  الزراعيػػػة كالخانػػػات كالقيصػػػريات
 (11 أنيطػػػت ميمػػػة االشػػػراؼ عمػػػى األكقػػػاؼ فػػػي ىػػػذا العصػػػر الػػػى راػػػيس يسػػػمى  صػػػدر الكقػػػكؼ(

يعاكنو فػي ذلػؾ بعػض اعكانػو ككػاف عمػى الشػخص الػذم يعيػد لػو القاضػي باالشػراؼ عمػى أمػكاؿ 
فػػي نيايػػة كػػؿ سػػنة، فػػاذا أقػػر القاضػػي صػػحة األكقػػاؼ كادارتيػػا كالصػػرؼ عمييػػا أف يقػػدـ حسػػابو 

 .(10 الحساب  قسـ في سبمو كعمى اىؿ الكقؼ(
كلمػػػا تػػػكلى العثمػػػانيكف مقاليػػػد السػػػمطة فػػػي معظػػػـ الػػػبالد العربيػػػة أتسػػػع فػػػي زمػػػانيـ أقبػػػاؿ 

اداريػػة تعنػػى فػػي االشػػراؼ  (13 السػالطيف ككالة األمػػكر كغيػػرىـ عمػػى الكقػػؼ كصػػارت لػػو تشػػكيالت
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متعػػددة لتنظػػيـ شػػؤكنو مػػف جميػػع النػػكاحي بيػػدؼ تنظػػيـ أعمػػاؿ  (12 ف كأنظمػػةعميػػو كصػػدرت قػػكاني
 .(15 الكقكؼ

كاف كاف غرض الكقؼ األكؿ ىك الصدقة كاالحسػاف الػى الفقػراء كالمعػكزيف مػف النػاس فػاف 
أغراضو أتسعت مع أتساع رقعة الدكلة األسالمية كتطكر المجتمع االسالمي كتكسعت أىدافو تبعان 

 .(16 حضارة التي بدأ العرب المسممكف يدرسكف أسسيا لبنة بعد لبنةلتنكع أكجو ال
كقد كاف الكازع الديني ىك الذم دفع الخمفاء كالسالطيف كالمقتدريف مف الرجػاؿ كالنسػاء الػى 
بنػػاء دكر العبػػادة كدكر العمػػـ المختمفػػة التػػي شػػيدت لخيػػر النػػاس كنفعيػػـ مثػػؿ المسػػاجد كالجكامػػع 

ارس كاالراضػي كالبسػاتيف كالقػرل كالخانػات كالػدكر كغيرىػا، ككػاف ىػذا الػكازع كالمراقد كالتكايا كالمد
مػف الصػرؼ عمػى صػيانة  (17 نفسو سببان فػي اتبػاع حػبس العقػارات كاالراضػي حتػى ينتفعػكا ب متيػا

تمػػؾ العمػػاار كعمػػى معػػاش مػػف يقػػـك عمػػى خػػدمتيا كصػػيانتيا ممػػا كػػاف لػػو اكبػػر األثػػر فػػي الحفػػاظ 
 بعدد كبير مف اثارىا.

كأغػػراض الكقػػؼ فػػي األسػػالـ ليسػػت قاصػػرة عمػػى الفقػػراء كحػػدىـ أك دكر العبػػادة بػػؿ تعػػدل 
ذلؾ الى أىداؼ عممية كثقافية كاجتماعية كاغػراض خيريػة شػاممة حيػث تناكلػت دكر العمػـ كمعاىػد 
الدراسػػػػة فكانػػػػت لمكقػػػػؼ جامعػػػػات عمميػػػػة كمؤسسػػػػات اشػػػػرقت انكارىػػػػا عمػػػػى األرض كحممػػػػت رايػػػػة 

كمف الكقكؼ نشطت في البالد االسالمية حركػة عمميػة منقطعػة النظيػر كفػرت االسالـ الى الناس 
كالػػى مؤسسػػة االكقػػاؼ يعػػكد الفضػػؿ فػػي  (18 لممسػػمميف نتاجػػان عمميػػان ضػػخمان كتراثػػان اسػػالميان مزدىػػران 

 ظيكر تمؾ االجياؿ مف اىؿ العمـ كالثقافة عمى طكؿ تاريخنا المجيد.
ساتو االجتماعية كالعممية كالثقافية كميؿ الناس كلعؿ تطكر المجتمع االسالمي كتشعب مؤس

كأصػػحاب االمػػالؾ كالمكسػػريف مػػف الرجػػاؿ كالنسػػاء مػػنيـ الػػى المسػػاىمة فػػي شػػد أزر بعػػض ىػػذه 
المؤسسات جنبان الى جنب مع السمطة القاامة تقربان الى   كنشدانان لمخير كمشاركةن في عمؿ البػر 

عػػالـ االسػػالمي كتعػػدد اكجيػػو كىنػػاؾ أعيػػاف حبسػػت ادل كػػؿ ذلػػؾ الػػى انتشػػار نظػػاـ الكقػػؼ فػػي ال
عمػػى المسػػاجد كالجكامػػع كالمػػدارس كعمػػى الػػذيف كىبػػكا حيػػاتيـ لمعمػػـ كالػػديف، كاعيػػاف حبسػػت عمػػى 
الخانات، كما ىنػاؾ اعيػاف كقفيػا المسػممكف عمػى المستشػفيات كرصػؼ الطرقػات كتعػديميا كلفكػاؾ 

كالزينػة  (19 اء فريضػة الحػو كالعػارة الحمػي الذىبيػةاالسرل كالبناء السبيؿ كلممعاكنة عمى القياـ باد
 لكؿ عركس فقيرة حتى تبدك ليمة زفافيا الى عريسيا في اكمؿ صكرة.

كلمػػف يفضػػيف مػػف الزكجػػات الالتػػي لػػيس ليػػف أسػػر يمجػػأف الييػػا اك تكػػكف اسػػرىف فػػي بػػالد 
حتػى ال يتعرضػف  (02 بعيدة فيؤسس ليف داران جميع مكظفييا مف النساء يقدـ ليف الطعاـ كالشػراب

الخطار المجتمع كعمى رأس ىذه الدار مرشدة تعالو اسباب ال ضب كتييأ نفكس الزكجػات لعػكدة 
العالقة الطيبة بينيف كبيف أزكاجيف كمف االكقاؼ ما ينفػؽ عمػى عمػارة الرباطػات لممجاىػديف كمػا 
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سػػمميف عمػػى مػػا ، كلػـ تقتصػػر كقػػكؼ الم(00 كالمقعػػديف كتطبيػػب الحيػػكاف (01 يعطػى معكنػػة لمعميػػاف
 (02 ، كىناؾ اكقاؼ اطعػاـ الفقيػر(03 تقدـ فحسب بؿ كقفكا جانبان مف أمكاليـ عمى الحيكاف كالطيكر

فػػي رمضػػاف كحػػدااؽ كقفػػت بجميػػع اشػػجارىا المثمػػرة ليأكػػؿ منيػػا كػػؿ عػػابر سػػبيؿ، كربمػػا كػػاف مػػف 
يقكؿ مررت يكمان  عف اكقاؼ األكاني : اذ (05 اطرؼ أنكاع األكقاؼ ما ذكره ابف بطكطة في رحمتو

بػػبعض أزقػػة المكصػػؿ فرأيػػت بيػػا مممككػػان صػػ يران قػػد سػػقطت مػػف يػػده صػػفحة مػػف الفخػػار يسػػمكنيا 
الصػحف فتكسػرت كأجمػع عميػػو النػاس فقػاؿ لػػو الػبعض أجمػع شػقفيا كأحمميػػا معػؾ لصػالل اكقػػاؼ 

ىػذا كمػا األكاني فجمعيا الصبي كذىب بو اليو فأراه اياه فدفع لو ما اشترل بو مثؿ ذلؾ الصػحف ك 
يقكؿ ابف بطكطة  مف أحسف األعماؿ فاف سيد ىذا ال الـ البد أف يضربو عمى كسر الصػحف اك 

 .(06 ينيره فينكسر قمبو كمف اجؿ ذلؾ كاف ىذا الكقؼ جبران لمقمكب(
يرجع الفضؿ الى نظاـ األحباس اك األكقاؼ في تشييد المساجد كالجكامع كالمراقد كالتكيات 

االراضػػػػي كالقػػػػرل كالخانػػػػات كاليػػػػو ايضػػػػان يعػػػػكد الفضػػػػؿ فػػػػي كقػػػػؼ الكتػػػػب كالمػػػػدارس كالمكتبػػػػات ك 
 .(07 كالمخطكطات كالتحؼ المختمفة

كلػػػـ تكػػػف عمميػػػة الكقػػػكؼ مقتصػػػرة عمػػػى مػػػا كػػػاف يكقػػػؼ مػػػف المسػػػاجد كالجكامػػػع كالمػػػدارس 
كالمكتبات كدكر الكتب كالمخطكطات كغيرىا، انما كاف الكاقفكف يرصدكف ليذه الكقكؼ ما يػديميا 

ـ الصرؼ عمييػا مػف ركاتػب ككجػكه صػرؼ اخػرل كصػيانتيا كتػكفير مسػتمزمات الدراسػة فييػا، كيدي
فضػػالن عػػف المصػػركفات االخػػرل فكػػانكا يكقفػػكف ايضػػان الػػى جانبيػػا منشػػأت اك بسػػاتيف اك مػػا شػػابو 
لتكػػكف بمثابػػة مػػكرد مػػالي دااػػـ الدامػػة تمػػؾ المكقكفػػات الحيكيػػة، اذ بػػدكف ىػػذه الحبػػكس األخيػػرة ال 

 .(08 تستمر تمؾ المكقكفات لتؤدم كاجبيا ككظاافيا عمى الكجو األكمؿ يمكف اف
كمف المصادر االساسية التي امدتنا بالمعمكمات المتعمقة بالكقكؼ ىي حجو الكقفيات التي 

كغيرىػا لمػا  (09 قدمت لمباحثيف دراسة نافعػة كمعمكمػات قيمػة عػف تػاريخ العمػارة العربيػة االسػالمية
يمية دقيقػػة لكثيػػر مػػف تمػػؾ العمػػاار ككحػػداتيا كتفاصػػيميا حيػػث تسػػتطيع تضػػمنتو مػػف أكصػػاؼ تفصػػ

عمػػى ىػػدل مػػا جػػاء فػػي الكقفيػػات تحديػػد كثيػػر مػػف المكاضػػع فػػي داخػػؿ المػػدف االسػػالمية القديمػػة 
سكاء ما قامت فيو العماار المكقكفة اك ما جاكرىػا أك مػا كػاف قريبػان منيػا. أمػا مػف الناحيػة الم كيػة 

فيات معينان مف المصطمحات الفنية في العمارة كالصناعة ال يعمميػا اال اىػؿ فأني أجد في ىذه الكق
الخبػػرة كالمختصػػكف كالمتمرسػػكف ككػػاف يسػػبؽ تمػػؾ األكقػػاؼ ديباجػػة طكيمػػة مػػف نصػػكص معركفػػة 
مستخدمة فػي تمػؾ المناسػبات مثػؿ اسػماء القضػاة كالشػيكد كاصػحاب الكقفيػات كالجيػات المكقكفػة 

و كمرتبػات الػى غيػر ذلػؾ ممػا كػاف يسػتعمميا اسػالفنا كنحتػاج اليػو عمييا كاكجو الصرؼ مػف حياتػ
 .(32 اليـك في ابحاثنا
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كلمػػا كانػػت مؤسسػػة االكقػػاؼ تضػػطمع بكػػؿ ىػػذه الميػػاـ الكبيػػرة كالمتشػػعبة فانػػو يتعػػذر عمػػى 
الباحػػث اف يتناكليػػا كميػػا فػػي بحػػث يمػػـ بكػػؿ ابعػػاد ىػػذه المؤسسػػة الف االكقػػاؼ منتشػػرة فػػي انحػػاء 

 تعدد انكاع الكقكؼ.مختمفة مع 
ففػػي المجػػاؿ الػػديني التعبػػدم كػػاف لممػػرأة المكصػػمية دكر رايسػػي كفعػػاؿ فػػي تنشػػيط الحركػػة 
الدينية الكقفية كمف المعركؼ أف المسػمميف فػي مدينػة المكصػؿ ، كخاصػةن النسػاء فييػا قػد أظيػركا 

ف القػرآف الكػريـ آيػات تكػـر اىتمامان كبيران بيذا الجانب ايمانان بدعكة االسالـ الى العبػادة كالتقػكل كمػ
 العمماء كتحث المسمميف عمى التديف اذ قاؿ تعالى  ىؿ يستكم الذيف يعممكف كالذيف ال يعممكف(.
 .(31 كلدينا شكاىد كثيرة تؤكد الخدمات الجميمة التي أدتيا المرأة المكصمية في خدمة الكقؼ

الػذم أنشػأتو ( 30 جد العراقػدةكلعؿ مف ابرز مؤسساتنا الدينية الكقفية في مدينة المكصػؿ مسػ
ككقفت عميو مريـ  (33 ـ 1779ىػ /  1192فتحية خاتكف كعااشة خاتكف مف نساء الجميمييف عاـ 

شاىقمي الكاقعة في عقار قرية شاىقمي مف قػرل مدينػة المكصػؿ  (32 خاتكف اكقافان كثيرة منيا رحى
 1763ىػػ /  1177مصػطفى عػاـ  الذم أنشأتو حميمة خػاتكف بنػت (36 كمسجد العقبة (35 الجميمة

الكاقعة قرب حماـ العال في محمة حكش  (38 ككقفت عميو اكقافان كثيرة منيا قيكة خانة األنبار (37 ـ
الػػذم أنشػػأتو مػػريـ خػػاتكف بنػػت محمػػد باشػػا الجميمػػي كأميػػا ىيبػػة    (22 كجػػامع الخػػاتكف (39 الخػػاف

ت عميػػػػو اكقافػػػػان كثيػػػػرة منيػػػػا قيصػػػػرية ككقفػػػػ (21 ـ 1805ىػػػػػ /  1021خػػػػاتكف بنػػػػت عبػػػػد   عػػػػاـ 
الػػذم أنشػػأتو رابعػػة خػػاتكف بنػػت اسػػماعيؿ  (23 كجػػامع الرابعيػػة (20 القػػزازيف كحمػػاـ اليػػكلي كالسػػرام

 (25 ككقفػػػت عميػػو اكقافػػػان كثيػػػرة منيػػا رحػػػى بايبكخػػػت (22 ـ 1767ىػػػػ /  1182باشػػا الجميمػػػي عػػاـ 
 .(26 الكاقعة عمى نير الخكصر

قػػػافي كػػاف لممػػػرأة المكصػػػمية دكر بػػػارز كفعػػاؿ فػػػي تنشػػػيط الحركػػػة كفػػي المجػػػاؿ العممػػػي كالث
العممية كالثقافية كمف المعركؼ أف نساء المكصؿ المسممات قد أظيرف اىتمامان كبيران بيػذا الجانػب 
ايمانػػػان بػػػدعكة االسػػػالـ الػػػى التعمػػػيـ كالتػػػزكد بػػػالعمـ كفػػػي القػػػرآف الكػػػريـ أيػػػات تكػػػـر العممػػػاء كتحػػػث 

اذ يقػػػكؿ سػػبحانو  أقػػرأ كربػػؾ االكػػػـر الػػذم عمػػـ بػػالقمـ عمػػػـ األنسػػاف مػػا لػػػـ  المسػػمميف عمػػى الػػتعمـ
 .(27 يعمـ(

كمػػا حػػث الرسػػكؿ  صػػمى   عميػػو كسػػمـ( عمػػى طمػػب العمػػـ حتػػى جعمػػو فريضػػة عمػػى كػػؿ 
كقػاؿ صػمكات  (28 مسمـ كمسممة اذ جاء في الحديث الشريؼ  طمب العمـ فريضة عمػى كػؿ مسػمـ(

نمػػا كرثػػكا العمػػـ فمػػف أخػػذه أخػػذ   عميػػو كسػػمـ  العممػػاء ك  رثػػة األنبيػػاء لػػـ يكرثػػكا دينػػاران أك درىمػػان كا 
 .(29 بحظ كافر(

كقػػػاـ المسػػػجد بػػػدكر فعػػػاؿ فػػػي النشػػػاط العممػػػي كالمعػػػركؼ أف المسػػػاجد كانػػػت فػػػي العصػػػر 
االسػالمي األكؿ مراكػػز التػػدريس كالتعمػػيـ فمػػـ تكػػف دكر عبػػادة فحسػػب كانمػػا كانػػت دكر عمػػـ ايضػػان 
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كالػػػى جانػػػب المسػػػجد ظيػػػرت المدرسػػػة  (52 الصػػػمكات كتعقػػػد حمقػػػات الدراسػػػة كالتػػػدريسفييػػػا تقػػػاـ 
كالحمقػػات فػػي العصػػر العباسػػي كقػػد حػػرص الكاقفػػكف عمػػى أف يمحقػػكا بكػػؿ مدرسػػة أك جػػامع خزانػػة 
لمكتػػب يكقفػػكف عمييػػا الكتػػب كالمخطكطػػات كتػػكفير كػػؿ مسػػتمزمات البحػػث كالػػدرس ممػػا جعػػؿ تمػػؾ 

ـ كالمعرفػػػة فكػػػػاف التالميػػػذ كطمبػػػػة العمػػػـ يفػػػػدكف الػػػى المػػػػدارس اك المؤسسػػػات تسػػػػتقطب أىػػػؿ العمػػػػ
 .(51 الحمقات لمتزكد بالعمكـ المختمفة

 (50 كلدينا شكاىد كثيرة تؤكػد الخػدمات الجميمػة التػي أدتيػا المػرأة المكصػمية فػي خدمػة الكقػؼ
ت عمػػػى الصػػػعيديف العممػػػي كالثقػػػافي مػػػف تأسػػػيس المػػػدارس كالمكتبػػػات ككقػػػؼ الكتػػػب كالمخطكطػػػا

 .(53 عمييا
التػي أنشػأتيا عااشػة خػانـ  (52 كلعؿ مف ابػرز مؤسسػاتنا العمميػة الكقفيػة، المدرسػة النعمانيػة

 (56 كالحقػػت بيػػا مكتبػػة (55 ـ 1797ىػػػ /  1010باالشػػتراؾ مػػع زكجيػػا نعمػػاف باشػػا الجميمػػي عػػاـ 
ليػػا ككقفػػت  (57 ( مخطكطػػان 55( كتابػػان ك 022ـ حػػكت عمػػى اكثػػر مػػف   1798ىػػػ /  1013عػػاـ 

كنصػػؼ  (58 أكقافػان عديػدة منيػا ارض الباػػر الشػييرة ببسػتاف فتػػاح باشػا الكاقعػة فػػي حػاكم المكصػؿ
كمدرسػػػػة  (62 كالعديػػػػد مػػػػف الكتػػػػب كالمخطكطػػػػات (59 حمػػػػاـ الييػػػػكد الكاقعػػػػة فػػػػي محمػػػػة الخاتكنيػػػػة

 (60 ـ 1779ىػػػ/  1192التػػي أنشػػأتيا فتحيػػة كعااشػػة خػػاتكف مػػف نسػػاء الجميمػػيف عػػاـ  (61 العراقػدة
ككقفػت ليػا أكقافػان فػي  (62 ( مخطكطػان 9كتابػان ك  062حكت عمػى اكثػر مػف  (63 كالحقت بيا مكتبة

الكاقعػػة فػػػي سػػكؽ الكبيػػر كالعديػػد مػػػف  (65 نفػػس العػػاـ كثيػػرة منيػػا حصػػػتيا مػػف قيصػػرية البابكجيػػة
التػػي بنتيػػا فػػردكس خػػانـ بنػػت يحيػػى أغػػا  (67 كالمدرسػػة الحسػػينية (66 الكتػػب كالمخطكطػػات كغيرىػػا

 (68 ـ 1816ىػػػ /  1030ابػػف مصػػطفى زكجػػة حسػػيف بػػؾ بػػف الحػػاج حسػػيف باشػػا الجميمػػي عػػاـ 
 (69 ـ كتكفي في العاـ نفسو كالحقت بيا مكتبة 1817ىػ /  1033الذم تكلى منصب الكالية عاـ 

( 322( مخطكطػان ك 317في نفس العػاـ حػكت عمػى مخطكطػات كمطبكعػات نػادرة قػدر عػددىا  
ككقفػت ليػا اكقافػان عديػدة منيػا حصػتيا مػف قيصػرية عمػي  (72 ف اسػتنبكؿمطبكعان جمبت جميعيػا مػ

كمدرسػػػة  (70 الكاقعػػػة فػػػي ميػػػداف بػػػاب الجسػػػر كالعديػػػد مػػػف الكتػػػب كالمخطكطػػػات كغيرىػػػا (71 افػػػؼ
بنتػي عبػد الفتػاح باشػا  (72 التي أنشأتيا الحاجة عادلػة خػاتكف كالحاجػة فتحيػة خػاتكف (73 الحجيات

فػي نفػس العػاـ حػكت  (76 كالحقػت بيػا مكتبػة (75 ـ 1812ىػػ /  1032بف اسماعيؿ الجميمي عػاـ 
 .(77 ( كتابان 80( مخطكطان ك 322عمى  

ككقفتا ليا اكقافان كثيرة منيا حصتيما مف حمػاـ بػاب البػيض الكاقعػة فػي محمػة بػاب البػيض 
ات كبيتيمػػا السػػكني الػػداخؿ كالخػػارج الكاقػػع فػػي محمػػة بػػاب البػػيض كالعديػػد مػػف الكتػػب كالمخطكطػػ

كأقتفػػت المػػرأة المكصػػمية أثػػر الرجػػؿ فػػي اشػػتراط التػػدريس عمػػى عمػػكـ معينػػة ايضػػان ممػػا  (78 كغيرىػػا
يػػػػػدؿ عمػػػػػى دقػػػػػة نظرتيػػػػػا فػػػػػي ذلػػػػػؾ العصػػػػػر كمعرفتيػػػػػا بمػػػػػا يمكػػػػػف أف يفيػػػػػد المجتمػػػػػع مػػػػػف عمػػػػػـك 
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كتخصصػػات معينػػة فقػػد كقفػػت عااشػػة خػػاتكف بنػػت احمػػد باشػػا الجميمػػي عمػػى المدرسػػة فػػي الجػػامع 
بالمكصػؿ مخطكطػات نػادرة كفػي اختصاصػات عمميػة دقيقػة تبحػث فػي عمػـك شػتى  النكرم الكبيػر

 .(79 كالمخطكطات محفكظة امف في مكتبة اكقاؼ المكصؿ
ككرد الينػػػا مػػػا يعبػػػر حػػػرص الػػػكاقفيف عمػػػى المحافظػػػة عمػػػى التػػػراث العممػػػي كالثقػػػافي عنػػػدما 

الػى نفسػيا كقػد كانػت فػي نفػكس استخدمكا ختمان خاصان بالكاقفة يمنع اف تمتد اليو يد عابثة تحػكزه 
الناس رىبة لكؿ أنكاع الكقفيات فال يتجرأ انساف كال تسػكؿ لػو نفسػو أف يمػد يػده بسػكء الػى أم نػكع 
مف أنكاع الكقؼ حتى أف المعتقد السااد بيف الطبقات الشعبية أف احتكل بػيف مالػو شػياان يعػكد الػى 

 .(82 كقؼ كأنما يحكـ عمى ما لو بالحراـ كاألثـ
الرغـ مف الكازع الديني فقد جرت محاكالت اال انيا قميمة لمعبث بالكتػب كالمخطكطػات عمى 

 .( 81 1918عاـ  المكقكفة في المكصؿ كخاصةن اثناء األحتالؿ البريطاني لممكصؿ
كنممػػػس لممػػػرأة المكصػػػمية دكران ميمػػػان كبػػػارزان فػػػي الحقػػػؿ األنسػػػاني كاألجتمػػػاعي الػػػكقفي مػػػف 

د ساىمت اكثر مف سػيدة مكصػمية فاضػمة فػي المشػاريع الخيريػة كمػا رأينػا اعماؿ البناء كالتشييد فق
مسػػػػػاىمتيف فػػػػػي مثػػػػػؿ ذلػػػػػؾ فػػػػػي ميػػػػػداف كقػػػػػؼ الكتػػػػػب كالمخطكطػػػػػات كامػػػػػداد المػػػػػدارس بمكازميػػػػػا 
كاحتياجاتيا فمف أعماؿ السيدة فاطمة خاتكف بنت عبد   جمبي بنػت عبػد القػادر جمبػي الشػبخكف 

ية ككقفتيػا عمػى الفقػراء كالمسػاكيف مثػؿ الػدار الكاقعػة فػي محمػة انيا شيدت العديد مف الدكر السػكن
 .(80 باب السرام كالدار الكاقعة في محمة شيخ ابك العال

كمف السيدات المكصميات العامالت لمخير السيدة محبكبة خاتكف كالػدة يحيػى باشػا الجميمػي 
كالسػيدة مػريـ خػاتكف بنػت  (82 ككقفتيا عمى الفقراء كالمسػاكيف كالذريػة (83 حيث شيدت حماـ القمعة

ككقفتيػا عمػى  (85 محمد باشا الجميمي كأميا ىبة خاتكف بنػت عبػد   حيػث شػيدت حمػاـ المنقكشػة
كالسػيدة فتحيػة بنػت الحػاج عبػد الفتػاح باشػا حيػث شػيدت حمػاـ  (86 الفقراء كالمساكيف كعمى الذرية

 .(88 ككقفتو عمى الفقراء كالمساكيف (87 باب البيض
سيدات اخر تضاىييف في اعماليف الخيرية فالسيدة سمية بنت عمي ساىمت بتشييد كىناؾ 

كالسػػيدة فتحيػػة خػػاتكف بنػػت عبيػػد أغػػا سػػاىمت  (92 ككقفتيػػا عمػػى الخيػػرات (89 قيػػكة خانػػة العطػػاريف
عميػػػو  (93 كقيػػػكة شػػػيخ عبػػػد   المكػػػي (92 كقيػػػكة خانػػػة بػػػاب الجديػػػد (91 بتشػػػييد قيػػػكة خانػػػة األمػػػاـ

كالسيدة منيو خػاتكف بنػت الحػاج سػميماف أغػا  (94 ضكاف ككقفتيا عمى الفقراء كالمساكيفالرحمة كالر 
ككقفتيمػا عمػى  (96 كقيػكة خانػة األنبػار (95 الجميمي، حيث ساىمت بتشييد قيكة خانػة مسػجد العقبػة

 .(97 الفقراء كالمساكيف كعمى الذرية
ف ببسػتاف عمػي أفنػدم فػي ككقفت خديجػة خػاتكف بنػت الحػاج صػادؽ أغػا بسػتانييا الشػييرتي

 .(98 ارض القسيؿ كبستاف ابف السبع عمى الخيرات
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ككقفػػػػت فػػػػردكس بنػػػػت يحيػػػػى أغػػػػا الجميمػػػػي بسػػػػتانيا الشػػػػييرة ببسػػػػتاف الحسػػػػينية فػػػػي قريػػػػة 
 .(122 عمى الفقراء كالمساكيف (99 بعشيقة

عمػػػى  (121 ككقفػػػت ناجيػػػة خػػػاتكف بنػػػت عبػػػد الػػػرحمف أغػػػا ببسػػػتانيا الشػػػييرة ببسػػػتاف الجنينػػػة
 .(120 الفقراء كالمساكيف

كيمكف أف نضيؼ الى قاامػة السػيدات المحسػنات فػي اتجػاىيف فػي كقػؼ القػرل كالرحػكات، 
عمػػػى  (123 فالسػػػيدة زينػػػب خػػػاتكف بنػػػت السػػػيد دركيػػػش جمبػػػي كقفػػػت قريتيػػػا الشػػػييرة بقريػػػة كدرنجػػػغ

 .(122 الخيرات كالفقراء كالمساكيف
عمػػػػػى الفقػػػػػراء  (125 الجميمػػػػػي رحػػػػػاة ترجمػػػػػو ككقفػػػػػت السػػػػػيدة فتحيػػػػػة خػػػػػاتكف بنػػػػػت عبيػػػػػد أغػػػػػا

ككقفػت  (128 عمػى الفقػراء كالمسػاكيف (127 ككقفت السيدة خانـ خػاتكف رحػاة قكينجػؽ (126 كالمساكيف
عمػى الخيػرات  (129 السيدة عادلة خاتكف بنت سميماف افػؼ بػف عبػد   افػؼ زادة رحػاة رأس العػيف

 .(112 كعمى الفقراء كالمساكيف
فكقفػػػت  (110 كالخانػػػات (111 كيمكػػػف أف نضػػػيؼ السػػػيدات المحسػػػنات فػػػي كقػػػؼ القيصػػػريات

السػػػيدة فػػػردكس خػػػاتكف بنػػػت يحيػػػى أغػػػا الجميمػػػي حصػػػتيا مػػػف قيصػػػرية عمػػػى أفنػػػدم عمػػػى الفقػػػراء 
ككقفت مريـ خاتكف بنت محمد باشا كأميا ىيبػة خػاتكف بنػت عبػد   حصػتيا مػف  (113 كالمساكيف

ككقفػت حمػره خػاتكف ككريمتيػا اسػمى  (115 عمػى الفقػراء كالمسػاكيف كالخيػرات (112 قيصرية البػزازيف
ككرينتيػػا اسػػمى  (117 كقيصػػرية المطربازيػػة (116 كعادلػػة خػػاتكف حصػػتييما مػػف قيصػػرية السػػراجيف

 .(118 كعادلة خاتكف عمى الفقراء كالمساكيف
ت كالفقػػػراء عمػػػى الخيػػرا (119 ككقفػػت رحيمػػة بنػػػت عمػػي بػػػؾ حصػػتيا مػػف قيصػػػرية البابكجيػػة

 .(102 كالمساكيف
عمػػػػػى الفقػػػػػراء  (101 ككقفػػػػػت فتحيػػػػػة خػػػػػاتكف بنػػػػػت سػػػػػميماف أغػػػػػا حصػػػػػتيا مػػػػػف خػػػػػاف الشػػػػػط

عمػى  (103 ككقفت حمرة خاتكف بنت الحاج صادؽ أغا حصتيا مػف خػاف الصػقاليف (100 كالمساكيف
 (105 ككقفػػت منيػػة بنػػت الحػاج محمػػد حصػػتيا مػػف خػػاف الحجيػػات (102 الفقػراء كالمسػػاكيف كالخيػػرات

ككقفػػت خديجػػة خػػاتكف بنػػت الحػػاج نعمػػاف حصػػتيا مػػف خػػاف  (106 عمػػى الفقػػراء كالمسػػاكيف كالذريػػة
ككقفػػػت كػػػؿ مػػػف حمػػػرة خػػػاتكف بنػػػت الحػػػاج  (108 الكبيػػػر عمػػػى الخيػػػرات كعمػػػى الذريػػػة (107 الكمػػػرؾ

عمػى  (109 صادؽ أغا ككريمتييا اسػمى كعادلػة خػاتكف حصػتيف مػف خػاف عبيػد أغػا  المقصػكص(
 .(132 فقراء كالمساكيفالذرية كال

كيمكػػف أف نضػػيؼ السػػيدات المحسػػنات فػػي كقػػؼ دكر األيتػػاـ كالمقطػػاء كالحمػػي كالمالبػػس 
 .(131 كالطعاـ، فكقفت السيدة حمدية جاسـ محمد دارىا في حاكم الكنيسة بأسـ الميتـ األسالمي
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 امكاليػػػػا لشػػػػراء الحمػػػػي كالمالبػػػػس كاألقمشػػػػة عمػػػػى (130 ككقفػػػػت خدكجػػػػة بنػػػػت محمػػػػكد أفػػػػؼ
 .(133 العرساف اليتامى الفقراء

كفاطمػػة بنػػت يحيػػى كحمػػرة بنػػت  (132 ككقفػػت فاطمػػة خػػاتكف زكجػػة احمػػد باشػػا الجميمػػي زاده
 (138 كعشك بنػت قػدك (137 كخديجة بنت الحاج نعماف (136 كمنتيى خاتكف بنت ابراىيـ (135 صادؽ

فيػذه الجكانػب كميػا تبػيف لنػا الػدكر  (122 امػكاليف ألطعػاـ الفقػراء كالمسػاكيف (139 كنجك بنت خضػر
الرااػػد لممػػرأة المكصػػمية مػػف خػػالؿ دعميػػا لمؤسسػػة األكقػػاؼ بشػػكؿ عػػاـ مػػف خػػالؿ العمػػؿ الكاسػػع 
كالكبيػػػر فػػػي معطياتػػػو الحاليػػػة، اذ أف ذلػػػؾ الحػػػرص فػػػي الحفػػػاظ عمػػػى مػػػا كقفػػػو نسػػػاء المكصػػػؿ 

ة التػي مكنتنػا مػف الكقػكؼ مدفكعيف بشعكر الديف كاألحساف، لما كصمت الينػا ىػذه الكنػكز العظيمػ
 عمى ركااع التراث المكصمي كما قدمو الفكر المكصمي مف إبداع.

 
 الخاتمة

بمغ عدد المؤسسات الدينية كاالجتماعية كالثقافية التي قامت بيا المراة المكصمية بانشاايا في 
جامع مدينة المكصؿ اباف العصر العثماني كما بعده  نحك خمسة كعشريف( مؤسسة بيف مسجد ك 

كمدرسة كدار لمقرآف كغيرىا كيمثؿ ىذا العدد أكثر مف نصؼ منشأت مدينة المكصؿ المشابية 
خالؿ العصر العثماني كما بعده كلكشؼ ىذا االحصاء عف االسيامات الكاسعة لممراة المكصمية 

 في كافة مجاالت الحياة الكقفية لمدينتيا أنذاؾ.
ة المكقكفات التي خصصتيا المراة المكصمية لألنفاؽ كلنا اف نالحظ مما تقدـ في ىذا البحث كفر 

عمى تمؾ المنشأة الخدمية الكقفية النافعة كتنكعيا بيف مساجد كجكامع كمدارس كمكتبات كدكر 
سكنية كحمامات كمقاىي كمصابغ كمسالخ كمدابغ كمقاىي كقرل زراعية كاممة كرحاة كأبار 

ثركة حقيقية تنفؽ كفؽ شركطات الكاقفات  كاسكاؽ كدكاكيف كقيصريات كخانات، كىذا ما يشكؿ
 لضماف ديمكمة العناية بالمؤسسات الكقفية كترميميا كصرؼ ركاتب العامميف فييا.

كفي الكاقع فاف دكر المراة المكصمية لـ يقتصر عمى التأسيس اك االنفاؽ فحسب كانما امتد 
المدرسيف لمعمؿ في  ليشمؿ اختيار العامميف كتحديد ركاتبيـ كاختصاصاتيـ كانتقاء افضؿ
 المدارس كالمكتبات التي انشأتيا كعزليـ عند التأكيد مف نقص كفاءتيـ.

كما يالحظ اىتماميف بكجو عاـ بكقؼ الكتب فقد ألحقت كما تدؿ الكقفيات خزااف حفمت بالعديد 
ا مف الكتب كالرسااؿ بينيا ما ىك نادر كنفيس في بابو تيسيران لممدرسيف كالطمبة لمحصكؿ عمى م
يحتاجكنو مف مصادر البحث كالدرس بؿ كاف مف حب بعض المكصميات الكاقفات لمعمـ أنيف 
 أكصيف باف يدفف في مدارسيف التي أنشأتيا أك في الحجرات التي تضـ خزااف كتبيف الخاصة.
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كسعت اكثر الكاقفات الى تكفير مستكل معقكؿ لمعيشة العمماء كالطمبة عمى حد سكاء، فكاف أف 
محددة لألنفاؽ المستمر عمى شراء الشمع لالكزاـ االضاءة كتيسير ماء الشرب  خصص مبالغ

 كال سؿ كتكفير الطعاـ بؿ التدخؿ احيانان بتحديد اصنافو.
كفي مجاؿ الخدمة االجتماعية سعت المراة المكصمية في كقؼ االكقاؼ الكثيرة لالنفاؽ عمى كجكه 

ع الضاءة المساجد كالجكامع كتكفير مياه الخير مف شراء االضاحي في االعياد كايقاد الشم
الشرب فييا، كاطعاـ المساكيف كاالرامؿ كااليتاـ كاكساايـ بحسب فصكؿ السنة، كغير ذلؾ مف 

 االكجو.
اف رصػد اعمػػاؿ كيػػذه ليػك امػػر جػػدير باعػػادة النظػر فػػي التقػػكيـ السػػااد لػدكر المػػراة المكصػػمية فػػي 

كر الماضػية، كىػك يقػدـ حػافزا لمبػاحثيف فػي اسػتجالء تقديـ الخػدمات الكقفيػة لمجتمعيػا ابػاف العصػ
 ىذا الدكر المشرؽ في مختمؼ االماكف كالمجاالت.

 
 الكوامش والتعليقات:

،  مطبعػػة 1محمػػد عبيػػد عبػػد   الكبيسػػي، احكػػاـ الكقػػؼ فػػي الشػػريعة االسػػالمية، منشػػكرات كزارة االكقػػاؼ العراقيػػة، ح (1
 .33ـ(، ص1977ىػ/ 1397االرشاد، ب داد، 

(   مفردىا كقفية كىي الكثيقة الشرعية المتضمنة لحكـ الحاكـ لمزـك الكقؼ نتيجة المحاكمة الجارية بحضػكره كبنػاءن عمػى 0 
دعكل الكاقؼ باسترداد المكقكؼ، عبػد الػرزاؽ ىػكبي محمػد، التشػريعات فػي ادارة االكقػاؼ،  مطبعػة الرشػاد، ب ػداد، 

 .66ـ( ص1989ىػ/ 1212
المسمميف في فمسطيف، تحقيؽ كتقديـ محمد اشرلي كمحمد داؤد التميمي  مركز االبحػاث كالفنػكف  ( انظر: اكقاؼ كامالؾ3 

 .33ـ(، ص1980ىػ/1220كالثقافة االسالمية باستانبكؿ(؛  استانبكؿ: 
 (   المقصكد بو المتكلي كىك المسؤكؿ عف ادارة الكقؼ بمكجب شرط الكاقؼ ككقؼ االحكاـ الشػرعية كالقػكانيف كاالنظمػة2 

 .182كيشمؿ ذلؾ الكصايا التي تخرج مخرج الكقؼ، محمد، المصدر السابؽ، ص
(   المقصػػكد بػػػو النػػاظر كىػػػك المشػػػرؼ الػػذم يحػػػافظ عمػػى الكقػػػؼ كالمحاسػػػب كمػػأمكر المخػػػزف كأمثاليمػػا الػػػذيف عمػػػييـ 5 

كنػاظر  محافظة ماؿ الكقؼ دكف اف يحؽ ليـ أم تصػرؼ كػاف فػي المكقػكؼ كال فػي عالقتػو لػك كػاف لمكقػؼ متػكلي
فال يجكز المتكلي اف يتصرؼ في الكقؼ ما لـ ياخذ رام الناظر في ىذا التصرؼ عمي حيدر، ترتيب الصنكؼ في 

 .66؛ محمد، المصدر السابؽ، ص62ـ(، ص1952ىػ/  1371،  ب داد: 1احكاـ الكقكؼ، ج
 .38( الكبيسي، المصدر السابؽ، ص6 
ىػػػ/ 1397،  القػػاىرة، معيػػد الدراسػػات العربيػػة العالميػػة: 1كقػػؼ، طمحمػػد ابػػك زىػػرة، محاضػػرات فػػي ال ،( المصػػدر نفسػػو7 

 .9ـ(، ص1959
(   ىػػػك ارفػػػع منصػػػب شػػػرعي فػػػي الكاليػػػة كراس النظػػػاـ القضػػػااي فييػػػا، عمػػػاد عبػػػد السػػػالـ رؤكؼ، المكصػػػؿ فػػػي العيػػػد 8 

 .053ـ( ص1975ىػ/ 1395،  النجؼ: 1832 – 1806العثماني 
 .38( الكبيسي، المصدر السابؽ، ص9 
 ( المصدر نفسو،12 
ىػػػ/ 656(   كىػػك منصػػب قاضػػي اك قاضػػي قضػػاة حيػػث اسػػتمر ىػػذا المنصػػب بعػػد سػػيطرة الم ػػكؿ عمػػى ب ػػداد عػػاـ 11 

ـ، فكزم اميف يحيى الطااي، الخدمات الكقفية في العراؽ كبالد الشاـ فػي القػرنيف السػادس كالسػابع اليجػرييف 1058
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ـ(، 1997ىػػػػ/ 1218تػػػكراه، كميػػػة االداب،  جامعػػػة المكصػػػؿ: الثػػػاني عشػػػر كالثالػػػث عشػػػر الميالديػػػيف، اطركحػػػة دك
 .32ص

 .62،  بيركت، دار الكتاب العربي: ال:ت(، ص11(  الخطيب الب دادم، تاريخ ب داد، ح10 
(   تالفػػت مػػف مػػدير الػػداارة كراػػيس الكتػػاب ككاتػػب المصػػركفات كمسػػاعديو كمحاسػػب االكقػػاؼ ككاتػػب اليكميػػة كناسػػخان 13 

لػكاردات كالتحريػرات كمسػجؿ االكراؽ كامينػان لمصػندكؽ كالمكظػؼ المسػؤكؿ عػف البسػاتيف كتعميرىػػا، ككاتبػان لكػؿ مػف ا
منيػؿ اسػماعيؿ حسػيف العمػي بػؾ ،تػاريخ الخػدمات الػكقفي فػي فضالن عف مجمكعة مف التحصيمدارية انػو أم الجباة.

 1206 جامعػػة ب ػػداد :ـ (، اطركحػػة دكتػػكراه كميػػة التربيػػة ابػػف رشػػد  1918-1832ق/ 1337-1029المكصػػؿ  
 . 65-62ـ (،ص 0225-ق

(   لمتفاصػيؿ عػػف ىػذه القػػكانيف كاالنظمػة: راجػػع مجمػػكع القػكانيف كالتنظيمػػات العثمانيػة، جمعيػػا كعربيػا نكفػػؿ نعمػػة   12 
 (.ـ 1883ىػ/ 1321(، مراجعة خميؿ خكرم، المطبعة االدبية،  بيركت: 0نكفؿ  الدستكر(، المجمد  

 .5ـ(، ص1962ىػ/ 1382،  ب داد: 0العاني، احكاـ االكقاؼ، ط(   محمد شفيؽ 15 
 (   المصدر نفسو، 16 
(   غمة الكقؼ اك ريعو عبارة عف منػافع الكقػؼ كمحصػكلو كاربػاح النقػكد المكقكفػة كمػا عجػؿ كاجػؿ مػف بػدالت ايجػار 17 

، 1در، المصػػػدر السػػػػابؽ، حالعقػػػارات الكقفيػػػة كالمحصػػػكالت اذا كػػػاف المكقػػػكؼ مزرعػػػػة اك اشػػػجاران اك بسػػػتانان، حيػػػ
 .58ص

 .138(  الكبيسي، المصدر السابؽ، ص18 
(  صػػالح حسػػيف العبيػػدم، مؤسسػػة االكقػػاؼ كدكرىػػا فػػي الحفػػاظ عمػػى االثػػار االسػػالمية كالمخطكطػػات، نػػدكة مؤسسػػة 19 

 181-182ـ(، ص1983ىػ/1223 ب داد:  ،االكقاؼ في العالـ العربي االسالمي
كتشػػمؿ نقػػكد كخػػدمات، زكريػػا بػػف محمػػد بػػف محمػػكد القزكينػػي، اثػػار الػػبالد كاخبػػار العبػػاد  (  01(  المصػػدر نفسػػو،  02 

 .177(، ص1962 بيركت، 
 .169-168(  الطااي، المصدر السابؽ، ص00 
 .167(  المصدر نفسو، ص03 
 لزكاة.(   يقصد بالفقير مف ال يممؾ مف الماؿ ما تجب عميو الزكاة كبعبارة اخرل ىك الذم جاز لو اخذ ا02 
كمػػػف  63(، ص1938، القػػػاىرة: 1صػػػار كعجااػػػب االسػػػفار، حم(  رحمػػػة ابػػػف بطكطػػػة تحفػػػة النظػػػار فػػػي غرااػػػب اال05 

المالحظ اف عادة كقؼ القدكر لممناسبات العديدة في الفرح كالحزف كفي المناسبات الدينيػة االخػرل كانػت متبعػة فػي 
بعض اخبار طريفة حكليا في المركيات الشػعبية، لخبػر المكصؿ كلـ تزؿ الى االف حتى اننا نستطيع اف نقؼ عمى 

 .جحاالكارد في اخبار 
 .180(  العبيدم، المصدر السابؽ، ص06 
 (  المصدر نفسو،.07 
 (  المصدر نفسو،.08 
(  لمتفاصػػيؿ عػػػف تػػػاريخ العمػػارة العربيػػػة االسػػػالمية، راجػػع احمػػػد قاسػػػـ الجمعػػة، االثػػػار الرخاميػػػة فػػي المكصػػػؿ خػػػالؿ 09 

ىػػػػ/ 1392جامعػػػة القػػػاىرة: ،العيػػػديف االتػػػابكي كااليمخػػػاني المجمػػػد االكؿ كالثػػػاني، اطركحػػػة دكتػػػكراه، كميػػػة االثػػػار 
 ـ(.1975

، اليياػػة المصػػرية العامػػة لمتػػاليؼ كالنشػػر: 1(  فريػػد شػػافعي، العمػػارة العربيػػة فػػي مصػػر االسػػالمية  عصػػر الػػكالة(، ح32 
 .312(، ص1972

 (  مديرية اكقاؼ نينكل، سجالت الحجو كالكقفيات،  ال:ت(.31 
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ذم كػػاف يقػػع فييػػا قصػػر (   يقػػع فػػي محمػػة حمػػاـ المنقكشػػة قبالػػة جػػامع البنػػي جػػرجيس نسػػبة الػػى حمػػاـ المنقكشػػة الػػ30 
ة خػاتكف كعااشػة خػاتكف مػف نسػاء يػىػػ، انشػأتو، فتح113 – 126المنقكش بناه الكالي االمكم الحر بف يكسؼ عػاـ 

عركػد كلػو  –ـ كسمي بيذا االسـ النو كاف يجػاكر المسػجد رجػؿ يسػمى بالسػيد عرقػد 1779ىػ/1192الجميمييف عاـ 
ب اسػػميـ عميػػو كلػػـ تػػزؿ ىػػذه االسػػرة معمكمػػة كمعركفػػة بيػػذا االسػػـ، اكالد كثيػػركف كػػانكا يصػػمكف فػػي المسػػجد لػػذا غمػػ

، 1، ح1958لمتفاصػػيؿ عػػف ىػػذا المسػػجد، راجػػع سػػعيد الػػديكجي، جكامػػع المكصػػؿ فػػي مختمػػؼ العصػػكر حتػػى عػػاـ 
 ـ(.1963ىػ/ 1383 ب داد: 

 .072ـ(، ص0221ىػ/ 1200،  مكصؿ: 0(  سعيد الديكجي، تاريخ المكصؿ، ح33 
 نة.(   أم الطاحك 32 
، محفكظػة فػي 002 – 019ـ( ص1912ىػػ/ 1309(  مديرية اكقاؼ نينكل، كقفية مريـ خاتكف بنت ابراىيـ بػؾ، عػاـ 35 

 سجالت االكقاؼ  مخطكطة(، مسجمة في سجالت المحكمة الشرعية.
 .قااما ليكمنا ىذا. ؿكالذم ال يزا (   يقع في محمة العقبة يقابؿ قيكة السكيدية قرب باب الجميمييف36 
ىػػػ/ 1177(  مديريػػة اكقػػاؼ نينػػكل، كقفيػػة حميمػػة خػػاتكف بنػػت مصػػطفى اغػػا الجميمػػي زكجػػة امػػيف باشػػا الجميمػػي عػػاـ 37 

، محفكظػػة فػػي 072 – 073ـ، ص1791ىػػػ/ 1026ـ؛ ككقفيػػة منيػػة خػػاتكف بنػػت الحػػاج سػػميماف اغػػا عػػاـ 1763
 سجالت االكقاؼ  مخطكطة( مسجمة في سجالت المحكمة الشرعية.  

 در نفسو، (  المص38 
ىػػػ/ 1177(  مديريػػة اكقػػاؼ نينػػكل، كقفيػػة حميمػػة خػػاتكف بنػػت مصػػطفى اغػػا الجميمػػي زكجػػة امػػيف باشػػا الجميمػػي عػػاـ 39 

، محفكظػػة فػػي 072 – 073ـ، ص1791ىػػػ/ 1026ـ؛ ككقفيػػة منيػػة خػػاتكف بنػػت الحػػاج سػػميماف اغػػا عػػاـ 1763
 سجالت االكقاؼ  مخطكطة( مسجمة في سجالت المحكمة الشرعية.  

عميػػو اىػػالي المكصػػؿ جػػامع  الخاتكنيػػة( نسػػبة الػػى مػػريـ خػػاتكف بنػػت محمػػد  سػػميو(   يقػػع فػػي محمػػة حػػكش الخػػاف كي22 
 .122-039، ص1الجميمي لمتفاصيؿ عف ىذا الجامع، راجع الديكجي، جكامع المكصؿ، ح

 .039، ص1(  الديكجي، جكامع المكصؿ، ح21 
ـ، 1807ىػػ/ 1023، كقفية مريـ خاتكف بنت محمد باشا كاميػا ىيبػة خػاتكف بنػت عبػد  ، عػاـ (  مديرية اكقاؼ نينكل20 

 ، محفكظة في سجالت االكقاؼ،  مخطكطة(، مسجمة في سجالت المحكمة الشرعية.165 – 162ص
جػامع كتكفيػت فػي (   يقع في محمة الرابعية، كسمي بيذا االسـ نسبة الى رابعة خاتكف بنت اسماعيؿ باشػا التػي بنػت ال23 

فػػػي الجػػػامع المػػػذككر، لمتفاصػػػيؿ عػػػف ىػػػذا الجػػػامع راجػػػع، الػػػديكجي،  كدفنػػػت ـ1820ىػػػػ/ 1017رمضػػاف عػػػاـ  17
 .198- 197، ص1جكامع المكصؿ، ح

 .197، ص1(  الديكجي، جكامع المكصؿ، ج22 
، محفكظػة 166 – 165ـ، ص1761ىػػ/1181(  مديرية اكقاؼ نينكل، كقفية رابعة خػاتكف بنػت اسػماعيؿ باشػا، عػاـ 25 

 في سجالت االكقاؼ،  مخطكطة(، مسجمة في سجالت المحكمة الشرعية.
 .166(  المصدر نفسو، ص26 
 .2 – 1(  سكرة العمؽ 27 
؛ ككنز العمؿ، المتقػي الينػدم، 13 – 8ال : ت(، صبيركت :،  1(  انظر جامع بياف العمـ كفضمو البف عبد البر، ج28 

 .92، ص،  حيدر اباد(،  ال : ت (1ج
 .92ال : ت(، صبيركت :،  دار احياء التراث العربي(،  1(  انظر : الترغيب كالترىيب لممنذرم، ج29 
 .183(  العبيدم، المصدر السابؽ، ص52 
 .182(  المصدر نفسو، ص51 
 (  مديرية اكقاؼ نينكل، سجالت حجو الكقفيات،  ال:ت(،  مخطكطة(.50 
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 اجزاء. 8سالـ عبد الرزاؽ، فيرست مخطكطات مكتبة االكقاؼ العامة في المكصؿ، (  المصدر نفسو، كذلؾ، انظر: 53 
(   تقػػع فػػي داخػػؿ جػػامع النعمانيػػة مقابػػؿ سػػكؽ ال ػػزؿ فػػي محمػػة السػػرجخانة لمتفاصػػيؿ عػػف ىػػذه المدرسػػة راجػػع، سػػعيد 52 

كمػػػا يمييػػػا؛ كػػػذلؾ داؤد  37ـ(، ص1962ىػػػػ/ 1382مكصػػػؿ: ال ، الػػديكجي، مػػػدارس المكصػػػؿ فػػػي العيػػػد العثمػػاني
 .203- 200ـ(، ص1907ىػ/ 1386الجمبي، مخطكطات المكصؿ، مطبعة الفرات  ب داد: 

 .006- 005؛ الجمبي، المصدر السابؽ، ص016- 015(  الديكجي، مدارس المكصؿ، ص55 
متفاصػػيؿ عػػف ىػػذه المكتبػػة، راجػػع قصػػي اؿ فػػرج، (   تقػػع المكتبػػة فػػي مدرسػػة جػػامع النعمانيػػة فػػي محمػػة السػػرجخانة، ل56 

ـ( 0220ىػػ/ 1203المكتبات الدينية الكقفية، بحث غير منشكر قدـ الى مديرية االكقاؼ كالشؤكف الدينيػة  مكصػؿ: 
 .11-10ص

 المصدر نفسو(  57 
   
، محفكظػة فػي 30 – 31، ص1789ىػػ/1022(  مديرية اكقاؼ نينكل كقفية نعماف باشا كرضيعتو عااشػة خػانـ، عػاـ 58 

 سجالت االكقاؼ،  مخطكطة(، مسجمة في سجالت المحكمة الشرعية.
 (  المصدر نفسو،59 
 (  المصدر نفسو، 62 
؛ 02(   تقع ىذه المدرسة في محمة حماـ المنقكشة لمتفاصيؿ عف ىذه المدرسة راجع الديكه جي، مدارس المكصؿ، ص61 

 86- 85كذلؾ الجمبي، المصدر السابؽ، ص
ـ(، 1980ىػػػ/ 1220،  مكصػػؿ: 0مكتبػػة االكقػػاؼ العامػػة فػػي المكصػػؿ، ح اتسػػالـ عبػػد الػػرزاؽ، فيرسػػت مخطكطػػ(  60 

 .131ص
(   تقػػع المكتبػػة داخػػؿ مدرسػػة العراقػػدة بمحمػػة حمػػاـ المنقكشػػة، لمتفاصػػيؿ عػػف ىػػذه المكتبػػة راجػػع، اؿ فػػرج، المصػػدر 63 

 .7السابؽ، ص
 نفسو .(  المصدر 62 
 ـ كتشتير بالسراجيف كالخياطيف كبااعي االحذية.1775ىػ/ 1169عاـ  (   ترجع انشاايا الى65 
ـ، 1913ىػػ/ 1300(  مديرية اكقاؼ نينػكل، كقفيػة قاسػـ آغػا بػف عثمػاف اغػا عمػى كتػب كمدرسػة مسػجد العراقػده، عػاـ 66 

، محفكظػػػة فػػػي 002 – 019ـ(، ص1911ىػػػػ/ 1309؛ كقفيػػػة مػػػريـ خػػػاتكف بنػػػت ابػػػراىيـ، عػػػاـ 003 – 000ص
 الكقاؼ،  مخطكطة(، مسجمة في سجالت المحكمة الشرعية.سجالت ا

 (   تقع ىذه المدرسة في محمة الرابعية قريبان مف حماـ قره عمي كتسمى ايضان مدرسة حسف باشا.67 
 .219، رؤكؼ، المصدر السابؽ، ص07؛ الديكه جي، مدارس المكصؿ، ص02(  الجمبي، المصدر السابؽ، ص68 
 رسة الحسنية بمحمة الرابعية.(   تقع المكتبة في مد69 
 .13(  اؿ فرج، المصدر السابؽ، ص72 
(   يرجع بناؤىا الػى اكااػؿ القػرف الثػامف عشػر تقػع فػي سػكؽ السػراجيف تجػاكر قيصػرية سػبع ابػكاب مػف الجيػة الشػرقية 71 

النحػاس تضـ زقاقيف سػكقيف صػ يريف، لمتفاصػيؿ عػف ىػذه القيصػرية، راجػع زىيػر عمػي احمػد ك مباشرة كىي ص يرة 
، اطركحػػػة دكتػػػكراه، كميػػػة االداب 1939 – 1919تػػػاريخ النشػػػاط التجػػػارم فػػػي المكصػػػؿ بػػػيف الحػػػربيف العػػػالميتيف 

 .127- 126ـ(، ص1995ىػ/ 1216 جامعة المكصؿ، 
كمػػا يمػػي،  59ـ، ص1818ىػػ/ 1006(  مديريػة اكقػػاؼ نينػكل، كقفيػػة فػػردكس خػاتكف كريمػػة المرحػػـك حسػف باشػػا عػػاـ 70 

 ت االكقاؼ،  مخطكطة(، مسجمة في سجالت المحكمة الشرعية.محفكظة في سجال
مة القنطرة  الحكيره( كىي تجاكر مرقد حماـ باب البيض كقريبة مػف جػامع الزيػكاني، لمتفاصػيؿ عػف ىػذه ح(   تقع في م73 

؛ سػالـ عبػد 97-96؛ الػديكه جػي، مػدارس المكصػؿ، ص98المدرسة، راجع كؿ مف، الجمبي، المصدر السابؽ، ص
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ـ(، 1976ىػػػػػ/ 1396،  ب ػػػػداد: 1، ط3زاؽ، فيرسػػػػت مخطكطػػػػات مكتبػػػػة االكقػػػػاؼ العامػػػػة فػػػػي المكصػػػػؿ، حالػػػػر 
 ..0-1ص1ح

 (   المدفكنات جنبان الى جنب داخؿ غرفة في تمؾ المدرسة.72 
 .98؛ الجمبي، المصدر السابؽ، ص96(  الديكجي، مدارس المكصؿ، ص75 
، لمتفاصػيؿ عػف ىػذه المكتبػة راجػع، اؿ فػرج، المصػدر السػابؽ، (الحكيرة  (   تقع داخؿ مدرسة الحجيات بمحمة القنطرة76 

 .7، ص3؛ كذلؾ، عبد الزراؽ، فيرست محظكظات، ح16- 15ص
، حسف الحبار، الكجازة فػي شػرح الفػاظ رسػالة االجػازة،  مخطػكط(،  ال:ت(؛ اؿ 96(  الديكجي، مدارس المكصؿ، ص77 

، الجمبػػي، المصػػدر السػػابؽ، 13؛ ص3؛ عبػػد الػػرزاؽ فيرسػػت مخطكطػػات، ح17- 16فػػرج، المكتبػػات الدينيػػة، ص
 .102 – 99ص

(  مديرية اكقاؼ نينكل، كقفية الحاجة عادلػة خػاتكف كالحاجػة فتحيػة خػاتكف بنتػي السػيد عبػد الفتػاح باشػا الجميمػي، عػاـ 78 
ت المحكمػة ، محفكظة في سجالت االكقػاؼ،  مخطكطػة(، مسػجمة فػي سػجال089- 088ـ، ص1852ىػ/ 1067
 الشرعية.

المؤسسات التعميمية اباف العيػكد االسػالمية،  تعمػيـ الجمػاىير، اصػدار  ة(  عماد عبد السالـ رؤكؼ، اثر المراة في نشأ79 
، العدد الرابع عشر   .55، ص1979السنة السادسة، كانكف الثاني عاـ  –المنظمة العربية لمتربية كالثقافة كالعمـك

 .189السابؽ، ص (  العبيدم، المصدر82 
نظػرة عامػة، بحػث غيػر منشػكر قػدـ الػى مديريػة  –(  ابراىيـ خميؿ احمد، االكقػاؼ الدينيػة كادارتيػا فػي محافظػة نينػكل 81 

؛ المػػس بيػػؿ، فصػػكؿ مػػف تػػاريخ العػػراؽ القريػػب، 5- 2ـ، ص0220ىػػػ/ 1203االكقػػاؼ كالشػػؤكف الدينيػػة/ مكصػػؿ: 
 326- 325صـ(، 1929ىػ/ 1369ترجمة جعفر خياط،  بيركت: 

ىػػػػ/ 1322(  مديريػػػة اكقػػػاؼ نينػػػكل، كقفيػػػة فاطمػػػة خػػػاتكف بنػػػت عبػػػد   جمبػػػي بػػػف عبػػػد القػػػادر جمبػػػي الشػػػحكف، عػػػاـ 80 
 ، محفكظة في سجالت االكقاؼ  مخطكطة(، مسجمة في سجالت المحكمة الشرعية.015 – 012ـ، ص1905

 (  الذم تقع في محمة الميداف.83 
ـ، محفكظػة فػي سػجالت 1826ىػػ/1001فية محبكبة خاتكف كالدة يحيى باشا الجميمي، عػاـ (  مديرية اكقاؼ نينكل، كق82 

 االكقاؼ،  مخطكطة(، مسجمة في سجالت المحكمة الشرعية.
 (  الذم تقع في محمة المنقكشة.85 
ىػػػ/ 1023اـ ( مديريػة اكقػػاؼ نينػكل، كقفيػػة مػػريـ خػاتكف بنػػت محمػػد باشػا الجميمػػي كاميػػا ىيبػة خػػاتكف بنػػت عبػد  ، عػػ86 

 ، محفكظة في سجالت االكقاؼ،  مخطكطة(، مسجمة في سجالت المحكمة الشرعية.162 – 163ـ، ص1807
 تقع في محمة باب البيض كىذه الحماـ مقسكمة الى قسميف الحماـ االكلى لمرجاؿ كالثانية لمنساء. تي(  ال87 
 – 65ـ، ص1789ىػ/ 1022، كقفية فتحية بنت الحاج عبد الفتاح عبيد اغا الجميمي زادة، عاـ (  مديرية اكقاؼ نينكل88 

 ، محفكظة في سجالت االكقاؼ  مخطكطة(، مسجمة في سجالت المحكمة الشرعية.66
 تقع في سكؽ العطاريف. تي(   ال89 
محفكظػة فػي سػجالت االكقػػاؼ،  ،132ـ، ص1826ىػػ/ 1063(  مديريػة اكقػاؼ نينػكل، كقفيػة سػمية بنػت عمػي، عػاـ 92 

  مخطكطة(، مسجمة في سجالت المحكمة الشرعية.
 تقع في محمة االماـ ابراىيـ. لتي(  ا91 
 تقع في محمة باب الجديد. تي(  ال90 
 تقع في سكؽ عبد   المكي. تي(  ال93 
، 66 – 65ـ، ص1782ىػػ/1022ـ (  مديرية اكقاؼ نينػكل، كقفيػة فتحيػة خػاتكف بنػت عبيػد اغػا عبػد الجميػؿ زاده، عػا92 

 محفكظة في سجالت االكقاؼ،  مخطكطة(، مسجمة في سجالت المحكمة الشرعية.
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 تقع في محمة السكؽ الص ير. تي(  ال95 
 ي تقع في محمة حكش الخاف.ت(  ال96 
 – 073ـ، ص1791ىػػػػ/ 1026( مديريػػة اكقػػػاؼ نينػػػكل، كقفيػػػة منيػػػو خػػػاتكف بنػػت الحػػػاج سػػػميماف اغػػػا الجميمػػػي، عػػػاـ 97 

 ، محفكظة في سجالت االكقاؼ،  مخطكطة(، مسجمة في سجالت المحكمة الشرعية.072
 – 79ـ، ص1801ىػػػ/ 1037(  مديريػػة اكقػػاؼ نينػػكل، كقفيػػة خديجػػة خػػانـ كريمػػة الػػكزير حسػػف باشػػا الجميمػػي، عػػاـ 98 

 ، محفكظة في سجالت االكقاؼ،  مخطكطة(، مسجمة في سجالت المحكمة الشرعية.82
كيمػك متػران، كيعتمػد سػكانيا عمػى الزراعػة كتربيػة الػدكاجف كصػناعة  08قع شماؿ مدينػة المكصػؿ كتبعػد عنيػا زىػاء (   ت99 

الصابكف كنسيو الخاـ الكبرم الذم يصنع مف القطف سكانيا مزيو مف اليزيديو يمييـ المسيحييف كقمػة مػف المسػمميف 
، 0فاصػػػيؿ راجػػػع احمػػػد الصػػػكفي، خطػػػط المكصػػػؿ، ج( بيتػػػان كنفكسػػػيا ثالثػػػة االؼ نسػػػمة، لمت2222كعػػػدد بيكتيػػػا  
 .120(، ص1953 مكصؿ: 

ـ، محفكظػة فػي سػجالت 1822ىػػ/1015(   مديرية اكقاؼ نينكل، كقفية فتحية خاتكف بنت يحيى اغا الجميمػي، عػاـ 122 
 االكقاؼ،  مخطكطة(، مسجمة في سجالت المحكمة الشرعية.

 ي تقع في قرية الحسينية.ت(   ال121 
ـ، محفكظػػة فػػي سػػجالت 1800ىػػػ/1038(  مديريػػة اكقػػاؼ نينػػكل، كقفيػػة ناجيػػة خػػاتكف بنػػت عبػػد الػػرحمف اغػػا، عػػاـ 120 

 االكقاؼ،  مخطكطة(، مسجمة في سجالت المحكمة الشرعية.
 ي تقع في عمي اليادم.ت(   ال123 
، 92 – 89ـ، ص1818ىػػػػ/1032، كقفيػػػة زينػػػت خػػػاتكف بنػػػت السػػػيد دركيػػػش جمبػػػي، عػػػاـ (  مديريػػػة اكقػػػاؼ نينػػػكل122 

 محفكظة في سجالت االكقاؼ،  مخطكطة(، مسجمة في سجالت المحكمة الشرعية.
 ي تقع في قرية ترجمة.ت(   ال125 
 – 65ـ، ص1789ىػػػ/ 1022(  مديريػػة اكقػػاؼ نينػػكل، كقفيػػة فتحيػػة خػػاتكف بنػػت عبيػػد اغػػا عبػػد الجميػػؿ زاده، عػػاـ 126 

 ، محفكظة في سجالت االكقاؼ،  مخطكطة(، مسجمة في سجالت المحكمة الشرعية.66
 ي تقع في قرية قكينجؽ.ت(   ال127 
 153ـ، ص1818ىػػ/ 1003(  مديرية اكقاؼ نينكل، كقفية خانـ خاتكف بنت مصطفى جمبي بػف حسػف جمبػي، عػاـ 128 

 جمة في سجالت المحكمة الشرعية.، محفكظة في سجالت االكقاؼ،  مخطكطة(، مس152 –
 ي تقع في قرية يار مجو.ت(   ال129 
ـ، 1925ىػػػػ/ 1303(  مديريػػػة اكقػػػاؼ نينػػػكل، كقفيػػػة عادلػػػة خػػػاتكف بنػػػت سػػػميماف بػػػف عبػػػد   بكػػػر افػػػؼ زاده، عػػػاـ 112 

 ، محفكظة في سجالت االكقاؼ،  مخطكطة(، مسجمة في سجالت المحكمة الشرعية.100 – 101ص
ىػػػا قيصػػػرية كىػػػي عبػػػارة عػػػف سػػػكؽ مسػػػقؼ ذا المػػػداخؿ العديػػػدة كتكػػػكف مػػػف مجمكعػػػة مػػػف المبػػػاني الكاسػػػعة (   مفرد111 

Komplet  تتخمميػػا مجمكعػػة مػػف االسػػكاؽ عمػػى ىياػػة اركقػػة بيػػا عػػدد مػػف الحكانيػػت  الػػدكاكيف( كالمخػػازف كاحيانػػان
لمينية في المكصػؿ منػذ اكاخػر المساكف، لمتفاصيؿ عف القيصريات، راجع نمير طو ياسيف، االصناؼ كالتنظيمات ا

ـ(، 1995ىػػػػ/1213، اطركحػػػة دكتػػػكراه، كميػػػة االداب،  جامعػػػة المكصػػػؿ، 1958عػػػاـ  حتػػػىالقػػػرف التاسػػػع عشػػػر 
 .09ص

(   مفردىا خاف كممة فارسية االصؿ معربة كمشتقة مف  خانة( اك خاقاف  قاىاف( بمعنى الحػاكـ االعمػى كاسػتخذمت 110 
بعض الحكاـ كالسالطيف لمزىك كالتفخيـ كاحيانػان اشػارة الػى المتجػر اك مكػاف الخػاص بالتجػار كمحػؿ  مقركنة باسماء

ة عمػػى محػػط كمنػػزؿ المسػػافريف كالقكافػػؿ التجاريػػة اك لمداللػػة عمػػى مالػػؾ لػػاقػػامتيـ كتجػػارتيـ كاسػػتخدمت كػػذلؾ لمدال
الخانػات العراقيػة القاامػة عمػى طػرؽ  الخاف، لمتفاصيؿ عف الخانات، راجع برىػاف نػزر محمػد عمػي، عمػارة كتخطػيط

ـ(، 1976ىػػػػ/ 1397، رسػػػالة ماجسػػػتير غيػػػر منشػػػكرة، كميػػػة االداب،  جامعػػػة ب ػػػداد: 1895 – 1688المػػػزارات 
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؛ كذلؾ انظر: كاظـ كاطع الزبيدم، العمارة الخدمية في المكصؿ في العيد العثماني  الخانات كالحمامػات(، 12ص
 .20ـ(، ص1989ىػ/ 1212االداب،  جامعة ب داد: رسالة ماجستير غير منشكرة، كمية 

، محفكظػة 062 – 056ـ، ص1801ىػػ/ 1037(  مديرية اكقاؼ نينكل، كقفية فتحية بنػت يحيػى اغػا الجميمػي، عػاـ 113 
 في سجالت االكقاؼ،  مخطكطة(، مسجمة في سجالت المحكمة الشرعية.

السػـ نسػبة الػى تجػارة كبيػع خيػكط القػز  الحريػر(، النحػاس، (   يرجع انشػاؤىا الػى القػرف الثػامف عشػر فسػميت بيػذا ا112 
 .126المصدر السابؽ، ص

ىػػػػ/ 1023(  مديريػػػة اكقػػػاؼ نينػػػكل، كقفيػػػة مػػػريـ خػػػاتكف بنػػػت محمػػػد باشػػػا كاميػػػا ىيبػػػة خػػػاتكف بنػػػت عبػػػد  ، عػػػاـ 115 
 عية.، محفكظة في سجالت االكقاؼ،  مخطكطة(، مسجمة في سجالت المحكمة الشر 162 – 163ـ، ص1807

(   تقع في سكؽ باب السرام الص ير فيي تجاكر جامع الشيخ عبػد اؿ مػف جيتػو الشػمالية مباشػرة كىػي تضػـ عػددان 116 
 مف باعة المكاد االحتياطية الخاصة بصناعة االحذية كالجمكد كالخيكط كاالصباغ كغيرىا.

كعرضػػػيا ثالثػػػة عشػػػر ذراعػػػان كتشػػػتير تجػػػارة  طكليػػػا ثالثػػػة عشػػػر ذراعػػػان كثمػػػث الػػػذراع يبمػػػغ (   تقػػػع فػػػي ميػػػداف القمعػػػة117 
ىػػػ/ 1022البقكليػػات بانكاعيػػا كافػػة، مديريػػة اكقػػاؼ نينػػكل حجػػة اسػػتبداؿ كقػػؼ ارض قيصػػرية المطػػر بازيػػو، عػػاـ 

 ـ، اكراقيا غير مرقمة، محفكظة في سجالت االكقاؼ،  مخطكطة(، مسجمة في سجالت المحكمة الشرعية.1802
فيػػة حمػػرة خػػاتكف بنػػت الحػػاج صػػادؽ اغػػا ككريمتيػػا اسػػمى كعادلػػة خػػاتكف كريمتػػي الػػكزير (  مديريػػة اكقػػاؼ نينػػكل، كق118 

، محفكظػة فػي سػجالت االكقػاؼ،  مخطكطػة(، مسػجمة فػػي 62 – 63ـ، ص1806ىػػ/ 1022سػعد   باشػا، عػاـ 
 سجالت المحكمة الشرعية.

( محاديػػػة السػػكؽ العتيػػؽ كالقػػػزازيف ـ تقػػع فػػػي سػػكؽ الكبيػػر  السػػراجيف1755ىػػػ/ 1169(   ترجػػع انشػػاايا الػػى عػػػاـ 119 
كتشتير بالسراجيف كالخياطيف كبااعي االحذية البالستيكية كالجمكد، ذنػكف يػكنس الطػااي، خطػط المكصػؿ فػي العيػد 
العثمػػاني مػػف خػػالؿ كتػػب الرحالػػة، بحػػكث نػػدكة المكصػػؿ فػػي مػػدكنات الرحالػػة العػػرب كاالجانػػب، منشػػكرات مركػػز 

 .010ـ(، ص1997ىػ/ 1218دراسات المكصؿ  مكصؿ: 
، محفكظػة 070 – 071ـ،          ص1789ىػػ/ 1022(  مديرية اكقاؼ نينكل، كقفية رحيمة بنت عمػي بػؾ، عػاـ 102 

 في سجالت االكقاؼ،  مخطكطة(، مسجمة في سجالت المحكمة الشرعية.
ف الخكاجػو حنػا كسػمي ـ، سػمي بخػا1712ىػػ/ 1000(   يقع في محمة باب الجسر القديـ يرجع تاريخ بنااو الى عػاـ 101 

كػذلؾ بخػاف االغػكات لمالصػقة بنااػو بجػامع االغػكات، اسػػتخدـ الخػاف فػي العيػد العثمػاني محطػة السػتراحة كمبيػػت 
 .89- 88العديد مف التجار كالمسافريف، التفاصيؿ، راجع النحاس، المصدر السابؽ، ص

، محفكظػػة فػػي 022ـ، ص1852ىػػػ/ 1071ـ (  مديريػػة اكقػػاؼ نينػػكل، كقفيػػة فتحيػػة خػػاتكف بنػػت سػػميماف اغػػا، عػػا100 
 سجالت االكقاؼ،  مخطكطة(، مسجمة في سجالت المحكمة الشرعية.

(   يقػػع فػػي سػػكؽ السػػرام قػػرب جػػامع الشػػيخ عبػػد اؿ كيسػػمى بخػػاف الشػػيخ السػػبعة، اسػػتخدـ لصػػقؿ كتجػػارة الحمػػي، 103 
 .123النحاس، المصدر السابؽ، ص

ة حمػػر بنػت الحػػاج صػػادؽ اغػا ككريمتيػػا اسػمى كعادلػػة خػاتكف كريمتػػي الػػكزير (  مديريػة اكقػػاؼ نينػكل، كقفيػػة الحاجػ102 
، محفكظػة فػي سػجالت االكقػاؼ،  مخطكطػة(، مسػجمة فػػي 62 – 63ـ، ص1808ىػػ/ 1022سػعد   باشػا، عػاـ 

 سجالت المحكمة الشرعية.
، كظيفػػة الخػػاف كانػػت (   يقػػع فػػي سػػاحة بػػاب الطػػكب كيقػػاؿ اف تسػػميتو جػػاءت مػػف المالكػػات لػػو كىػػف سػػبع حجيػػات105 

؛ ياسػيف، المصػدر 91تجمع حجاج بيت   الحراـ منذ ذىػابيـ اليػو اك العػكدة منػو، النحػاس، المصػدر السػابؽ، ص
 .332السابؽ، ص

، محفكظػػة فػػي 159 – 158ـ،   ص1727ىػػػ/ 1157(  مديريػػة اكقػػاؼ نينػػكل، كقفيػػة منيػػة بنػػت الحػػاج محمػػد عػػاـ 106 
 سجالت االكقاؼ،  مخطكطة(، مسجمة في سجالت المحكمة الشرعية.
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(   يقع في سكؽ تحت المنارة كيعد مف اكبر كاكسع الخانات التجارية نشاطان فػي المػكاد ال ذاايػة كاالسػتيالكية كسػمي 107 
الػػذم كػػاف سػػاادان فػػي العيػػد ضػػااع كفػػؽ النظػػاـ الضػػريبي ببخػػاف الكمػػرؾ النػػو كػػاف فػػي السػػابؽ مكضػػعان لترسػػيـ ال

العثمػػاني، لمتفاصػػيؿ، راجػػع ىاشػػـ خضػػير الجنػػابي، التركيػػب الػػداخمي، لمدينػػة المكصػػؿ القديمػػة،  مطبعػػة جامعػػة 
 .37ـ(، ص1980ىػ/ 1223المكصؿ: 

، محفكظة فػي 025ـ، ص1837ىػ/1055(  مديرية اكقاؼ نينكل، كقفية خديجة خاتكف بنت الحاج نعماف اغا، عاـ 108 
 االكقاؼ،  مخطكطة(، مسجمة في سجالت المحكمة الشرعية. سجالت

و الحاج عبيد اغا الجميمي بف صالل اغا عبد الجميؿ زاده، يقع فػي سػكؽ الصػفاريف ني(   سمي بيذا االسـ نسبة الى با109 
كيعد اكبر كاكسع الخانػات التجاريػة نشػاطان فػي المػكاد المنزليػة كاالكانػي، يعػكد تػاريخ انشػااو الػى بدايػة القػرف التاسػع 

 .66ـ(، ص1980ىػ/ 1223عشر، لمتفاصيؿ، راجع سعيد الديكجي، بحث في تراث المكصؿ،  المكصؿ: 
(  مديريػػػػة اكقػػػػػاؼ نينػػػػػكل كقفيػػػػة حمػػػػػرة خػػػػػاتكف بنػػػػػت الحػػػػاج صػػػػػادؽ اغػػػػػا ككريمتيػػػػػا اسػػػػمى كعادلػػػػػة خػػػػػاتكف، عػػػػػاـ 132 

، محفكظػػػة فػػي سػػػجالت االكقػػاؼ،  مخطكطػػػة(، مسػػجمة فػػػي سػػجالت المحكمػػػة 62 – 63ـ، ص1808ىػػػ/1022
 الشرعية.

، محفكظة في سجالت االكقاؼ،  مخطكطػة(، 397(  مديرية اكقاؼ نينكل، كقفية حمدية جاسـ محمد،  ال:ت(، ص131 
 مسجمة في سجالت المحكمة الشرعية.

 .(  انيا اختصار في الكثااؽ الكقفية لكممة افندم130 
ـ،  اكراقيػػا غيػػر مرقمػػة( 1902ىػػػ/1339(  مديريػػة اكقػػاؼ نينػػكل، كقفيػػة خدكجػػة خػػاتكف بنػػت محمػػكد افنػػدم، عػػاـ 133 

 ، مسجمة في سجالت المحكمة الشرعية.محفكظة في سجالت االكقاؼ،  مخطكطة(
(  مديرية اكقاؼ نينكل، سجالت الحو كالكقفيات،  ال:ت(، محفكظة في سجالت االكقاؼ،  مخطكطػة(، مسػجمة فػي 132 

 .93سجالت المحكمة الشرعية، ص
 .63(  المصدر نفسو، ص135 
 .095(  المصدر نفسو، ص136 
 .023(  المصدر نفسو، ص137 
 .102سو، ص(  المصدر نف138 
 .069(  المصدر نفسو، ص139 
 .5-1(  المصدر نفسو، ص122 

 

 
 

 

 


