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 ملخص البحث:
املقاىي يف املوصل أكاخر العهػد العماػا ب صوصػ ها الرةيػملة املهاػجمل يف اإذاػ  إذ يهدؼ البحث إىل تسليط الضوء على  

يذم من خالهلا اسذقطاب  شرائح اإذا  املوصليب إذ يذم فيها اللقاء كتبادؿ كجهات النظر على  املسػذوتت  ةافػجمل فضػال 
جػػػارم يف ااسػػػواؽ مػػػن خػػػالؿ إ امػػػجمل عال ػػػات عػػػن ةومػػػا ماػػػال مناسػػػبا لل فيػػػوب لذنايػػػجمل   رةػػػجمل البيػػػ  كال ػػػراء كالذعامػػػل الذ

جتاريجملبفضػػال عػػن مسػػا ذها يف  ػػل املنازعػػات الػػا  ػػدث صػػخ أصنػػاء ااػػالت مػػن خػػالؿ ال ػػلح كالذ ػػاىم كالذسػػامح صػػخ 
 ااطراؼ.

 الالاات امل ذا يجمل: مقاىيب العهد العماا ب املوصلب العال ات الذجاريجملب الر الجمل االجانب.
Abstract:  

      The research aims at shedding lights on coffee-houses in Mosul at the 

end of the Ottoman era, as it is an important pillar in the society through 

which, the segments of the Mosul society are attracted, they have to 

exchange  of views at all levels as well as being an appropriate place for 

entertainment are highlighted, and the most prominent findings   of  the 

study is that these Coffee - house  have  playa role in developing the 

movement of buying and selling and doing business in the markets through 

establishing commercial relations, as well as their contribution to resolving 

disputes that occurred  among the in habitants of the city shopkeepers in by  

resorting  reconciliation, understanding and tolerance. 

 : املقدمة 
املوصل أكاخر العهد العماا بإذ تعد املقاىي أماةن اس ا جمل تسذقطب  يهدؼ البحث إىل تسليط الضوء على املقاىي يف

شرائح اإذا  املوصليب  إذ يذم فيها اللقاءب كتبادؿ كجهات النظر على مجي  املسذوتت االجذااعيػجمل كالمقافيػجملب فضػالن عػن  
اكىل: أكال: تعريػػػػق املقهػػػػى ل ػػػػجمل ةومػػػػا ماػػػػالن مناسػػػػبان  لل فيػػػػو.  سػػػػم البحػػػػث إىل العديػػػػد مػػػػن ال قػػػػرات تناكلػػػػ  ال قػػػػرة ا

كاصطال اب اثنيا :صداتت ظهور املقاىيب اثلما:كظائق املقهىب كراصعا خ    الن اطات اادصيجمل كاالجذااعيجمل  كخامسا 
دكر صػػا ب املقهػػى كسادسػػا  تنػػاكؿ املقػػاىي مػػن خػػالؿ ةذػػاات الر الػػجمل كسػػاصعا دراسػػجمل ك ػػق املقػػاىي اثمنػػا :  ػػاذج مػػن 

 ك ق املقاىي.
 : ريريا املق ل ل ة والاال : :أولً 

ك:ن لكل املق:هي مك:نة  اليومية للمولل إذ ريمل علل رقرير أوالر اليالق:ت والروابط الجتم:عية  بني األه:يل 
 ومس:ع األخب:ر.

 مقهى:اسم كمجعها :مقاهوب مقاىي.-ُ
 املقهى :مااف عاـ تقدـ فيو القهوةي كرموىا من ااشرصجمل.
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 يػيٍقهيبأٍ ًوبإ هاءب فهو ميٍقوو  أن ىهى) فعل( أ هى-ِ
شرب  القهوة  أما القهوة عند اصن منظور ىي مااف ل رب القهوة كىي اخلارب كمسي  صذلك الما .أ هى فالف :داـ على ي

 (.  ّّٕب صُُتقهى شارهبا  عن الطعاـ ام تذىب ص هوتو )لساف العربب د/تب ج 
 املقهى:اصطال ا 

 فيو القهوة كرموىا من امل ركات  الساخنجمل كالباردة يلذقوف يف املقهى ةل مساء.مقهىن مج  مقاهو مااف عاـ تقدـ 
ٍذسي  هوتو: اال الذم يي ربي فيو القىهوةي كما شاصو ذلك  )اصن  مقهى مج  مقاةب املقاىي ]ؽ ق ك[:جىلىسى يف املقهى َيى

 (ّّٕبصُُمنظورب د/تب ج
 اثني:ً :بداايت ظ ور املق:هي :

قػػاىي ماانػػجمل يف اايػػاة اليوميػػجمل للاوصػػل إذ تعاػػل علػػى تعمليػػمل أكاصػػر العال ػػات كالػػركاصط االجذااعيػػجمل صػػخ ةػػاف لاػػل امل       
 ااىايل كمساع  ااخبار الا تنذ ر يف املوصل يف خمذلق جوانب ااياة كعرؼ يف املوصل عددن من املقاىي كمنها:

ـ كأك  وىا جلام  الباشا. ُٕٓٓق/ ُُٗٔليليوف سنجمل مقهى الموب:تعد من أ دـ املقاىي يف املوصل كالا أن أىا اجل-ُ
كتقػػ   ػػرب  اجلسػػر اخل ػػ،  القػػدهب كمسيػػ  سقهػػى المػػوب نسػػبجملن إىل م ػػب جمل الميػػاب القطنيػػجمل كال ػػوفيجملب كةانػػ  تسػػذقطب 

ب ص َُِٖ؛ جػرجيسبّٗب ص ََِٖ) اؿ زةػرتب  أىايل املوصل عاوما فضال عن الذجار الوافدين  إىل املدينجمل الذجػار
ُّٕ .) 

مقهى السويديجمل :تق  يف حملجمل اب اجلبلخ أماـ مسجد العقبجمل الذم ةاف يػدرس فيػو ال ػيدمحم )ا صػاو اجلػوادم( علػم -ِ
 لياػجمل خػاتوف صنػ  م ػط ى زكجػجمل امػخ اشػا اجلليلػي َالقراءات القرآنيجمل) رمحو هللا ( كةاف ك  ػا هلػذا املسػجد الػذم صنذػو 

يف تلػػك ال ػػ ة كةػػاف ماذػػوا علػػى اهبػػا ىػػذا ك ػػق مسػػجد مقهػػى العقبػػجمل ـ( أم اف املقهػػى صنيػػ  ُّٕٔق/ ُُٕٕسػػنجمل) 
ـ كهلػػذا ةانػػ  تعػػرؼ سسػػجد العقبػػجمل يقػػ  يف حملػجمل خػػوش اخلػػاف  كمػػن ت   ت يػػ  امسهػػا فأصػػبح  َُٖٔق/ ُُِِسػنجمل 

 .(ِْب ص ُٕٗٗ؛ الطائيبُْب ص ُٔٓٗتعرؼ السويديجمل كةاف يقاـ فيها املنا ب النبويجمل كالق خوف  )سيويفب 
ـ مسي  هبذا االسم رسا نسبجمل اصحاهبا كتق  يف اجلهػجمل اليسػرل ُُٖٗق/ ُِّٓمقهى الطين:  الا أن أت يف عاـ -ّ

من شارع نينولبك القرب من مسجد املذعاىف  رب جام  ال  ار إذ ةاف ماذوا على اب القهوة اتريدمحم إن ائها كىو يف 
)    فػػوؽ  هػػوة  يسػػاريجمل القػػملازين القػػرب مػػن جػػام  الباشػػاـب ةاػػا عرفػػ   هػػوة القػػملازين الػػا ةانػػُُٖٗق/ ُِّٓسػػنجمل 

 جرجيسب "صداتت ظهور املقاىي ال عبيجملب د/ت(.
ـ تقػػ  يف رأس الاػػور كةذػػب فو هػػا )حمػػل  أمػػخ للحسػػخ شػػاده ُِٖٔق/ ُِٕٗمقهػػى َيػػك الارةػػور: صنيػػ   عػػاـ  -ْ

 (.َُُب ص َُٔٓٗيك كللاراـ  مأكل ىيأة  )سيويفب 
اف اا  ااصل من أىل ةرةوؾ كيدعى عبد هللا اا  كةاف هبا ملهى لل ناء كالطرب ك راءة املقاـ  هوة اا  : كة-ٓ

 .   (.َُُب ص ُٔٓٗسيويفب  )  ـُّٓٗالعرا ي كعلى ااغلب ةان  موجودة إىل سنجمل 
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فوؽ السطح  ـ كأن أت ُٖٕٖمقهى ال وافجمل :ان أت  صلديجمل املوصل يف زمن رئيس البلديجمل يونس أفندم يف سنجمل -ٔ 
 (. ِّٔب صََِٓ هوة ال وافجمل ) العلي صكب

مقهى اب البيض : تق  القرب من اب البيض  اـ صبنائها يونس صن عبد الرمحن اشا اجلليلي -ٕ
 ـ.ُٖٔٗق/ُِِٖسنجمل

(.بتق  ىذه املقهى  رب خاف محو القدك يف صدايجمل شارع غازم  ُّٗب صُٖٗٗمقهى  يو اا دب )العبيدمب  -ٖ
ده ال رَيجمل الرا يجمل من اإذا ب منها املمق وف كاملوظ خ  كالضباط أثناء ااام العماا  فاانوا يرتدكف زيهم فااف يرات

 (.ْْب ص ََِٔالعسارم  أ يال  )عماافب 
(  هوةب كيف سػالنامجمل كاليػجمل ُُّـ أ  ى  عدد املقاىي ب )ُٖٕٔق /َُُِكيذةر تسخ  العارم " انو ةاف يف سنجمل 

 (.ِْٓبص ََِِ(  هوة  )  اشابِٔـ صلغ )َُٕٗق/ ُِّٓاملوصل لسنجمل 
 اثلثً:: وظ:ئا املق ل 

 مياننا تلاس عدد من املهاـ  كالوظائق  الا تقدمها املقاىي كتساىم  هبا يف ااياة االجذااعيجمل كمنها :
ى عاػػل اليػػـو الذقػػاء أصػػحاب املهنػػجمل الوا ػػدة ممػػل البنػػائخ  كالنقػػارين كأصػػحاب  الػػب اخل ػػب  كعاػػاهلم يقذ ػػر علػػ -ُ

الما ب كمن ت تلقي طلبات ااىايل هلػذه ااصػناؼ  للعاػل كاالت ػاؽ مػ  ا ػد البنػائخ كمعاكنيػو علػى صنػاء كتػرميم  كىنػاؾ 
؛  سػاـ  ٓٓب ص ََِٔ) ال خػرمب .مقاىي خاصجمل ااصناؼ ةالبنائخ كال وافجمل  كاملػوظ خ كأصػحاب املهػن ااخػرل

 (.ِٖٖبالعدد َُِٖديجملب ب جريدة  املدينجمل اال ذ اَُِٖالدينب 
 اما شجع  على تنايجمل  رةجمل البي  كال راء كالذعامل الذجارم يف  هاكم ااسواؽ.-ِ
إ امجمل عال ات جتاريجمل صخ جتار املدينجملب صعضها م  البعض االخر كزتدة المقجمل املذبادلجمل  من خالؿ اللقاءات اليوميجمل فضال -ّ

؛ مهػػػدمب َّْب ص ََُِممػػػل ص ػػػداد ك لػػػب  )الػػػديوه جػػػيب  عػػػن العال ػػػات مػػػ  الذجػػػار مػػػن داخػػػل كخػػػارج املدينػػػجمل
  (.ٓٓبصََِٔ؛ ال خرمبَُِّ/ٕ/ٗ؛ العطارب ٕٖب ص َُِّ

 رابي:ً: النش:ط:ت األدبية والجتم:عية:
ةانػػ  املقػػاىي ماػػال للن ػػاطات االجذااعيػػجمل كاادصيػػجمل  فذعػػم عػػن  اجػػات اإذاػػ  إىل ال فيػػوب إذ ةانػػ  ت ػػ   فيهػػا      

صليجملب كال  وؿ اهلملاليجمل هبدؼ صث السػعادة كالسػركر يف ن ػوس ااانػرين  كلاػن ال يذنػاىف مػ  دكر املقهػى يف املقامات املو 
( فضػالن عػن إ امػجمل  لقػات للػذةر. ةاػا الرسػوؿ )ا مإ امجمل املناسػبات الدينيػجمل كمنهػا علػى سػبيل املمػاؿ اال ذ ػاؿ سولػد 

ب ِب جََُِ)الديوه جػيب  ثقايف  ذم مضاوف أديب من خالؿ دكر القاص ا ذوت  أغلب مقاىي املوصل على ن اط
كالق ػػخوف: ةلاػػجمل فارسػػيجمل مػػن   ػػجمل خػػواف  أم   ػػارخ الق ػػجمل كيعػػد شخ ػػيجمل فلالوريػػجمل ظهػػرت يف املوصػػػل  (.َّْص 

محدب مذايملة  صام السن كنعق اليدين فهو يذسم صاونو  ذؽ اللسافب ف يح املنطق كمذانطقا السيق ي هره أ يالن )أ
ك ةاف جيلس يف مااف مرت   كالذم صدكره ي ص  على خت    (.ِِّ ب صُٕٗٗالطائيب  ؛ُّب ص ّٗب العددُٖٗٗ
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خي ص لو إذ يقـو صسرد الق ص الذارخييجمل ذات املضاوف ااخال ي املذعلق صبناء النخوة كال ػجاعجمل كالاػـر كال ػ ة كاملعرفػجمل 
؛  َُِّ/ٕ/ٗ؛ العطػػارب ُّب ص ُٖٗٗتت( كمنهػا   ػجمل أصػو زيػد اهلػاليل )أمحػدب لػدل ااىػايل كاملعركفػجمل صػػػػػػػػػػػػػػ ) العنػ  

(.  كعن ة  صن شداد كالملير سامل  كفارس صن محداف كالنعااف صن املنذر أك ت ريبو صين ىالؿ َّْب ص ََُِالديوه جيب 
ارصػػجمل االسػػذبداد كالقهػػرب كيعػػد ىػػذا كىػػءالء ااصطػػاؿ الػػا  افظػػ  ىػػذه السػػ  كأصطاهلػػا يف صػػن  أةػػاد اامػػجمل يف اجلمليػػرة  كحم

القػػاص مػػػن ال خ ػػيات املوصػػػليجمل املهاػػػجمل كالبال ػػجمل ااثػػػر يف معرفػػجمل سػػػ ة ااصطػػػاؿب العػػرب كاملسػػػلاوف آنػػذاؾ كغػػػرس  ػػػب 
املواطنجمل يف ن وس املسذاعخ كت وير البطلب كمن اجلدير الذةر انو جيب توفر شرطخ يف إرساء رغبجمل شػبيهجمل علػى مواصػلجمل 

ذاملػػجمل يف القػػراءة كإي ػػاؿ السػػ ة ملسػػذاعيو كلػػذلك ملػػا ميذلاػػو مػػن مواىػػب إلقائيػػجمل تػػءثر يف الن ػػوس فضػػالن عػػن الق ػػخوف كامل
امذلاػػػو اجلػػػرأة كال طنػػػجمل يف  ريػػػك ن ػػػوس كم ػػػاعر املسػػػذاعخ. مػػػن خػػػالؿ  يامػػػو صذحريػػػك كاسػػػذمارة م ػػػاعرىم كت ػػػويقهم 

ب َُِٖ؛ جػرجيسب ْٗب ص ََُِ؛  اسمب َّْ ب صََُِكاسذ ملازىم رمو االسذااع ااذر كاملرىق )الديوه جيب 
 (.ُُٖص 

شال  املقاىي اادصيجمل ةاا أكرد الدةذور إصراىيم خليل العالؼ اما ةان  الذاةرة للمقافجمل العرا يػجمل كغػدت الوسػط الػا     
اىي دكرا ثقافيػػػا ختػػػرج منػػػو املػػػ  املمق ػػػخ العػػػرا يخ الػػػذين أسػػػهاوا صن ػػػاط يف امل ػػػهد المقػػػايف "سػػػواىبهم اخلال ػػػجمل كلعبػػػ  املقػػػ

 (.ُّب ص ّٗب العددُٖٗٗكاجذااعيا كسياسيا )أمحدب 
ـب كمن ىنا ت  ت ُٖٓٗك  ل تطور ملحوظ يف ما يذعلق املقاىي املوصليجمل إذ دخل ال ام إىل املقاىي  يف سنجمل 

راتدىا املوصليوف تسايجمل املقهى على املسذول االجذااعي إىل تسايجمل )جااخيانجمل(ب الا تعين مااف تقده ال امب إذ ةاف ي
كاملوظ خ العماانيخ. كفضال عن ذلك   ل تطور آخر فياا يذعلق صن اط املقاىي املوصليجمل املذامل صدخوؿ )ال ونوغراـ( 

ـب كىو جهاز خم ص إلمساع الركاد ااغا ب كمن اجلدير الذةر اف آراء اجذااعيجمل طر   ص أف  رميوب َُْٗيف سنجمل 
آنذاؾ صوص و جهازا إلفساد اإذا ب كجوزكا اسذخدامو يف  اؿ ا ذ اره على االشيد  كمن خالؿ ت ور اجذااعي سائد

 (.    ُْبص ََِٔ؛بعماافب ُٓٓب ص ُْٖٗكال اتيل الدينيجمل ) تسخب 
ةاا خ    صعض املقاىي  طاكالت جللوس ال رائح االجذااعيجمل الا تعد من أعياف اإذا  املوصليب إذ يذم  

 جمل كا  اـ يذا ى م  ماالهتم. كجتدر اإلشارة إىل اف ىناؾ مقاىي صي يجمل  م ذو جمل ال ضاءب كمعظاها  الذعامل معها صلبا
 (.      ِْب صََِٔ)عماافب  ةان  القرب  من النهر  كمرت عجمل نسبيا عن مسذول سطح اارض

سان الناسب كيبدأ  كعاوما فقد توزع  املقاىي على ااالت )ااز جمل ال عبيجمل( كىذا لشئ عن  رب املقهى من  
الذىاب  للاقاىي على رمو  كاس  صعد صالة الع ر إىل صالة الع اء. أما فياا يذعلق صاي يجمل الذعامل صخ ركاد تلك 
املقاىيب فذ   املعلومات إىل كجود أماةن يف صدارة  املقهى خاصجمل لل يوخ كأعياف اإذا ب كأصحاب الرأمب كيف  الجمل 

( أك الداما ىي لعبجمل شعبيجمل ت بو ال طرنج تلعب فوؽ  طعجمل َّْب ص ََُِ)الديوه جيب دمارسذهم العاب الطاكلجمل  
لال العب  ُٔأبسرع ما ميانب كيعال ااخر على أتخ ه الوصوؿ  بلوب كعدد القط   َٔ× َٔمن اخل ب أصعادىا

 (.  ُِّب ص ُٖٗٗبصلوف خاص )ألعبيدم
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صال ا  اـ يذناسب م  كن  أكلئك ااعياف من اإذا  املوصلي.  َيضر عددان من امل اىدين الذين ير بوف اللعبجمل      
أما ال باب فعاوما ةانوا  جيلسوف صعيدا عن أماةن جلوس ال يوخب كيلعبوف الطاكلجمل كاالوسا كالداماب كىي من االعاب  

طب الا ةان   (. كجتدر اإلشارة إىل اف ل جمل الذخاَّْب صََُِالا ةان  شائعجمل  يف ذلك الو   ) الديوه جيب 
ماثلجمل  صخ ركاد املقاىي يعذاد على ااخالؽ كاآلداب كلذلك نال ظ م ردات أخال يجمل  يف املناداة كخ وصا من ال باب 

 (.َُّب ص ُِٕٗ)عبد العمليملب  إىل ال يوخ  صالاات ممل"سيدباغايتب  جيبجناصكب شركاؾ"
 ة اااػػم العماػػا ب فيااننػػا  القػػوؿ اف ت ػػايم كصنػػاء القهػػوة كإذا  اعذاػػدل أ وذجػػا للقهػػوة  الػػا ةانػػ  سػػائدة  يف فػػ     

املوصليجمل  يذاوف من فناء كاسػ  حمػاط اػدار تذخللػو  ال ػباصيك الملجاجيػجمل. كيف جانػب مػن داخػل فنػاء املقهػى يوجػد  حمػل 
اكجػاغ  إال  ض  ال ام الذم يعرؼ اللهججمل  املوصليجمل صذسايجمل )اكجػاغ( ىػي تسػايجمل موصػليجمل كلاػن  ػوير عماػا  كىػي 

اف لساف املواصلجمل ينطقوما اكجاغب  يث يذم  ض  ال ام اسذخداـ ال حم يف  ض   أكالنرجيلجمل كىي ل ظجمل عرصيجمل نرجل 
كتعين جوز اهلند كتذألق من الملجاججمل ال وشجمل اخلارجيجمل كالباار  كاملبسم كالرأس م  أنبوب مطاطي  صطوؿ ) م  كن ق( 

 (.ِْب ص ََِٔ؛ عماافب ِٓب ص ََُِ؛ صنديوب  َُّبص ُٖٗٗ كماشجمل لذحريك النارب) ألعبيدمب
كيف أ دل زكات املقهى ةاف يوجد زير ماء يعرؼ عند أىايل املوصل  صذسايجمل ) ب املاء(ب فضال عن اجلرار كاا داح   

كالطاسات اخلملفيجمل. ك د  سم البعض من أصحاب املقاىي مقاىيهم إىل مقهى شذوم كمقهى صي ي حبيث يسذطي  
سذ ادة من املقهى  يف ف وؿ السنجمل ةافجملب إذ كنعوا يف الذ ايم مدخال يءدم إىل فناء مسقق صوص و مقهى  اال

صي يا.كمنو مدخل أخر إىل ا جمل م ذو جمل  على ال ضاء  يف ف ة ال يق ما صعد غركب ال اس إىل منذ ق  الليلب إذ 
إىل اف آليجمل  العال يف داخل املقهى تقـو على اعذبار   تقدـ فيو ااغا  ال عبيجمل  كامل اىد اهلملليجمل. كتنب ي اإلشارة

القهوجي )صا ب املقهى(ب الذم ةاف يرتدم الملم املوصلي كىو )زصوف( كانعا على كسط جساو فوطجمل محراء أك 
ص راءب هبدؼ جتنب االتساخ  أثناء عال ال ام أك القهوةب فضال عن ذلك ةاف يساعد القهوجي   شخص  يطلق عليو 

املوصلي )اخلل جمل(ب كىو نوع  من العااؿ املهرة  كاملقدمخ لدل القهوجيب فهناؾ عدد من العااؿ  يعرفوف  يف العرؼ 
ب)ال ناع(كمهاذهم إي اؿ طلبات الملائن  صواسطجمل صينيجمل معلقجمل صمالث أسالؾ مذ لجمل  يف مايذهاب كيف الو   ن سو 

للملائنبةاا يوجد يف املقهى عامل خاص يساى يعال ال ناع على تنظيق املقهى كرشها املياه ل رض هتيئذها 
)اجلبقجي( الذم ياوف مسءكال عن هتيئجمل النرةيالت  للملائن.: كاصل الالاجمل ترةيجمل تعين صان  اجلبوؽ أك ال بوؽب أك ما 
ا يساى ال ليوف  كىي نوع من العيداف الطويلجمل نسبياب كتاوف على شال أنبوب يون  يف رأسها أداة ا و الذبغ فيها أم

الطرؼ ااخر فيون  يف فم ال ارب أك املدخن اجلبو جي اشي أيضا كىو اخلادـ املوةل لذهيئجمل اجلبوؽب كاجلبو جي اشي  
  (.َُّ-َّٗب ص ُٖٗٗ؛ ألعبيدمب ٔٗب ص ُٓٗٗبالذم تاوف مهنجمل عال القالكين ( )النحاس

ب  اارؼ كالذجار  كلذقاصل الناس من ذكم أما املقاىي الا تن أ  القرب من ااسواؽ  فذعد أماةن لذجا  أصحا    
اااججملب تنا ش فيها أمور  تذعلق البي  كال راءب ممل مقهى الذجار كمقهى امليدافب مقهى ال يدمحم عبداؿ كلعل من أىم 

ـ(ب كيبدك اما ةان  ُٕٖٓق/ُِْٕمقاىي املوصل أاف العهد العماا   هوة السوؽ ال    الا ن أت يف سنجمل )
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يد من املوصلخب كظهر ذلك من خالؿ أصيات شعريجمل ةذب  على اب املقهىب الا تونح ماانجمل املقهى يف تسذقطب العد
 مدينجمل املوصل  كااصيات ال عريجمل ىي :

 ىذه القهوة  ازت                                ةل شي  د هتذب 
 صبناء  د تعاىل                                   لعل ذلك ينساب

 ن راـ ذىاا                                    يف سواء فهو يذىبفلا
 (. ِّٕب ص ََِْ؛ الطائيب  ُٔب ص ُٔٓٗ)سيويفب 

 خ:مس:ً:دور ل: ب املق ل :
ىو ذلك ال خص املسءكؿ عن القهوة إذ جيلس صا ب املقهى يف صدايجمل مدخل القهوة على خت  خ ، كأمامو  

س ة كيعذار الاوفيجمل البيضاء كالسوداء أك ال  راء اململةوشجملب كالعقاؿب كصيده ةيس نقوده منضدة ص  ة  كيرتدم الملصوف كال
كدكره يقذ ر يف ةونو يامر من تنبيو العاملخ من ال ناع إىل كاجباهتم  فضال عن دكره املساعد على  ث ال ناع على  

 ذ اظو صعدد من النراةيل كالنرةيلجمل مج  نراةيل تقده اخلدمجمل للملائن. كالصد من اإلشارة  إىل اف صا ب املقهى يذسم ا
كالا يقـو هبا صان  خاص عنده إبعدادىا ملن يذعاطى تدخخ النراةيل ةذلك يعد للناس ةاوعجمل من مسذلملمات اللعب 

 (.     ِّٔب صََُِكاللهو من )الطاكيل  كالدكمنجمل )الديوه جيب 
الة الع ػر كتاػوف م ذو ػجمل إىل صعػد صػالة الع ػاءب كمو ػ  ةاف لال حملجمل مقهى خاص يراتدكما الػملائن صعػد صػ    

ىذه القهوة على عدة طرؽ ياوف ال دارة فيها لل يوخ كارا ب الرأمب كىءالء  دميا يلعبوف لعبا الطاكلجمل  كالداما كياوف 
ا ال ػػػباب  ػػػوؿ الالعبػػػخ عػػػددا مػػػن امل ػػػجعخ فيلعبػػػوف هبػػػدكء كك ػػػارب كال مياػػػن لل ػػػباب اف يػػػراتدكا  ىػػػذه املقػػػاىيب أمػػػ

فيجلسػػػػوف يف أمػػػػاةن صعيػػػػدة عػػػػن ال ػػػػيوخب كعلػػػػيهم اف يلذملمػػػػوا اهلػػػػدكء  يف  ػػػػاهلم ألعػػػػاهبم  فيلعبػػػػوف  النػػػػردج  كالػػػػدكمنياب 
كااالوسي أما الورؽ فال ميان اف يلعب صو ا د يف القهوة. أصناؼ القهاكم.صعضها تاوف ل نق معخ ةقهوة ال وافجملب 

يجملب كةػػػػاف يراتدىػػػػا  اةػػػػجمل اا ا ػػػػجمل  ال ػػػػوفيجمل  الػػػػا تذخػػػػذ للػػػػمادع كسػػػػركج كىػػػػم اعػػػػجمل ال ػػػػوؼ الػػػػا تذخػػػػذ ك هػػػػوة ال ػػػػاجل
اخليلبك هوة الب ل فوؽ سوؽ الب ل ك هوة البنائخ  كمن  يملاكؿ أعااهلمب كىذه القهاكم تااد تاوف خاليػجمل صعػد الظهػرب 

 (ُْب صََِٔ؛ عماافب َّْب صََُِأما أتـ اجلا  فذاوف ماذظجمل الملائن ) الديوه جيب 
 :ً: املق:هي من خالل كت:ابت الر :لة :س:دس
سلط الر الجمل الضوء علػى املقػاىي صوصػ ها  ماػال للػ كيح عػن الػن س مػ  ااصػد اء علػى شػال ةػالس كأنديػجمل فقػد      

كصق الر الجمل نيبور" أبف القسم ااعظم منها مجيل كخالب أما صان هاـ فقد كصق ىذه املقاىي أبما ةم ة ككاسعجمل صوجو 
كىي ك دة  يػاس الطػوؿ   تردة( صطولجمل كميذد زىاء مئجمل َُِب ص ََُِبعض منها  د َيذل ا د ال وارع) ب ب عاـب كال

( أنػػشب ككفػػق االت ا يػػجمل الدكليػػجمل ّٔاذمليمليػػجمل تسػػذعال يف صريطانيػػا كالػػوالتت املذحػػدة اامريايػػجمل كتعػػادؿ  ثالثػػجمل أ ػػداـ  أك )
كت ػق املقاعػد (ب ْٖب ص ُٓب العػدد َُِٗ  ) إمساعيػلب( من املَكُْْٗفاف اليارد يعادؿ الضبط)  ُٗٓٗلسنجمل
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( كتنػػاكؿ ّْٓب ص ََِِ؛  اشػػاب ُٔب ص ُب ج ُٖٔٗعلػػى جػػان، ال ػػارع يظلػػو سػػقق مػػن اا ػػراف )صان هػػاـب 
الر الجمل صنديو م  ان  وؿ ةي يجمل صناء املقاىي القوؿ:اما " تب   وؿ ااسػواؽ  كصعضػها عبػارة عػن أةػواخ خ ػبيجمل كج ػيجمل 

كاد جيلسوف فيها على مقاعد مػن   ػراف يػدخنوف أنػواع عديػدة ممػل ال ػيبوؾ كالنارجيلػجمل  كَيذسػوف القهػوة...")  يث الر 
(. ككصق املقهى ةاف مملدمحا الركاد كصطاصقيو العلوم كالس لي  يث مل يلقػى املػرء مونػعا ٗٓ-ٖٓب ص ََُِصنديوب 

ايق( كتعد على ااغلب أما مادة اا ي جملب الا أطلق  للجلوس كأكرد صنديو "إىل شي ةاف ال ر يوف يذعاطونو كىو )ال
عليهػػا ىػػذه الذسػػايجمل كأكنػػح صنديػػو اف تعػػاطي ىػػذه املػػادة يػػءدم إىل مػػا ىػػو أةمػػر مػػن اإل ػػاؿ كالاسػػل انػػو نسػػياف اتـ 

مهاػا ةانػ  كإرادم لال ما ي د إىل ااياة أك ىو نـو اليقظػجمل دملػوءا أب ػالـ لذيػذة خاليػجمل مػن ااعبػاء كامل ػاةل كاهلاػـو  
امل اةل  كمن ت  يث ي    ائال :"ليس مثجمل شرطي كا د ال ميارس الايق مرة كا دة يف النهار"كميان تعليل كجود ممل 
ىػػذه املػػادة  املخػػدرة كالػػا ةانػػ  منذ ػػرة يف املوصػػل كاف ةػػاف صػػحيحا فهػػو يػػدؿ علػػى مػػدل الذسػػيب كاإل ػػاؿ يف اجلهػػاز 

م مدة أرصعجمل أك مخس ساعات يف اليـو كتعاطيهم ململ ىذا النوع من املخدرات يءدم اامين الف ترؾ عناصر اامن لواجباهت
إىل عدـ  دراهتم على تن يذ املهاـ املناطجمل هبم  يف   ظ اامن كاالسذقرار الا تطلب  در ةايف من اليقظجمل كااذر) صنديػوب 

 (.ٗٓ-ٖٓب ص ََُِ
مدينجمل املوصل خالؿ ف ة ااام العماا   مل ي  كا  إىل تلك  كجدير الذةر  اف الر الجمل ااجانب الذين زاركا       

 املعلومجمل  عن تعاطي ال رطجمل للاادة املخدرة. 
ك د أشار الٌر الجمل  اكصنهاه يف  ديمو عن املقهػى الوا عػجمل علػى مػر دجلػجمل كالػا سحػاذاة النهػر يف ماػاف غػ  صعيػد    

ةمػر إ بػاال يف املوصػل  كىػو مبػ  نوافػذه مطلػجمل علػى النهػر شػأنو شػأف عن ) لعجمل اشطاصيا( فقد كص و أبنو مػن املقػاىي اا
 ب)اكصنهاه  البيوت املالصقجمل لو  كالوا عجمل على سور املدينجمل كلو شرفات ةب ة على امذداد املقهى كىذا املقهى ماذظا الركاد 

 (.  ْٕب صََِٕ
 
 
 

 س:بي:ً : وقا املق:هي 
( مطلقا سواءا أةاف  سيا أـ معنوت كىو م در ّٗٓب صٗبجُٔٓٗن منظورل جمل اابس كاملن  )اص :تعريق الو ق   

ك      ق سع   بس  كك    يقاؿ الداصجمل أم  بسذها على مااما كمنو املو وؼ الف الناس يو وف أم َيبسوف 
 .للحساب

 (ااػاؿ أك يف املػاؿكاصطال ا: فهو عنػد ال قهػاء  ػبس العػخ عػن ملػك الوا ػق كالذػمع صريعهػا جلهػجمل مػن جهػات اخلػ  يف 
 كعلى  ساخ. 
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الو ػػق اخلػػ م: كيق ػػد صػػو الو ػػق علػػى جهػػجمل اخلػػ بإذ ياػػوف ريعػػو يف أكجػػو اخلػػ  اصذ ػػاء مرنػػاة كجػػو هللاب ك ػػد َيػػدد -ُ
 الوا ق جهجمل اإلن اؽب إذا ا ذن  أبف ىذه اجلهجمل ت ال م در خ  ل رَيجمل اجذااعيجمل أك مدرسجمل دينيجمل.

فعو إىل شخص أك أشخاص معينخ من أصناء الوا ق كذريذهم  من صعدىم ت إىل الو ق الذرم: كىو ما خ    منا-ِ
 جهجمل من جهات الم عند انقراض الذريجمل  سب شرط الوا ق 

الو ق امل  ؾ: "كيق د صو ما ك  و على جهجمل اخل  كعلى اافراد أك الذرارم كنسبجمل االش اؾ أمػا اف تاػوف معينػجمل أك  -ّ
)العلي صكب   جمل على جهجمل خ يجمل كم ركط فيها صرؼ ال ضلجمل من غلذها كالذرارم أك العاس" غ  معينجمل ةااك اؼ املو وف

 (.ُُُب ص ََِِ؛ عليبِٕٕبص ِب العددِٔباإلدُٗٗٗ؛   رعوشب  ْب ص َُِٖ
كلألك اؼ أغراض مذعػددة منهػا ديػينبب أك  االجذاػاعي) الذاافػل االجذاػاعي ( كىػذا مػا سنونػحو يف صعػض الو  يػجمل       
 ختص ىػذا املونػوعبةاا ىػو مونػح  اف صعػض القهػاكم اغػراض مذعػددة  مػن اجػل تسػي  اامػور ااياتيػجمل للاجذاػ  الا

 املوصلي ةاا  ت   إىل ذلك صعض الواثئق الو  يجمل.
 (. َُبص َُِٗفامال من النا يجمل الدينيجمل نال ظ  صعض الواثئق الو  يجمل  تءةد على اجلانب الديين )عماافب       

 : من:ذج من وقا املق:هي اثمن: ً  
 .لل  ااك اؼ اىذاامان ةب ان يف الدكلجمل العماانيجمل كمن أىم ىذه ااك اؼ ك سب ما ذةرتو ااجج الو  يجمل      

تناكل  ك  يجمل مسيجمل صن  علي على اما ك    ما ىو سلاها ك ػ  ت ػرفها ثلمػي  هػوة خانػجمل ال ػه ة صقهػوة العطػارين  -5
د ااياة  كشرط  الوا  جمل اف يرج  ريػ  ىػذا املو ػوؼ علػى ن سػها مادامػ  يف  يػد اايػاة  كمػن على ن سها مادام  يف  ي

صعدىا ل  يقجمل صن  عبد هللا كمن يورثها  كمن صعدىا يرج  الري  لنجيبجمل صن  علػي افػق كمػن صعػدىا لذريػجمل مػال  سػن صػن 
رنػوا يرجػػ  الريػ  إىل ذريػجمل ا طػاىر صػن إصػػراىيم عبػد الػرمحن حمضػر اشػي الػذةور كاإللث كلػػذريذهم  كمػا تناسػلوا  فػ ذا انق

أل المػػي اإللث كالػػذةور كذريػػذهمب كعينػػ  للاذػػويل  يف ةػػل سػػنجمل  مػػن ىػػذا الريػػ  اخلاػػس  كي ػػرؼ ال انػػل علػػى ال قػػراء  
كاملساةخب  صعدما خيرج  من ري  املو وؼ  يف ةل سنجمل من شهر رمضاف مشعػجمل اجػل صػالة الػ اكيح  يف أم مسػجد ةػاف  

  م أيضان من ىذا الري   رأس غنم من الضاف كيضحى يف عيد اانحىب كشرط  اف يبدأ  أكال صعاارة  القهوة خانجمل كي
(. ّٗٔب ص ََِٓ) العلػي صػكب    كشرط  الذوليجمل لن سها مادام  يف  يد ااياة  كمن صعدىا على ال تيب املػار الػذةر

ـ حم وظػػػجمل يف سػػػجالت  ااك ػػػاؼب ُْٖٔق/ُِّٔلمػػػا  عػػػاـ ك  يػػػجمل مسيػػػجمل صنػػػ  علػػػي  اليػػػـو المػػػامن مػػػن شػػػهرم مجػػػاد ا
(ب كىػػي ارض الو ػق املػػءجرة صذ ػػييد ّٗٔب ص ََِٓ)خمطػوط(ب مسػػجلجمل يف سػجالت. ااااػػجمل ال ػػرعيجمل )العلػي صػػكب 

ب ََِِ؛  عػػالكمب ٖٕب صُٖٗٗصنايػجمل عليهػػا كتعػود ملايػػجمل اارض كالبنػػاء إىل ااك ػاؼ  يف  الػػجمل كفػػاة املػءجر )علػػيب 
 (.ُِٕص 

يف نوء اسذقراء الوثيقجمل يذبخ لنا اف الوا  جمل مسيجمل صن  علي. أما أك    القهوة ال ه ة صقهوة العطارين شرط       
الوا  جملب صرؼ ريعها على ن سها كمن ت على ذريذها كعلى ال قراء.)أكجو صرفها على الو ق اخل م( كعلى ال قراء 
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ا اثنيا فقد أكردت يف شرطها) ك ق ديين(كاجذااعيب  من خالؿ ما كاملساةخ ةاا ىو مونحه  يف الوثيقجمل ىذه أكالب أم
ذةرتو الوا  جمل يف شرطها للاو وؼ على ال قراء كاملساةخ صعد ما خيرج من ري  املو وؼ يف ةل سنجمل من شهر رمضاف 

ى اجل صالة ال اكيح  يف أم مسجد ةاف فضال أما طلب  اف ي  م أيضا  رأس غنم من الضاف يف عيد اانح
 يبدك اف الوا  جمل ةان  هتدؼ من شراء ال اعجمل اجل صالة  يف أم مسجد ةاف )ىدؼ اجذااعي (. .املبارؾ

 اف شرط الوا ق على ال قراء كاملساةخ )ك ق خ م(
كىي ارض الو ق املءجرة صذ ييد صنايجمل عليهػا كتعػود ملايػجمل اارض كالبنػاء إىل ااك ػاؼ  يف  الػجمل   كت   ك  يجمل عرصجمل -ِ

(ب القهوة الوا عػجمل  يف حملػجمل إمػاـ إصػراىيم  كاملو وفػجمل  علػى ُِٕب ص ََِِ؛ عالكمب ٖٕب ص ُٖٗٗملءجر )عليبكفاة ا
مسػػجد السػػوؽ ال ػػ   اف السػػيد امحػػد صػػن علػػي مػػن سػػااف حملػػجمل إمػػاـ إصػػراىيم خاصػػجمل اانبيػػاء  ةػػاف  ػػد اشػػ ل  حبسػػب 

غ  ا  من البائ  اسعد صن السيد خضر فباع ما ىو  كةالذو عن زكجذو فاطاجملب  كأخذها أمسى صنا م ط ى لن سهاا  دكف
ملاػػو كصيػػده ك ػػ  ت ػػرفو الذػػاـ ذلػػك املبيػػ  ىػػو صنػػاء القهػػوة خانػػجمل امل ػػذالجمل علػػى  بذػػخ كركا ػػخ كسػػذجمل خبناػػات كسػػرداصخ 

اإلمػػاـ  ك ػوش  ااػػدكدة  أكال  سلػػك تػو ي صػػن علػػيب كاثنيػا سلػػك امحػػد صػػن صػاو كاثلمػػا : صطريػػق سػالكب الوا عػػجمل يف حملػػجمل
إصراىيم كالا عرصذها  ك ق على جام  سوؽ ال    صمان مقداره ألق كسذاائجمل  رشب ف ار املبي  أم القهوة خانجمل ملاا 

 (. ّٖٔب ص ََِٓالعلي  صكب  ) خال ا للاوةلذخ فاطاجمل كأمسى صيعا صحيحا شرعيا.
 د كةل  زكجها املدعو عرصجمل القهوة    يذضح دما تقدـ اف الملكججمل فاطاجمل  كأخذها أمسى صنا م ط ى لن سهااب     

  .(ك ق على جام  سوؽ ال   )ك ق ديين 
كت   ك  يجمل اااج عبد هللا جل، محو القدكب انو  د ك ق ما ىو سلاو ك   ت رفو كىي مجي  القهوة خانجمل  الوا عجمل  -3

ا كصطريق سالكب كشرط الوا ق  يف حملجمل جام  مج يد اادكد صدار يونس صن  دك اجلليلي كسلك ا صن  دين صن
الذوليجمل لن سو ماداـ يف  يد ااياة  كمن صعده ترج  الذوليجمل إىل الذةور من أكالده كأكالد أكالده اا رب فاا رب كما تناسلوا 

رشد من كإذا انقرض الذةور فال بياف من صناتو كإذا مل يبقى ا د من الذةور كال من اإللث  ترج   الذوليجمل إىل اا رب كاال
ع بذوب كاش ط الوا ق ري  املو وؼ على م اريق  اجلام  الذم أن أه ت يقسم ال انل من الري   صخ أكالد الوا ق 

ك  يجمل اااج عبد هللا جل، محو  .(ّٖٔب ص ََِٓالذةور كاإللث  للذةر ممل  ظ اانميخ  كما تناسلوا ) العلي صكب 
ب حم وظجمل يف سجالت  ُٕٕ-ُٕٓـب ص  ُِٖٖق/ََُّااراـب عاـ القدك  اليـو اخلامس ع ر من شهر حمـر 

 (.ّٖٔب ص ََِٓااك اؼب)خمطوطجمل(ب مسجلجمل يف سجالت. ااااجمل ال رعيجمل )العلي صكب 
فياا تقدـ يذبخ لنا  اف الوا ػقب اشػ ط شػرط الذوليػجمل لن سػو مػاداـ يف  يػد اايػاة  كمػن ت لذريذػوب فضػال عػن اشػ اط      

 وؼ على م اريق  اجلام  الذم  أن اه  كمن ت يقسم ال انل من الري   لذريذو.نوع الو ق )ك ق ذرم الوا ق ري  املو 
 كك ق ديين تعبدم(.   

 اخلاللة 
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 يف نوء ماتقدـ يذبخ لنا:
ةػاف للاقػاىي حماسػن  ػػد  ققػ  لركادىػا  يػث امػػا شػجع  علػى تنايػجمل  رةػػجمل البيػ  كال ػراء كالذعامػل الذجػػارم يف -ُ

خػػػالؿ إ امػػػجمل عال ػػػات جتاريػػػجمل صػػػخ جتػػػار املدينػػػجمل صعضػػػها مػػػ  الػػػبعض ااخػػػر كزتدة المقػػػجمل املذبادلػػػجمل مػػػن خػػػالؿ  ااسػػػواؽ مػػػن
 اللقاءات اليوميجمل فضال عن العال ات صخ الذجار من داخل كخارج  املدينجمل ممل ص داد ك لب.

جمل كظػػائق عػػدة منهػػا أمػػا جتاػػ  ةانػػ  املقهػػى مقػػران لذ ػػريق ااعاػػاؿ الذجاريػػجمل أك ااػػرفيخ فضػػال عػػن أتسػػأمها صذأديػػ-0
أصػػحاب املهػػن  ممػػل البنػػائخ كالنقػػارين كأصػػحاب  الػػب اخل ػػب ص يػػجمل االت ػػاؽ علػػى العاػػل  يف اليػػـو الذػػايل ل ػػرض تلقػػي 

 طلبات ااىايل هلذه ااصناؼ كاالت اؽ عليها.
مح صخ ااطراؼبةاا ةاف سا   يف  ل املنازعات الا  دث صخ أصناء ااالت من خالؿ ال لح كالذ اىم كالذسا -ّ

هلا الدكر ال اعل يف رف   ضات اخلطوصجمل  من خالؿ تدخل ااطراؼ كةبار الرجاؿ يف دف  عاليجمل الملكاجب أم ةاف هلا الدكر 
 االجذااعي املءثر  عن طريق إ امجمل امل اىرات.

إ ياء املولد النبوم سنوتن  سا   يف  قيق أىداؼ دينيجملب كذلك من خالؿ مسا ذها يف إ امجمل املنا ب النبويجمل ك  -ْ
 كخاصجمل أتـ اخلايس من شهر رمضاف املبارؾ.

ةاف هلا دكرا من خالؿ ااافظجمل على الذقاليد ال عبيجمل كالعادات املوركثجمل  ملراتديها كذلك من خالؿ اان طجمل كاالعاب -ٓ
 الا ميارسوىا  كخاصجمل لعبجمل الدكمينا  كاالوس)اللهججمل املوصليجمل (. 

غرس الذعاكف كالذسامح صخ مراتديها ف ذا ت يب ا دىم سأؿ عنو اجلاي   كاف ةاف مريضا  اموا صملترتوب سا   يف -ٔ
 كإذا ةاف حمذاجا أعانوه ك  دموا  لو يد العوف كاملساعدة.  

 ق:ئمة املص:در واملراجع :
 (.ّٗجمل املءرخ العريبب العدد )ـ"ب ةلُُٖٗ -ُُٓٓ(. ااياة االجذااعيجمل يف كاليجمل املوصل ُٖٗٗأمحدب إصراىيم خليل.)  -ُ
( خمذارات م مججمل.)ةلجمل دراسات املوصليجمل (ب ُُّٗ-ُٖٗٗ(ب املوصل يف ةذاات مارؾ ساياس  العدائيجمل )َُِٗإمساعيلب عامر صلوب )-ِ

 (.ُٓالعدد)
 ب ص داد :دار الن ر. ُ(بط(ب ر لجمل اىل دتر مشر  كصالد مشاؿ اجلمليرةب مراجعجمل) كتد يق : حماود ةبيبوََِٕاكصنهاهب ماةس فوفب )-ّ
 أرصيل.ُب ترمججمل  يوسق  ،ب طُٖٖٓ(. ر لجمل إىل ةردسذاف  يف صالد ماصخ النهرين سنجملََُِصنديوب ىنرمب)-ْ
 ب) ترمججمل سليم طو الذاريا(.ص داد:ُب جُُٖٔ(. ر لا اىل العراؽ سنجمل ُٖٔٗصان هاـب جياس.)-ٓ
 ص داد: دار نوف  للطباعجمل كالن ر. يف ال ور املوصليجمل.  (ب الذح جمل البهيجملَُِٖ) .جرجيسب عبد اجلبار ا-ٔ
 .املوصل :دار الاذب للطباعجمل كالن ر.ِ(. اتريدمحم املوصل جََُِالديوه جيب سعيد.) -ٕ
 (ب ةاوع الاذاات ااررة يف أصنيجمل مدينجمل املوصلب ص داد:  مطبعجمل ش يق.ُٔٓٗسيويفب نيقوال.)-ٖ

 داد: دار ال ءكف المقافيجمل العامجمل.(.مقاىي ص دادب ص َُِّش يقب مهدم.) -ٗ
(. خطط املوصل يف العهد العماا  من خالؿ ةذاات الر الجمل العرب كااجانبب من ورات مرةمل ُٕٗٗالطائيب ذنوف يونس  سخ.)  -َُ

 دراسات املوصل.
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 (ب السنجمل ُرخييجمل (بالعدد )(ب  مورفولوجيا   مدينجمل املوصل يف العهد العماا ب )ةلجمل دراسات اتََُِالطائيب ذنوف يونس :) -ُُ
(مءسسجمل ُ(ب مورفولوجيا  ااوانر يف العهد العماا  املوصل ا وذجاب )ةلجمل دراسات اترخييجمل (ب العدد )ََِْالطائيب ذنوف يونس:) -ُِ

 .الذاياي للبحث العلاي كاملعلومات
 (.ٖ(.مقهى  ديح.)ةلجمل ال اث ال ع، (.ةلد )ُِٕٗعبد العمليملب أنور.) -ُّ
 (ب جادة اب لاشب املوصل.ُٔٗٗالعبيدمب أزىر : ) -ُْ
 ( املوصل أتـ زماف.ُٖٗٗالعبيدمب ازىر.)-ُٓ
.أطرك جمل دةذوراه غ  من ورةب ةليجمل اآلدابب جامعجمل ُُٖٗ-ُّْٖ(.ااياة االجذااعيجمل يف املوصل ََِٔعماافب عركصجمل مجيل حماود :)-ُٔ

 املوصل.
ـب أطرك جمل ُُٖٗ-ُّْٖق/ُّّٕ-ُِْٗ. اتريدمحم اخلدمات الو  يجمل يف املوصل ( ََِٓالعلي صكب منهل إمساعيل  سخ :) -ُٕ

 دةذوراه غ  من ورةب جامعجمل ص داد ةليجمل ال صيجمل اصن رشد.
ـ َُِْ-ُّٓٔق / ُّْٓ-ٕٕٔ(. موسوعجمل ااجج الو  يجمل يف املوصل كأكجو صرفها َُِٖالعلي صكب منهل إمساعيل العلي: ) -ُٖ

 ق: دار نوف للطباعجمل كالن ر دراسجمل ك  يجمل يف تطبيق شرط الوا 
ـبرسالجمل ماجسذ  غ  من ورةبةليجمل اآلدابب)جامعجمل ُّٖٗق/ُّّّ-ُِٓٓ(. النظاـ العماا  يف العراؽ ُٖٗٗعليبغاًل ا:)-ُٗ

 (.ُٖٗٗاملوصلب 
  غ  من ورةب  ةليجمل ـب رسالجمل ماجسذَُٖٗ-ُٕٖٗاإلدارة العماانيجمل يف املوصل  (.ََِِ:) عالكمب نسيبجمل عبد العمليمل عبد هللا اااج-َِ

 اآلداببجامعجمل املوصل.
 (.منيجمل ااداء يف اتريدمحم املوصل ااداءب)  قيق سعيد الديوه جي (.ص كت :الدار العرصيجمل للاوسوعات.ُٓٓٗالعارمب تسخ.)-ُِ

 وذجا. ةلجمل (. مقاىي املوصل يف منذ ق القرف املاني  مقهى ااديقجمل أك مقهى البلديجمل أََِٔال خرمب ا توفيق.)-ِِ
 (.ُٓموصلياتبالعددب)

دراسجمل يف أكناعها اال ذ اديجمل   ُُٖٗ-ُُْٗ(ب كاليجمل املوصل أاف اارب العامليجمل ااكىل ََُِ اسمب زاىر سعد الدين شي .)-ِّ
 كاالجذااعيجمل رسالجمل ماجسذ  غ  من ورة ةليجمل ال صيجملب جامعجمل املوصل.

 ةذور  ا صديق اجلليليب  لبناف  ماذبجمل السائح املءسسجمل ااديمجمل للاذاب.(.ب من أعالـ املوصل الد ََِِ اشاب سهيل :)-ِْ
(ب أطرك جمل دةذوراه غ  ُُٖٗ-ُُٔٓ(بب املوصل يف ةذاات الر الجمل يف العهد العماا  )ََُِ ب ب سجى  حطاف ا علي :)-ِٓ

 من ورةبةليجمل اآلدابب جامعجمل املوصل.
صقاء كاإلل اء يف ال قو كالقانوف"بةلجمل دراسات علـو ال ريعجمل كالقانوفب اإلجمل  رعوشب ةايد يوسقب" الو ق الذرم صخ اإل-ِْ

 .ُٗٗٗ(ب ِ(ب العدد)ِٔااردنيجملباإلد)
ـب رسالجمل ماجسذ  غ  من ورةب ةليجمل اآلداب جامعجمل ُُٖٗ-ُّْٖ(.اإلدارة العماانيجمل يف املوصل ََِِاب سجى  حطاف :)-ِٓ

 املوصل.
ـب أطرك جمل دةذوراه غ  ُّٗٗ-ُُٗٗ(اتريدمحم الن اط الذجارم يف املوصل صخ اارصخ العامليذخُٓٗٗالنحاسب زى  علي :) -ِٔ

 من ورةبةليجمل اآلداببجامعجمل املوصل
ق /     (.)د/ت(. لساف العرب. ) ت حيح أمخ  ا عبد الوىاب  كا ال ادؽ  ُُٕاصن منظور. مجاؿ الدين ا صن ماـر )ت-ِٕ

 ر إ ياء ال اث العريب.العبيدم(ب ص كت: دا
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 (.ر لجمل نيبور اىل العراؽ يف القرف المامن ع ر )ترمججمل  سخ اامخ (. ُٓٔٗنيبورب ةارسنت.)-ِٖ
رسالجمل ماجسذ  غ  من ورة من  املعهد العايل للدراسات  ُُْٗ-ُٖٗٔ(ب صداتت الذحديث يف العراؽ ُْٖٗتسخب    طو :)-ِٗ

 سذن ريجمل.القوميجمل كاالش اةيجملباجلامعجمل امل
 قع اللكرتونية :ااملو -  
 جرجيس، عبد اجلب:ر دمحم، بداايت  ظ ور املق:هي  الشيبية منشور علل موقع  اللكرتوين. -5

topicihla-https://iraqmax.mam9.com/t1479 
topic-https://shiaatalmosel.yoo7.com/t747بدابية  

 https://shiaatalmosel.yoo7.com/t747-topic                                      ظ ور املق:هي الشيبية
 يونيو.07بية اليراقية بت:ريخ موقع عبد اجلب:ر دمحم جرجيس، بداية ظ ور املق:هي الشيبية منتدى اايم زم:ن املق:هي الشي

(. مق:هي املولل الك:زنيوات بني الثالثين:ت والسبيين:ت من القرن امل:ضي املولل  أايم 0228ال زكراي، مين  عبد الق:در. ) -0
 زم:ن، مق:ل منشور علل املوقع اللكرتوين   

-160515931606-https://www.baytalmosul.com/1575160415751587157815751584
15861603158516101575/category/1b9abb9d60-1570160439؛. 

  ااااوار مااااع أقاااادم ق ااااوجي بياااا  املولاااال ي  اتريااااخ ، مقاااا:هي املولاااال بااااني اف:ضاااار وامل:ضااااي ي0253،اليااااا:ر، عبااااد الاااارزا -3
9/7/0253.. 
 منشور علل املوقع اللكرتوين  

  -157516041585158615751602-https://www.baytalmosul.com/159315761583
157516041593159115751585 . 

م رصحيح أمني  دمحم عبد الوه:ب  ودمحم الص:د  اليبيدي، 755ه/032ابن منظور،لس:ن اليرب لإلم:م اليالمة  ابن منظور -1
 . ؛ق:موس املي:ين منشور علل املوقع اللكرتوين 337، دار ا ي:ء الرتاث اليريب، )د/ت(، ص 3،لبن:ن، بريوت، ط55ج

com. l arldictarwww.almaanyhttps:ll  -1 
com. l arldictarwww.almaanyhttps:ll -2 
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