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حضيت التكايا باالهتمام من لدن السلطات العثمانية والوالة العثمانيين 

التي كانت مأوى للفقراء والطالب المؤسسات االجتماعية والخيرية  لكونها تعد من
فالتكايا تعد ضرورة دينية وثقافية . لممارسة الشعائر الصوفية والدراويش،ومكانا

واجتماعية وسياسية عن طريق الترابط العضوي القائم بين السياسة والتصوف 
  . خالل الهد العثماني ومن خالل كسب التأييد الشعبي للسالطين وتثبيت أركان الدولة

اخر العهد وقد تضمن البحث دراسة عن أهم التكايا في الموصل في أو
  .١٩١٨العثماني وحتى عام 

Takyas in Mosul  since the End of the 
Ottoman Reign  to 1918 

Dr. Uoruba  Jameel  Mahmoud  Othman 
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Abstract 
  The Ottoman authorities and Valis were paid a special 
attention to Takyas because they were  social and  charitable 
foundations .Also ,they were asylum for the poor, pupils and 
Dervish. Moreover ,they were places for practice the Sufi rites. 
Therefore, Takyas  were social, cultural , religious and political 
necessity by the organic connection between the politics and 
Sufism during the Ottoman reign and by obtaining the public 
support for sultans and valis plus stabilize the state.  
This paper included  a study about the most important Takyas in 
Mosul  since the End of the Ottoman Reign  to 1918 
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   ..المقدمة
حظيت التكايا باهتمام من لدن السلطات العثمانية والوالة العثمانيين لكونها تعـد            
من المؤسسات االجتماعية والخيرية التي كانت ماوى للفقراء والطالب والدراويش،          
ومكاناً لممارسة الشعائر الدينية، واقامة حلقات الذكر واالرشـاد والـوعظ وتاديـه             

، فالتكايا تعد ضرورة دينية وثقافية واجتماعية وسياسية عن طريق          الصلوات الخمس 
الترابط العضوي القائم بين السياسة والتصوف خالل العهد العثماني ومـن خـالل             
كسب التاييد الشعبي للسالطين والوالة وتثبيت اركان الدولة، فضالً عن الدور المهم            

 االلفة والمحبة والتضامن بـين      في التكايا في الحياة االجتماعية من خالل بث روح        
اضافة الى دورها التعليمي ايضاً وقد تناول البحث مجموعة من التكايا التـي     . الناس

. برزت في الموصل منذ اواخر العهد العثماني وحتى نهاية الحرب العالمية االولـى            
  ومن ابرز الطرق الصوفية التي نشطت في الموصل النقشبندية والقادرية والشاذلية 

  : لتكاياا
تعد التكايا من المؤسسات االجتماعية والخيرية التي كانت مـأوى للمنقطعـين            

، ومنـزالً للعلمـاء، ومكانـاً       )١(والفقراء من الصوفية والدراويش واصحاب الطرق     
لممارسة الشعائر الدينية، كاقامة االذكار والمواليد النبوية واتخذت بعض الجامع بعد           

ية سكنية وخدمية اليها منها جامع النوري بالموصـل         عمارتها، واضافة وحدات بنائ   
  . والذي كان جامعاً ومدرسة ثم اتخذ تكية بعد ان سكنه الشيخ محمد النوري

كما الحقت بالتكايا مكاتب لتعليم االوالد القراءة والكتابة وقراءة القرآن الكـريم            
وتـاً سـكنية    وقد شيدت معظم التكايا على طراز البيوت السكنية، او انها كانـت بي            

 الصـحاب الطـرق     )٢(اوصى اصحابها ان يدفنوا فيها بعد مماتهم وتصبح ربطـاً         
 فعل سبيل المثال ال الحصر ان الشيخ محمد االفغاني قد دفن في تكيـة                )٣(الصوفية

  . )٤(م١٨٩٩/  هـ ١٣١٧مدرسة الجامع بعد وفاته سنة 
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ازداد عنايـة الـوالة     وكانت للتكايا اهمية دينية واجتماعية وثقافية كبيرة فلذلك         
وذوي اليسار من الناس بها فوقفت االموال والعقارات على هذه التكايـا للـصرف              
عليها وحمايتها وتهيئتها القامة المتصوفة وانعزالهم، وممارسـة الـشعائر الدينيـة            

  .)٥(الخاصة بها
ويتالف اعضاء التكايا من الشيخ المسؤول، والموظفين، وخدم الرعاية المقيمين          

ادمين من الزهاد عبر البالد طلبا للمعرفة ورغبة في اعطاء المتعبدين والفقراء،            والق
واطعام الفقراء والمتصوفة، واكسائهم وتصرف رواتب شهرية لهـؤالء االعـضاء           
وتخصص لهم ما يحتاجون اليه من الفوانيس والشموع، وتـوزع الحلويـات فـي              

  .)٦(المناسبات الدينية
  :موجودة في الموصل وفيما يأتي أشهر التكايا ال

  :تكية الحاج محمد الهندي  -١
تقع هذه التكية في محلة حوش الخان الواقعة على الجهة اليمنى من شارع سوق           
الشعارين، ويحدها من الشرق محلة الميدان المجاورة لضفة نهر دجلـة ومكتـوب             

 قد وقف هذه التكية على الـدراويش المنقطعـين ابتغـاء لمرضـاة اهللا             ((على بابها 
ـ ١٢٣٣ورسوله ومحبة بالفقراء والمساكين الحاج احمـد الالهـوري سـنة             / هـ

، وفي حائط التكية المذكورة من جهـة الطريـق المـسمى االن بـشارع               ))١٨١٧
قد سعى بعمارة هذه التكية حاج محمد الالهوري سنة         "الميدان، رخامة بيضاء عليها     

  .)٧(م١٨٥٦/ هـ١٢٧٣
ها احد الصيادين الهنود الذين استقروا بمدينـة  من هنا يتبين ان هذه التكية قد بنا     

الموصل وهو الحاج احمد الالهوري وأعاد تعميرها احـد أوالده او أحفـاده وهـو            
 وأوقف عليها العديد من     )٨(الحاج محمد الالهوري بعد مدة أربعين سنة من تأسيسها        

  .)٩(األوقاف لم يعرف ماهيتها أو مقدارها
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  : )١٠(تكية حسن الحبار -٢
، )١١(م وال يشير محفوظ العباسي الـى موقعهـا        ١٨٢١/ هـ١٢٣٧شات عام   ان

  .)١٢(وكانت لهذه التكية اوقاف لم يتبين مقدارها
  : )١٣(تكية الشيخ عبد الواحد -٣

الثامن عشر الميالدي،   / يعود انشاء هذه التكية الى القرن الثاني عشر الهجري          
، وقد انتقلت حاليـاً     )ضيدي حالياً المعا(وتقع في محلة المكاوي قرب جامع االنباري        

الى بيت سكني وهي تزخر بزخارف رائقة في قبتها واوقف على هذه التكية العديـد         
  .)١٤(من االوقاف لم يتضح ماهيتها او مقدارها

  : )١٥(تكية عبد اهللا الفيضي -٤
م، من خالل رخاميـة تـؤرخ ذلـك         ١٨٤٧/ هـ١٢٦٤انشئت هذه التكية سنة     

  من بيت الشعر" بناهاتكية للقادري "بشطر 
ــد اهللا هللا ارخ ــادها عبــــ   شــــ

  

  )١٦(تكيـــة القـــادري بناهـــا

  

تقع هذه التكية بمحلة النبي جرجيس والتكية عامرة تقام فيها الصلوات الخمـس             
وتمارس الطقوس والشعائر الدينية وتعقد حلقـات الـذكر واالرشـاد ويحـضرها             

ا للفقراء وكانت ماوى مهم     المريدون وتصرف على التكية االموال ويقدم الطعام فيه       
  .وللمحتاجين من الطالب

وما زالت هذه التكية عامرة وقائمة حتى االن وتؤدي دورها التعبـدي باجـازة              
  .)١٧(الشيخ محمد امين الفيضي

  : )١٨(التكية النقشبندية -٥
تاسست التكية النقشبندية في مدينة الموصل بتوجيه من السلطات العثمانية فـي            

م، اذ ١٨٣٥وذلك فـي سـنة    ) م١٨٤٤ – ١٨٣٥(د اينجة بيرقدار    عهد الوالي محم  
اشرف الوالي محمد باشا اينجة بيرقدار بنفـسه علـى تـوفير مـستلزمات التكيـة       
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النقشبندية وقد سار الوالة على نهجه في االهتمام بالتكية المـذكورة، فعلـى سـبيل             
ـ ١٣٠٨ – ١٣٠٧(المثال امر الوالي طاهر باشا       وكيـل  بت) م١٨٩٠ – ١٨٨٩/ هـ

الشيخ محمد سليم افندي على ادارة التكية واالهتمام بشؤونها كمـا اوقـف الـوالة               
العثمانيون اوقافا تعود بالمردودات المادية التي تساعد التكية على ديمومة نـشاطها            

 على  )١٩(واستمراره، ومنها ما اقره محمد باشا البيرقدار بوقف بستانين زالت وبكرة          
سندت الوقفية الى الشيخ محمد افندي الذي شكل بدوره لجنـة           التكية النقشبندية فقد ا   

لمتابعة وقفي التكية المتكونة من السادة، عمر بن خضر اليـاس، وحـسين العلـي،      
  .)٢٠(وخليفة العبادي

   :)٢١(تكية محمد النوري -٦
تتكون هذه التكية تتكون من غرفتين يصل بينهما بـاب، فهـي بنايـة بـسيطة         

 الشيخ محمد بن جرجيس القادري النوري في القـرن الثالـث            وامامها اروقة اقامها  
واخـذ  . م واتخذ التكية في الجهـة الغربيـة       ١٨٥٤/ هـ١٢٧١عشر للهجرة سنة    

 عن الشيخ نور الدين البريفكاني وامره شيخه ان يبني له تكيـة             )٢٢(الطريقة القادرية 
 لـسكن   م وقد شـيد غرفـاً     ١٨٨١/ هـ١٢٩٩ فبنى التكية سنة     )٢٣(في فناء الجامع  

، ووقف على هذه التكيـة      )٢٤(الطالب والدراويش وكان يقيم مجالس الذكر واالرشاد      
  .)٢٥(اوقافا كثيرة ولم يتبين ماهيتها او مقدارها

بستان االخـوان ومـورد     "وللشيخ محمد بن جرجيس العديد من المؤلفات منها         
لخيص التبيان  ت"،  "تحفة السالكين على قصيدة الشيخ نور الدين      "في جزأين،   " الظمان

 – ١٢٧٥في اربعة اجزاء نسخة منه بخطه كتبها فـي الـسنوات            " من روح البيان  
مختصر تفسير معـالم  "و. الفوائد اللطيفة في النصائح    "١٨٦٠ – ١٨٥٨/ هـ١٢٧٧

  .)٢٦(التنزيل للبغوي
وعثر الشيخ محمد بن جرجيس على اساس زاوية تكية قديمة فيها رخامة مدون             

قام بوضعها على باب التكية وحتـى  ) الفردوس هم فيها خالدون   الذين يرثون   (عليها  
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كتابة مناقب الشيخ محمد النوري موجودة ايضاً، وكتب في صدر ايوان التكية مـن              
وقد بقى بناء التكية قائماً حتـى سـنة   ). ناحية الغرب عبارة رأس الحكمة مخافة اهللا    

  .)٢٧(م١٩٥٦/ هـ١٣٧٦
 في الجامع الكبير، وقبـره طـاهر        م ودفن ١٨٨٧/ هـ١٣٠٥توفي الشيخ عام    
  :وارخت وفاته بقصيدة 

  زر مرقدا ضـم بحـر العلـم مرشـدنا      
  
 

  

  

ــالنوري  ــروف ب ــسيد المع ــد ال   محم
  
  

ــشرت   ــه ن ــد اذا اعالم ــام رش   ام
  
  

  
  

  يطوى له فـي المزايـا كـل منـشور         
  

  

  قطـب عليـه رحـى االكـوان دائـرة     
  
  

  

  

ــدبير   ــي راي وت ــال وف ــدا وح   عق
  

  

  لحقيقـة مـن  بحر الشريعة بـل بحـر ا   
  
  

  

  

ــسير   ــل وتف ــو وتاوي ــحو ومح   ص
  

  

  وقــف علــى ادب فــي بــاب مرقــده
  
  

  

  

ــه مــددي مــنكم ودســتوري   وقــل ل
  

ــه   ــوار تؤرخ ــيض ان ــرم ف   وان ت
  

  

  

  

  )٢٨(زر مرقدا فيه نور السيد النوري
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  :ومن مدائحه قصيدة العالمة الكبير الشيخ عبد الباقي العمري 
ـ            داحمد اهللا على مدح امـام الرسـل احم

  
 

  

  

  وعلى صدق الوال للـسيد الـشيخ محمـد        
  

  مفرد في الجامع النوري صـبحا ومـساء       
  

  

  

  دام كالمصباح في مـشكاة قـدس يتوقـد        
  

  

ــا  ــاق كمــا ال وطم ــل عــيلم ف ــم ب   عل
  

  

  

  

  فيضه فاستغرق الوقت بحال الجزر والمـد      
  

    قطب ارشاد عليه محور الحـق اسـتدار       
  
  

  

  فهدى الخلق لطرق الحق بـالحق وارشـد         
  

  

  في الطريق القادري منه زها سير الـسلوك       
  

  

  

  فهو صدر لهواء العجز عمـا نـال اقعـد         
  

  في حمى الموصـل كـم هللا مـن منقطـع          
  
  

  

  

ــد ــة هللا فدف ــد دعــاه واصــالفي قطع   ق
  

  انه للفضل اهـل سـيما نعـت الرسـول         
  
  

  

  

  جده انعم بطه المصطفى المختار من جـد       
  
  

  فلــذا اتحفتــه فيــا لعليــاه يليــق    
  
  

  

  

  ظام سلكه فـي درر النعـت تنـضد        من ن 
  

ــدا   ــا ش ــه يوم ــاد ب ــا ش ــساه كلم   فع
  

  

  

  يحسب السامع شحرورا على االعواد غرد     
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  وبه تزدان حقـا حلـق الـذكر الـشريف         

  
  

  

  

  مثل ما ازدان مقام االنس في ترديد معبـد        
  
  

  مصفياً دام لنعت المصطفى خيـر االنـام        
  

  
  

  ماحدى الحادي بشعري ركب عشاق وانشد     
  
  

   لي مثل ما ادعو له فـي كـل حـين          داعيا
  
  

  

  

  بدعاء من ريـاء هـو مـا ثـور مجـرد           
  

  الئــذاني بعبــد القــادر الغــوث العظــيم
  
  

  

  

  وبكهف الشيخ نوري ذلك النـور المجـسد       
  
  

ــه ارتجيــه للحــسين   ودعــاء الخيــر من
  
  

  

  

  من لـه عـاد مريـد وعلينـا مـا تمـرد       
  
  

يخ عبد الوهاب بـن     وكان المتولي على اوقافهم من عهد قريب خليفتهم الش        
الشيخ عبد القادر بن الشيخ سيد محمد النوري، والذي توفي في بداية شـهر شـوال      

م، وتولى ادارة االوقاف بعده السيد سالم بن الـشيخ    ١٩٧٧/ هـ١٣٩٨المبارك سنة   
  .)٢٩(عبد العزيز النوري

  : )ابو هاشم(تكية الشيخ الحاج احمد السبعاوي  -٧
ات في محلة راس الكور وقد انـشاها الـشيخ احمـد    تقع هذه التكية في تل قليع  

السبعاوي، اخذ خالفته من الشيخ نور الـدين ودخـل الخلـوة وتـصدر االرشـاد               
م وخلفه في التكيـة ابنـه   ١٨٩٤/ هـ١٣١٢والتدريس وقبول المريدين وتوفي سنة  

  .)٣٠(سليمان
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رضـي اهللا   (ونظم الشيخ حسن عكاوي قصيدة في رثاء الشيخ احمد السبعاوي           
  :، وقد زودنا بها السيد عبد الخالق سيد علي السبعاوي مطلعا )نهع

   يــا اهــل اكليعــات والمكـــاوي   

  

  كلكــم نوحــوا علــى الــسبعاوي   

  

  مـــا علـــيكم لـــوم حثيـــتم   

  

  مــن رخــيص الحفــر وانجفيــتم   
  

ــسيتم   ــل امـ ــذ الحفـ ــا تالميـ   يـ
  

ــاوي  ــل خ ــو هاشــم جالنخ ــب اب   عك
  

ــي  ــين الحج ــد ام ــو محم ــب اب   عك
  

ــي  ــن نلج ــى م ــيبة عل ــا محاس   ي
  

ــي  ــه ترتجـ ــن هيبتـ   واالرض مـ
  

ــاوي   ــا ث ــسى بثراه ــسين ام   ح
  

  زيـــن العـــارفين اهـــل الكمـــال
  

  جت من المـصطفى انـوار وتاللـي       
  

  بحــر العلــوم مــا لــوا اول وال تــالي
  

ــاوي   ــان بالفت ــه وبره ــو حج   ل
  

ــافي  ــوا ض ــليمان ظل ــو س ــان اب   ج
  

  يـــا محـــال ملكـــا لالضـــياف
   

ــافي  ــع ح ــاس يطل ــصدو الن ــن يك   م
  

  نـــاويدوم اعـــاونهم وللخيـــر 
  

ــديرة    ــابو وال ــارك احب ــاحيف ف   ي
  

  واظلمــت بعــد مــا جانــت منيــرة
  

ــرة   ــي الغي ــاب راع ــف غ ــا اس   ي
  

ــومي ــوال ايع ــون ل ــري المجن   المب
  

  ان وضع ايدو علـى المـريض كـومي        
  

ــبالوي ــه مــن ال   اش مــا جــان بي
  

ــرة    ــن ع ــد م ــدو ال تفن ــامر ي   ي
  

  حيث للمحـسوب مـا ينطـي كفـاه        
  

ــاه   ــسوبوا ونخ ــضيك مح ــع اب ــدو ل  ليوك ــاوي ينج ــالي الهف ــان ابت   وج



  
)٤٤(

– 

    
  جيـــت للتكيـــة اوكمـــت انـــادي

  
ــدادي  ــشارات واالم ــو ال ــن اب   وي

  
  

وال تزال هذه التكية عامرة وقائمة حتى االن وتؤدي فيها الصلوات الخمس،            
  .)٣١(ووقف على هذه التكية اوقافا كثيرة ولكن لم يتبين لنا ماهيتها او مقدارها

  :تكية سليم الفخري  -٨
عبد ( على يد الشيخ     ١٨٩٥/ هـ١٣١٣ليم بك الفخري سنة     انشئت تكية بيت س   

 ، وافتتحت في غرفة مـن غـرف     )٣٢()اهللا افندي بن محمد بك ال سليم بك الفخري        
دار السيد سليم بك، وموقع هذه التكية في شمال جامع النوري في زقاق ينفـذ الـى                

ـ        . شارع الفاروق قرب الجامع النوري     ستمر ومازالت تقام فيها االذكـار بـشكل م
  .)٣٤()١٩٧٢(ويحضر اليها عدد كبير من المريدين واالتباع وتم توسيع التكية سنة 

يدير التكية في الوقت الحاضر الشيخ عبد الوهاب بن محمد نوري بـن الـشيخ         
عبداهللا  الفخري ، وفي حالة غيابه يؤم المصلين السيد عبد الغني القدو ويتناوب مع               

التراويح في شهر رمضان المبارك كان مقيمـا        الشيخ عبد الوهاب في امامة صالة       
في التكية رجل منقطع عن الناس متزهد يدعى المال طه على ايـام الـشيخ محمـد     
نوري يقوم بأدارة التكية ورقية طالبي الشفاء بالرقية بااليات القرانية الكريمة وبقـي        

لـصائغ  في التكية حتى وفاته قبل عشرة سنوات واعقبه السيد الحاج محيي الـدين ا             
وبوفاة مؤسسها المذكور سـنة     . )٣٤(قيما على التكية اال انه ال يملك االجازة بالرقية        

 )٣٥(م اخذ المشيخة واالرشاد فيما بعد اوالده الشيخ محمد علـي          ١٩٠٨/ هـ١٣٢٦
 والشيخ محمد نوري الفخري، وفي التكيـة كانـت تـصلى        )٣٦(والشيخ محمد طاهر  

لوعظ وارشاد المريدين وقد الغيت حلقـات       الصلوات الخمس وتعقد حلقات الذكر وا     
الذكر بعد وفاة الشيخ محمد طاهر واستالم الشيخ محمـد نـوري للتكيـة وابـدلها                
بمجالس الذكر الحالية التي ما زالت باقية لحـد االن وتمـارس فـي التكيـة اداب                 
وطقوس اثناء مجالس الذكر ويؤم التكية الرجال من شرائح المجتمع كافة ومنهم من             



  
)٤٥(

– 

ث مراجعة التكية ابا عن جد ويشعر الناظر اليهم وكانهم عائلة واحدة تقام فـي               توار
التكية العديد من الصلوات كصالة القيام والتراويح في شهر رمضان المبارك كمـا             

  .وتقام الصلوات واالذكار في الليالي كيلة القدر والنصف من شعبان وغيرها
 بعد وفاة والـده سـنة    )٣٧(لفخريان مشيخة التكية الت الى الشيخ عبد الوهاب ا        

م وان بناء التكية مشيدة على انقاض بناء في محلة جامع جمشيد من محالت              ١٩٦٣
 بن عبد اهللا بك     )٣٨(مدينة الموصل والواقفة هي مريم خاتون بنت احمد بك االي بكي          

وقد اوقفتها الى عبد اهللا افندي ويحيى افندي بن محمد بن سليم بك الفخـري ولمـا                 
حيى افندي المذكور في الوقفية بدون عقب فقد انحصر الوقف في ابناء عبـد          توفي ي 

  .)٣٩(اهللا افندي صاحب التكية
  : )٤٠()شيخ الشط(تكية الشيخ محمد االفغاني  -٩

يعود انشاء التكية الى الشيخ محمد االفغاني الحسيني والذي قدم الى الموصـل             
التاسع عشر الميالدي وتقع هذا     / في النصف الثاني من القرن الثالث عشر الهجري         

، وتتكون التكيـة    )جامع الشهوان، شيخ الشط حالياً    (التكية في فناء المدرسة الكمالية      
من ايوان فيه غرفتان فضالً عن غرفة كبيرة القامة حلقات الذكر وبئر للمـاء وقـد    

م في فناء التكية وكذلك ابنه احمد مـن   ١٨٩٩/ هـ١٣١٧دفن الشيخ بعد وفاته عام      
م على يد محافظ نينـوى الفريـق   ٢٠٠٠/ هـ١٤٢٠فه وقد اعيد بناء التكية سنة   خل

وقد اوقفت على هذه التكية اوقاف عديدة لـم         . الركن محمد عبد القادر عبد الرحمن     
  .)٤١(يتضح ماهيتها او مقدارها

   :)٤٢(تكية ابراهيم الرومي الشاذلية -١٠
الوحيـدة والفريـدة فـي      وتقع هذه التكية في محلة باب البيض، وهي التكيـة           

وال تـزال هـذه     .  قليلة المريدين في العراق    )٤٣(الموصل علماً بان الطريقة الشاذلية    
التكية قائمة الى حد االن، ووقف على هذه التكية اوقاف كثيرة لم يتبين ماهيتهـا او                

  .)٤٤(مقدارها



  
)٤٦(

– 

   :)٤٥(تكية الشيخ سليمان العباسي -١١
قد اتخذ تكية له في جامع جمشيد محلة يشير الديوه جي الى ان هذا الشيخ 

المكاوي يقيم فيها حلقات الذكر واالرشاد وان هذه التكية قد توقفت عن العمل بعد 
  .)٤٦(وفاة صاحبها

   ..الخالصة
يتبين مما تقدم ان للتكايا دوراً بارزاً في تماس الناس وتعاونهم مـع بعـضهم         

هم الـى التقـوى وطاعـة اهللا        البعض، كما لعبت دوراً في تهذيب المريدين وارشاد       
 فضالً عن ذلك فقد كان للتكايـا دور دينـي         ) صلى اهللا عليه وسلم   (والرسول محمد   

وقد اسـتمر دورهـا خـالل    . وثقافي واجتماعي وتعليمي خالل فترة العهد العثماني 
الفترات الالحقة وكما وجدنا في فترة اوائل القرن العشرين وتبين الدور الديني مـن              
خالل الوعظ واالرشاد والدور الثقافي من خـالل المنـاظرات الثقافيـة واالدبيـة              

ليمي من خالل نـشر التعلـيم وامـا الـدور           والقصائد الشعرية الدينية والدور التع    
االجتماعي فيتبين من خالل عمل التكية في نشر المحبة والفضائل الحسنة والتماسك            

  .والتالحم بين الناس
   :الهوامش

  

 .النقشبندية، القادرية، الشاذلية، الرفاعية -١

، ص  )١٩٨٦بيـروت،   (وهي المعاهد المبنية والموقوفة للفقراء، المنجد في اللغة واالعالم،           -٢
٢٤٥. 

مقابلة شخصية للباحثة مع الشيخ محمد امين شريف الفيضي نقالً عن والده المهنـة معـاون                 -٣
، مقابلـة شخـصية   ٢١/٦/٢٠٠٤ بتاريخ ١٩٣٨قضائي وحاصل على االجازة العلمية مواليد     

غـداد  للباحثة مع السيد محمد توفيق نعمان الفخري الشهادة بكالوريوس ادارة عامة جامعـة ب             
 . ١/٨/٢٠٠٦ بتاريخ ١٩٤٤ مواليد ١٩٦٥ – ١٩٦٤

  .٢٣٠، ص )١٩٦٣بغداد، (سعيد الديوه جي، جوامع الموصل في مختلف العصور،  - ٤



  
)٤٧(

– 

حميد محمد حسن الدراجي، الربط والتكايا البغدادية في الفترة العثمانية، اطروحة دكتوراه غير             -٥
  .١٨٩، ص١٩٩٦منشورة، كلية االداب، جامعة بغداد، 

  .١٨٦هـ، بغداد شابندر مطبعة سنده طبع او لنمشدر، ص١٣٢٩لنامة والية بغداد لسنة سا -٦
محفوظـة فـي    ) ت.د(ادارية  ) ٧١(مديرية اوقاف نينوى، اضبارة تكية محمد الهندي، الرقم          -٧

سجالت، مخطوطة االوقاف؛ نيقوال سيوفي، مجموع الكتابات المحـررة فـي ابنيـة مدينـة               
 .٥٨، ص )١٩٥٦بغداد، (شرها سعيد الديوه جي، الموصل، عني بتحقيقها ون

في الموصل، بحث غير منـشور فـي مكتبـة          رعد برهاوي، المؤسسات الدينية االسالمية       - ٨
 .٢٢االوقاف العامة، ص 

ـ ١٣٣٧ – ١٢٤٩منهل اسماعيل حسين العلي بك، تاريخ الخدمات الوقفية في الموصل            - ٩ /  ه
جامعة بغـداد،   (ية التربية ابن رشد،     م، اطروحة دكتوراه غير منشورة، كل     ١٩١٨ – ١٨٣٤
 .٢٢٨، ص)٢٠٠٦

 في  ١٨٢١/ هـ١٢٣٧تضاربت االراء في مولد حسن الحبار فالعباس يورد والدته الى سنة            -١٠
 وهو شيخ زاهـد ورع وتقـي        ١٨١٧/ هـ١٢٣٣حين يشير قصي حسين ال فرح الى سنة         

 الركزلـي الموصـلي   ابو عبد اهللا الحسن بن اسماعيل بن عبـد اهللا        ) صالح الدين (يلقب بـ   
النقشبندي الرفاعي البدوي القادري، يعود اصلهم الى سادة اليمن وله العديد مـن المؤلفـات               
والتصانيف والشروح، فاقت على الخمسين مؤلفا تلقى العلم على العديد من علماء ومـشايخ               
عصره منه الشيخ رجب الجبوري وشهاب احمد خياط زادة، وابو محمد يونس افندي خطيب              

للمزيد من التفاصيل ينظر قصي حسين ال فرج، تراجم قراء القراءات القرانيـة فـي                زادة،
  .١٣٢ – ١٣٠، ص٢٠٠٤الموصل، الموصل 

محفوظـة فـي    ) ت.د(اداريـة،   ) ٧١(مديرية اوقاف نينوى، اضبارة تكية حسن حبار رقم         -١١
ـ ١٢٩٦سجالت االوقاف مخطوطة؛ محمد عمر بك العباسي، االمام محمد الرضواني            / هـ

م وموجز لترجمة شيخه البريفكاني ولمحات عن اسر الموصل العلمية والدينية وابرز            ١٣٥٧
 .٢٢١، ص)١٩٨٢الموصل، (االعيان، 

 .٢٢٦العلي بك، المصدر السابق، ص -١٢
هو الشيخ عبد الواحد زين العابدين كانت تكيته عامرة في داره في محلة             : الشيخ عبد الواحد    -١٣

شفى على يده كثير من المجانين؛ ينظر محفـوظ محمـد           ) ر(بر اولياء   المكاوي وهو من اكا   
 .٣١٢، ص ...عمر بك العباسي، االمام الرضواني 



  
)٤٨(

– 

 .٢٢٧العلي بك، المصدر نفسه، ص -١٤

هو الشيخ عبد اهللا افندي الفيضي بن الشيخ مصطفى بن جرجيس بن عبد القادر بن عثمـان                 -١٥
م كمـا نظمـه     ١٨٢١/ هـ١٢٣٧الموصل سنة   بن محمود الخضري الطائي الحنفي، ولد في        

 :والده بقوله 

ــي غا  ــزت ف ــد ف ــصطفى ق ــا م ــفي ــىي   ة المن
  

ــرقت  ــد اش ــدباء ق ــه الح ــدر ب   بب
  

ــاً     ــب مؤرخ ــرب فاكت ــك الك ــد زال عن   وق
  

  بميالد عبـد اهللا اصـبحت مـسروراً       
  

  .١٤٩ – ١٤٤، صالمصدر السابقال فرج، : وللمزيد من التفاصيل عن حياته، ينظر
 .١٤٥ – ١٤٤مصدر نفسه، ص ال فرج، ال -١٦

 .١/٦/٢٠٠٤مقابلة شخصية للباحثة مع الشيخ محمد امين شريف الفيضي بتاريخ  -١٧

تنسب هذه الطريقة الى الشيخ محمد بهاء الدين المعروف بشاهي نقشبندية الذي ولـد فـي                 -١٨
ـ ٧١٧(مدينة بخارى سنة     ) نقـش (، والمراد بكلمة نقشبندية لفظتان احـدهما        ) م ١٣١٧/  ه

ومعنى النقش هو الختم والطبع ومعنى البند القلب فيكون المعنى طبع ذكـر اهللا            ) بند(والثانية  
قلبـاً؛ عروبـة جميـل      .. اهللا و ... اهللا  ... تعالى وختمه في القلب والن اكثرهم امدادهم اهللا         

، اطروحـة دكتـوراه غيـر       ١٩١٨ -١٨٣٤محمود عثمان، الحياة االجتماعية في الموصل       
؛ اكرم عبد الوهـاب، االمـداد       ١٥٢، ص   )٢٠٠٦جامعة الموصل،   (ة االداب،   منشورة، كلي 

الموصـل،  (، ٣شرح منظومة االسناد وفيه تراجم للعلماء االعالم واهم مصادر االسـالم، ج           
 .٣٢، ص )١٩٨٨

 .البستانين يقعان في منطقة الدندان -١٩

لدراسـات الـسياسية    ارشيف رئاسة وزراء استانبول، اوراق سائبة في المعهـد العـالي ل            -٢٠
والدولية، االمر الصادر من الوالي محمد باشا اينجة بيرقدار بـشان الوقفيـة، للمزيـد مـن                 

 – ٣٢٩، ص   )١١(؛ ملحـق رقـم      ١٥٢، ص ...التفاصيل ينظر، عثمان ، الحياة االجتماعية     
٣٣٣. 

لـسيد  ، وضبط اسمه ابو عبد اهللا بـن ا        )حالياً ضمن محافظة االنبار   (اصله من مدينة عانة      -٢١
جرجيس بن السيد عبد الرحمن بن السيد اسعد بن السيد سليمان بن السيد جعفر بن السيد عبد         

، وقد اشتهر بلقب النوري، نسبة     )رضي اهللا عنهما  (اهللا، يتصل نسبه باالمام الحسين بن علي        
الى الطريقة النورية القادرية التي اخذها عن الشيخ نور الـدين البريفكـاني، سـكن مدينـة      

وصل واشتهر بها وحرص على اكتساب العلوم االسالمية في مجال الفقه االسالمي فضالً             الم



  
)٤٩(

– 

عن كونه رجالً صوفياً اذ تلقى علم القراءات القرآنية عن الشيخ عبد اهللا الفيضي، برز فـي                 
مجال التأليف ولعل من ابرز مؤلفاته مختصر تفسير روح البيان، وبستان االخوان ومـورد              

 تحفة السالكين على قصيدة نور الدين، تلخيص التبيان من روح البيـان،             الظمآن في جزئين،  
ـ ١٢٧٧ – ١٢٧٥(اربعة اجزاء، والنسخة التي بخطه كتبها فـي الـسنوات           – ١٨٥٨/ هـ

 .٧٠، ص ...والفوائد اللطيفة من النصائح؛ ينظر عثمان، الحياة االجتماعية) م١٨٦٠

ـ ٥٦١ – ٤٧٠(الني سميت بذلك نسبة الى الشيخ عبد القادر الكي       -٢٢ ، )م١١٦٥ – ١٠٧٧/  هـ
وشهدت هذه الطريقة انتشاراً واسعاً في مدينة الموصل اذ كان ابرز مشايخها ابو عبد الحفيظ               
محي الدين محمد بن الحاج عثمان الرضواني، كما نشطت التكايا القادرية في مجاالت الذكر              

ابراهيم حبيب، وصايا الـشيخ  والوعظ ومنها تكية ال الفخري؛ عثمان، المصدر نفسه؛ جميل        
 .٧، ص )١٩٨٨بغداد، (عبد القادر الكيالني، 

الشيخ نور الدين البريفكاني، هو السيد نور الدين بن الشيخ عبد الجبار بن السيد ابي بكـر،                  -٢٣
ـ ١٢٠٥(ولد في قرية بريفكان القريبة من مدينة دهوك الحالية في عام             ويعـد  ) م١٧٩٠/  ه

 الزهد والتصوف، اذ هجر مالذ الدنيا وجعلها وراء ظهره، وامام تكية            الشيخ البريفكاني امام  
خاصة بوصفها مالذ للذاكرين والمحتاجين، وكان محل اهتمام والة الموصل العثمـانيين، اذ             
ذكر الوزير علي باشا ارسل الى الشيخ البريفكاني بهدية عقار مكونة من خمسة عشر قرية،                

رفضه كان نابعاً من ايمانه ان هذه القـرى ليـست ملكـاً     اال ان الشيخ رفض ذلك ويبدو ان        
 ١٢٦٨(وتوفي الشيخ البريفكاني عام     . للوالي وانما هي ملكاً هللا تبارك وتعالى منحها لساكينها        

، ...ودفن في قرية بريفكان مسقط رأسه؛ ينظر عثمان، الحيـاة االجتماعيـة             ) م١٨٥١/ هـ
دهـوك،  (البريفكاني، فـضالء بهـدينان،      ؛ ينظر الدهوكي، مال محمد سعيد ياسين        ٦٩ص  

  .٦٧، ص )١٩٧٩
، )ت. د(إداريـة،    )٧١(اضبارة تكية الشيخ محمد النـوري، رقـم          مديرية أوقاف نينوى،   -٢٤

؛ عروبة جميل محمـود عثمـان، االهميـة    )مخطوطة(محفوظة في سجالت االوقاف العامة   
واخر العهد الملكي، بحث غيـر      االجتماعية للجامع النوري منذ اواخر العهد العثماني وحتى ا        

 .٧، ص )٢٠٠٦الموصل، (منشور مقدم الى مركز دراسات الموصل، 
بسام إدريس ألجلبي، موسـوعة اعـالم الموصـل،         : ، ينظر ٧عثمان، المصدر نفسه، ص      -٢٥

 .٢٣٨المصدر السابق، ص  ؛ العباسي،٢٠٥، ص ٢، المجلد ،)٢٠٠٤الموصل،(

 .٢٢٨العلي بك، المصدر السابق، ص  -٢٦



  
)٥٠(

– 

  .٢٠٥المصدر السابق، ص  الجلبي،-٢٧
 .١٠٥سيوفي المصدر السابق، ص  ؛٨، ص ...عثمان، االهمية االجتماعية-٢٨

 .٢٣٨ - ٢٣٧المصدر السابق،  العباسي،-٢٩

 .٢٣٨، المصدر نفسه-٣٠

ادارية، محفوظـة فـي   ) ٧١(مديرية اوقاف نينوى، اضبارة تكية الحاج احمد السبعاوي رقم    -٣١
 . ٢١٨، ص السابقالعباسي، المصدر ؛ )مخطوطة(سجالت االوقاف 

العلي بـك، المـصدر الـسابق، ص     : ، ينظر   ٢٢١ – ٢٢٠العباسي، المصدر السابق، ص     -٣٢
٢١٨. 

مقابلة شخصية للباحثة مع السيد محمـد       : ، ينظر   ١٤٩، ص   ...عثمان، االهمية االجتماعية    -٣٣
 .٢٠/٨/٢٠٠٧توفيق نعمان الفخري بتاريخ 

مد البدراني، الحركة الصوفية في العراق ابان القرن التاسـع عـشر دراسـة              احمد فكاك اح  -٣٤
؛ ٦٢، ص   )١٩٩٧جامعة الموصـل،    (تاريخية، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التربية،        

 .٢٢٨العلي بك، المصدر السابق، ص 

ها تعتبر هذه االجازات كتخويل لكل من يأخذها وله صالحية اعطائها لمن يحب، ولها فائـدت              -٣٥
الروحية، واسرارها الخفية، اذ ان تناولها من يد المخول، بمثابة تناولها من يد فخر الكائنات                

، والرقية ماهي اال قراءة بعض االيات والتعاويـذ مـن           )عليه افضل الصالة والسالم   (محمد  
سـورة  " (وننزل من القرآن ما هو شـفاء ورحمـة للمـؤمنين          : "القرآن الكريم، قال تعالى     

علـيكم  (وموضوع الرقية ثابت بالحديث الشريف الصحيح المتفق عليـه  ) ٨٢ االية   االسراء،
 .١٥١ – ٨٩؛ ينظر العباسي، المصدر السابق، ص )بالشفائين القرآن والعسل

ـ ١٣٠١محمد علي هو بن الشيخ عبد اهللا بن محمد بك بن سليم بك الفخري ولد عـام                  -٣٦ / هـ
ريم في الجامع النوري على يد الرجـل الـصالح      م ولما بلغ سن السابعة قرأ القران الك       ١٨٨٣

المال محمد الشهير بابن حاجي شهاب القادري وبعد ان ختم القران شرع بتعلم الكتابة وبعض               
ـ ١٣٤٥المقدمات، درس على يد خاله القاضي احمد الفخري المتوفي سنة        م فـي  ١٩٢٦/ هـ

دو الصائغ درس الخطوط    مدرسته الشهيرة بمدرسة حمو القدو ودرس على المال علي افندي ق          
العربية بانواعها لمدة اربع سنوات ونبغ فيها السيما بخط الثلث والنسخ والتعليق الجميل، وقرأ          

ـ ١٣١٤على والده سيد عبد اهللا الفخري بعض الكتب المعتبرة وفي سنة    م ادخـل  ١٨٩٦/ هـ
ة والرياضـيات   كتب االعدادي بالموصل، وتفوق على اقرانه، ودرس العلوم العقلية والنقلي         مال



  
)٥١(

– 

ـ ١٣١٩والجغرافية والتاريخ، واتقن اللغات التركية والفرنسية والفارسية، وفـي سـنة             / هـ
م حصل على الشهادة العليا من المكتب االعدادي وعين استاذاً للخط فيه، وبعـد وفـاة          ١٩٠١

م انتقلت اليه ادارة التكية والمريدين والى شقيقه محمد طـاهر،           ١٩٠٨/ هـ١٣٢٦والده سنة   
 عين كاتباً في المحكمة الشرعية حيـث جمـع بـين الوظيفـة              ١٩٠٩/ هـ١٣٢٧ي سنة   وف

  :اراً في مختلف العلوم منهاثوالتدريس في المدرسة االعدادية، له العديد من المؤلفات تركت ا

a. تبصره المبتدئين وتذكره المنتهين في القراءات السبع وحاشيته. 

b. شرح الكلية من المجلة الجليلية. 
c. لب في النوادر والنخبمعاهد الط. 

d.                بدائع النخب ومجامع االدب، مقابلة شخصية للباحثة مع السيد محمـد توفيـق نعمـان
 – ١٥٥، ص )٢٠٠٤الموصـل،   (، ال فرج، المصدر الـسابق،       ١/٨/٢٠٠٦الفخري بتاريخ   

١٥٨.  
ـ ١٣٤٦هو محمد طاهر بن السيد عبد اهللا الفخري المتوفي سنة           -٣٧ م درس علـى    ١٩٢٧/ هـ

ومنهم الشيخ احمد افندي الجوادي والشيخ محمد افندي الرضواني وكان مدرساً           علماء عصره   
في عدة مدارس دينية منها مدرسة جامع النبي جرجيس في الموصل واخرها المدرسة الدينية              
الرسمية االسالمية في الجامع النوري الكبير وعين معاون مدير المدرسة كما انه كان مرشداً              

ا وقد اجاز كثيراً من العلماء باجازات علمية متنوعة واجيز الشيخ محمد            في التكية المشار اليه   
طاهر افندي الفخري اجازة عامة لالرشاد بالطريقة القادرية من الشيخ محمد الـشهير بـابن               

التي اخذها من الشيخ محمد افندي قدس اهللا اسراره كما اجازه بذلك شيخه السيد نـور                ) الفيل
ذ الشيخ محمد طاهر الفخري االجازة بالطريقة القادرية مـن الـشيخ       كما اخ . الدين البريفكاني 

عبد اهللا نعمان الذي سبق له وان اخذها من والد الشيخ محمد طاهر الشيخ عبد اهللا افندي بـن        
يخ محمـد بـن الحـاج عثمـان         محمد بك الفخري كما اخذ االجازة بدالئل الخيرات من الش         

، ص  )١٩٨٤الموصـل،   (،  ٢ -١لماء الموصل، ج  احمد محمد المختار، تاريخ ع     الرضواني؛
٧٨.  

هو السيد عبد الوهاب بن محمد نوري بن عبد اهللا بن محمد بن سبيل الفخري الحسيني، شيخ              -٣٨
صلى اهللا عليه   (له محمد   وزاهد وقور، منقطع الى الباري القدير، متمثل بكتاب اهللا وسنة رس          

يد، ادخل في مدارس الموصـل      م في محلة جمش   ١٩٢٩/ هـ١٣٤٨، ولد في الموصل     )وسلم
م وعـين قاضـياً     ١٩٥٣/ هـ١٣٧٣وتخرج فيها، دخل كلية الحقوق بغداد وتخرج فيها سنة          



  
)٥٢(

– 

 اكمـل دراسـته الفقهيـة       .١٩٩٤ لغايـة    ١٩٧١شرعياً في محكمة االحوال الشخصية عام       
ودراساته القرانية على الشيخ الفاضل صالح افندي الجوادي ومنحه اجازة القـراءات علـى              

ـ ١٣٨٧ االمام حفص ثم اقراه القراءات السبع واجازه فيها سـنة   مذهب  كمـا  ،م١٩٦٧/ هـ
اجازه في علوم الحديث والصحاح السنة ثم اجازه باجازة المصافحة على يد الـشيخ محمـد                
افندي الرضواني، كما انه المشرف والمرشد والقائم بخدمة التكية المباركة وتوجيه المريـدين     

، وقد قرأ جميع كتب مكتبتـه ومكتبـة         )مجالس الوعظ واالرشاد  (م  وتربيتهم وادارة مجالسه  
ولخص اكثر من خمسة عشرة كتاباً ومرجعاً من مراجع وكتب الحـديث      ) مكتبة التكية (والده  

 وتدريـسيها  والفقه والتاريخ والسير واالرشاد واالخالق والوعظ وقد وفقه اهللا تعالى لقراءاتها      
رون معه كل يوم بعد صالة المغرب والى ما بعده صـالة  الذين يحض  الخوانه جماعة التكية،  

العشاء ساعتين تقريباً والشيخ عبد الوهاب يقيم صالة الجماعة في التكية المباركة في بعـض             
أيام الجمع وال زالت التكية قائمة حتى وقتنا الحاضر، وتحتوي التكية على مئات من الكتـب                

، مقابلـة   ١٤٩ة، عثمان، المصدر الـسابق، ص     المخطوطة والمطبوعة في كافة العلوم الديني     
مقابلـة   ،٢٠٠٧  /٢٠/٨شخصية للباحثة مع السيد محمد توفيق لقمـان الفخـري بتـاريخ             

شخصية للباحثة مع السيد محمد توفيق نعمان الفخري؛ مديرية أوقاف نينوى، اضبارة تكيـة              
 .٢٠٠٧). طوطةمخ(أدارية، محفوظة في سجالت األوقاف ) ٧١(الشيخ محمد االفغاني رقم 

هو ضابط في القوات اإلقطاعية شغل منصب قائد الضبط، وظيفته تابعة لتعليمات األنظمـة              -٣٩
ملتون جـب وهارولـد بـون، المجتمـع         هاالخاصة بإدارة الضبطية التي أصدرتها الدولة؛       

؛ ٢١١، ص   )١٩٧١مـصر،   (،  ١اإلسالمي والغرب، ترجمة احمد عبد الرحيم مصطفى، ج       
  .٧٤، ص )١٩٨٣بيروت، (ب، تاريخ صيدا االجتماعي، طالل ماجد المجذو

 – ١٨٧أل فرج، المصدر الـسابق، ص       : ، ينظر   ١٤٩، ص   ...عثمان، الحياة االجتماعية    -٤٠
١٨٨. 

توجد روايتان لتلقيبه بشيخ الشط األولى تتمثل في قطعـه للمـاء مـشياً              : لقب بشيخ الشط    -٤١
وقد أفدت من هذه المعلومات شفاهاً مـن        والثانية تنص على انه صلى ركعتين بجانب الشط،         

الشيخ الدكتور رائد سالم شريف الطائي بعدما استقصائي كل الجهود من اجل توثيـق هـاتين     
الروايتين؛ مقابلة شخصية للباحثة مع الدكتور رائد سالم شريف الطـائي، الدرجـة العلميـة،        

 .٢٠٠٨ / ٣/ ١٩اريخ مدرس في قسم القرآن الكريم في كلية التربية، جامعة الموصل بت



  
)٥٣(

– 

كان الشيخ صاحب صالح ظاهر، وطريقته الشاذلية المنسوبة الى السيد ابي الحسن الشاذلي،             -٤٢
العباسـي،  : ينظـر   .  أعقابهم اآلن وله تكية في محلة باب البيض فوق السور، يقوم بإدارتها         

 .٢٩١المصدر السابق، ص 

 .٢٢٩العلي بك، المصدر السابق، ص -٤٣

أدارية، محفوظة فـي    ) ٧١(ف نينوى، اضبارة تكية الشيخ إبراهيم الرومي رقم         مديرية أوقا -٤٤
؛ العلي بـك،    ٢٣١ – ٢٣٠؛ الديوه جي، المصدر السابق، ص       )مخطوطة(سجالت األوقاف   

 .٢٢٧المصدر السابق، ص 
هو المال سليمان بن المال يحيى بن المال صالح العباسي، ويعد من الزهاد والمتصوفة للمزيد               -٤٥

 .٢٢٢، ص ...الديوه جي، جوامع الموصل : لتفاصيل، ينظر من ا

 .٢٣، المصدر السابق، ص يهاوبر ؛ ٢٢٢الديوه جي ، المصدر نفسه ، ص  -٤٦

 
 


