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يهدف البحث إلى إظهار مكانة ومنزلة المرأة الموصلية وأهميتها لدى سكان الموصل 
بوصفها ركيزة أساسية للمجتمع الموصلي ويسلط البحث الضوء على مساهمة المرأة الموصلية 

فية ودورها البارز في الحقل اإلنساني حيث شاركت العديد وإبداعاتها في المشاريع الخيرية الوق
من نساء الموصل الفاضالت في إقامة العديد من المشاريع الخيرية الوقفية من مساجد وجوامع 

. ومدراس دينية ومكتبات ومساكن ودور لأليتام ومقاهي وحمامات وقيصريات وخانات وغيرها
وقد حاول البحث الوقوف .  شاخصة إلى يومنا هذاوبرز ذلك جليا في العهد العثماني وشواهده

 . على جل هذه األعمال
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Abstract  

The research aims at highlighting the status and the importance of 
the woman with regard to the people of Mosuli, for she is an essential pillar 
in the Mosuli society. The study sheds light on the contribution of the 
Mosuli woman and her creativity in the philanthropic projects of 
endowment and her prominent role in the human field. Many of the noble 
Mosuli women have taken part in establishing a lot of philanthropic projects 
in relation of endowment such as mosques, religious schools, libraries, 
houses, orphanages, public baths, inns and others. This was manifest in the 
Ottoman era and continuous until now.  

 
يحتل التراث الموصلي واستحضار عناصره المؤثره في مسيرة االمة الثقافية والفكرية 

  .والدينية واالجتماعية مكانة متميزة في العملية الرائدة لنهضة االمة المعاصرة
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ظاهرة وهي مساهمة المراة الموصلية في لقد اتسم نشاط الموصل في الحقل االنساني ب
المشاريع الخيرية الوقفية فالمجتمع الموصلي اعطى للمراة حرية اكبر في التعبير عن ذاتها 
وشخصيتها فكانت اكثر قدرة على الحركة تتعلم وتتفقه في الدين وتدرس االدب والنظم والشعر 

من قبل أزواجهن واخريات قد اثرنا وتشارك في الحياة العامة، اذ كن يلقين الدعم والتشجيع 
االعتماد على انفسهن في االعمال الخيرية الوقفية بدافع الوازع الديني لكسب االجر والثواب 

  .ومرضاة اهللا عز وجل والدافع االجتماعي حرصاً على ذريتهم
وقد استطاعت المراة الموصلية ان تؤدي دورها الرائد وحرصت طيلة حياتها على 

يتها بشؤون الوقف وتوسيع مجاالته بما ينسجم مع التطور االجتماعي الذي شهدته رعايتها وعنا
الموصل، وقد شهدت المراة الموصلية في الفترات االخيرة عزوفاً واعراضاً في كافة المجاالت 
الوقفية واصبح كثير من امالكها عرضه للخراب والضياع واالستحواذ مما افقد دور المراة في 

  .الدينية والتعليمية واالجتماعيةتقديم الخدمات 
ان ايمان المراة الموصلية بحاجة اخيها الرجل وايمانها بثواب االخرة الذي يبعث في 
نفسها الرضا واالطمئنان، ويقدم بعض ما افاض اهللا به من نعمة ويؤكد الوقف على تواصل 

ينة على هذا التشريع الروح االنسانية في ضمير المراة الموصلية المسلمة ويدفعها ان تبقى ام
  .الرائد في خدمة االنسانية
 

تعد المرأة الموصلية احدى الصفحات الناصعة في سجل الحضارة العربية االسالمية، 
وتعد المرأة من الموضوعات الحضارية التي لم تنل حتى اآلن االهتمام الالئق بها، وال يزال ما 

جال محدوداً ومقتصراً على دراسة الجوانب الشخصية اكثر من دراسة قدمه الباحثون في هذا الم
  .المؤسسات التي انشئت في ظلها

والوقف من أنواع الصدقات التي حث الشارع على فعلها وندب للقيام بها تقرباً الى اهللا 
سالم وقد بدأ نظام الوقف في االيام االولى لال. )١(سبحانه وتعالى باالنفاق في وجوه البر والخير

 لصالح المسلمين فأوقف مدينة الخليل )٢(على اقامة الوقفيات) صلى اهللا عليه وسلم(فشجع الرسول 
  . وهناك اراء أبعد من وقف الداري)٣(وما حولها على الصحابي تميم الداري االنصاري وذريته

 )٤(كانت االوقاف تدار في باديء األمر من قبل الواقفين او ممن ينصبونه الدارتها
 دون اشراف او تدخل الدولة، اال أن كثرة االوقاف وتطور الحياة في المجتمعات )٥(النظر عليهاو

  .)٦()االوقاف(االسالمية استدعى قيام مؤسسة تتولى مسؤولية االشراف المباشر على االحباس 
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لقد أنشأ المسلمون في العصر األموي اول ديوان اوكلت اليه مهمة االشراف على 
القاضي توبة بن نمر بن حوقل الحضرمي أول قاضي في زمن هشام بن عبد الملك االوقاف فكان 

ما أرى موضع هذه الصدقات اال الى (الذي نقل عنه قوله ) م٧٤٣-٧٢٤/ه ١١٢٥ -١١٠٥(عام
 وفي عهد هذا القاضي )٧(الفقراء والمساكين فأرى اضع يدي عليها حفظاً لها من الثواء والتوارث

 حيث بدأ وألول مرة بتسجيل )٨(قل عن بقية الدواوين بأشراف القاضيصار االحباس ديوان مست
 ويعد هذا الديوان أول تنظيم )٩(األحباس في سجل خاص لكي يحمي مصالح المستحقين فيها

  .)١٠(لألوقاف في العالم األسالمي
أما في العصر العباسي فقد حظيت األوقاف باالهتمام الالئق بها فأقبل المسلمون عليها 

د عدد الوقفيات من المباني والجوامع والكتب والمخطوطات والمدارس والقرى واالراضي وزا
الزراعية والخانات والقيصريات وغيرها وتعددت مجاالت، االستفادة منها واالنفاق عليها، وقد 

 يعاونه )١١()صدر الوقوف(أنيطت مهمة االشراف على األوقاف في هذا العصر الى رئيس يسمى 
 اعوانه وكان على الشخص الذي يعهد له القاضي باالشراف على أموال األوقاف في ذلك بعض

قسم (وادارتها والصرف عليها أن يقدم حسابه في نهاية كل سنة، فاذا أقر القاضي صحة الحساب 
  .)١٢()في سبله وعلى اهل الوقف

 أقبال ولما تولى العثمانيون مقاليد السلطة في معظم البالد العربية أتسع في زمانهم
 ادارية تعنى في االشراف )١٣(السالطين ووالة األمور وغيرهم على الوقف وصارت له تشكيالت

 متعددة لتنظيم شؤونه من جميع النواحي بهدف تنظيم أعمال )١٤(عليه وصدرت قوانين وأنظمة
  .)١٥(الوقوف

س وان كان غرض الوقف األول هو الصدقة واالحسان الى الفقراء والمعوزين من النا
فإن أغراضه أتسعت مع أتساع رقعة الدولة األسالمية وتطور المجتمع االسالمي وتوسعت أهدافه 

  .)١٦(تبعاً لتنوع أوجه الحضارة التي بدأ العرب المسلمون يدرسون أسسها لبنة بعد لبنة
وقد كان الوازع الديني هو الذي دفع الخلفاء والسالطين والمقتدرين من الرجال والنساء 

ء دور العبادة ودور العلم المختلفة التي شيدت لخير الناس ونفعهم مثل المساجد والجوامع الى بنا
والمراقد والتكايا والمدارس واالراضي والبساتين والقرى والخانات والدور وغيرها، وكان هذا 

 من الصرف على )١٧(الوازع نفسه سبباً في اتباع حبس العقارات واالراضي حتى ينتفعوا بغلتها
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انة تلك العمائر وعلى معاش من يقوم على خدمتها وصيانتها مما كان له اكبر األثر في صي
  .الحفاظ بعدد كبير من اثارها

وأغراض الوقف في األسالم ليست قاصرة على الفقراء وحدهم أو دور العبادة بل تعدى 
لعلم ومعاهد ذلك الى أهداف علمية وثقافية واجتماعية واغراض خيرية شاملة حيث تناولت دور ا

الدراسة فكانت للوقف جامعات علمية ومؤسسات اشرقت انوارها على األرض وحملت راية 
االسالم الى الناس ومن الوقوف نشطت في البالد االسالمية حركة علمية منقطعة النظير وفرت 

فضل في  والى مؤسسة االوقاف يعود ال)١٨(للمسلمين نتاجاً علمياً ضخماً وتراثاً اسالمياً مزدهراً
  .ظهور تلك االجيال من اهل العلم والثقافة على طول تاريخنا المجيد

ولعل تطور المجتمع االسالمي وتشعب مؤسساته االجتماعية والعلمية والثقافية وميل 
الناس وأصحاب االمالك والموسرين من الرجال والنساء منهم الى المساهمة في شد أزر بعض 

 السلطة القائمة تقرباً الى اهللا ونشداناً للخير ومشاركةً في عمل هذه المؤسسات جنباً الى جنب مع
البر ادى كل ذلك الى انتشار نظام الوقف في العالم االسالمي وتعدد اوجهه وهناك أعيان حبست 
على المساجد والجوامع والمدارس وعلى الذين وهبوا حياتهم للعلم والدين، واعيان حبست على 

 وقفها المسلمون على المستشفيات ورصف الطرقات وتعديلها ولفكاك الخانات، كما هناك اعيان
 )١٩(االسرى والبناء السبيل وللمعاونة على القيام باداء فريضة الحج والعارة الحلي الذهبية

  .والزينة لكل عروس فقيرة حتى تبدو ليلة زفافها الى عريسها في اكمل صورة
يلجأن اليها او تكون اسرهن في بالد ولمن يفضين من الزوجات الالتي ليس لهن أسر 

 حتى ال يتعرضن )٢٠(بعيدة فيؤسس لهن داراً جميع موظفيها من النساء يقدم لهن الطعام والشراب
الخطار المجتمع وعلى رأس هذه الدار مرشدة تعالج اسباب الغضب وتهيأ نفوس الزوجات لعودة 

ق على عمارة الرباطات للمجاهدين وما العالقة الطيبة بينهن وبين أزواجهن ومن االوقاف ما ينف
، ولم تقتصر وقوف المسلمين على ما )٢٢( والمقعدين وتطبيب الحيوان)٢١(يعطى معونة للعميان

 )٢٤(، وهناك اوقاف اطعام الفقير)٢٣(تقدم فحسب بل وقفوا جانباً من أموالهم على الحيوان والطيور
كل منها كل عابر سبيل، وربما كان من في رمضان وحدائق وقفت بجميع اشجارها المثمرة ليأ
 اذ يقول مررت : عن اوقاف األواني)٢٥(اطرف أنواع األوقاف ما ذكره ابن بطوطة في رحلته

يوماً ببعض أزقة الموصل فرأيت بها مملوكاً صغيراً قد سقطت من يده صفحة من الفخار 
 وأحملها معك لصالح يسمونها الصحن فتكسرت وأجمع عليه الناس فقال له البعض أجمع شقفها
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اوقاف األواني فجمعها الصبي وذهب به اليه فأراه اياه فدفع له ما اشترى به مثل ذلك الصحن 
من أحسن األعمال فإن سيد هذا الغالم البد أن يضربه على كسر (وهذا كما يقول ابن بطوطة 

  .)٢٦()الصحن او ينهره فينكسر قلبه ومن اجل ذلك كان هذا الوقف جبراً للقلوب
يرجع الفضل الى نظام األحباس او األوقاف في تشييد المساجد والجوامع والمراقد 
والتكيات والمدارس والمكتبات واالراضي والقرى والخانات واليه ايضاً يعود الفضل في وقف 

  .)٢٧(الكتب والمخطوطات والتحف المختلفة
وامع والمدارس ولم تكن عملية الوقوف مقتصرة على ما كان يوقف من المساجد والج

والمكتبات ودور الكتب والمخطوطات وغيرها، انما كان الواقفون يرصدون لهذه الوقوف ما 
يديمها ويديم الصرف عليها من رواتب ووجوه صرف اخرى كصيانتها وتوفير مستلزمات 
الدراسة فيها، فضالً عن المصروفات االخرى فكانوا يوقفون ايضاً الى جانبها منشأت او بساتين 

و ما شابه لتكون بمثابة مورد مالي دائم الدامة تلك الموقوفات الحيوية، اذ بدون هذه الحبوس ا
  .)٢٨(األخيرة ال يمكن ان تستمر تلك الموقوفات لتؤدي واجبها ووظائفها على الوجه األكمل

ومن المصادر االساسية التي امدتنا بالمعلومات المتعلقة بالوقوف هي حجج الوقفيات 
 وغيرها )٢٩( للباحثين دراسة نافعة ومعلومات قيمة عن تاريخ العمارة العربية االسالميةالتي قدمت

لما تضمنته من أوصاف تفصيلية دقيقة لكثير من تلك العمائر ووحداتها وتفاصيلها حيث تستطيع 
على هدى ما جاء في الوقفيات تحديد كثير من المواضع في داخل المدن االسالمية القديمة سواء 

أما من الناحية اللغوية فأني . قامت فيه العمائر الموقوفة او ما جاورها أو ما كان قريباً منهاما 
أجد في هذه الوقفيات معيناً من المصطلحات الفنية في العمارة والصناعة ال يعلمها اال اهل الخبرة 

خدمة والمختصون والمتمرسون وكان يسبق تلك األوقاف ديباجة طويلة من نصوص معروفة مست
في تلك المناسبات مثل اسماء القضاة والشهود واصحاب الوقفيات والجهات الموقوفة عليها واوجه 
الصرف من حياته ومرتبات الى غير ذلك مما كان يستعملها اسالفنا ونحتاج اليه اليوم في 

  .)٣٠(ابحاثنا
عذر على ولما كانت مؤسسة االوقاف تضطلع بكل هذه المهام الكبيرة والمتشعبة فانه يت

الباحث ان يتناولها كلها في بحث يلم بكل ابعاد هذه المؤسسة الن االوقاف منتشرة في انحاء 
  .مختلفة مع تعدد انواع الوقوف
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ففي المجال الديني التعبدي كان للمرأة الموصلية دور رئيسي وفعال في تنشيط الحركة 
 وخاصةً النساء فيها قد أظهروا ،الدينية الوقفية ومن المعروف أن المسلمين في مدينة الموصل

اهتماماً كبيراً بهذا الجانب ايماناً بدعوة االسالم الى العبادة والتقوى ومن القرآن الكريم آيات تكرم 
  ).هل يستوي الذين يعلمون والذين ال يعلمون(العلماء وتحث المسلمين على التدين اذ قال تعالى 

التي أدتها المرأة الموصلية في خدمة ولدينا شواهد كثيرة تؤكد الخدمات الجليلة 
  .)٣١(الوقف

 الذي )٣٢(ولعل من ابرز مؤسساتنا الدينية الوقفية في مدينة الموصل مسجد العراقدة
 ووقفت عليه )٣٣(م١٧٧٩/هـ١١٩٤اء الجليليين عام أنشأته فتحية خاتون وعائشة خاتون من نس

ة في عقار قرية شاهقلي من قرى مدينة  شاهقلي الواقع)٣٤(مريم خاتون اوقافاً كثيرة منها رحى
يمة خاتون بنت مصطفى عام  الذي أنشأته حل)٣٦( ومسجد العقبة)٣٥(الموصل الجميلة

 الواقعة قرب حمام )٣٨( ووقفت عليه اوقافاً كثيرة منها قهوة خانة األنبار)٣٧(م١٧٦٣/هـ١١٧٧
م خاتون بنت محمد باشا  الذي أنشأته مري)٤٠( وجامع الخاتون)٣٩(العال في محلة حوش الخان

 ووقفت عليه اوقافاً كثيرة )٤١(م١٨٢٥/هـ١٢٤١هللا خاتون بنت عبد اهللا عام الجليلي وأمها هيبة ا
 الذي أنشأته رابعة خاتون )٤٣( وجامع الرابعية)٤٢(منها قيصرية القزازين وحمام اليولي والسراي

اوقافاً كثيرة منها رحى  ووقفت عليه )٤٤(م١٧٦٧/هـ١١٨٠باشا الجليلي عامبنت اسماعيل 
  .)٤٦( الواقعة على نهر الخوصر)٤٥(بايبوخت

وفي المجال العلمي والثقافي كان للمرأة الموصلية دور بارز وفعال في تنشيط الحركة 
العلمية والثقافية ومن المعروف أن نساء الموصل المسلمات قد أظهرن اهتماماً كبيراً بهذا الجانب 

ى التعليم والتزود بالعلم وفي القرآن الكريم أيات تكرم العلماء وتحث ايماناً بدعوة االسالم ال
أقرأ وربك االكرم الذي علم بالقلم علم األنسان ما لم (المسلمين على التعلم اذ يقول سبحانه 

  .)٤٧()يعلم
على طلب العلم حتى جعله فريضة على كل ) صلى اهللا عليه وسلم(كما حث الرسول 

 وقال صلوات )٤٨()طلب العلم فريضة على كل مسلم( الحديث الشريف مسلم ومسلمة اذ جاء في
العلماء ورثة األنبياء لم يورثوا ديناراً أو درهماً وإنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ (اهللا عليه وسلم 

  .)٤٩()بحظ وافر
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وقام المسجد بدور فعال في النشاط العلمي والمعروف أن المساجد كانت في العصر 
ول مراكز التدريس والتعليم فلم تكن دور عبادة فحسب وانما كانت دور علم ايضاً االسالمي األ

 والى جانب المسجد ظهرت المدرسة )٥٠(فيها تقام الصلوات وتعقد حلقات الدراسة والتدريس
والحلقات في العصر العباسي وقد حرص الواقفون على أن يلحقوا بكل مدرسة أو جامع خزانة 

الكتب والمخطوطات وتوفير كل مستلزمات البحث والدرس مما جعل تلك للكتب يوقفون عليها 
المؤسسات تستقطب أهل العلم والمعرفة فكان التالميذ وطلبة العلم يفدون الى المدارس او الحلقات 

  .)٥١(للتزود بالعلوم المختلفة
ولدينا شواهد كثيرة تؤكد الخدمات الجليلة التي أدتها المرأة الموصلية في خدمة 

 على الصعيدين العلمي والثقافي من تأسيس المدارس والمكتبات ووقف الكتب )٥٢(لوقفا
  .)٥٣(والمخطوطات عليها

 التي أنشأتها عائشة خانم )٥٤(ولعل من ابرز مؤسساتنا العلمية الوقفية، المدرسة النعمانية
 عام )٥٦(بة والحقت بها مكت)٥٥(م١٧٩٧/هـ١٢١٢جها نعمان باشا الجليلي عام باالشتراك مع زو

 ووقفت لها أوقافاً )٥٧(مخطوطاً) ٥٥(كتاباً و) ٢٠٠(م حوت على اكثر من ١٧٩٨/هـ١٢١٣
 ونصف حمام )٥٨(عديدة منها ارض البئر الشهيرة ببستان فتاح باشا الواقعة في حاوي الموصل

 )٦١( ومدرسة العراقدة)٦٠( والعديد من الكتب والمخطوطات)٥٩(اليهود الواقعة في محلة الخاتونية
 والحقت بها )٦٢(م١٧٧٩/هـ١١٩٤نساء الجليلين عام التي أنشأتها فتحية وعائشة خاتون من 

 ووقفت لها أوقافاً في نفس العام )٦٤(مخطوطاً) ٩( كتاباً و٢٦٤ حوت على اكثر من )٦٣(مكتبة
 الواقعة في سوق الكبير والعديد من الكتب )٦٥(كثيرة منها حصتها من قيصرية البابوجية

 التي بنتها فردوس خانم بنت يحيى أغا ابن )٦٧( والمدرسة الحسينية)٦٦(طوطات وغيرهاوالمخ
 الذي تولى )٦٨(م١٨١٦/هـ١٢٣٢لحاج حسين باشا الجليلي عام مصطفى زوجة حسين بك بن ا

 في نفس العام )٦٩(م وتوفي في العام نفسه والحقت بها مكتبة١٨١٧/هـ١٢٣٣منصب الوالية عام 
مطبوعاً جلبت ) ٣٠٠(مخطوطاً و) ٣١٧(مطبوعات نادرة قدر عددها حوت على مخطوطات و

 الواقعة )٧١( ووقفت لها اوقافاً عديدة منها حصتها من قيصرية علي افف)٧٠(جميعها من استنبول
 التي )٧٣( ومدرسة الحجيات)٧٢(في ميدان باب الجسر والعديد من الكتب والمخطوطات وغيرها

اعيل الجليلي  بنتي عبد الفتاح باشا بن اسم)٧٤(لحاجة فتحية خاتونأنشأتها الحاجة عادلة خاتون وا



  
)٨٦(

– 

مخطوطاً ) ٣٤٤( في نفس العام حوت على )٧٦( والحقت بها مكتبة)٧٥(م١٨١٤/هـ١٢٣٠عام 
  .)٧٧(كتاباً) ٨٢(و

ووقفتا لها اوقافاً كثيرة منها حصتهما من حمام باب البيض الواقعة في محلة باب البيض 
اخل والخارج الواقع في محلة باب البيض والعديد من الكتب والمخطوطات وبيتهما السكني الد

 وأقتفت المرأة الموصلية أثر الرجل في اشتراط التدريس على علوم معينة ايضاً مما )٧٨(وغيرها
يدل على دقة نظرتها في ذلك العصر ومعرفتها بما يمكن أن يفيد المجتمع من علوم وتخصصات 

اتون بنت احمد باشا الجليلي على المدرسة في الجامع النوري الكبير معينة فقد وقفت عائشة خ
بالموصل مخطوطات نادرة وفي اختصاصات علمية دقيقة تبحث في علوم شتى والمخطوطات 

  .)٧٩(محفوظة اآلن في مكتبة اوقاف الموصل
وورد الينا ما يعبر حرص الواقفين على المحافظة على التراث العلمي والثقافي عندما 

ستخدموا ختماً خاصاً بالواقفة يمنع ان تمتد اليه يد عابثة تحوزه الى نفسها وقد كانت في نفوس ا
الناس رهبة لكل أنواع الوقفيات فال يتجرأ انسان وال تسول له نفسه أن يمد يده بسوء الى أي نوع 

ئاً يعود الى من أنواع الوقف حتى أن المعتقد السائد بين الطبقات الشعبية أن احتوى بين ماله شي
  .)٨٠(وقف كأنما يحكم على ما له بالحرام واألثم

على الرغم من الوازع الديني فقد جرت محاوالت اال انها قليلة للعبث بالكتب 
  .)٨١(١٩١٨والمخطوطات الموقوفة في الموصل وخاصةً اثناء األحتالل البريطاني للموصل عام 

 الحقل األنساني واألجتماعي الوقفي من ونلمس للمرأة الموصلية دوراً مهماً وبارزاً في
اعمال البناء والتشييد فقد ساهمت اكثر من سيدة موصلية فاضلة في المشاريع الخيرية كما رأينا 
مساهمتهن في مثل ذلك في ميدان وقف الكتب والمخطوطات وامداد المدارس بلوازمها 

ي بنت عبد القادر جلبي الشبخون واحتياجاتها فمن أعمال السيدة فاطمة خاتون بنت عبد اهللا جلب
انها شيدت العديد من الدور السكنية ووقفتها على الفقراء والمساكين مثل الدار الواقعة في محلة 

  .)٨٢(باب السراي والدار الواقعة في محلة شيخ ابو العال
ومن السيدات الموصليات العامالت للخير السيدة محبوبة خاتون والدة يحيى باشا الجليلي 

 والسيدة مريم خاتون بنت )٨٤( ووقفتها على الفقراء والمساكين والذرية)٨٣(ث شيدت حمام القلعةحي
 ووقفتها على )٨٥(محمد باشا الجليلي وأمها هبة خاتون بنت عبد اهللا حيث شيدت حمام المنقوشة



  
)٨٧(

– 

 حمام  والسيدة فتحية بنت الحاج عبد الفتاح باشا حيث شيدت)٨٦(الفقراء والمساكين وعلى الذرية
  .)٨٨( ووقفته على الفقراء والمساكين)٨٧(باب البيض

وهناك سيدات اخر تضاهيهن في اعمالهن الخيرية فالسيدة سمية بنت علي ساهمت 
 والسيدة فتحية خاتون بنت عبيد أغا )٩٠( ووقفتها على الخيرات)٨٩(بتشييد قهوة خانة العطارين

 )٩٣(وقهوة شيخ عبد اهللا المكي )٩٢(باب الجديد وقهوة خانة )٩١(ساهمت بتشييد قهوة خانة األمام
 والسيدة منيه خاتون بنت الحاج )٩٤(عليه الرحمة والرضوان ووقفتها على الفقراء والمساكين

 )٩٦( وقهوة خانة األنبار)٩٥(سليمان أغا الجليلي، حيث ساهمت بتشييد قهوة خانة مسجد العقبة
  .)٩٧(ووقفتهما على الفقراء والمساكين وعلى الذرية

ووقفت خديجة خاتون بنت الحاج صادق أغا بستانيها الشهيرتين ببستان علي أفندي في 
  .)٩٨(ارض القسيل وبستان ابن السبع على الخيرات

ووقفت فردوس بنت يحيى أغا الجليلي بستانها الشهيرة ببستان الحسينية في قرية 
  .)١٠٠( على الفقراء والمساكين)٩٩(بعشيقة

 على )١٠١( بنت عبد الرحمن أغا ببستانها الشهيرة ببستان الجنينةووقفت ناجية خاتون
  .)١٠٢(الفقراء والمساكين

ويمكن أن نضيف الى قائمة السيدات المحسنات في اتجاههن في وقف القرى 
والرحوات، فالسيدة زينب خاتون بنت السيد درويش جلبي وقفت قريتها الشهيرة بقرية 

  .)١٠٤(اء والمساكين على الخيرات والفقر)١٠٣(ودرنجغ
 على الفقراء )١٠٥(ووقفت السيدة فتحية خاتون بنت عبيد أغا الجليلي رحاة ترجله

 ووقفت )١٠٨( على الفقراء والمساكين)١٠٧( ووقفت السيدة خانم خاتون رحاة قوينجق)١٠٦(والمساكين
 على الخيرات )١٠٩(السيدة عادلة خاتون بنت سليمان افف بن عبد اهللا افف زادة رحاة رأس العين

  .)١١٠(وعلى الفقراء والمساكين
 فوقفت )١١٢( والخانات)١١١(ويمكن أن نضيف السيدات المحسنات في وقف القيصريات

السيدة فردوس خاتون بنت يحيى أغا الجليلي حصتها من قيصرية على أفندي على الفقراء 
بنت عبد اهللا حصتها من  ووقفت مريم خاتون بنت محمد باشا وأمها هيبة خاتون )١١٣(والمساكين

 ووقفت حمره خاتون وكريمتها )١١٥( على الفقراء والمساكين والخيرات)١١٤(قيصرية البزازين



  
)٨٨(

– 

 وكرينتها )١١٧( وقيصرية المطربازية)١١٦(اسمى وعادلة خاتون حصتيهما من قيصرية السراجين
  .)١١٨(اسمى وعادلة خاتون على الفقراء والمساكين

 على الخيرات والفقراء )١١٩( حصتها من قيصرية البابوجيةووقفت رحيمة بنت علي بك
  .)١٢٠(والمساكين

 على الفقراء )١٢١(ووقفت فتحية خاتون بنت سليمان أغا حصتها من خان الشط
 على )١٢٣( ووقفت حمرة خاتون بنت الحاج صادق أغا حصتها من خان الصقالين)١٢٢(والمساكين

 )١٢٥( منية بنت الحاج محمد حصتها من خان الحجيات ووقفت)١٢٤(الفقراء والمساكين والخيرات
 ووقفت خديجة خاتون بنت الحاج نعمان حصتها من خان )١٢٦(على الفقراء والمساكين والذرية

 ووقفت كل من حمرة خاتون بنت الحاج )١٢٨( الكبير على الخيرات وعلى الذرية)١٢٧(الكمرك
 على )١٢٩()المقصوص(خان عبيد أغا صادق أغا وكريمتيها اسمى وعادلة خاتون حصتهن من 

  .)١٣٠(الذرية والفقراء والمساكين
ويمكن أن نضيف السيدات المحسنات في وقف دور األيتام واللقطاء والحلي والمالبس 

  .)١٣١(والطعام، فوقفت السيدة حمدية جاسم محمد دارها في حاوي الكنيسة بأسم الميتم األسالمي
 اموالها لشراء الحلي والمالبس واألقمشة على )١٣٢(ووقفت خدوجة بنت محمود أفف

  .)١٣٣(العرسان اليتامى الفقراء
 وفاطمة بنت يحيى وحمرة بنت )١٣٤(ووقفت فاطمة خاتون زوجة احمد باشا الجليلي زاده

 )١٣٨( وعشو بنت قدو)١٣٧( وخديجة بنت الحاج نعمان)١٣٦( ومنتهى خاتون بنت ابراهيم)١٣٥(صادق
 فهذه الجوانب كلها تبين لنا الدور )١٤٠(والهن ألطعام الفقراء والمساكين ام)١٣٩(ونجو بنت خضر

الرائد للمرأة الموصلية من خالل دعمها لمؤسسة األوقاف بشكل عام من خالل العمل الواسع 
والكبير في معطياته الحالية، اذ أن ذلك الحرص في الحفاظ على ما وقفه نساء الموصل مدفوعين 

ن، لما وصلت الينا هذه الكنوز العظيمة التي مكنتنا من الوقوف على روائع بشعور الدين واألحسا
  .التراث الموصلي وما قدمه الفكر الموصلي من إبداع

 
ان وقف المراة الموصلية لم يقتصر على الخدمات التعبدية فقط كما هو الحال في معظم  - ١

  .الحياة االخرىاالقطار العربية االسالمية وانما امتد ليصل الى مفاصل 



  
)٨٩(

– 

نجحت المراة الموصلية في ايجاد جملة كبيرة من الخدمات االجتماعية التي تعمل على  - ٢
تحقيق التضامن االجتماعي بين ابناء المجتمع الموصلي وخفض وتيرة الحقد والكراهية والحسد 

 .بين من يملك ومن ال يملك

 حياة الدولة والمجتمع اذ ان الخدمات الوقفية للمراة الموصلية شكلت جانباً مهماً من - ٣
 .اسهمت الى حد بعيد في انعاش الحياة الدينية والفكرية واالجتماعية في الموصل

ادت المراة الموصلية دوراً مهماً وبارزاً في الحقل االنساني من حيث مساهمتها في  - ٤
د من المشاريع الخيرية الوقفية حيث شاركت العديد من نساء الموصل الفاضالت في اقامة العدي

المشاريع الخيرية من مساجد وجوامع ومدارس دينية ومكتبات ومقاهي وحمامات وقيصريات 
 .وخانات وغيرها، وبرز ذلك جلياً في العهد العثماني االخير وشواهده شاخصة الى يومنا هذا

شهدت اوقاف المراة الموصلية في الفترات االخيرة عزوفاً واعراضاً واصبح كثير من  - ٥
للخراب والضياع واالستحواذ مما افقدها الدور الذي اضطلعت به في تقديم امالكها عرضة 

الخدمات الدينية والعلمية واالجتماعية فكانت عوناً للدولة وساعداً من سواعدها الوقفية في 
 .االعتناء بهذا الجانب
 

منشورات وزارة االوقـاف    محمد عبيد عبد اهللا الكبيسي، احكام الوقف في الشريعة االسالمية،            -١
  .٣٣، ص)م١٩٧٧/ هـ١٣٩٧مطبعة االرشاد، بغداد، (، ١العراقية، ح

ف نتيجة المحاكمة الجارية مفردها وقفية وهي الوثيقة الشرعية المتضمنة لحكم الحاكم للزوم الوق -٢
وبناء على دعوى الواقف باسترداد الموقوف، عبد الرزاق هوبي محمد، التشريعات فـي ادارة   بحضوره

  .٦٦ص) م١٩٨٩/ هـ١٤١٠مطبعة الرشاد، بغداد، (االوقاف، 
اوقاف وامالك المسلمين في فلسطين، تحقيق وتقديم محمد اشرلي ومحمد داؤد التميمـي          : انظر -٣
  .٣٣، ص)م١٩٨٢/هـ١٤٠٢: استانبول(؛ )باستانبولمركز االبحاث والفنون والثقافة االسالمية (
المقصود به المتولي وهو المسؤول عن ادارة الوقف بموجب شرط الواقف ووقـف االحكـام                -٤

الشرعية والقوانين واالنظمة ويشمل ذلك الوصايا التي تخرج مخرج الوقف، محمد، المـصدر الـسابق،               
  .١٨٠ص
 الوقف كالمحاسب ومأمور المخزن وأمثالهما المقصود به الناظر وهو المشرف الذي يحافظ على -٥

الذين عليهم محافظة مال الوقف دون ان يحق لهم أي تصرف كان في الموقوف وال في عالقته لو كـان               
للوقف متولي وناظر فال يجوز المتولي ان يتصرف في الوقف ما لم ياخذ راي الناظر في هذا التصرف                   



  
)٩٠(

– 

ـ ١٣٧١: بغداد(، ١ جعلي حيدر، ترتيب الصنوف في احكام الوقوف،     ؛ محمـد،  ٦٠، ص)م١٩٥٠/  هـ
  .٦٦المصدر السابق، ص

  .٣٨الكبيسي، المصدر السابق، ص -٦
القاهرة، معهد الدراسات العربية (، ١ محمد ابو زهرة، محاضرات في الوقف، ط ،المصدر نفسه  -٧

  .٩، ص)م١٩٥٩/ هـ١٣٩٧: العالمية
 عماد عبـد الـسالم رؤوف،       هو ارفع منصب شرعي في الوالية وراس النظام القضائي فيها،          -٨

  .٢٥٣ص) م١٩٧٥/ هـ١٣٩٥: النجف(، ١٨٣٤ – ١٨٢٦الموصل في العهد العثماني 
  .٣٨الكبيسي، المصدر السابق، ص -٩

  المصدر نفسه، -١٠
وهو منصب قاضي او قاضي قضاة حيث استمر هذا المنصب بعد سيطرة المغول على بغـداد          -١١

الوقفية في العراق وبالد الشام في القـرنين        م، فوزي امين يحيى الطائي، الخدمات       ١٢٥٨/ هـ٦٥٦عام  
جامعة (السادس والسابع الهجريين الثاني عشر والثالث عشر الميالديين، اطروحة دكتوراه، كلية االداب،             

  .٣٤، ص)م١٩٩٧/ هـ١٤١٨: الموصل
  .٦٤، ص)ت:ال: بيروت، دار الكتاب العربي(، ١١الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد، ح -١٢
ائرة ورئيس الكتاب وكاتب المصروفات ومساعديه ومحاسب االوقاف وكاتب تالفت من مدير الد  -١٣

اليومية وناسخاً وكاتباً لكل من الواردات والتحريرات ومسجل االوراق وامينـاً للـصندوق والموظـف               
منهـل اسـماعيل    .المسؤول عن البساتين وتعميرها، فضالً عن مجموعة من التحصيلدارية انه أي الجباة           

، اطروحـة   ) م ١٩١٨-١٨٣٤/ ه ١٣٣٧-١٢٤٩(تاريخ الخدمات الوقفي في الموصـل       حسين العلي بك،  
  .٦٥-٦٤،ص) م٢٠٠٥- ه١٤٢٦:جامعة بغداد(دكتوراه كلية التربية ابن رشد 

راجع مجموع القوانين والتنظيمات العثمانيـة، جمعهـا        : للتفاصيل عن هذه القوانين واالنظمة     -١٤
: بيـروت (، مراجعة خليل خوري، المطبعة االدبية،       )٢(د  ، المجل )الدستور(وعربها نوفل نعمة اهللا نوفل      

  ). م١٨٨٣/ هـ١٣٠١
  .٥، ص)م١٩٦٠/ هـ١٣٨٠: بغداد(، ٢محمد شفيق العاني، احكام االوقاف، ط -١٥
  المصدر نفسه،  -١٦
غلة الوقف او ريعه عبارة عن منافع الوقف ومحصوله كارباح النقود الموقوفة وما عجل واجل        -١٧

قفية والمحصوالت اذا كان الموقوف مزرعة او اشجاراً او بستاناً، حيـدر،           من بدالت ايجار العقارات الو    
  .٥٨، ص١المصدر السابق، ح

  .١٣٨الكبيسي، المصدر السابق، ص -١٨



  
)٩١(

– 

صالح حسين العبيدي، مؤسسة االوقـاف ودورهـا فـي الحفـاظ علـى االثـار االسـالمية            -١٩
ـ ١٤٠٣: بغـداد  (،والمخطوطات، ندوة مؤسسة االوقاف في العالم العربـي االسـالمي           ، )م١٩٨٣/هـ

  ١٨١-١٨٠ص
  المصدر نفسه، -٢٠
بيروت، (وتشمل نقود وخدمات، زكريا بن محمد بن محمود القزويني، اثار البالد واخبار العباد      -٢١

  .١٧٧، ص)١٩٦٠
  .١٦٩-١٦٨الطائي، المصدر السابق، ص -٢٢
  .١٦٧المصدر نفسه، ص -٢٣
و الذي جاز له اخـذ  يقصد بالفقير من ال يملك من المال ما تجب عليه الزكاة وبعبارة اخرى ه             -٢٤

  .الزكاة
، )١٩٣٨: القاهرة(،١صار وعجائب االسفار، ح   مرحلة ابن بطوطة تحفة النظار في غرائب اال        -٢٥
 ومن المالحظ ان عادة وقف القدور للمناسبات العديدة في الفرح والحزن وفي المناسبات الدينيـة                ٦٣ص

ع ان نقف على بعض اخبار طريفـة      االخرى كانت متبعة في الموصل ولم تزل الى االن حتى اننا نستطي           
  .جحاحولها في المرويات الشعبية، لخبر الوارد في اخبار 

  .١٨٢العبيدي، المصدر السابق، ص -٢٦
  .المصدر نفسه، -٢٧
  .المصدر نفسه، -٢٨
للتفاصيل عن تاريخ العمارة العربية االسالمية، راجع احمد قاسم الجمعة، االثار الرخامية فـي               -٢٩

وااليلخاني المجلد االول والثاني، اطروحة دكتوراه، كلية االثار،جامعـة         الموصل خالل العهدين االتابكي     
  ).م١٩٧٥/ هـ١٣٩٤: القاهرة

الهيئة المصرية العامة   (،١، ح )عصر الوالة (فريد شافعي، العمارة العربية في مصر االسالمية         -٣٠
  .٣١٠، ص)١٩٧٠: للتاليف والنشر

  ).ت:ال(مديرية اوقاف نينوى، سجالت الحجج والوقفيات،  -٣١
يقع في محلة حمام المنقوشة قبالة جامع البني جرجيس نسبة الى حمام المنقوشة الذي كان يقـع     -٣٢

ـ هـ، انـشأته، فتح ١١٣ – ١٠٦فيها قصر المنقوش بناه الوالي االموي الحر بن يوسف عام       ة خـاتون  ي
د رجل م وسمي بهذا االسم النه كان يجاور المسج١٧٧٩/هـ١١٩٤وعائشة خاتون من نساء الجليليين عام 

 عركد وله اوالد كثيرون كانوا يصلون في المسجد لذا غلب اسمهم عليه ولم تـزل                –يسمى بالسيد عرقد    
هذه االسرة معلومة ومعروفة بهذا االسم، للتفاصيل عن هذا المسجد، راجع سـعيد الـديوجي، جوامـع                 

  ).م١٩٦٣/ هـ١٣٨٣: بغداد(، ١، ح١٩٥٨الموصل في مختلف العصور حتى عام 



  
)٩٢(

– 

  .٢٧٠، ص)م٢٠٠١/ هـ١٤٢٢: موصل(، ٢يوجي، تاريخ الموصل، حسعيد الد -٣٣
  .أي الطاحونة -٣٤
 ٢١٩ص) م١٩١٠/ هـ١٣٢٩مديرية اوقاف نينوى، وقفية مريم خاتون بنت ابراهيم بك، عام            -٣٥
  .، مسجلة في سجالت المحكمة الشرعية)مخطوطة(، محفوظة في سجالت االوقاف ٢٢٠ –

  .. قائما ليومنا هذال والذي ال يزارب باب الجليليينيقع في محلة العقبة يقابل قهوة السويدية ق -٣٦
مديرية اوقاف نينوى، وقفية حليمة خاتون بنت مصطفى اغا الجليلي زوجة امين باشا الجليلـي           -٣٧

 ٢٧٣م، ص ١٧٩١/ هـ١٢٠٦م؛ ووقفية منية خاتون بنت الحاج سليمان اغا عام          ١٧٦٣/ هـ١١٧٧عام  
  .  سجلة في سجالت المحكمة الشرعيةم) مخطوطة(، محفوظة في سجالت االوقاف ٢٧٤ –

  المصدر نفسه،  -٣٨
مديرية اوقاف نينوى، وقفية حليمة خاتون بنت مصطفى اغا الجليلي زوجة امين باشا الجليلـي           -٣٩

 ٢٧٣م، ص ١٧٩١/ هـ١٢٠٦م؛ ووقفية منية خاتون بنت الحاج سليمان اغا عام          ١٧٦٣/ هـ١١٧٧عام  
  .  ة في سجالت المحكمة الشرعيةمسجل) مخطوطة(، محفوظة في سجالت االوقاف ٢٧٤ –

نسبة الى مريم خاتون ) الخاتونية( عليه اهالي الموصل جامع سميهيقع في محلة حوش الخان وي     -٤٠
  .١٤٠-٢٣٩، ص١بنت محمد الجليلي للتفاصيل عن هذا الجامع، راجع الديوجي، جوامع الموصل، ح

  .٢٣٩، ص١الديوجي، جوامع الموصل، ح -٤١
مريم خاتون بنت محمد باشا وامها هيبة خاتون بنت عبد اهللا، عام            مديرية اوقاف نينوى، وقفية      -٤٢

، مسجلة في سجالت    )مخطوطة(، محفوظة في سجالت االوقاف،      ١٦٥ – ١٦٤م، ص ١٨٢٧/ هـ١٢٤٣
  .المحكمة الشرعية

يقع في محلة الرابعية، وسمي بهذا االسم نسبة الى رابعة خاتون بنت اسماعيل باشا التي بنـت               -٤٣
 في الجامع المذكور، للتفاصيل عن هذا        ودفنت م١٨٠٢/ هـ١٢١٧ رمضان عام    ١٧الجامع وتوفيت في    

  .١٩٨- ١٩٧، ص١الجامع راجع، الديوجي، جوامع الموصل، ح
  .١٩٧، ص١الديوجي، جوامع الموصل، ج -٤٤
ـ ١١٨١مديرية اوقاف نينوى، وقفية رابعة خاتون بنت اسـماعيل باشـا، عـام               -٤٥ م، ١٧٦١/هـ
  .، مسجلة في سجالت المحكمة الشرعية)مخطوطة(وقاف، ، محفوظة في سجالت اال١٦٦ – ١٦٥ص
  .١٦٦المصدر نفسه، ص -٤٦
  .٤ – ١سورة العلق  -٤٧
؛ وكنز العمل، ١٣ – ٨، ص)ت: ال:بيروت(، ١انظر جامع بيان العلم وفضله البن عبد البر، ج -٤٨

  .٩٤، ص)ت: ال(، )حيدر اباد(، ١المتقي الهندي، ج



  
)٩٣(

– 

، )ت: ال:بيـروت (،  )حياء التـراث العربـي    دار ا (،  ١الترغيب والترهيب للمنذري، ج   : انظر -٤٩
  .٩٤ص
  .١٨٣العبيدي، المصدر السابق، ص -٥٠
  .١٨٤المصدر نفسه، ص -٥١
  ).مخطوطة(، )ت:ال(مديرية اوقاف نينوى، سجالت حجج الوقفيات،  -٥٢
سالم عبد الرزاق، فهرست مخطوطات مكتبة االوقاف العامة فـي  : المصدر نفسه، كذلك، انظر  -٥٣

  . اجزاء٨الموصل، 
 جامع النعمانية مقابل سوق الغزل في محلة السرجخانة للتفاصيل عن هذه المدرسة تقع في داخل -٥٤

 وما  ٣٧، ص )م١٩٦٤/ هـ١٣٨٤: موصلال(،راجع، سعيد الديوجي، مدارس الموصل في العهد العثماني       
- ٤٢٢، ص)م١٩٢٧/ هـ١٣٨٦: بغداد(يليها؛ كذلك داؤد الجلبي، مخطوطات الموصل، مطبعة الفرات     

٤٢٣.  
  .٢٢٦- ٢٢٥؛ الجلبي، المصدر السابق، ص٢١٦- ٢١٥مدارس الموصل، صالديوجي،  -٥٥
تقع المكتبة في مدرسة جامع النعمانية في محلة السرجخانة، للتفاصيل عن هذه المكتبة، راجـع          -٥٦

قصي ال فرج، المكتبات الدينية الوقفية، بحث غير منشور قدم الى مديرية االوقـاف والـشؤون الدينيـة       
  .١١-١٢ ص)م٢٠٠٢/ هـ١٤٢٣: موصل(

  المصدر نفسه -٥٧
 ٣١، ص ١٧٨٩/هـ١٢٠٤مديرية اوقاف نينوى وقفية نعمان باشا ورضيعته عائشة خانم، عام            -٥٨
  .، مسجلة في سجالت المحكمة الشرعية)مخطوطة(، محفوظة في سجالت االوقاف، ٣٢ –

  المصدر نفسه، -٥٩
  المصدر نفسه،  -٦٠
رسة راجع الديوه جي، مدارس تقع هذه المدرسة في محلة حمام المنقوشة للتفاصيل عن هذه المد -٦١

  ٨٦- ٨٥؛ كذلك الجلبي، المصدر السابق، ص٢٤الموصل، ص
: موصـل (،  ٢ مكتبة االوقاف العامة في الموصـل، ح       اتسالم عبد الرزاق، فهرست مخطوط     -٦٢

  .١٣١، ص)م١٩٨٢/ هـ١٤٠٢
 تقع المكتبة داخل مدرسة العراقدة بمحلة حمام المنقوشة، للتفاصيل عن هذه المكتبة راجـع، ال            -٦٣

  .٧فرج، المصدر السابق، ص
  .نفسهالمصدر  -٦٤
  .م وتشتهر بالسراجين والخياطين وبائعي االحذية١٧٧٥/ هـ١١٦٩ترجع انشائها الى عام  -٦٥



  
)٩٤(

– 

مديرية اوقاف نينوى، وقفية قاسم آغا بن عثمان اغا على كتب ومدرسة مسجد العراقده، عـام                 -٦٦
ـ       ٢٢٣ – ٢٢٢م، ص ١٩١٣/ هـ١٣٢٢ ـ ١٣٢٩ام  ؛ وقفية مريم خاتون بنت ابراهيم، ع ، )م١٩١١/ هـ

  .، مسجلة في سجالت المحكمة الشرعية)مخطوطة(، محفوظة في سجالت االوقاف، ٢٢٠ – ٢١٩ص
  .تقع هذه المدرسة في محلة الرابعية قريباً من حمام قره علي وتسمى ايضاً مدرسة حسن باشا -٦٧
، رؤوف، المـصدر  ٢٧؛ الديوه جي، مدارس الموصـل، ص    ٢٠الجلبي، المصدر السابق، ص    -٦٨
  .٤١٩ابق، صالس
  .تقع المكتبة في مدرسة الحسنية بمحلة الرابعية -٦٩
  .١٣ال فرج، المصدر السابق، ص -٧٠
يرجع بناؤها الى اوائل القرن الثامن عشر تقع في سوق السراجين تجاور قيصرية سبع ابـواب    -٧١

تضم زقاقين سوقين صغيرين، للتفاصيل عن هـذه القيـصرية،   ومن الجهة الشرقية مباشرة وهي صغيرة     
 – ١٩١٩ زهير علي احمد النحاس تاريخ النشاط التجاري في الموصل بين الحـربين العـالميتين                راجع

  .١٠٧- ١٠٦، ص)م١٩٩٥/ هـ١٤١٦جامعة الموصل، (، اطروحة دكتوراه، كلية االداب ١٩٣٩
ـ ١٢٢٦مديرية اوقاف نينوى، وقفية فردوس خاتون كريمة المرحوم حـسن باشـا عـام           -٧٢ / هـ

، مسجلة فـي سـجالت المحكمـة    )مخطوطة(ظة في سجالت االوقاف،  وما يلي، محفو٥٩م، ص ١٨١٨
  .الشرعية

وهي تجاور مرقد حمام باب البيض وقريبة من جامع الزيواني، ) الحويره(لة القنطرة حتقع في م -٧٣
؛ الـديوه جـي، مـدارس       ٩٨للتفاصيل عن هذه المدرسة، راجع كل من، الجلبي، المصدر السابق، ص          

، ٣لرزاق، فهرست مخطوطات مكتبة االوقاف العامة في الموصل، ح        ؛ سالم عبد ا   ٩٧-٩٦الموصل، ص 
  ..٢-١ص١، ح)م١٩٧٦/ هـ١٣٩٦: بغداد(، ١ط

  .المدفونات جنباً الى جنب داخل غرفة في تلك المدرسة -٧٤
  .٩٨؛ الجلبي، المصدر السابق، ص٩٦الديوجي، مدارس الموصل، ص -٧٥
عن هذه المكتبة راجع، ال فرج،  ، للتفاصيل   )الحويرة(تقع داخل مدرسة الحجيات بمحلة القنطرة      -٧٦

  .٧، ص٣؛ كذلك، عبد الزراق، فهرست محظوظات، ح١٦- ١٥المصدر السابق، ص
، حسن الحبار، الوجازة في شرح الفاظ رسـالة االجـازة،      ٩٦الديوجي، مدارس الموصل، ص    -٧٧

؛ ٣؛ عبد الرزاق فهرست مخطوطـات، ح      ١٧- ١٦؛ ال فرج، المكتبات الدينية، ص     )ت:ال(،  )مخطوط(
  .١٢٠ – ٩٩ الجلبي، المصدر السابق، ص،١٣ص
مديرية اوقاف نينوى، وقفية الحاجة عادلة خاتون والحاجة فتحية خاتون بنتي السيد عبد الفتـاح    -٧٨

، )مخطوطـة (، محفوظة في سجالت االوقاف،      ٢٨٩- ٢٨٨م، ص ١٨٥٠/ هـ١٢٦٧باشا الجليلي، عام    
  .مسجلة في سجالت المحكمة الشرعية



  
)٩٥(

– 

تعليم (ثر المراة في نشأة المؤسسات التعليمية ابان العهود االسالمية، عماد عبد السالم رؤوف، ا   -٧٩
 السنة السادسة، كـانون     –الجماهير، اصدار المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، العدد الرابع عشر           

  .٥٥، ص١٩٧٩الثاني عام 
  .١٨٩العبيدي، المصدر السابق، ص -٨٠
 نظرة عامة، بحـث غيـر       –رتها في محافظة نينوى     ابراهيم خليل احمد، االوقاف الدينية وادا      -٨١

؛ المس بيـل،    ٥- ٤م، ص ٢٠٠٢/ هـ١٤٢٣: موصل/ منشور قدم الى مديرية االوقاف والشؤون الدينية      
  ٣٠٦- ٣٠٥، ص)م١٩٤٩/ هـ١٣٦٩: بيروت(فصول من تاريخ العراق القريب، ترجمة جعفر خياط، 

 جلبي بن عبد القادر جلبي الشحون، عام مديرية اوقاف نينوى، وقفية فاطمة خاتون بنت عبد اهللا -٨٢
، مسجلة في سـجالت  )مخطوطة(، محفوظة في سجالت االوقاف      ٢١٥ – ٢١٤م، ص ١٩٢٥/ هـ١٣٤٤

  .المحكمة الشرعية
  .الذي تقع في محلة الميدان -٨٣
م، ١٨٠٦/هـ١٢٢١مديرية اوقاف نينوى، وقفية محبوبة خاتون والدة يحيى باشا الجليلي، عام             -٨٤

  .، مسجلة في سجالت المحكمة الشرعية)مخطوطة(وقاف، محفوظة في سجالت اال
  .الذي تقع في محلة المنقوشة -٨٥
مديرية اوقاف نينوى، وقفية مريم خاتون بنت محمد باشا الجليلي وامها هيبة خاتون بنت عبـد                -٨٦

، مسجلة في   )مخطوطة(، محفوظة في سجالت االوقاف،      ١٦٤ – ١٦٣م، ص ١٩٢٧/ هـ١٢٤٣اهللا، عام   
  .لشرعيةسجالت المحكمة ا

التي تقع في محلة باب البيض وهذه الحمام مقسومة الى قسمين الحمام االولى للرجال والثانيـة     -٨٧
  .للنساء

مديرية اوقاف نينوى، وقفية فتحية بنت الحاج عبد الفتـاح عبيـد اغـا الجليلـي زادة، عـام                    -٨٨
، مسجلة فـي سـجالت      )مخطوطة(، محفوظة في سجالت االوقاف      ٦٦ – ٦٥م، ص ١٧٨٩/ هـ١٢٠٤

  .المحكمة الشرعية
  .التي تقع في سوق العطارين -٨٩
، محفوظة في   ١٣٠م، ص ١٨٤٦/ هـ١٢٦٣مديرية اوقاف نينوى، وقفية سمية بنت علي، عام          -٩٠

  .، مسجلة في سجالت المحكمة الشرعية)مخطوطة(سجالت االوقاف، 
  . تقع في محلة االمام ابراهيملتيا -٩١
  .التي تقع في محلة باب الجديد -٩٢
  . اهللا المكيالتي تقع في سوق عبد -٩٣



  
)٩٦(

– 

مديرية اوقاف نينوى، وقفية فتحيـة خـاتون بنـت عبيـد اغـا عبـد الجليـل زاده، عـام                      -٩٤
، مسجلة فـي سـجالت      )مخطوطة(، محفوظة في سجالت االوقاف،      ٦٦ – ٦٥م، ص ١٧٨٠/هـ١٢٠٤

  .المحكمة الشرعية
  .التي تقع في محلة السوق الصغير -٩٥
  .التي تقع في محلة حوش الخان -٩٦
ـ ١٢٠٦قفية منيه خاتون بنت الحاج سليمان اغا الجليلـي، عـام          مديرية اوقاف نينوى، و    -٩٧ / هـ

، مسجلة في سـجالت المحكمـة     )مخطوطة(، محفوظة في سجالت االوقاف،      ٢٧٤ – ٢٧٣م، ص ١٧٩١
  .الشرعية

ـ ١٢٣٧مديرية اوقاف نينوى، وقفية خديجة خانم كريمة الوزير حسن باشا الجليلي، عـام    -٩٨ / هـ
، مسجلة فـي سـجالت المحكمـة        )مخطوطة( االوقاف،   ، محفوظة في سجالت   ٨٠ – ٧٩م، ص ١٨٢١

  .الشرعية
 كيلو متراً، ويعتمد سكانها على الزراعة وتربية     ٢٨تقع شمال مدينة الموصل وتبعد عنها زهاء         -٩٩

الدواجن وصناعة الصابون ونسيج الخام الوبري الذي يصنع من القطن سكانها مزيج من اليزيديه يلـيهم                
بيتاً ونفوسها ثالثة االف نسمة، للتفاصيل راجع احمد        ) ٤٠٠٠(وعدد بيوتها   المسيحيين وقلة من المسلمين     
  .١٠٢، ص)١٩٥٣: موصل(، ٢الصوفي، خطط الموصل، ج

ـ ١٢١٥مديرية اوقاف نينوى، وقفية فتحية خاتون بنت يحيى اغا الجليلي، عـام              -١٠٠ م، ١٨٠٠/هـ
  .، مسجلة في سجالت المحكمة الشرعية)مخطوطة(محفوظة في سجالت االوقاف، 

  .التي تقع في قرية الحسينية -١٠١
ـ ١٢٣٨مديرية اوقاف نينوى، وقفية ناجية خاتون بنت عبد الرحمن اغـا، عـام       -١٠٢ م، ١٨٢٢/هـ

  .، مسجلة في سجالت المحكمة الشرعية)مخطوطة(محفوظة في سجالت االوقاف، 
  .التي تقع في علي الهادي -١٠٣
ـ ١٢٣٤ام  مديرية اوقاف نينوى، وقفية زينت خاتون بنت السيد درويش جلبي، ع           -١٠٤ م، ١٨١٨/هـ
  .، مسجلة في سجالت المحكمة الشرعية)مخطوطة(، محفوظة في سجالت االوقاف، ٩٠ – ٨٩ص

  .التي تقع في قرية ترجلة -١٠٥
ـ ١٢٠٤مديرية اوقاف نينوى، وقفية فتحية خاتون بنت عبيد اغا عبد الجليل زاده، عـام                -١٠٦ / هـ

فـي سـجالت المحكمـة      ، مسجلة   )مخطوطة(، محفوظة في سجالت االوقاف،      ٦٦ – ٦٥م، ص ١٧٨٩
  .الشرعية

  .التي تقع في قرية قوينجق -١٠٧



  
)٩٧(

– 

/ هـ١٢٢٣مديرية اوقاف نينوى، وقفية خانم خاتون بنت مصطفى جلبي بن حسن جلبي، عام                -١٠٨
، مسجلة في سـجالت المحكمـة     )مخطوطة(، محفوظة في سجالت االوقاف،      ١٥٤ – ١٥٣م، ص ١٨١٨

  .الشرعية
  .التي تقع في قرية يار مجه -١٠٩
وى، وقفية عادلة خاتون بنت سليمان بن عبـد اهللا بكـر افـف زاده، عـام                 مديرية اوقاف نين   -١١٠

، مسجلة في سجالت    )مخطوطة(، محفوظة في سجالت االوقاف،      ١٢٢ – ١٢١م، ص ١٩٠٥/ هـ١٣٢٣
  .المحكمة الشرعية

مفردها قيصرية وهي عبارة عن سوق مسقف ذا المداخل العديدة وتكون مـن مجموعـة مـن         -١١١
تخللها مجموعة من االسواق على هيئة اروقة بهـا عـدد مـن الحوانيـت                ت Kompletالمباني الواسعة   

والمخازن واحياناً المساكن، للتفاصيل عن القيصريات، راجع نمير طـه ياسـين، االصـناف            ) الدكاكين(
، اطروحة دكتوراه، كلية    ١٩٥٨ عام   حتىوالتنظيمات المهنية في الموصل منذ اواخر القرن التاسع عشر          

  .٢٩، ص)م١٩٩٥/هـ١٤١٣لموصل، جامعة ا(االداب، 
بمعنى الحـاكم   ) قاهان(او خاقان   ) خانة(مفردها خان كلمة فارسية االصل معربة ومشتقة من          -١١٢

االعلى واستخذمت مقرونة باسماء بعض الحكام والسالطين للزهو والتفخيم واحياناً اشارة الى المتجر او              
لك للداللة على محط ومنـزل المـسافرين        مكان الخاص بالتجار ومحل اقامتهم وتجارتهم واستخدمت كذ       

والقوافل التجارية او للداللة على مالك الخان، للتفاصيل عن الخانات، راجع برهان نزر محمـد علـي،                 
، رسالة ماجـستير غيـر   ١٨٩٥ – ١٦٨٨عمارة وتخطيط الخانات العراقية القائمة على طرق المزارات  

كاظم كاطع الزبيـدي،  : ؛ كذلك انظر١٠، ص)م١٩٧٦/ هـ١٣٩٧: جامعة بغداد(منشورة، كلية االداب،   
، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية )الخانات والحمامات(العمارة الخدمية في الموصل في العهد العثماني 

  .٤٢، ص)م١٩٨٩/ هـ١٤١٠: جامعة بغداد(االداب، 
 ٢٥٦م، ص ١٨٢١/ هـ١٢٣٧مديرية اوقاف نينوى، وقفية فتحية بنت يحيى اغا الجليلي، عام            -١١٣

  .، مسجلة في سجالت المحكمة الشرعية)مخطوطة(، محفوظة في سجالت االوقاف، ٢٦٠ –
يرجع انشاؤها الى القرن الثامن عشر فسميت بهذا االسم نسبة الى تجارة وبيـع خيـوط القـز          -١١٤

  .١٠٦، النحاس، المصدر السابق، ص)الحرير(
بة خاتون بنت عبد اهللا، عام      مديرية اوقاف نينوى، وقفية مريم خاتون بنت محمد باشا وامها هي           -١١٥

، مسجلة في سجالت    )مخطوطة(، محفوظة في سجالت االوقاف،      ١٦٤ – ١٦٣م، ص ١٨٢٧/ هـ١٢٤٣
  .المحكمة الشرعية



  
)٩٨(

– 

تقع في سوق باب السراي الصغير فهي تجاور جامع الشيخ عبد ال من جهته الشمالية مباشـرة      -١١٦
االحذيـة كـالجلود والخيـوط واالصـباغ     وهي تضم عدداً من باعة المواد االحتياطية الخاصة بصناعة     

  .وغيرها
تقع في ميدان القلعة يبلغ طولها ثالثة عشر ذراعاً وثلث الذراع وعرضها ثالثة عشر ذراعـاً                 -١١٧

وتشتهر تجارة البقوليات بانواعها كافة، مديرية اوقاف نينوى حجة استبدال وقف ارض قيصرية المطـر               
، مسجلة )مخطوطة(مة، محفوظة في سجالت االوقاف، م، اوراقها غير مرق١٨٢٤/ هـ١٢٤٠بازيه، عام  

  .في سجالت المحكمة الشرعية
مديرية اوقاف نينوى، وقفية حمرة خاتون بنت الحاج صادق اغا وكريمتها اسمى وعادلة خاتون  -١١٨

، محفوظة في سجالت االوقـاف،  ٦٤ – ٦٣م، ص ١٨٢٦/ هـ١٢٤٤كريمتي الوزير سعد اهللا باشا، عام       
  .سجالت المحكمة الشرعية، مسجلة في )مخطوطة(

محاديـة الـسوق    ) السراجين(م تقع في سوق الكبير      ١٧٥٥/ هـ١١٦٩ترجع انشائها الى عام      -١١٩
العتيق والقزازين وتشتهر بالسراجين والخياطين وبائعي االحذية البالستيكية والجلود، ذنون يونس الطائي،   

ة الموصل في مـدونات الرحالـة       خطط الموصل في العهد العثماني من خالل كتب الرحالة، بحوث ندو          
  .٢١٢، ص)م١٩٩٧/ هـ١٤١٨: موصل(العرب واالجانب، منشورات مركز دراسات الموصل 

، ٢٧٢ – ٢٧١م، ص١٧٨٩/ هـ١٢٠٤مديرية اوقاف نينوى، وقفية رحيمة بنت علي بك، عام     -١٢٠
  .، مسجلة في سجالت المحكمة الشرعية)مخطوطة(محفوظة في سجالت االوقاف، 

م، سـمي بخـان   ١٧١٠/ هـ١٢٢٢ الجسر القديم يرجع تاريخ بنائه الى عام يقع في محلة باب   -١٢١
الخواجه حنا وسمي كذلك بخان االغوات لمالصقة بنائه بجامع االغوات، استخدم الخان في العهد العثماني 

 ٨٨محطة الستراحة ومبيت العديد من التجار والمسافرين، التفاصيل، راجع النحاس، المصدر السابق، ص
-٨٩.  

، ٢٤٤م، ص١٨٥٤/ هـ١٢٧١يرية اوقاف نينوى، وقفية فتحية خاتون بنت سليمان اغا، عام مد -١٢٢
  .، مسجلة في سجالت المحكمة الشرعية)مخطوطة(محفوظة في سجالت االوقاف، 

يقع في سوق السراي قرب جامع الشيخ عبد ال ويسمى بخان الشيخ السبعة، اسـتخدم لـصقل                  -١٢٣
  .١٠٣، صوتجارة الحلي، النحاس، المصدر السابق

مديرية اوقاف نينوى، وقفية الحاجة حمر بنت الحاج صادق اغا وكريمتها اسمى وعادلة خاتون         -١٢٤
، محفوظة في سجالت االوقـاف،  ٦٤ – ٦٣م، ص ١٨٢٨/ هـ١٢٤٤كريمتي الوزير سعد اهللا باشا، عام       

  .، مسجلة في سجالت المحكمة الشرعية)مخطوطة(



  
)٩٩(

– 

ءت من المالكات له وهن سبع حجيات، وظيفـة     يقع في ساحة باب الطوب ويقال ان تسميته جا         -١٢٥
؛ ٩١الخان كانت تجمع حجاج بيت اهللا الحرام منذ ذهابهم اليه او العودة منه، النحاس، المصدر السابق، ص

  .٣٣٠ياسين، المصدر السابق، ص
ـ ١١٥٧مديرية اوقاف نينوى، وقفية منية بنت الحاج محمد عـام            -١٢٦  – ١٥٨م،   ص ١٧٤٧/ هـ
  .، مسجلة في سجالت المحكمة الشرعية)مخطوطة(ت االوقاف، ، محفوظة في سجال١٥٩
يقع في سوق تحت المنارة ويعد من اكبر واوسع الخانات التجارية نشاطاً في المـواد الغذائيـة     -١٢٧

واالستهالكية وسمي بخان الكمرك النه كان في السابق موضعاً لترسيم البضائع وفق النظام الضريبي الذي 
ثماني، للتفاصيل، راجع هاشم خضير الجنابي، التركيب الداخلي، لمدينة الموصل          كان سائداً في العهد الع    

  .٣٧، ص)م١٩٨٢/ هـ١٤٠٣: مطبعة جامعة الموصل(القديمة، 
ـ ١٢٥٥مديرية اوقاف نينوى، وقفية خديجة خاتون بنت الحاج نعمان اغا، عـام             -١٢٨ م، ١٨٣٧/هـ
  .المحكمة الشرعية، مسجلة في سجالت )مخطوطة(، محفوظة في سجالت االوقاف، ٢٤٥ص

سمي بهذا االسم نسبة الى بانيه الحاج عبيد اغا الجليلي بن صالح اغا عبد الجليل زاده، يقع في          -١٢٩
سوق الصفارين ويعد اكبر واوسع الخانات التجارية نشاطاً في المواد المنزلية واالواني، يعود تاريخ انشائه 

: الموصـل (ديوجي، بحث في تـراث الموصـل،   الى بداية القرن التاسع عشر، للتفاصيل، راجع سعيد ال  
  .٦٦، ص)م١٩٨٢/ هـ١٤٠٣
مديرية اوقاف نينوى وقفية حمرة خاتون بنت الحاج صادق اغا وكريمتها اسمى وعادلة خاتون،  -١٣٠
، مسجلة في سجالت    )مخطوطة(، محفوظة في سجالت االوقاف،      ٦٤ – ٦٣م، ص ١٨٢٨/هـ١٢٤٤عام  

  .المحكمة الشرعية
، محفوظـة فـي سـجالت    ٣٩٧، ص)ت:ال(قفية حمدية جاسم محمد،    مديرية اوقاف نينوى، و    -١٣١

  .، مسجلة في سجالت المحكمة الشرعية)مخطوطة(االوقاف، 
  .انها اختصار في الوثائق الوقفية لكلمة افندي -١٣٢
ـ ١٣٣٩مديرية اوقاف نينوى، وقفية خدوجة خاتون بنت محمود افنـدي، عـام              -١٣٣ م، ١٩٢٠/هـ

  .، مسجلة في سجالت المحكمة الشرعية)مخطوطة(االوقاف، محفوظة في سجالت ) اوراقها غير مرقمة(
، محفوظة فـي سـجالت االوقـاف،        )ت:ال(مديرية اوقاف نينوى، سجالت الحج والوقفيات،        -١٣٤

  .٩٣، مسجلة في سجالت المحكمة الشرعية، ص)مخطوطة(
  .٦٣المصدر نفسه، ص -١٣٥
  .٢٩٥المصدر نفسه، ص -١٣٦
  .٢٤٣المصدر نفسه، ص -١٣٧
  .١٢٤المصدر نفسه، ص -١٣٨



  
)١٠٠(

– 

  .٢٦٩فسه، صالمصدر ن -١٣٩
  .٥-١المصدر نفسه، ص -١٤٠

Conclusion 
The conclusion includes the following findings: 

The Waqf of the Mosuli woman has not restricted to the worshipping 
services only as is the case with most Islamic Arab countries, but extended 
to other life aspects.  

The Mosuli woman has succeeded in finding a wealth of social 
services that achieve social solidarity among the people of Mosuli society 
and decrease the Malice, hatred and jealousy among those who have 
possessions and those who have not.  

The Waqf services of the Mosuli woman has constituted an 
important aspect of the state and the society because it contributed largely to 
invigorate the social, intellectual and religious life in Mosul.  

The Mosuli woman has played a prominent and important role in the 
human field with respect to her contribution to the philanthropic projects as 
she has shared many women in Mosul with carrying out philanthropic 
projects and such as building mosques, religious schools, libraries, coffee 
shops, general baths, Qaisarias inns, and other things. This is manifested in 
the late Ottoman era and obvious evidence until today. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
)١٠١(

– 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


