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ملخص البحث :
تكمــن أهمیــة دراســة جــامع المنصــوریة فــي الموصــل فــي قــدرتها علــى إعطائنــا صــورة عــن 

مع الدینیة في مدینة الموصل وهو جامع المنصوریة.أحد الجوا

وقــد تضــمن البحــث دراســة جــامع المنصــوریة فــي الموصــل وتحدیــد  موقعــه والقــائم علــى 

بنائــه فضــال عــن التعمیــرات التــي جــرت علیــه عبــر العصــور ، ومــا كــان لهــذا الجــامع مــن أمــالك 

مـا یحتـاج إلیـه الجـامع والجـامع موقوفة علیه تدار من لدن المتولین والنظار ویصـرف ریعهـا علـى

فـــي الوقـــت الحاضـــر متـــروك وقـــد قامـــت مدیریـــة أوقـــاف نینـــوى بضـــبط الجـــامع ووضـــع الیـــد علـــى 

موقوفاته وأصبح من األوقاف المضـبوطة یـدار مـن لـدن هـذه المدیریـة فـي الوقـت الحاضـر وهنـاك 

ع المنصوریة.حملة من قبل هذه األخیرة بالتعاون مع المتبرعین إلعادة تأهیل وبناء جام

Mansooriya Mosque in the file of Nineveh
directorate of religious affairs

DR. MANHAL ALALI BK
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Abstract:
This study aims at showing the status of the Mansooriya Mosque

which the people of Mosul have given. Also, it shows the years during

which the mosque was built, those who were supervising its building, and

the Mosuli architectural designed followed in building it. The study sheds

light on the possessions endowed in this mosque, those in charge of it, the

reconstruction campaigns carried out for this Mosque, and the

suggestions forwarded by many people of Mosul in order to reconstruct

the Mansooriya Mosque in other new areas particularly after the
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destruction of the mosque and the discontinuation of establishing prayers

in it.

The study concludes with the way in which the Nineveh

endowment directorate controlled the mosque and attached it to the

directorate as if it is one of the endowments attached to it.

:)١(موقع ووصف جامع المنصوریة

رقم بابه  ١٤٩تسلسل )٣(في منطقة باب البیض)٢(محلة المنصوریةیقع هذا الجامع في

 ١٠٨٣أنشأه الحاج منصور التاجر بن حسین الموصلي عام )٤(قرب جامع الزیواني ١١٧/ ٥

.)٥(م ١٦٧٣هـ/ ١٠٨٤م وانتهى منه عام  ١٦٧٢هـ/ 

، م١٥٠١هـ/  ٩٠٧وكان هذا الجامع مرقدًا للشیخ محمد وأخر عمارة له كانت في عام 

–في غرب المحراب –فقد وجد قطعًا من المرمر مبنیة على جدار الجهة القبلیة من المصلى 

هـ/  ٩٠٧مكتوب علیها بعض الكلمات من آیة الكرسي، وعلى قطعة منها تاریخ العمارة وهو عام 

م مما یدل على آخر عمارة للمرقد كانت في اوائل القرن العاشر للهجرة القرن السادس  ١٥٠١

.)٦(لمیالد وان الحاج منصور هدم المرقد ووسعه وبناه جامعًا كبیراً عشر ل

والجامع یحتوي على قبة المصلى وهي خالیة من الزخارف، أما المحراب الذي تحت 

القبة المحراب القدیم مصنوع من المرمر مزین داخله بما یشبه المقرنصات وهي مزخرفة وفي 

الفنیة مكتوبا حوله قوله تعالى (أمن الرسول بما أنزل اعالها ما یشبه القوقعة وهو من المحاریب

.)٧(الیه من ربه الى قوله تعالى  فأنصرنا على القوم الكافرین)

اما حائط المصلى من جهة الغرببة مكتوب علیه البیتان اآلتیان وهما یشیران الى 

االبتداء بعمارة المصلى :

نیاك من حسن بنیانالخراك في دیهنك یا منصور ما قـد بنیتـه

  )٨(مـدى العمر باالوقات والزمانبه الذكر والتسبیح قد حل دائماً 

وفي الجانب الغربي من المصلى حجرة مربعة الشكل داخلها قبر للشیخ محمد كان قد 

م، أي بعد ما انتهى من عمارة الجامع وكتب  ١٦٧٩هـ/  ١٠٩٠جدد الغرفة الحاج منصور عام 

هذا قبر المرحوم الشیخ محمد بن الشیخ عبد القادر قدس سره العزیز عام فوق باب الحجرة 

تبلغ مساحة )٩(م أمر بتعمیره احد رجال المحسنین هو منصور بن حسین ١٦٧٩هـ/  ١٠٩٠

.)١٠(مترًا مربعاً  ٣٧٠الجامع 
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تسجیل الجامع في الطابو :
یة تسجیًال جامع المنصور  ١٤٩قامت مدیریة اوقاف نینوى بتسجیل الجامع تسلسل 

كما تم تسجیل موقوفاته وهي كل من الدارین المرقمین )١١(مجددًا في مدیریة طابو لواء الموصل

 ١١٧أ/  ٩والسرداب المرقم )١٢(منصوریة ١٠٦و  ١٠٥تسلسل  ١٢١/  ٢٥و  ١٢١/ ٢٣

.)١٣(٣٠عدد  ٥٢٢جلد  ١٩٦٠عام  ١٥١تسلسل 

األمالك الموقوفة على الجامع :
، تسلسل ١٢١/ ٢٥و  ١٢١/ ٢٣عبارة عن الدارین الموقمین ان موقوفات الجامع هي

دیسمتر بینما تبلغ  ٥٢.٨٠ ١٠٥منصوریة تبلغ مساحة الدار االولى المرقم  ١٠٦و  ١٠٥

         ١١٧/ ٩دسم منصوریة والسرداب المرقمین  ٥٣.٦٠ ١٠٦مساحة الدار الثانیة المرقم 

وي سبع وعشرون دینارًا حیث یبلغ االیجار ومجموع ایرادها السن)١٤(وجمیعها خربة ١٥١تسلسل 

السنوي للدار االولى خمسة عشر دینارًا بینما یبلغ االیجار السنوي للدار الثانیة اثنا عشر دینارًا 

مع )١٥(مؤجرة من قبل اوقاف الموصل لالهالي وأما السرداب فهو داخل الجامع منذ زمن بعید

.)١٦(نانیر وخمسمائة وخمسین فلسًا سنویاً العلم ان مصاریف كل واحدة منها تبلغ عشرة د

وقد طلبت مدیریة اوقاف الموصل قسم االمالك والواردات من مدیریة طابو لواء 

 ١٠٥بتصحیح صنف الوقف للدارین تسلسل  ١٩٦٥/ ١/ ٣٠في  ٤٦٣الموصل بكتابها المرقم 

ه وذلك ألنه مضى على ادارة هذ)١٨(الى وقف مضبوط)١٧(منصوریة من وقف ملحق ١٠٦و 

.)١٩(سنة ١٥االمالك الموقوفة من قبل مدیریة اوقاف نینوى اكثر من 

توجیھ التولیة على الجامع :
 ١٩٦٢/  ٤/ ٤لقد قدم المستدعي السید صالح اسماعیل الحاج نعمان وجماعته في 

طلبًا الى مدیریة اوقاف الموصل متضمنًا طلبه بالمواففة على توجیه التولیة الیه بصورة رسمیة 

وقد طلبت اوقاف منطقة الموصل من االوقاف العامة المواففة على توجیه التولیة الى )٢٠(ةوحسبی

.)٢١(المستدعي وجعله من االوقاف المضبوطة لكي تتمكن من تعمیره وتعیین موظفین الدارته

على  ١٩٦٢/  ٤/ ٢٣في  ٩٢٨٢ولقد واففت مدیریة االوقاف العامة بكتابها المرقم 

سید صالح اسماعیل الحاج نعمان على ان یحصل اعالن ترشیح له من قبل توجیه التولیة الى ال

.)٢٢(المحكمة الشرعیة
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اال أن طالب التولیة السید صالح اسماعیل الحاج نعمان المرشح من قبل اهالي المحلة 

لم یتمكن من الحصول على التولیة من قبل المحكمة الشرعیة النه لیس من المستحقین لها 

.)٢٣( لیة هم من المشروط لهم للتولیة من ذریة الواقفوالمستحقین للتو 

حمالت التعمیر على الجامع :
تعرض الجامع الى أول تجدید رئیس له من قبل مدیریة اوقاف نینوى وكان ذلك عام 

م حیث هدم المصلى واالروقة التي امامه واعید بناؤها كما أعید ما كان في  ١٩٢٨هـ/  ١٣٤٧

. ومن بعدها لم یلق الجامع أي تعمیر او عنایة من قبل مدیریة اوقاف )٢٤(المصلى من الكتابات

نینوى بالرغم من الشكاوى الكثیرة المقدمة الى المدیریة ومن االمثلة على هذه الشكاوى هي 

العریضة المقدمة من قبل السید محمد سعید ذنون من اهالي سكنة محلة المنصوریة والمعنونة 

بین في عریضته اهمال جامع المنصوریة وتهدم جدرانه وعدم تعیین الى مدیر اوقاف نینوى الذي

موظفین الدارته وقد ناشد السید محمد سعید باعادة تعمیر المسجد وتأسیسه بأعتباره من االوقاف 

)٢٥( المضبوطة مع تعمیر الدارین العائدین له بالنظر لقلة واردات الجامع ولعدم وجود فضلة

نظیم كشف له لترمیمه ولقد كانت النتیجة دائمًا ارجاء المطالبة بالترمیم كافیة لتعمیره فقد تعذر ت

.)٢٦(لحین توفر الفضلة

كما وجه رئیس بلدیة الموصل السید محسن الحبیطي كتابًا الى مدیریة اوقاف نینوى 

یطلب تسویر الخربة والمتضمن بأنه نتیجة الكشف فقد  ١٩٦٦/ ٩/ ٢٥في  ١٦٣٠المرقم بالعدد 

العرصة الواقعة في محلة المنصوریة والمسمى بجامع المنصوریة قد اصبح محًال لرمي لوحظ بأن

االوساخ وتجمع القاذورات مما یضر بالصحة العامة وعلیه یجب القیام بتسویرها خالل سبعة ایام 

/ ١٠/ ٩في  ٥٥٦٥من تاریخ استالم الكتاب، وقد خاطب مدیر اوقاف الموصل بكتابه المرقم 

یوان االوقاف یعلمه بكتاب البلدیة حول تسویر ارض الجامع مع العلم بأن الكلفة رئاسة د ١٩٦٦

.)٢٧(دینار ١٨لتسویره بالجنكو تقدر بـ 

 )٢٨(كما قدم مختار وامام وخطیب جامع المنصوریة وامام وخطیب جامع باب البیض

لعلم والتي جاء فیها (مما ال یخفى عن سیادتكم وانتم من اهل ا ١٩٦٨/ ٤/ ٢٢عریضة في 

والتقى وانتم المسؤولون بالدرجة االولى عن بیوت اهللا التي یذكر فیها اسمه انه من الحرمة لمكان 

یجلها ویحترمها كل من كان له قلب او القى السمع وهو شهید ونحن لفیف من جماعة المصلین 

في محلة المنصوریة في الموصل وما جاورها من االحیاء ننظر الى جامع المنصوریة بنظر

الحزن والمأساة مما حل في هذا المسجد یعبد فیه اهللا وتقام فیه الشعائر الدینیة ننظر الیه الیوم 

وقد تحول الى مزبلة ترمى فیه النجاسات والقاذورات واصبح مأوى للكالب وما شابههم من اهل 

د اصبح هذا الفساد ووكرًا لهم في اللیل لیشبعوا غرائزهم الخبیثة من اللواطة والزنى والخمور وق
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الجامع وسمة عار في جبین االوقاف والمسلمین فنرجوا ونلح في رجائنا من سیادتكم انقاذ هذا 

الجامع وارضه المشرفة وانقاذ اهل المحلة من هذا المنظر الكئیب باعادة الجامع كما كان او دار 

ب الذي كان واسعة تؤجر الى المعارف كمدرسة او أي شيء تختارونه وتكونون قد قمتم بالواج

على عاتقكم وعلى عاتق المسلمین كافة هذا مع العلم اننا قد قدمنا اكثر من عریضة نطالب بهذا 

.)٢٩( وال نرى اجابة من المسؤولین)

وكثرت الشكاوى والعرائض المقدمة من قبل اهالي المنطقة بخصوص تعمیر جامع 

جراء الكشف على جامع با)٣٠( المنصوریة قام مدیر عام اوقاف العامة سامي باش عالم

الذي اصبح خربة ولقرب جامع الزیواني منه اقترح المدیر العام  ١٩٦٣/ ٨/ ٣١المنصوریة في 

ان ینشأ على عرصة جامع المنصوریة مدرسة بعد مفاتحة متصرفیة لواء الموصل فیما اذا كانت 

.)٣١(لها رغبة في تأجیرها بعد انشأها

/ ٣في  ٦٦٦٨قیق والدراسة اجابة بكتابها المرقم اال ان مدیریة اوقاف الموصل بعد التد

بعدم امكان تغییر صنف الجامع الى مدرسة حسب ما تقضي به االحكام  ١٩٦٦/ ١٢

تم الكشف على الجامع من قبل مدیریة اوقاف نینوى وتم الكشف  ١٩٦٨. وفي عام )٣٢(الشرعیة

واحدة وقد تضمن الكشف على الجامع وتبین ان الجامع خربة ولیس فیه أي بنایة ماعدا غرفة

تسویر عرصة جامع المنصوریة مع هدم جزء من البناء القدیم ونقل االنقاض خارجًا وتجهیز مواد 

وعمل صب كونكریت عادي مع قالب خشبي وتجهیز مواد وعمل بناء من البلوك والسمنت وقد 

احمد سلیم كان العمل برئاسة مدیر اوقاف نینوى نظام الدین عبد الحمید والمهندس محمود

.)٣٣(ومحاسب یونس فلیح

تم تسویر ارض الجامع بالطابوك والجص وقد بلغت تكلفة تسویر  ١٩٦٨/ ٩/ ١٦وفي 

ولقد تم تجدید تسییج عرصة جامع المنصوریة من قبل مدیریة )٣٤(دیناراً  ٢٠٠الجامع مبلغ 

كل من السادة االوقاف والشؤون الدینیة حیث تقرر تشكیل لجنة برئاسة مدیر االوقاف وعضویة 

المهندس احمد الدباغ ومدقق الحسابات األقدم عماد یونس عبد اهللا وقد بلغت تكلفة تسییج 

دینارًا صرفت من واردات جامع النبي یونس وكانت مواد البناء  ٧٠٥عرصة الجامع مبلغ قدره 

.)٣٥(١٩٨٤/ ٩/ ٧من البلوك والسمنت وكان تسییج العرصة في 
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جامع المنصوریة :المقترحات المطروحة على
كانت هناك عدة مقترحات بخصوص جامع المنصوریة منها ما تعلق بتشیید ثالث دور 

على عرصة جامع المنصوریة والمقترح اآلخر تضمن انشاء مدرسة على عرصة جامع 

المنصوریة والمقترح االخر تضمن نقل جامع المنصوریة الى مكان اخر اما المقترح االخیر هو 

.)٣٦(سكان الیتامى واالرامل والمقطوعین البناء المنطقةجعله دارًا ال

ما  ٨/ ٨٩االوقاف االعلى بقراره المرقم )٣٧(فیما یخص المقترح االول فقد قرر مجلس

ونظرت  ١٩٦٩/ ٢/ ٢٠حیث عقدت الهیئة المالیة في مجلس االوقاف االعلى بتاریخ "یلي :

في الموصل ولدى التدقیق وجد ان في موضوع انشاء ثالث دور على عرصة جامع المنصوریة 

رئاسة دیوان االوقاف اقترحت انشاء ثالث دور على عرصة جامع المنصوریة في الموصل بكلفة 

% على اسعار الكشف ١٥دینار ونتیجة للمناقصة تقدم مقاول واحد عارضًا سعرًا یزید عن  ٦٩

المجلس یرى ان الكلفة كبیرة فقررت لجنة المزایدات والمناقصات احالة التعهد باسمه غیر ان هذا 

% مما ستكون فیه كلفة هذه الدور وان مدیر ١٥جدًا عالوًة على ان المقاول یطلب زیادة 

االعمار والهندسة العام في رئاسة دیوان االوقاف قد اوضح ان مدیریة اوقاف الموصل تحبذ 

لوقف واكثره انشاء مدارس في المحافظة وقد لوحظ ان انشاء مدرسة على هذه االرض ضمن ل

نفعًا لذا قرر باالتفاق عدم المصادقة على االحالة وایداع المعاملة الى مدیریة االعمار والهندسة 

العامة لتقوم باعداد التصامیم النشاء مدرسة على االرض المذكورة ولقد تم اعادة التأمینات الى 

.)٣٨("المقاول وتم تنظیم كشف وتصامیم لتشیید مدرسة علیه على شكل طابقین 

اما المقترح الثاني وهو تشیید مدرسة فقد تشكلت لجنة مؤلفة من السید مدیر االوقاف 

العامة سامي باش عالم ومدیر الحقوق نافع قاسم ومدیر اوقاف الموصل عبد الجبار الشكاكي 

/ ٩/ ١ومالحظ الواردات یونس فلیح والمهندس ضیاء الرضواني وقد اتخذت اللجنة قرارًا في      

واقرت بان الجامع له مساحة مناسبة لتشیید مدرسة علیه بعد مفاتحة متصرفیة لواء  ١٩٦٣

وبعد تدقیق الموضوع من )٣٩(الموصل فیما اذا كانت لها رغبة في تأجیرها مدرسة بعد انشائها

بعدم امكان تغییر  ١٩٦٦/ ١٢/ ٣في  ٦٦٦٨قبل مدیر اوقاف الموصل اجاب بالكتاب المرقم 

درسة بحسب ما تقتضي به االحكام الشرعیة، كما ان التربیة لم توافق على صنف الجامع الى م

.)٤٠(تشیید مدرسة على هذه القطعة ایضًا لعدم مالءمتها لهذا الغرض

وجاء المقترح الثالث المتضمن نقل جامع المنصوریة المضبوط لالرض المخصصة لبناء 

الدندان  ٢١مقاطعة  ٣٢المرقمة متر مربع من القطعة  ٢٠٠٠الجامع على مساحة ال تزید عن 

الشرقیة ولقد عقد مجلس االوقاف االعلى (الهیئة الدینیة) الجلسة الثامنة بتاریخ              

دندان  ٢١مقاطعة  ٣٢ونظر في موضوع انشاء جامع على القطعة المرقمة  ١٩٦٩/ ١١/ ٢٦

متر  ٢٠٠٠د عن في الموصل وقد وجد ان السید صالح الشبخون طلب تخصیص مساحة ال تزی
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القطعة اعاله في انشاء جامع علیها من نفقته الخاصة وادارته من قبله مباشرة علمًا بأن من 

على تخصیص  ١٩٦٥/ ٩/ ٢٠والمؤرخ في  ٣٦/ ٦٧٢المجلس سبق وان وافق بقراره المرقم 

القطعة المذكورة لهذا الغرض كما ان مدیریة الخدمات البلدیة والقرویة ال تمانع على انشاء 

وطلبت اعداد الخرائط والمواصفات للجامع والمستغالت التي تتألف من دارین الجامع المذكور

فقط ولقد قرر المجلس بعدم امكان انشاء الحوانیت في المنطقة لبعدها عن المركز التجاري للبلدة 

ولدى عرض الموضوع وتدقیقه تبین بأن هناك جامع المنصوریة مهدم ویقع في منطقة لیس 

.)٤١(وجود جوامع قریبة منهبحاجة الى جامع بسبب 

وبذلك قرر المجلس ان ینقل جامع المنصوریة وینشأ على قطعة االرض المذكورة اعاله 

على ان یقوم السید صالح الشبخون بالبناء علیها ومن ثم ادارة الجامع من قبله نیابًة عن االوقاف 

بالشكل )٤٢(نصوریةویتم الصرف واالدارة علیه من قبله والعمل على استغالل ارض جامع الم

الذي یضمن للوقف افضل الواردات.

/ ٢٧كما عقدت الهیئة المالیة لمجلس االوقاف االعلى في جلسته االعتیادیة بتاریخ      

ونظرت في طلب السید صالح الشبخون على تخصیص مساحة ال تزید عن الفین  ١٩٦٩/ ١٢

ي المجلس فان هذه الهیئة تتفق مع ما متر ونظرًا لالسباب التي استندت الیها الهیئة الدینیة ف

ذهبت الیه من نقل جامع المنصوریة الى القطعة المذكورة وبناء الجامع علیها وتخویل رئاسة 

.)٤٣(دیوان االوقاف اجراء الالزم بذلك

الى  ١٩٧٠/ ١/ ٣١في  ٧٦٩وقد وجهت مدیریة اوقاف الموصل قسم االمالك بالعدد 

ن قرار مواففة مجلس االوقاف االعلى بقراریه المرقمین     الرجل المحسن صالح الشبخون متضم

المبلغین الینا بكتاب  ١٩٦٩/ ١٢/ ٢٧و  ١٩٦٩/ ١١/ ٢٩والمؤرخین  ٩أ /  ٩٨و   ٨أ /  ١٦

على نقل جامع المنصوریة المضبوط المهدم حالیًا الى  ١٩٧٠/ ١/ ١٨رئاسة دیوان االوقاف في 

متر مربع من القطعة المرقمة  ٢٠٠٠ال تزید عن االرض المخصصة لبناء الجامع على مساحة 

.)٤٤(دندان الشرقیة ٢١مقاطعة  ٣٢

المتضمنة تعذر  ١٩٧٠/ ٧/ ٢٢ولقد قدم الحاج صالح الشبخون عریضته المؤرخة في 

بناء جامع المنصوریة على القطعة المخصصة لبناء جامع في الدندان وذلك الن الغرض من 

الدندان هو تسمیته بأسم المرحوم اخیه عبد اهللا الشبخون االقدام على بناء جامع في منطقة 

لتخلید ذكراه كما ان الحاج الموما الیه سیؤمن له مستغالت تكفي الدامته والصرف علیه، ولما 

كانت المنطقة مفتقرة الى الجامع وآهله بالسكان فمن المصلحة العامة تشیید جامع علیه وان ما 

والصرف واالدارة علیه وتسمیته بجامع المنصوریة ال یتفق طلبتم من انشاء جامع المنصوریة 

.)٤٥(والغرض من االقدام على انشاء الجامع هو صدقة جاریة مع بقاء االرض وقفًا مضبوطاً 
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الى قیام صالح  ١٩٧٠/ ٤/ ٢في  ٩١١٤ولقد وافف رئیس الدیوان بكتابه المرقم 

ه مع بقاء االرض وقفًا الشبخون بتشیید الجامع على ارض الوقف وتسمیته حسب رغبت

.)٤٦(مضبوطاً 

بینما كان المقترح الرابع واألخیر هو جعل عرصة الجامع دارًا السكان الیتامى واألرامل 

فبالنظر لكثرة الشكاوى من قبل اهالي المنطقة بوجوب تعمیر او تسییج عرصة الجامع كونها 

ویرجون االسراع بانهاء اصبحت محًال لرمي االوساخ وارتكاب جرائم وأعمال مخلة باآلداب

موضوعها، ولدى عرض الموضوع على مجلس االوقاف االعلى قرر مجلس االوقاف االعلى 

-ما یلي : )٤٧(١٩٧٤/ ٥/ ١٦والمؤرخ في  ١٢/ ٢٩٤بقراره المرقم 

وبعد تدقیق الموضوع من قبل المجلس فقد الحظ المجلس بأن افضل مشروع یمكن 

دد من الغرف مع مطبخ ملحق فیها والمرافق والحمامات تشییده على عرصة الجامع هو بناء ع

الالزمة بحیث یهیأ هذا البناء السكان الیتامى واألرامل والمقطوعین والمعوزین من ابناء المنطقة 

.)٤٨(لتنظیم الكشف على هذا االساس

وضع الید على الجامع وضبطھ :
ن قبل هیئة المحلة قبل ان جامع المنصوریة كان من االوقاف الملحقة حیث كان یدار م

)٤٩( وبالنظر لعدم تمكنهم من القیام بادارة الجامع فقد قامت هذه المدیریة بوضع الید ١٩٤٧سنة 

واصبح بعد مرور  ١٩٤٧/ ٧/ ٢٨على موقوفاته والتي هي عبارة عن دارین وسرداب وذلك في 

.)٥٠(خمس عشرة سنة من األوقاف المضبوطة یدار من قبل مدیریة اوقاف نینوى

الخاتمة
بینت هذه الدراسة مكانة ومنزلة جامع المنصوریة لدى أهالي الموصل كما بینت هذه 

الدراسة سنوات تأسیس الجامع والقائم على بنائه والتصمیم العماري الزخرفي المتبع في البناء 

الموصلي القدیم،  كما سلط البحث الضوء على األمالك  الموقوفة على هذا الجامع وتوجیه 

لتولیة علیه وحمالت التعمیر التي أجریت على الجامع والمقترحات من قبل كثیر من أهالي ا

الموصل من اجل إعادة وبناء جامع المنصوریة في مناطق أخرى جدیدة والسیما بعد تهدم الجامع 

وانقطاع الصلوات فیه.

وریة واختتم البحث بما قامت به مدیریة أوقاف نینوى بوضع الید على جامع المنص

وموقوفاته وضبطه ألنه من األوقاف الملحقة وأصبح هذا الجامع من األوقاف المضبوطة یدار 

من قبل مدیریة أوقاف نینوى 
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قائمة الھوامش والمصادر
یسمى هذا الجامع في الوقت الحاضر بجامع لشیخ محمد نسبة الى الشیخ محمد المدفون به.) ١(

نسبة الى بانیه سمیت المحلة، ینظر : محلة المنصوریة ، محمد امین بن خیر اهللا الخطیب العمري ، منهل ) ٢(

 - هـ١٣٨٦، نشره وحققه سعید الدیوه جي ،(موصل : ١رب االصفیاء من سادات الموصل ، جاالولیاء ومش

م).١٥٧-١٥٦م، ص١٩٦٧

هو احد ابواب مدینة الموصل كان ي ؤدي منه الى سوق البیض خارج المدینة، نقوال سیوفي ، مجموع ) ٣(

م)، ١٩٥٦-ه_١٣٧٦(بغداد: الكتابات ىالمحررة  في ابنیة مدینة الموصل، نشره وحققه سعید الدیوه جي،

.١٠ص

؛ ١٥٧م)، ص  ١٩٦٣هـ/  ١٣٨٢، (بغداد: ١سعید الدیوه جي، جوامع الموصل في مختلف العصور، ج) ٤(

یاسین بن خیر اهللا الخطیب العمري، منیة االدباء في تاریخ الموصل الحدباء، نشره وحققه سعید      الدیوه 

.١٥٩ -  ١٥٧ي، المصدر السابق السابق، ص ؛ سیوف١٢٤م)، ص  ١٩٥٥هـ/  ١٣٧٤جي، (موصل : 

؛ العمري، المصدر السابق، ١٧؛ سیوفي، المصدر السابق، ص  ١٥٧الدیوه جي، المصدر السابق، ص  ) ٥(

.١٢٥- ١٢٤ص 

.١٥٨- الدیوه جي، المصدر السابق، ص ) ٦(

.٢٨٦، ٢٨٥سورة البقرة االیتین ) ٧(

.١٥٨الدیوه جي، المصدر السابق، ص  )٨(

.١٨-١٧؛ سیوفي، المصدر السابق، ص ١٥٩صدر نفسه، ص الم) ٩(

الى مدیریة  ١٠٢٣كتاب مدیریة التسجیل العقاري الطابو في الموصل، شعبة القیود والمساحة المرقم ) ١٠(

؛ كذلك، انظر : مدیریة اوقاف نینوى، ملفجامع المنصوریة، المرقمة ١٩٦٧/  ٢/  ٢٧اوقاف نینوى في 

.٢٧/٣/١٩٥١،في ٩٠٤

بأن  ١٩٦٠/  ٩/  ٢٠في  ٩٣٠١یریة اوقاف نینوى، اعلمتنا مدیریة طابو الموصل بكتابها المرقم مد) ١١(

معاملة تسجیل الجامع وموقوفاته قد سجلت مجددًا بقید الطابو بأسم مدیریة اوقاف نینوى وصدقت المعاملة 

.٣/١٩٥١في/ ٢٧،  ٩٠٤من قبل مدیریة طابو العامة، ملف جامع المنصوریة، المرقمة 

بأسم   ٤/١٢/١٩٦١في  ١٠٨٠وقد تم اعالن تسجیل الدارین في جریدة نصیر الحق بعددها المرقم  )١٢(

/ ١١في٥٢٠١الحسابات المرقممدیریة االوقاف العامة، أنظر : كتاب من مدیریة اوقاف الموصل 

لكل دار.عنون الى مدیر ادارة جریدة نصیر الحق وقد بلغت اجور النشر دیناران وسبعمائة فلس ١٢/١٩٦١

.٣/١٩٥١، في/٩٠٤مدیریة اوقاف نینوى، ملفة جامع المنصوریة، المرقمة ) ١٣(

).٢٧/٣/١٩٥١، ( ٩٠٤مدیریة اوقاف نینوى، ملفة جامع المنصوریة، المرقمة  )١٤(

؛ ١٩٦٧/ ٢/ ٢٧الصادر من شعبة حسابات اوقاف نینوى في  ١٠٢٣مدیریة اوقاف نینوى، كتاب المرقم ) ١٥(

).٢٧/٣/١٩٥١، (٩٠٤یریة اوقاف نینوى، ملف جامع المنصوریة، المرقمة كذلك، انظر : مد

).٢٧/٣/١٩٥١، (٩٠٤مدیریة اوقاف نینوى، ملف جامع المنصوریة، المرقمة  )١٦(

هي التي تدار من قبل متولیها مع احتفاظ دیوان االوقاف بمهمة االشراف بشكل غیر مباشر مشروطا  )١٧(

ؤسسات الدینیة والخیریة ویشمل الوقف الذري الذي یدیره المتولي صرف غلتها او جزءا منها على الم

مشروطا صرف غلتها الى من عینهم الواقف على ذریته او غیرهم وكذلك الوصیة بالخیرات التي تخرج 
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 – ٥م)، ص  ١٩٦٠هـ/  ١٣٨٠، (بغداد : ٢مخرج الوقف،انظر: محمد شریف العاني، احكام الوقف، ط

، مراجعة ٢ظیمات العثمانیة، جمعها وعربها نوفل نعمة اهللا نوفل بأسم (الدستور)، ج؛ مجموع القوانین والتن٦

.١٤٥م)، ص  ١٨٨٣هـ/  ١٣٠١خلیل خوري، المطبعة االدبیة، (بیروت : 

وهي األوقاف التي تكون ادارتها مضبوطة وكافة مصالحها تدار من قبل نظارة خزینة األوقاف والهمایونیة  )١٨(

..١٤٥)، المادة االولى، ص ٢المصدر السابق، المجلد (مباشرًة، الدستور، 

  ).٢٧/٣/١٩٥١، (٩٠٤مدیریة اوقاف نینوى، ملفجامع المنصوریة، المرقمة  )١٩(

).٢٧/٣/١٩٥١، (٩٠٤لالطالع انظر : مدیریة اوقاف نینوى، ملفة جامع المنصوریة، المرقمة ) ٢٠(

/ ٢٥/٤في  ١٧٣٧موجه الى االوقاف العامة، المرقم مدیریة اوقاف نینوى، كتاب مدیریة اوقاف الموصل ال) ٢١(

١٩٦٢.

).٢٧/٣/١٩٥١، (٩٠٤مدیریة اوقاف نینوى، ملفة جامع المنصوریة، المرقمة  )٢٢(

المصدر نفسه.) ٢٣(

هـ/ ١٣٩٥، (موصل : ١٩٧٥عبد الجبار محمد جرجیس، دلیل الموصل العام منذ تأسیسها حتى عام ) ٢٤(

؛ كذلك، انظر : مدیریة اوقاف نینوى،  ١٥٨صدر السابق، ص، الدیوه جي، الم٦٠م)، ص  ١٩٧٥

).٢٧/٣/١٩٥١، ، (٩٠٤ملفجامع المنصوریة، المرقمة 

هي ما تبقى من المال بید المتولي او الواقف بعد اخراج الرسوم والمصاریف)٢٥(

ریة،      مدیریة اوقاف نینوى، العریضة المقدمة من المضمد السید محمد سعید ذنون من محلة المنصو ) ٢٦(

المنشور فیها شكوى احد  ١٩٦٦، عام ٢٥٨٣)؛ كذلك، انظر : جریدة فتى العراق، العدد ٢٧/٣/١٩٥١(

المواطنین والذي بین فیها الحالة السیئة لجامنع المنصوریة.

).٢٧/٣/١٩٥١، ، (٩٠٤مدیریة اوقاف نینوى، ملفة جامع المنصوریة، المرقمة  )٢٧(

لفركاحي مختار محلة المنصوریة والسید ذنون حامد امام وخطیب جامع هم كل من السید یوسف احمد ا)٢٨(

باب البیض والسید عبد اهللا زهدي الدملوجي امام وخطیب جامع المنصوریة.

وقد همش رئیس الدیوان على العریضة المقدمة من اهالي محلة المنصوریة واقترح انشاء ثالثة دور على )٢٩(

، في ٩٠٤ار.، مدیریة اوقاف نینوى ملف جامع المنصوریة المرقمة دین ٦٩عرصة جامع المنصوریة بمبلغ 

٢٧/٣/١٩٥١.

كلمة تركیة عربیة بمعنى رئیس العلماء..)٣٠(

مدیریة اوقاف نینوى، الكتاب الموجه من قبل رئاسة دیوان االوقاف العامة الحسابات الى مدیریة اوقاف ) ٣١(

، ( ٩٠٤: ملفة جامع المنصوریة، المرقمة ؛ كذلك، انظر١٩٦٣/ ١١/ ٢٦في  ٢٩٢٦٥نینوى، المرقم 

٢٧/٣/١٩٥١.(

).٢٧/٣/١٩٥١، (٩٠٤مدیریة اوقاف نینوى، ملفةجامع المنصوریة، المرقمة  )٣٢(

الى مدیریة االوقاف  ١٩٦٨/ ٩/ ١في  ٦٠٣٥مدیریة اوقاف نینوى، كتاب مدیریة اوقاف نینوى المرقم  )٣٣(

العامة.

؛ ١٩٦٨/ ٩/ ١٦في  ٢٤٩٦٤اب رئاسة دیوان االوقاف المرقم مدیریة اوقاف نینوى، حسب طلب كت) ٣٤(

).٢٧/٣/١٩٥١، (٩٠٤كذلك، انظر : ملفة جامع المنصوریة، المرقمة 

)، المتداولة.١٢/١١/٥٩، ( ٨٨مدیریة اوقاف نینوى، ملفة امالك المساجد، المرقمة  )٣٥(

).٢٧/٣/١٩٥١، ( ٩٠٤مدیریة اوقاف نینوى، ملفجامع المنصوریة، المرقمة  )٣٦(



جامع المنصوریة وفق ملفة مدیریة أوقاف نینوى

٤٧٠

وهم كل من نافع قاسم رئیسًا وعضویة ابراهیم احمد اسماعیل ووحید ابراهیم وبهاء الدین قطب ومحب الدین )٣٧(

الطائي.

، كذلك، انظر: ١٩٦٩/ ١٢/ ٢٠في  ٨/ ٨٩مدیریة اوقاف نینوى، قرار مجلس االوقاف االعلى المرقم ) ٣٨(

).٢٧/٣/١٩٥١( ، ٩٠٤مدیریة اوقاف نینوى، ملفجامع المنصوریة، المرقمة 

/ ٥الموجه الى مدیریة اوقاف نینوى في  ٢٣٢٢مدیریة اوقاف نینوى، كتاب مدیریة االوقاف العامة المرقم  )٣٩(

).٢٧/٣/١٩٥٠،  (٩٠٤؛ كذلك، انظر : مدیریة اوقاف نینوى، ملفة جامع المنصوریة، المرقمة ١٩٦٤/ ٥

).٢٧/٣/١٩٥١، ( ٩٠٤مدیریة اوقاف نینوى، ملفة جامع المنصوریة، المرقمة  )٤٠(

المصدر نفسه. )٤١(

؛ كذلك، انظر : مدیریة ١٩٦٩/ ١١/ ٢٦في  ٨أ /  ٦١مدیریة اوقاف نینوى، قرار الهیئة الدینیة المرقم ) ٤٢(

). ٢٧/٣/١٩٥٠، ( ٩٠٤اوقاف نینوى، ملفجامع المنصوریة، المرقمة 

؛ كذلك، انظر : مدیریة ١٩٦٩/ ١٢/ ٢٧ في  ٩أ /  ٩٨مدیریة اوقاف نینوى، قرار الهیئة الدینیة المرقم ) ٤٣(

).٢٧/٣/١٩٥١، ( ٩٠٤اوقاف نینوى، ملفة جامع المنصوریة، المرقمة 

).٢٧/٣/١٩٥٠، ( ٩٠٤مدیریة اوقاف نینوى، ملفة جامع المنصوریة، المرقمة  )٤٤(

).٢٧/٣/١٩٥٠، ( ٩٠٤مدیریة اوقاف نینوى، ملفة جامع المنصوریة، المرقمة )٤٥(

).٢٧/٣/١٩٥٠، ( ٩٠٤ینوى، ملفة جامع المنصوریة، المرقمة مدیریة اوقاف ن)٤٦(

).٢٧/٣/١٩٥٠، ( ٩٠٤مدیریة اوقاف نینوى، ملفة جامع المنصوریة، المرقمة  )٤٧(

).٢٧/٣/١٩٥٠، ( ٩٠٤مدیریة اوقاف نینوى، ملفة جامع المنصوریة، المرقمة  )٤٨(

یة من قبل المحكمة الشرعیة ولعدم وجود ان انحالل التولیة وعدم تمكن أي شخص من الحصول على التول )٤٩(

مستحقین على وقف جامع المنصوریة تم وضع الید على موقوفات وقف جامع المنصوریة الملحق من قبل 

/ ٧/ ٢٨في  ١٢٨٦/ ٢٥٧منطقة مدیریة اوقاف نینوى بموجب الكتاب الصادر من شعبة االمالك المرقم 

طة یدار من قبل مدیریة األوقاف والشؤون الدینیة في وتم ضبط الجامع واصبح من األوقاف المضبو  ١٩٤٧

نینوى.

)؛ كذلك، انظر : ملفة امالك ٢٧/٣/١٩٥١، ( ٩٠٤مدیریة اوقاف نینوى، ملفة جامع المنصوریة، المرقمة  )٥٠(

ا)، المتداولة.١٢/١١/١٩٥٩، (٨٨المساجد، المرقمة 


