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 مناذج من الرحوات يف املوصل يف أواخر العهد العثماني

 دراسة وثائقية

   أ.م.د.عروبة مجيل حممود 

 16/7/2019 تأريخ القبول:        19/6/2019 تأريخ التقديم:
 المقدمة : 

ن الرحوات في الموصل في أواخر العهد العثماني دراسة منماذج  عنتناول البحث الحديث  
ينة الموصل أواخر العهد العثماني إذ ذكر العديد من الرحوات التي الموجودة في مد وثائقية 

كانت متوفرة خالل فترة الدراسة والتي يمتلكها البعض من أهالي الموصل ومنهم بيت الحاج 
أفندي الفخري فضال عن الرحى التي  (2)وشقيقه محمد جميل (1)محمد توفيق الفخري وشقيقيه

 ىاك العديد من الرحوات الموجودة في الموصل مثل رحتعود ملكيتها لبيت أل المفتي وهن
 العرموشية، الجيلية . ىمشرفة، ورح ىالعميري، رحاة البقاق، رح

                                                 

  الموصل/ جامعة مركز دراسات الموصل . 
بن يونس الفخري بن سليم الفخرري برن نعمران برن فخرر الردين ينتهري نسربه إلرى نقيرا النقبرا  الحسرن ركرن  هو (1)

ا ، نقبررا  الموصررل اصررن ايبررا  فرري بيررت أهررل العبرراد أحفرراد م ؛وليررد ساسررم النقيرر1862الرردين ولررد فرري الموصررل 
عبيرررررد ار ا،عررررررج ، المررررردسق التررررراريخي عمررررراد عبرررررد السرررررالم ربود ، دار الكترررررا والوثرررررائق الو نيرررررة ،)ب رررررداد، 

 .170(،ص 2012
(2)

بن يونس الفخري بن سرليم الفخرري برن نعمران برن فخرر الردين ينتهري نسربه إلرى نقيرا النقبرا  الحسرن ركرن  هو 
م( وبعد إكمال دراسته ا،ولية دخرل المدرسرة الرشردية العثمانيرة وتخررج 1947 -م1869الدين ولد في الموصل) 

م ، ثرم توفرد فري الردوائر العدليرة فري الموصرل وأصربي عضروا فري محكمرة ايسرتئناد ثرم نائبرا 1881منها عرام 
ارة اللوا  ؛ المصردر نفسره ، م ثم عضوا في مجلس إد1927لمدعي عموم ايستئناد في مجلس بلدية الموصل 

.للمزيرررد مرررن التفاصررريل :ينفرررر ثرررامر شررراكر محمرررود البررردراني ،أسررررة أل الفخرررري  ودورهرررم الثقرررافي فررري 118ص 
 .149-148(، ص ص2012(،)ب داد، 2000-1743الموصل )
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سسم البحث إلى ثالثة محاور اشتمل المحور ا،ول على تعريد الرحى ل ة واص الحا،  
نهر  بدايات فهورها، ومكوناتها، وكيفية اختيار مكان لنصبها، الرحوات المنصوبة على

باندوايا، أما المحور الثاني فقد ت رق إلى وسد الرحوات وجا  المحور الثالث الذي تناول 
الرحوات من خالل سجالت المحكمة الشرعية وعرض المحور الرابع وا،خير الرحوات في 
الوثائق العثمانية. التي ذكرت عن تحديد وجود بعض منها في الموصل استنادا إلى عمليات 

ها الباحثة اعتمادا على سجالت المحكمة الشرعية .كانت بحوزتي مجموعة من حسابية أجرت
 تصويري نفرًا للتعليمات والضواب  .الوثائق عثرت عليها بخ  اليد لعدم 

 المحور ا،ول :
   :واصطالحالغة  :تعريف الرحى 

الراحا،عمِلُتهررا ،  واليررا  ألعلررى .ورحرروات رحررا :الراحا:معروفررةث وتثنيتهررا رحرروان ،: الرحااا لغااةً أواًل :
ورحيُت اكثُر،وسال المعتل باليا : الراحى الحجر العفيم .سال ابن بري : الراحا عنرد الفرراا  يكتبهُرا 
روات بالرحرا  ورحيرت بهرا، والجمرع أرح وارحراُ  ورحرِي وررحرِي وأرخيرة  باليا  وبا،لد ،نه يقال رحل

 ، ا،خيرة نادرة .
الجرررروهري :رحرررروت رحرررروات الرحررررا سررررال الرحررررا: الحجررررارة  عملتهررررا وادرتهرررراورحياااار الرحااااى :  

 (3)والصخرة العفيمة
ورحرررا ، هررري ا،داة التررري ي حرررن بهرررا ، وهررري عبرررارة عرررن حجررررين ثانياااا :الرحاااى اصاااطالحًا :  

  (4)مستديرين يوضع أحداهما على ا،خر ، وجمعها أرحية وارحا  ورحي
 :  وارالرحين أو حوا: بدايار ظهور الطثانياً  

كانت  ال واحين في بداياتها مائية وتعد من أهم الوسائل التي استخدمها أهرل الموصرل         
باسررت اللهم سرروة جريرران المرررا  ك اسررة متجررددة مرررن اجررل ت ررور الحيررراة ايستصررادية وخاصررة فررري 
الجانا الزراعي إذ كانت الموصل من أكثرر المردن العراسيرة اسرتفادة مرن  نهرر دجلرة  وسرد أشرار 

                                                 
(3)

ري ، ابن منفور، لألمام العالمة أبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم  أ بن منفور ا،فريقي  المص 
 . 127-126ص ص  ، )بيروت ، د/ت (،6المجلد 

(4)
وحول التعريد ايص الحي للرحى . ينفر:مادة )رحى ( في معجم المعاني الجامع على الموسرع ايلكترونري  
:www.almaany.com 
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ين والكتراا والمهندسرين المواصرلة ومرنهم سرعد سرعيد الرديوا جري عبراس فاضرل عددا مرن المربرخ
اآللرة ذوات  (5)دابد في مقال لهما عن ال واحين المائية إلرى أن الموصرل اسرتفادت مرن العرروا

الدواليا الكبيرة  التري تردور بتررثير المرا  المسرل  عليهرا حيرث تعمرل علرى تحريرك دواليرا ثانويرة 
 رواحين فتردور هرذا ا،حجرار وت حرن الحبروا وتسرتمر فري دورانهرا لريال فهي متصرلة برحجرار ال

 ونهارا وسد وصد ابن حوسل في كتابه صورة 
 .  (6) كبريت 

وسرررد ارتب رررت ال واحين)الرحررروات( بتررراريز صرررناعة الخبرررز فرررالقمي والشرررعير والرررذرة     
سران منرذ القردم والسمسم وايرها من الحبوا كان يبد مرن  حنهرا لصرناعة الخبرز لرذا عررد ا ن

ال احونرة ب حرن الحبروا، فبردأ بمردسات مرن حجرر أشربه بالهراون تضررا بقروة فري تجويرد كتلرة 
حجرية )جرن( حيث يهب  الهاون على القمي وبداخلها، ويكون المدق ثقريال مصرنوعا مرن حجرر 
صلد إي أن ت ورت  رق واليات عمليرة ال حرن إلرى اسرتخدام المردق الرحرى: حجرران مسرتديران 

، وكانرت الرحروات تردار بالحيوانرات، وتسمى الجاروشرة المنزليرة أعالهما على أسفلهما باليد يدار
 .  (7) أو بقوة اندفاع الما  من مجاريه ال بيعية

 كرران نهررر دجلررة منررذ القرردم مررن أهررم ا،نهررار الترري أسيمررت عليهررا ال ررواحين إذ كانررت تقررام فرري 
لنررا بالتوصرريد الرردسيق الرحررى الترري كانررت  تكريررت وحديثررة ..وان علمررا  الترراريز روا الموصررل و

سائمررة فرري مدينررة الموصررل كمررا يقررول ابررن حوسل)صررورة ا،رض(وعررروا الموصررل مصررنوعة مررن 

                                                 
(5)

يكون  ومفردها عربة وهي سفينة واسعة تبنى من الخشا والحديد بنا ل محكما ، يقاوم الما  ويتحمل شدته وما 
فيها من الضرائر أحجار بالم احن  وربما ادخلوا في بنا  بعض أسسامها خشا الصاج المستورد من الهند؛ ابرو 

؛ سرعد سرعيد الرديوا 198(، ص 1979القاسم برن حوسرل ألنصيبي،صرورة ا،رض ، دار مكتبرة الحيراة،) بيرروت، 
، ص 2006، 15مجلة موصليات ر العد جي وعباس فاضل دابد، ال واحين المائية في الموصل وما جاورها ، 

31. 
(6)

(، بتاريخ نواعير الموصلللباحثة حول موضوع ) إبراهيم خليل العالد المتمرس  رسالة شخصية  من أ . د . 

 صباحا.11:50، الساعة   2019/ 7/10
علرى    .18/10/2010حروا  احنة في مواجهة الريي  ،وال احونة تاريز من الت ور والع ا و في تاريز  (7)

 www.albayanaeموسع شبكة اينترنت على الرب  .
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الخشا والحديد الذي ي يخل ه شري مرن الحجرر والجرص ، وكانرت تثبرت  وسر  المرا  بسالسرل  
 .    (8)و ي حنان القمي كل يوم سودا  اللونين تين كبير تحديدية  وكانت ترتب  بحجر 

كانت الرحى تعمل بشكل يومي ماعدا يوم الجمعة حيث كان ع لة أسبوعية يستريي فيها 
ال حان من عنا  عمل أسبوع متواصل، ولترتاح معه أيضا الب ال وليمنحا وستا والعامل 

ها من ال حين والحبوا العالقة بها نفيفأحجار ال احونة وت غالصيانة ليقوم بعمله في تفري
 . (9)  س عة من الحديد مست يلة الشكل يتم تنفيد ا،حجار بها لتنفيفهامستخدما 

   (10)( المنصوبة على )نهر روبار باندوايا الرحوارثالثًا: 

يمر النهر بعد تركه القرية المذكورة برراضي مملوكرة إلرى عائلرة المفتري ا،عرجيرة ثرم            
ريررق جسررر باسررم جسررر البقرراق ثررم يرررتي يق ررع  ريررق موصررل  دهرروك القررديم ، منصرروا علررى ال 

خرالل مسرير هرذا النهرر  (11)النهر ويمرر بقريرة مشررفة ثرم يصرا فري نهرر دجلرة عنرد سريرة جكران
فرري السررهل بررين القررر  يسررتفاد مررالك ا،راضرري  مررن مررا  هررذا النهررر بتشرر يل الرحرروات اذ كتررا 

اكررة ومشراهدات محمد توفيق الفخرري عرنو الرحرى والميراا الجاريرة فري بعرض منرا ق الموصرل ذ
وان عدد من رحى سر  الموصل القائمة على نهر) روبار باندواياوالتي تعرود ملكيتهرا إلرى الحراج 
محمرررد توفيرررق برررن يرررونس وأخيررره الحررراج جميرررل الفخرررري حيرررث سرررال ان هرررذا الرحرررى كانرررت تعمرررل 
 بررال واحين المائيررة وهرري رحررى العميررري والباورسرران والبقرراق ومشرررفة وجكرران وسررال إن أهلنررا فرري

                                                 
؛ 49م، ص 2004(،حزيرران 8محمد نزار الدباغ ، ال واحين المائيرة فري الموصرل، مجلرة موصرليات العردد ) (8)

(،)مركرز 16محمد توفيق الفخري ،والرحى والمياا الجارية في بعرض منرا ق الموصرل و،مجلرة موصرليات العردد) 
 .67(، ص 2006دراسات الموصل ،

(9)
،المهنرررة ربرررة بيرررت مقابلرررة معهرررا بتررراريز 1930مقابلررة شخصرررية للباحثرررة مرررع السررريدة منررروة رشررريد ساسرررم، مواليرررد  
 .2017ايلول1

(10)
ويخترق جبل القوش ويدخل من الجهة ال ربية للجبل عند سرية باندوايا وملكية ينبع من جنوا شرق دهوك  

 سرية باندوايا تعود لكنيسة القوش .

(11)
 تل اثري عائد الى القوش سضا  عين سفني ثم بعد ذلك القوش اصبحت سضا  تلكيد  
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الموصرررررررل اسرررررررت اعوا أن يسرررررررتخدموا مجررررررراري الميررررررراا والعيرررررررون مرررررررن اجرررررررل إنشرررررررا  م ررررررراحن 
 عدد الرحوات ومكان إنشائها  ومواصفاتها الفنية : ونبين(12)الحبوا

في أراضي سريرة العميرري ويملكهرا السريدين الحراج يرونس أفنردي وشرقيقه  تقع: رحاة العميري-1 
  ل بمياا الروبار .الحاج جميل الفخري وآل المفتي مناصفة  وتشت

المفتري إي أن الرحراة  عائلة : تقع في أراضي سرية الباورسان المملوكة إلى رحاة الباورسان -2
كانرررت مشرررتركة  برررين المرررذكورين وجررردا الحررراج  توفيرررق وشرررقيقه الحررراج جميرررل  وهررري ذات بئررررين 

في  يعمرل فري شتويين يعمالن ابتدا  من شهر تشرين ا،ول إلى شهر نيسان فق  ثم البئر الصي
 . شهر  نيسان إلى شهر تشرين ا،ول 

فررري أراضررري القريرررة المرررذكورة ولهرررا بئرررران  وترررم اسرررتبدال  واسمهرررا  تقرررعوهررري رحااااة البقاااا  : -3
 .(13)م1905ه/ 1323سنة  القديمة برخر  حديثة)افرانجية(

ه :وهرري تقررع فرري بدايررة أراضرري مشرررفة تعمررل بمررا  روبررار بانرردوايا بعررد رفعرررحاااة مفاار ة   -4
بسررركر )سررردة (كانرررت مشررريدة سرررديما وفررري بدايرررة الثالثينرررات مرررن القررررن الماضررري ضرررربت السررركر 

م 1905ه/1323وفرري عررام . والحجررر صرراعقة ممررا دعررى أهلنررا إلررى بنررا  سرركر جديررد بالسررمنت 
جر  تبرديل  رواسم الرحراة القديمرة ب رواسم جديردة )افرانجيرة (لتشر يل ثالثرة عيرون  وبكلفرة سردرها) 

سرش صاغ يساوي ليرة عثمانيرة ذهرا وبقيرت الرحراة تعمرل  137اغ  وكل ص (14)( سرش3000
 .وكان آخر مسترجر لها هو رشو بن علي من ملة اليزيدية  م1954حتى سنة 

                                                 
(12)

 .68-67ص  المصدر السابق،  الفخري،الرسالة نفسها .؛  العالد، 
(13)

(، 16محمرررد توفيرررق الفخري،والرحرررى والميررراا الجاريرررة فررري بعرررض منرررا ق الموصرررلو،مجلة موصرررليات العررردد) 
 .68-67(، ص 2006لموصل ،)تشرين الثاني(،)مركز دراسات ا

 
يسمى ا)المحمودي( نسبة إلى السل ان محمود  ويجمع على)محاميد ( وان القرش )الرومي (الررائ  يعرادل  (14)

تسع محاميد  ففي هذا السنة تعين السعر النقدين في حجرة...وعرد فري العرراق بقررش واررش ، ويسرمى القررش 
برارات وهرو المتليك،وشراع بالدولرة باعتبرارا  10رائ  لمرا يسراوي بارة والقررش الر 40الصحيي )الصاغ( لما يساوي 

نقررردا أجنبيرررا .والقررررش ا،حمرررر مرررن ذهرررا والقررررش مجرررردا عرررن الوصرررد يرررراد بررره النقرررد ؛للمزيرررد ينفرررر، عبررراس 
م،) ب رررداد 1917-1335م /1258-هرررر656العزاوي،تررراريز النقرررود العراسيرررة لمرررا بعرررد العهرررود العباسرررية مرررن سرررنة 

 .147(،ص1958،
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ه/ 1323رحرررى جكررران الفوسانيرررة  وهررري تقرررع  فررري سريرررة جكررران  وكانرررت تعمرررل حترررى عرررام  -5
 م . 1905

ة جكان وبالقرا من نهر دجلرة وآثارهرا رحى جكان التحتانية  وهي تقع في نهاية أراضي سري-6
 .(15)السدباسية لحين ان مار المن قة بمياا 

وهرذا الرحروات تقرع فري سرر  ال الفخرري وأساربره وتعرود ملكيتهرا  لهرم إي أن القرر  ا،خرر  مثررل  
بانرردوايا  وايرهررا علررى هررذا النهررر  فررال نعلررم إن كرران لررديهم  ررواحين مررا  مررن عدمرره وكررل ذلررك 

المررذكور موجررود ويصررا  لرره فرري دوائررر ال ررابو وأوراق تسرروية ا،راضرري وان النهررريمكررن الرجرروع 
فرري حرروض السررد وبا مكرران عمررل مشرراريع توليررد ال اسررة الكهربائيررة أو معاصررر السمسررم لعمررل 
الراشي أو معاصر الزيتون وايرها من المشراريع ومرن هنرا نبرين. بعرض المالحفرات عرن تنفريم 

   .(16)باندوايافي مجر  نهر  المائية  الموارد
إن كافة الرحوات  الثمانيرة المرذكورة منصروبة فري أراضري القرر  المرذكورة وبعيردا عرن مجرر  -1

 روبار باندوايا  ويصلها الما  لتش يلها  بعد رفع مستواا بإنشا  سدود بعرض الروبار  وهي:
،فضرال سكر رحوات مشرفة وجكران -سكر رحوات الباورسان والبقاق،-سكر أو سد العميري ،-أ

  عن ذلك فقد يكون فوق هذا القر  ليس لدي علم بها
ان تشييد الرحاة يكرون فري مكران مناسرا مرن القرر  حيرث يمكرن ايسرتفادة مرن المرا  الخرارج -2

 من الرحاة لسقي المزروعات. 
ان يكررون للرحرراة اكثررر مررن بئررر واحررد فرري حالررة ترروفر أكثررر مررن بئررر يقسررم مررا السرراسية الررى  -3

 كل بئر.سسمين او اكثر ل
 ي تسرتهلك الرحررى أي مقردار مررن المررا  ويخررج المررا  مرن البئررر بعررد تردوير الرردويا لينسرراا -4

وثبتهرا فري الفتررة  ويسقي أراضي أخر  ولكرل رحرى ارض حقروق ضرمنها العررد السرائد  بسهولة
   .سانون تسوية ا،راضي

                                                 
 .67الفخري ، المصدر السابق، ص  (15)
 .67المصدر نفسه، ص  (16)
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حاة في فصرلي الخريرد يجري سنويا تنفيد وكري السواسي ابتدأ من السدود المذكورة الى الر -5
 .   (17)والربيع، فضال عن ترميم بنا  الرحوات كل عدة سنوات 

فري كيفيرة إيصرال المرا  إلرى  الموصرل واسرمه رشرو  الحري سرر فكسبت مرن الخبررة مرن احرد  -6
هررو الررذي يقرروم  بسررقي المزروعررات  يررث كرران يعمررل ورازا بصررورة دائميررة والررورازح  . وا،راضرري

 .     (18)من المالكين 10من 1متجاورة وحصته من الحاصل هو الصيفية وعادة ما تكون

آلرة بدائيرة مصرنوعة مرن الحجرر  حجار الرحاى:-1: مكونار الرحااة : تتكاون الرحااة مان:رابعاً  
ين تين مسررتدير تالخشررن الثقيررل ويكررون اسررتخدامها ل حررن وجرررش الحبرروا وهرري عبررارة عررن حجررر 

ترا ويتحررك الحجرر العلروي حرول محرور خشربي يركا احدهما فوق ا،خر ويكون السفلي منها ثاب
وتكرون ساعدتره مثبترة فري أسرفل الحجرر السرفلي وعنردما تردور حجررة الرحرى فاتهرا تمرر أو ت حررن 
الحبررروا مرررن الحن رررة والشرررعير التررري توضرررع فررري الرحرررى حترررى تصررربي دسيقرررا ناعمرررا وي يقتصرررر 

ضررال عررن جرررش اسررتخدامها علررى عمررل الرردسيق بررل تقرروم بوفيفررة جرررش القمرري لصررنع الجررريش ف
الكبيررة الضرخمة وتكرون علرى  ا،حجرار السرودا فتصنع الرحى مرن  العدس. أما صناعة الرحى،

يتبرين ان ، (19) فوسها حجرة كبيرة وتكون هرذا الراحرات واسرعة وضرخمة وكبيررةمدورة  شكل ساعدة
 أو جاروشرة  الرحى كانت مكانا ي حن الحبوا فوق الحجرر الملهراة ويسرمونها فري الموصرل دلرو

الرحى يتخذونه من الخشا ويثبت أعلى الحجر وهو على شركل دائرري يبلرغ س رر فوهتره حروالي 
ررر70 ا سرررم ويضررريق إلرررى ا،سرررفل فينرررزل منررره الحرررا إلرررى س رررا الرحرررى فتررردور الرحرررى علرررى الحل

 فت حنه وتكثر الرحى في القر  التي فيها عيون ذات ما  وفير يمكنه أن يدور دويا الرحى.

                                                 
(17)

 .67المصدر السابق، ص الفخري، 
(18)

 .68المصدر نفسه، ص  
(19)

-1834ه/1337-1249منهررررل إسررررماعيل حسررررين العلرررري بررررك ، ترررراريز الخرررردمات الوسفيررررة فرررري الموصررررل  
 .؛ ويكبيديا الموسوعة الحرة415(، ص2005م،أ روحة دكتوراا ، كلية التربية ،ابن رشد،)جامعة ب داد، 1918

  https://ar.wikipedia.org 
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الخوصررر وسرررا سريررة العرموشررية رحررى تسررمى العرموشررية  وفرري سريررة  وكانررت علررى نهررر       
الجيلة كانت هناك أكثر من رحى وكان اعتماد أهل القر  فري  حرن الحبروا علرى الرحرى لكرن 

 . (20)التي تشت ل بالديزل والكهربا  الحديثة  هذا الرحى اندثرت بعد دخول مكائن ال حن
نمرا مركررز تجراري حيرث ان مشر ل الرحررى ليسرت مح ررة ل حرن ابانهرا  إذ يمكننرا القرول لحبروا وان

 مرن ا،هرالي لقرا  أجرور ال حرن فيررتي ا،كرراد لشررا  الحبروا في بعض ا،وسات بشررا  الحبروا

(21) . 
أمرررا الرحرررى أو بيرررت الرحرررى فكررران مكانرررا ي حرررن الحبررروا فررروق الحجرررر الملهررراة ويسرررمونها فررري  

مرن  أعلرى الحجرر وهرو علرى شركل  الموصل دلو الرحى  الجاروشة يتخذونه من الخشا ويثبرت
سرم ويضريق إلرى ا،سرفل فينرزل منره الحرا إلرى س را الرحرى 70دائري يبلرغ س رر فوهتره حروالي 

فتدور الرحى على الحا فت حنه وتكثر الرحى في القر  التي فيها عيون ذات ما  وفيرر يمكنره 
مى أن يررررردور دويا الرحى.وكانرررررت علرررررى نهرررررر الخوصرررررر وسررررررا سريرررررة العرموشرررررية رحرررررى تسررررر

العرموشررية  وفرري سريررة الجيلررة كانررت هنرراك أكثررر مررن رحررى وكرران اعتمرراد أهررل القررر  فرري  حررن 
 .    (22)الحبوا على هذا  الرحى

 

 

                                                 
(20)

 .الرسالة نفسها العالد،  

(21)
شكلت الحرفة آليرة استصرادية سراهمت  فري تقرديم أشركال متنوعرة مرن الخردمات فري المعراش والرعايرة ال بيرة  

لسررلع والبضررائع حيررث تقرروم  العمليررة والتجررارة حيررث سرراهمت ا،خيرررة فرري النشررا  ايستصررادي القررائم علررى تنرراول ا
التجاريررة المرتب ررة ببحثنررا علررى حرفررة الراحجرري المسرربول عررن إدارة وا شررراد عررن الرحررى للمزيررد مررن التفاصرريل 

علرى الموسرع ايلكترونرري   kan  historicalينفر:بحرث  مرن المكتبرة ايفتراضررية العلميرة العراسيرة مرن مجلررة 
www.ivsl.org    

Lakhdare   larbi , the  Graft sand  The    Grafts men   in   Tlemcen  city  of.   
Zianides 

(22)
 العالد ، المصدر السابق. 
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 :خامسًا :فروط إعادة ترميم وبناء الرحوار  
يجري سنويا تنفيد وكري السواسي ابتدا  مرن السردود المرذكورة إلرى الرحراة فري بدايرة فصرلي -1

ع مررا سررد سررق  فرري السرراسية مررن أوحررال م ررر الشررتا  ومررا نبررت مررن الحلفررا  الخريررد والربيررع لرفرر
 ها . ا والقصا في الساسية يعيق جريان الما  وهذا العملية تكلد جهدا وأمواي ويهتم باجر 

سنوات فكما هو معلوم فرن بنا  الرحوات من الجص عدة يجري ترميم بنا  الرحوات كل  -2
ا،م ار وبما  الساسية القريا منها وخاصة بئر الرحى كما ا،بنية ب والحجر والنورة وتترثر

يجري استبدال أحجار الرحوات كلما أستضى تبديلها كما يجري نقر ا،حجار لزيادة كفا تها في 
 .  (23)  ةال حن كل مد

ان مرن واجرا صرراحا الرحى،فضرال عررن تنفيرد السرواسي .وأمررا الضرريبة الويركررو فهري مررن -3
التنفيرررد فررري شرررهر الثالرررث آذار صررراحا الملرررك مجبرررر بتنفيرررد حرررق صررراحا الملرررك فيجرررري 

السواسي من الترسبات ، أما دور المستاجر فكان  يتعهد لصراحا الملرك بران يقروم بتبرديل أجرزا  
 . (24) الرحى ب خم افرانجية

دأا أهرالي الموصرل علرى  حرن الحبروا كالحن رة والشرعير  : وقاف الرحاوار : يثانالمحور ال
ايرهرررا مرررن الحبررروا ، وسرررد أ لرررق الموصرررليون علرررى هرررذا اآللرررة  المعررردة لهرررذا والرررذرة والسمسرررم و 

ال رض اسم الرحى )ال احونة ( ، وتكون على نوعين النوع ا،ول الص ير والنوع الثراني الكبيرر 
والتري والمستعملة في الردور السركنية فالنوع ا،ول والتي ي لق عليها أهل الموصل )الجاروشة ( 

عبررارة  شررن شررديد الصررالبة متوسرر  الحجررم يوجررد فرري الوسرر ر أسررود مخهري عبررارة عررن مررن حجررر 
للحجرررر ا،علررى الثررراني وعلررى حافرررة ال رررد الحجرررر  كرررون محرروراً تو  ةسصررير  عررن س عررة خشررربية 

الثاني ويوجرد علرى  حافرة  ررد الحجرر الثراني عتلره مصرنوعة أمرا مرن خشرا أو حديرد ل ررض 
الحبرروا  تكررون مررن خررالل وضررع ترردوير الحجررر الثرراني مررن أجررل  حررن الحبرروا و ريقررة  حررن 

الحبرروا حررول المحررور ومررع ترردوير الحبرروا تسررحق الحبرروا بررين الحجرررتين يخرررج ال حررين عررن 
 .(25) ريق ال رد المركزي للحبوا 

                                                 
(23)

 .68الفخري ، المصدر السابق، ص  
(24)

 .68، ص المصدر نفسه 

(25)
 .2017ايلول3للباحثة مع السيدة منوا رشيد بتاريز مقابلة شخصية 
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أما النوع الثاني من الرحى فتلك التي موجودة في القر  وا،رياد والمنرا ق البعيردة وتقرع فري  
ت حيث تدور هذا ال احونة بواس ة الما  علرى شركل على حافات مياا ا،نهار والشالي ال الا

نرواعير أي أنهرا تشررت ل بوسرا ة الميرراا أمرا البعيرردة عرن الميرراا فتردار بواسرر ة الحيوانرات كالب ررال 
( )ألرردنك( وتحترروي علررى مرردرجات ال رررض منهررا هررو المررداغ-والكرردش والثيررران وتسررمى )المرردار

مررن عمليررة  حنهررا إذ يررتم مررن خاللهرررا  فصررل المررواد بعضررها عررن الرربعض ا،خررر بعرررد اينتهررا 
والجررررريش والحبيررررة والعرررردس  والحن ررررة والمدسوسررررة الحصررررول علررررى المررررواد ال ذائيررررة مثررررل البراررررل 

 . (26)والشعير
م لقا سوا ًا أكان حسيا أو معنويا وهو مصدر وسفت  سد بمعنى تعريد الوسد: ل ة الحبس ،

الموسود ين الناس يوسون أي  حبست ووسفت يقال الدابة أي حبستها على مكانها ومنه
 . (27)يحبسون للحساا

فهرو عنرد الفقهرا  حربس العرين عرن ملرك الواسرد والتبررع بريعهرا لجهرة مرن جهررات   واصر الحا :
 وعلى سسمين.  (28) الخير في الحال أو في المال

الوسرد الخيررري :ويقصرد برره الوسرد علررى جهررة الخيرر ،إذ يكررون ريعره فرري أوجره الخيررر ابت ررا  -1
اة وجه ار، وسد يحدد الواسرد جهرة ا نفراق ، إذ استنرع بران هرذا الجهرة تشركل مصردر خيرر مرض

 لشريحة اجتماعية أو مدرسة دينية .
الوسد الذري: وهو ما خصصت منافعه إلى شخص أو أشخاص معينين من أبنا  الواسد -2
 .   (29)لواسد الذرية حسا شر  اعند انقراض  من بعدهم ثم إلى جهة من جهات البريتهم  ذر و 

                                                 
(26)

 .415ق، ص العلي بك ، المصدر الساب 
(27)

-1365ه / 1435-767منهل إسماعيل العلي بك ، موسوعة الحج  الوسفية في الموصل وأوجه صرفها  
(، 2018م دراسررة وسفيررة فرري ت بيررق شررر  الواسررد ، دار نررون لل باعررة والنشررر ، ال بعررة ا،ولررى،)د/م ، 2014
 بقررررا  وا ل ررررا  فرررري الفقرررره للمزيررررد مررررن التفاصرررريل ينفر:كايررررد يوسررررد سرعرررروش،و الوسررررد الررررذري بررررين ا .14ص

؛ 277،ص ،1999(، 2(، العردد)26والقانونو،مجلة دراسات علروم الشرريعة والقرانون ، المجلرة ا،ردنيرة ،المجلرد)
، رسررررالة ماجسررررتير، كليررررة اآلداا 1879-1834علرررري،ا دارة العثمانيررررة فرررري الموصررررل  سررررجى سح رررران محمررررد 

 111(،ص 2002،)جامعة الموصل ،
(28)

، رسالة ماجستير 1908-1879يز عبدار الحاج عالوي ، ا دارة العثمانية في الموصل نسيبة عبد العز  
 .169(،ص 2002،كلية اآلداا ،)جامعة الموصل ،

(29)
 ..111محمد علي ، المصدر السابق، ص ،  169المصدر نفسه، ص  
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الوسد المشترك: وويقصد به ما وسفه على جهة الخير وعلى ا،فراد أو الذراري ونسبة  -3
ايشتراك أما ان تكون معينة أو اير معينة كا،وساد الموسوفة على جهة خيرية ومشرو  فيها 

 .          (30)صرد الفضلة من التها على والذراري أو بالعكسو  
متعررددة منهررا دينرري، أو تعليمرري أو مشررترك  أو استصررادي ، وهنرراك وجرره  ولألوسرراد أاررراض  

أخررر والمتمثررل  بايجتمرراعي) التكافررل ايجتمرراعي ( وهررذا مررا سنوضررحه فرري بعررض الوثررائق الترري 
الموضرروع ،كمررا هررو موضرري  ان بعررض الرحرروات ،اررراض متعررددة  مررن اجررل تسررير  تخررص هررذا

 إلى ذلك بعض الوثائق الوسفية . ا،مور الحياتية للمجتمع الموصلي كما  تشير
 فمثال من الناحية الدينية نالحف  بعض الوثائق الوسفية  تبكد على الجانا الديني ومنها :  

( حيرث تشرير وسفيرة محمرد باشرا إلرى انره وسرد ثرالث رحروات والنصرد مرن راحرات 1وثيقة  رسرم)
، وشررر  الواسررد ان العليررا والوسرر ى والنصررد مررن راحررات السررفلى الواسعررات علررى نهررر الخررازر
 .(32)((31) يصرد ريع الموسوفات على المسجد الذي أنشاا على ، )التكية النقشبندية

 يتضي مما تقدم ان شر  الواسد كان على الخدمات الدينية )التعبدية (. 

                                                 
(30)

 .17، ص ...العلي بك ، موسوعة الحج  الوسفية  

(31)
لشيز محمد بها  الدين محمد بن محمد المشهور بشاهي نققشبندية  والذي ولد في ا إلىتنسا هذا ال ريقة   

م فرري سريررة سصررر هنرردوان مررن سررر  بخرراري تقررع هررذا 1899م بالبخرراري ، ولررد عررام 1317مدينررة بخررار  سررنة ه /
، 1918-1834الحيرراة ايجتماعيررة فرري الموصررل  ، محمررود عثمرران؛ عروبررة جميررل  التكيررة علررى شررارع الفرراروق

العلرري بررك  ينفررر:.وللمزيررد مررن التفاصرريل 152(،ص 2006حررة دكترروراا ، كليررة اآلداا ،)جامعررة الموصررل،أ رو 
 .221،ص  ...،تاريز الخدمات الوسفية

(32)
م.ا.ن.، أ،ن، وسفيررة محمرد باشرا، فري اليرروم الرابرع والعشررين  مررن برالرمز،  وسررنرمز لهرامديريرة أوسراد نينرو   

للمزيد من التفاصيل ينفر : العلري برك ، موسروعة الحجر  الوسفيرة...  م 1834ه /1250شهر ربيع الثاني عام 
 .25،ص 1ج

وسفيرررة الحررراج م .ا. ن، .للمزيرررد مرررن التفاصررريل ينفرررر: 422العلررري برررك ، تررراريز الخررردمات الوسفيرررة ...، ص  (33)
محفوفررة فرري سررجالت المحكمررة الشرررعية    322، ص 1852ه/1269حسررين باشررا بررن عبررد الجليررل زادا عررام 

 .صلبالمو 
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وسفيرررة الحررراج حسرررين باشرررا برررن عبرررد الجليرررل زادا المبرخرررة فررري عرررام  ( وكمرررا تشرررير2وثيقرررة رسرررم)
سد مراهو بملكره وتحرت تصررفه سرهامه مرن رحراة الردوازي الم لرة علرى م انه و 1852ه/1269

نهر كنار نهر دجلة وهي مائتين وثمانية وثمانين سهما و شر  أن يصرد ريعها علرى مصرالي 
نسررتنت  هنررا ان شررر   الواسررد  (.33)الجررامع والمدرسررة الترري أنشرررهما وعلررى أويدا وأويد أويدا و

 .)خيري تعليمي ذري(
الواسعررة فرري سريررة  وات( كمررا وتشررير الحجررة شرررعية الخاصررة بشرررا  ثررالث رحرر3رسررم) كررذلك وثيقررة 

رشرران، حيررث اشررتر  يررونس أفنرردي بحسررا توليترره علررى وسررد المرحرروم حسررن باشررا العائررد إلرررى 
)عليهمررا السررالم (برردراهم  الوسررد مررن البرررائع  (35)ونبرري ار جرررجيس (34)جررامعي نبرري ار يررونس
هررو اربعررة اسررهم وربررع السررهم وثمررن السررهم مررن المائررة سررهم مررن المبيررع  محمررود بررن رفرراعي وذلررك

..منهرا برثمن سردرا الفرين ومائرة وخمسرين سرشرا العليا.الرحى الثالث الواسعة في سرية محمد رشران 

                                                 
(33)

وسفيرررة الحررراج . ن، .أم .للمزيرررد مرررن التفاصررريل ينفرررر: 422العلررري برررك ، تررراريز الخررردمات الوسفيرررة ...، ص  
محفوفررة فرري سررجالت المحكمررة الشرررعية    322ص ، 1852ه/1269حسررين باشررا بررن عبررد الجليررل زادا عررام 

 .بالموصل
(34)

ه انره فري القررن الرابرع الهجرري مسرجد يرروي يقع في أ الل نينو  على التل المشهور بتل التوبة وأسدم ذكر لر 
مجمرروع  الكتابررات المحررررة فرري أبنيررة مدينررة  يقرروي سرريوفي ،ن إليرره الزهرراد ، ثررم أصرربي يعرررد بمسررجد التوبررة ...؛

م بعرة شرفيق ،)ب رداد،  الموصل ،سراعدت وزارة المعرارد علرى نشررا عينري بتحقيقهرا ونشررها سرعيد الرديوا جري ،
 .161(،ص1956

(35)
وعلرى مرر العصرور أخرذ بالتوسرع  صر يراً  حد من المساجد القديمة في الموصل وكان أول أمررا مسرجداً يعد وا 

حتررى صررار يعرررد بمسررجد  النبرري جرررجيس ، أمررا ترراريز أول ترسرريس لرره فلرريس معروفررا  وفرري القرررن الرابررع عشررر 
ويقررع سرررا  المرريالدي أضرريد إلررى المسررجد بعررض ا،سسررام ا،خررر   فرصرربي جامعررا عرررد بجررامع النبرري جرررجيس

سوق الشعارين ويدعى النصار  انه كران )بيعرة( لهرم باسرم المرار جررجيس ؛سرعيد الرديوا جري ، جوامرع الموصرل 
؛سررجى سح رران 133ص  2014،بيررروت ،) ،ال بعة ا،ولررى ، الرردار العربيررة للموسرروعات فرري مختلررد العصررور

، أ روحرة دكتروراا ،كليرة اآلداا (1918-1516محمد علي ، الموصل في كتابات الرحالة في العهد العثمراني )
 .215-214(، ص ص 2010،)جامعة الموصل ،
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روميا مقبوضة بيد البائع المذكور عن يد المشتري الموما اليه وصار المبيع المرذكور وسفرا علرى 
 . (36)الجامعين
ان هنررررراك بعرررررض الرحررررروات التررررري أوسفرررررت شرررررر  الواسرررررد صررررررد ريعهرررررا علرررررى .نبرررررين         

 الفقرا .)أوجه صرفها على الوسد الخيري( كما هو موضي في الوثيقة اآلتية 
م الخاصررة بشرررا  سرررهم 1860ه /1277فرري عرررامالمبرخررة وتشررير حجرررة شرررعية (4وثيقررة رسررم )

لواسعة على ما  النروران اشرتر  واحد من كل ثمانية عشر سهما من الرحاة الشهيرة برحاة السيد ا
الحرراج يوسررد أفنرردي بررن المرحرروم مررال حسررين أفنرردي بحسررا توليترره علررى أوسرراد عادلررة  خرراتون 

البررائع محمررود بررن عثمرران أاررا فبرراع لرره وبيرردا وتحررت تصرررفه التررام وذلررك  بنررت حسررن باشررا مررن
ة الشرهيرة المبيع هو حصته التي هي عبارة عن سهم واحد من كل ثمانية عشرر سرهما مرن الرحرا

مرن سرر  الموصرل بجملرة حقوسهرا  الحصرة  دبراخسرته برحاة السيد الواسعة على ما  النوران سرية 
المذكورة وتوابعها ومرافقها كافة بثمن مقدارا ثالثمائة سرش رومي بيد البائع المذكور محمود مرن 

قررا  ويتصررد فصارت الحصة المبيعة وسفا علرى الف أفنديالحاج يونس  إليهيد المشتري الموما 
يتضري  (37)بحسا توليته على مقتضى شر  الواسفة من ايرر ممرانع لره أفنديفيها الحاج يونس 

   مما تقدم ان شر  الواسد وسد خيري على الفقرا  .   
م الخاصررة بشرررا  سررهم 1860ه /1277وتشررير حجررة شرررعية فرري عررام (5وثيقررة رسررم )          

الشرهيرة برحراة السرريد الواسعرة علرى مررا  النروران فرري واحرد مرن كررل ثمانيرة عشرر سررهما مرن الرحرراة 
عقار خستابان اشرتر  الحراج يوسرد أفنردي برن المرحروم مرال حسرين أفنردي وحسرا توليتره علرى 

إلررررى وجرررروا الفقرررررا   أوسرررراد عادلررررة  خرررراتون بنررررت حسررررن باشررررا  الراجعررررة وبيرررردا وتحررررت تصرررررفه
و له وبيدا وتحت تصررفه وذلرك والمساكين من البائع محمد أاا بن الحاج يوسد أاا فباع ما ه

المبيع هو حصته التي هي عبارة عن سهم واحد من كل ثمانية عشر سهما مرن الرحراة المسرماة 
برحاة السيد الواسعة علرى مرا  النروران فري عقرار خسرتابا  بجملرة حقوسهرا الحصرة المرذكورة وكافرة 

ائع محمرررد أارررا مرررن يرررد توابعهرررا ولواحقهرررا برررثمن مقررردارا ثالثمائرررة سررررش رومررري  مقبوضرررة بيرررد البررر
                                                 

(36)
.أ. ن، حجررة شرررعية فرري م ؛ للمزيررد مررن التفاصرريل ينفررر:  425العلرري بررك ، ترراريز الخرردمات الوسفيررة...،ص 

 م 1860ه/1277شرا  سهم واحد من رحاة السيد، لوسد عادلة خاتون بنت حسن باشا ، في ارة ربيع الثاني 
(37)

.أ. ن، حجررة شررعية فرري شرررا  سرهم واحررد مررن رحرراة ؛ م 422العلري بررك ، ترراريز الخردمات الوسفيررة....، ص  
 م .1860ه/1277السيد، لوسد عادلة خاتون بنت حسن باشا ، في ارة ربيع الثاني 
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المشررتري يررونس أفنرردي  فصررارت  الحصررة المبيعررة وسفررا علررى الفقرررا  والمسرراكين يتصرررد فيهررا 
جانررا .)(38)بحسررا توليترره علررى مقتضررى شررر  الواسفررة مررن ايررر ممررانع لرره أفنررديالحرراج يررونس 

 (.التكافل ايجتماعي –اجتماعي
والمسراكين )وسرد خيرري( والروثيقتين  (ان شرر  الواسرد علرى الفقررا 5فتوضي الوثيقة رسم )      

( هي  ملكية شخصية وهو ما دلت عليه الوثيقتين المذكورتان برنهما أوسفترا علرى جرامعي 3-5)
النبي يونس والنبي جرجيس عليهما السالم حيرث أشرارت إلرى أن بعرض هرذا الرحروات هري ملرك 

 لوثيقتين . شخصي لألفراد سوا ًا كانوا من مسلمين أو من أهل ديانات كما دلت ا
  ( فتكون أما تكون ش له ارث أو شراكة بالعمل.6أما الوثيقة رسم) -6

تشير وسفية صديق بك بن محمد سعيد بك عبد الجليرل زادة انره وسرد مرا يملكره وتحرت إذ       
تصرفه سهامه البال ة الربرع مرن الرحرات الشرهيرة براحرات شرورك خوصرر والمشرتملة علرى بئررين 

حددة ذلرك برررض المومرا إليره صرديق برك وارض سريد ذنرون وال ريرق الواسرع وسصر وساسية ، الم
من سر  الموصل، وشرر  بران يصررد ريرع الموسرود علرى  كله في عقار سرية شورك بالخوصر

.  يتضررري مررن خرررالل سرررا ة الوثيقرررة ان الواسررد فيهرررا (40)وشررر  التوليرررة لنفسرره (39)جررامع الرابعيرررة
 خيري(.   شر  الوسد على جامع الرابعية )وسد 

م ، فقرد أشرارت حجرة اسرتبدال العائردة لوسرد 1867ه/1274(وفري عرام 7وثيقة رسم)           
جامع الحاجية فا مة خاتون حيرث اشرتر  عبرد الررحمن برك برن الحراج عمرر برك بحسرا وكالتره 
عررن أخيرره حموسرري المتررولي علررى وسررد جررامع الحاجيررة فا مررة بنررت احمررد ترررزي باشرري وولرردهما 

بمررال الواسررد المسررتبدل بالرردار المسررماة ببيررت الوسررد المررذكور دون ايرررا مررن الحرراج عمررر بررك 
البائع أخيها محمود بك فباع ماهو ملكره المنتقرل مرن والدتره المرحومرة بتولرة بنرت عثمران أفنردي 

عشرر سرهما واحردا مرن رحراة المسرماة برحراة النصررراني  أثنررىوذلرك المبيرع الرذي هرو مرن كرل مرن 
                                                 

(38)
سرد أ. ن، حجة شرعية في شرا  سهم واحد من رحاة السريد، لو .م. 422العلي بك ، تاريز الخدمات...،ص  

 م1860ه/1277عادلة خاتون بنت حسن باشا ، في ارة ربيع الثاني 
 

 
(39)

يقع هذا الجامع في محلة الرابعية وهو من الجوامع التي أنشاها  الجليلون  في الموصل أنشرته رابعة خاتون  
                                                                                                                       .                    36م؛ سيوفي ، المصدر السابق ، ص  1767ه  /1180بنت إسماعيل الجليلي عام 

(40)
 .426-429.425 العلي بك ، تاريز الخدمات الوسفية....، ص 
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د مرن سرر  الموصررل بجملرة حقوسره وتوابعره كافرة وعامرة لواحقره بررثمن برا الواسعرة فري عقرار خسرته
سرردرا وبيانرره سررتمائة سرررش رومرري مقبوضررة بيررد البررائع محمررود بررك مررن المشررتري عبررد الرررحمن بررك 

 .      (42)اشرعي (41)المبيع المذكور صحيحا فصار
فقررد ات التعلرريم تصرررد علررى الخرردمات  العامررة خرردم  واردتهرراأمررا مررن الناحيررة التعليميررة والدينيررة 

 كما يلي :  8و2أ لعتنا الوثيقتين رسم 
بعررررض الررررواردات يحررررددون أبررررواا شررررر ها منهررررا الجوانررررا الخدميررررة التعلرررريم  تصرررررد علررررى  -2

 الخدمات العامة خدمات التعليم .
( وتشررير وسفيررة حسررين بررك بررن المرحرروم الحرراج علرري بررك انرره وسررد النصررد مررن 8وثيقررة رسررم)  

الحمررررا  الواسعرررة فررري عقرررار الحميرررري والنصرررد مرررن راحرررات الشرررهيرة الراحرررات الشرررهيرة براحرررات 
براحرات البيضرا  الواسعرة أيضرا فري عقرار سريرة العميرري ، كرذلك مرن كرل مائرة سرهم أربعرة أسرهم 
من الراحات الشهيرة براحة العرموشرية  وشرر  ريرع الراحرات تصررد علرى المدرسرة التري أنشررها 

وشر  التولية لنفسه ومن بعدا علرى ا،صرلي وايرشرد وعلى الجامع الشهير بجامع الحاج جمعة 
من  ذريتره  فران لرم يوجرد احرد مرن ذريتره فرإلي ابرن أخيره سرليمان برن عبرد افرد ومرن بعردا علرى 

 .  (43)ايرشد من ذريته وما تناسلوا
نسرررتنت  مرررن خرررالل سررررا ة الوثيقرررة ان فيهرررا شرررر  الواسرررد علرررى المدرسرررة والجرررامع )وسرررد       
 خيري(

                                                 
(41)

يها ،حد أو انق ع هي التي كانت رسبتها  ملكا ثم وسفت إلى جهة من الجهات أي لم تشتر  التولية عل 
 .423شر  التولية ؛ العلي بك ، من تاريز الخدمات ....، ص 

(42)
م.أ. ن.، وسفية حسن بك بن ،المرحوم الحاج علي  :.للمزيد من التفاصيل ينفر424المصدر نفسه، ص  

م ؛ العلي بك ، تاريز الخدمات 1864ه/1281بك في اليوم الثاني والعشرين من شهر رمضان  عام 
 . 422-421،ص 422ية... ،ص الوسف

(43)
أاا عبد  وسفية محمدم.أ.ن..للمزيد من التفاصيل ينفر: 423العلي بك ، تاريز الخدمات ....، ص  

 .248م ، ص 1850ه/1267الل يد عبيد أاا  شهر محرم الحرام عام 
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، انره وسررد مايملكره وهررو مرن كررل أارراتشررير وسفيرة محمررد أارا بررن عبرد الل يرد  (9رسرم)وثيقرة    
ونصرد السرهم مرن الراحرات الواسعرة فري عقرار سريرة شراهقلي الشرهيرة برحراة  أسهممائة سهم ستة 

  .    (44)إليه بانه مادام في سيد الحياة يرجع ربع الموسود  شاهقلي وشر  الواسد
          يه شر  الوسد على نفسه .نستشد مما تقدم ان الواسد ف

( تبكرررد علرررى الجانرررا ايجتمررراعي )وخاصرررة موضررروع التكافرررل 5-4أمرررا الوثيقرررة رسرررم )          
 ايجتماعي ( .

 (   9كذلك كان الوسد ارض استصادي واجتماعي مثل وثيقة رسم )  
اتيرررة يتبرررين ممرررا تقررردم أن بعرررض الرحررروات وسفرررت ،ارررراض متعرررددة مرررن اجرررل تسرررير ا،مرررور الحي

   للمجتمع الموصلي.
 :سجالر المحكمة الفرعية   ي رحوار الموصل  المحاور الثالث:

تعد دراسة الرحوات في الموصل أواخر العهد العثماني من خالل سجالت             
المواضيع ذات ا،همية التي لم تحف باهتمام كبير من سبل المختصين  المحكمة الشرعية من

ذا السجالت مصدرا مهما للتاريز ايجتماعي وايستصادي لمدينة والباحثين، إذ تمثل ه
الموصل في ذلك العهد، وهذا المبحث هو محاولة لتوضيي  بيعة تلك الرحوات، والتي وجدنا 
أن هناك توسعا في تلك المهام بعد الرجوع إلى وثائق هذا المحكمة والتي سود نوضي 

 تفاصيلها في هذا المبحث ومن تلك الرحوات .
 )التي تقع في سرية جوجر صري ر مرن سرر الوثيقة ان رحاة احمد أاا:  تشيررحاة احمد أغا:-1

 أهرالي) مال ساسم بن حاج يونس بن عاشرور(من إلى وتعود ملكيتها  (45)( ناحية عشائر السبعة
سريرررة جررروجر صررري ر مرررن سرررر  ناحيرررة عشرررائر السررربعة المحررردودة اربرررا بالسررراسية وشررررسا برررالوادي 

 بعقررار سريررة شرريالوا الواسعررة  تلررك الرحرراة فرري عقررار سريررة شرريالوا مررن سررر  ناحيررة وجنوبررا وشررماي
عشائر السبعة وحاج محمد بن منصور بن عبرد الررحمن مرن أهرالي سريرة بكري مرن سرر  الناحيرة 

                                                 
(44)

 .429، المصدر السابق، ص العلي بك 

(45)
الزاا  الكبير والخابور يسكنها تجمع عشائري سديم شاركت  تقع شرسي دجلة  في المن قة المحصورة بين 

 .فيه عشائر عربية وكردية وأسوم أخر  تكونت منها جماعة متجانسة تعرد بالديانة اليزيدية
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سرنة أي فري سررنة   نفسرها بالمناصرفة لكرل  واحرد مررنهم  النصرد منتقلرة إلريهم بالشررا  منررذ أربعرين
 .  (46)م1871ه/1288

منرذ  يتضي مما تقدم برننا سمنا بإجرا  عملية حسابية تم التوصرل إلرى تراريز وجرود هرذا الرحرى  
 م عمر الرحى.1891سنة=40-1911أربعين سنة  وذلك من خالل عملية  رح سنة 

ذي الحجررررررررررررة  9والمبرخررررررررررررة فرررررررررررري115لوثيقررررررررررررة الثانيررررررررررررة عرضررررررررررررت الوثيقررررررررررررة المرسمررررررررررررةا -2
ن ا (47)علررى مررا  النرروران فرري سريررة يارمجررة م أمررا رحرراة علرري بررك الواسعررة1902ه/1320للسررنة

السرريد إسررماعيل بررن صررديق بررك مررن سرركنة محلررة إمررام عررون الرردين لرره حصررة شررايعه عررن أربعررة 
بيردا  وأصربحت  أسهم ونصد السهم من كل مائة سهم من هذا الرحاة كانت منتقلة إليه بالشرا 

ه/ 1288نةسرررم أي فرري 1886ه / 1304سرررنةمنررذ  أيوتحررت تصررررفه  منررذ سرررتة عشررر سرررنة 
 .1870سنة=16-1886.وذلك من خالل عملية    رح سنة (48)م1870

الربيبية من سر  ناحية  عقار سريةأكدت ملكية رحاة الربيبية الواسعة في  الوثيقة الثالثة:فقد   
من ملحقات  الموصل والكائنة على ما  روبال دهوك وهي ملك  للسيد ب رس  (49)الشيخان

وشي من  ائفة  السريان الكاثوليك منذ ثالثين سنة وتحديدا في سنة بن حنا بن يوسد القرا س
م  إي انه توفى فانحصرت الرحاة في وراثته زوجته وأبنائه وهي مشتركة 1873ه/1290

مائة وعشرة سهم  من أصل سبعمائة وستين -110مشاع بينهم وكانت حصة الزوجة مجودة )
 سنة .1872سنة =30-1902من خالل عملية  رح سنة    . (50) سهاما

                                                 
م ، 1329/1911سرررجل المحكمرررة الشررررعية فررري الموصرررل  وسرررنرمز لررره برررالرمز س.م.ش.م، السرررجل لسرررنة  (46)

 .33،ص 17نومرو
(47)

موصل تقع جنوا الموصل بمسافة عشر كيلو مترات وهي على نهر دجلة انفر :محمد سرية من سر  ال 
أمين العمري العمري، منهل ا،وليا   وشرا ا،صفيا  من سادات الموصل الحدبا  ، نشرا وحققه سعيد الديوا 

 .153،209-152،ص 2( ج1968ه،1388جي، م بعة الجمهورية ،)

(48)
 . 163،ص 115س.م.ش.م،نومرو 

(49)
تقع شرسي دجلة في المن قة المحصورة بين الزاا الكبير والخابور ويسكنها سبائل عربية وكردية وأسوم أخر    

 تكونت جماعة من اليزيدية أسوام متجانسة تدين بالديانة اليزيدية .

(50)
 169، ص 123م ، نومرو 1902ه  /1320س.م.ش.م.السجل لسنة  
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هرررذا الوثيقرررة يكرررون للشرررخص نفسررره وهرررو مرررا دلرررت عليررره سرررجالت المحكمرررة الشررررعية وسرررجالت 
ا،وسرراد حيررث أشررارت  إلررى أن بعررض هررذا الرحرروات هرري ملررك شررخص  لألفررراد سرروا ًا  كررانوا 

 مسلمين أو اير مسلمين .
م  1875/ه1292الوثيقررررررررررة الرابعررررررررررة : ت رسررررررررررت سررررررررررجالت المحكمررررررررررة الشرررررررررررعية للسررررررررررنوات 

المعرفرة  محلة جرامع الرابعيرة سكنتم ان مريم بنت إبراهيم بك بن نجيا من 1878ه/1295و
( 183ه وللعرردد)1329جمررادي ا،ول لسررنة  29بررالتعريد الشرررعي وكالررة عنهررا  المبرخررة فرري 

بحسا مرا هرو ملرك بن علي  المرسوم مال حسين وحبس وابد  انه وسد  (51)من جريدة الوكايت
اتون بيررردها وتحرررت تصررررفها بالشررررا  بموجرررا حجترررين  شررررعيتين أحرررداهما المومرررا إليهرررا مرررريم خررر

م وذلررك 1878ه/1295م والثانيررة فرري ربيررع ا،ول 1875ه/1292ذي العقرردة  23مبرخررة فرري 
كرررل سرررهم مرررن الرحرررى  (52)حصرررتهما الشرررايعة التررري هررري سرررتة أسرررهم ونصرررد السرررهم وثمرررن المرررن

 .(53)برحاة  الواسعة في عقار شاهقلي الشهيرة 
إلررى أن رحرراة العرموشررية تعررود ملكيتهررا للمرردعو  رراهر  أكدتقررة الخامسررة: رحرراة العرموشررية:الوثي

مرن محرالت مدينرة الموصرل منرذ عشررين سرنة (54)مرن سركنه براا ايجرس أفنديأفندي بن اسعد 
انحصرت في وراثته منتقلرة إلريهم المدعو  اهر أفندي م فبعد وفاة 1891ه/1309أي في سنة 

يتضري ممرا تقردم  هم المدعو  اهر أفندي بالشرا  وذلك منذ عشررين سرنةبا رث الشرعي من أبي
من خرالل عمليرة  ررح برننا سمنا بإجرا  عملية حسابية تم التوصل إلى تراريز وجرود هرذا الرحرى.

 سنة 1891سنة=20-1911سنة 

                                                 
(51)

ايجتماعية من زواج  ا،حوالالشرعية تتناول القضايا القانونية وسضايا تصدر عن المحكمة جريدة سانونية   
 .و الق ونفقة وحضانة

(52)
وحدة وزن كانت شائعة في العراق في العصور الوس ى وتبلغ اسل من كيلو ارام أمرا فري فتررة القررن السرابع  

 رم ؛ خليرل علري مرراد، ك11ك رم أي حروالي 10و886عشر فقد توصل هنتس إلى كون المن في البصرة يساوي 
م رسالة ماجسرتير 1750-1638ه/1164-1048تاريز العراق ا داري وايستصادي في العهد العثماني الثاني 

 .339(،ص 1975، كلية اآلداا ،)جامعة ب داد، 

(53)
 .73،ص 36س.م.ش.م،نومرو 

(54)
 .59المصدر السابق، ص احد أبواا مدينة الموصل القديمة ولم يزل محله يعرد بهذا ايسم ، سيوفي،  
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م 1892ه/ 1310جمادي ا،ول للسنة  26الوثيقة السادسة: سل ت الوثيقة المبرخة في 
ع دعو  سضائية من سبل )بنات عارد بك( بن الحاج بديع بك من أهالي محلة الضو  في رف

)سبع أبكار( من محالت مدينة ب داد والساكنات واآلن ب ريق المسافرة من محلة الشيز 
من محالت مدينة الموصل المحروسةوعلى المدعى عليه سعيد بك بن المرحوم عبد  (55)محمد

( سهما سهما ونصد السهم من كل مائة سهم  45ي )ار بك فيما يتعلق بحصصهم التي ه
(  56)وبحصصهم البال ة ثالثة أرباع النصد من رحاة شيز عبوا الواسعة في سرية بعشيقة

 (57)بحصصهم الشايعة  التي هي سهمان وربع السهم  من كل مائة  سهم من رحاة ترجلة
رسوم سيد احمد أفندي على الواسعة في سرية ترجلة  وكانوا موكلين الحاضر عن المجلس الم

الدعو  وال لا من المدعى عليه و ال ائا عن المجلس. الوثيقة المبرخة يوم الخميس في 
 .    (58)م 1892ه/1310جمادي ا،ول  26
لم نتوصل  إلى شخصية عارد بك،  ربمرا يكرون مرن الوجهرا  أو ربمرا  إننا يتضي مما تقدم     

ان  د برك أو شرريك  فري نشرا  استصرادي .فضرال عرن سعيد بك ترب هم به صلة سرابة مع عار 

                                                 
(55)

وتيمنرا باسرم دفينهرا محمرد الصرديق مرن ذريرة ابري بكرر الصرديق رضري ار سميت محلة  الشيز محمرد نسربة  
عنرره ، والمشررهور با،برراريقي  ذكررر ان لرره كرامررات مررن المشررايز ...، ؛ اررانم محمررد الحيررو ، محلررة الشرريز محمررد 

 .12(، ص 2018ايباريقي ،)ب داد ، 

، وذكرها كثير من مبرخي العرا ،فقال عنها ابرن ا،ثيرر وفري هرذا السرنة  ا،شورييناريخها إلى عهد يرجع ت (56)
م خرج حمدون الت لبي على ستال بني شيبان ..وكان بنو شيبان سد نزلوا باعشريقا و.وكترا عنهرا   892-ه /279

دجلرة ،لهرا نهرر فري وسر  وعن خ  ها ياسوت الحموي مفصال  واليك حديثره وهري مرن نرواحي نينرو   فري شررق 
البلد، وال الا على أشجار بساتينها الزيتون والنخيل والتاريز ن ولهرا سروق كبيررة ،وفيهرا حمامرات وسيسرارية يبراع 
فيها البز، وبها جامع كبير منارة ، و بها سبر الشيز  محمد البرانى  الزاهد وبينها وبين الموصرل ثالثرة فراسرز أو 

(، الجرز  الثراني، 1953الموصرل،  برع بم بعرة ايتحراد الجديردة  ،)الموصرل ،  أربعة ، احمد الصروفي ، خ ر 
 .101ص 

(57)
هي من القر  التاريخية القديمرة مرن أعمرال نينرو  حاففرت علرى اسرمها إلرى يومنرا وسرد ذكرر يراسوت الحمروي  

هررا حرروالي  قريررة مشررهورة بررين اربيررل والموصررل و بهررا عررين كثيرررة المررا  ،تقررع جنرروا شرررق الموصررل  وتبعررد عن
، ص المصرردر السررابقثالثررين كيلررو مترررا فيهررا نهررر يعرررد باسررم مررا  ترجلررة ، وسرركان القريررة فالحون؛الصرروفي ، 

96  . 

(58)
 .م  من دون ترسيم1892ه/1310.م.ش.م.السجل لسنة س  
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هذا  الوثيقة لم تفسر لنا عن حسم هذا الموضوع وهرذا ا،مرر يتحمرل بره أمررين  أمرا ان القضرا   
 إلينرراهررذا الوثيقررة وصررلت  انالعثمرراني لررم يبررت برره وهررذا مررن سررلبيات هررذا القضررا  وا،مررر الثرراني 

كرون مسرجلة فري احرد صرفحات السرجل  إي أننرا أو ربمرا  تناسصة  ولهذا لرم تحسرم هرذا القضرية 
 .لم ن لع عليها 

م  فيمررا 1902ه/1320مررادي اآلخررر لسررنة ج 5الوثيقررة السررابعة :اشررتملت الوثيقررة المبرخررة فرري 
 .  الذي كان يعمل للسقي يتعلق بالسند وأجرة الناعور

لوصررول يبرردو فرري بعررض ا،وسررات ان بعررض النرراس سررد يتحررايلون علررى القضررا  ب يررة  ا         
والمبرخرة  22إلى أهدافهم أجررة عملهرم  كمرا فعرل مصرلي النراعور كمرا ورد فري الوثيقرة المرسمرة 

م إذ المدعي سد رفرع شركو  للقضرا   علرى المردعى 1902ه/1320جمادي اآلخر لسنة  5في 
علرريهم ا،خرروين  يعرررض فيهررا انرره منررذ خمررس سررنين لرري علررى ا،خرروين دينررًا سرردرا مائررة وخمسررين 

نيسرران  16ة  تصررليي نراعور وكانرا  سرد أع يررا لري سرند الكرائن بيرردي والمربر  فري سرشرا عرن أجرر 
م والمخترروم بإمضررائه فالمرردعي ي لررا مررن ا،خرروين بإرجرراع دينرره .فعنررد مثررول 1894ه/1312

ا،خوين أمام القضرا  سرائلين وان الردين كران بذمرة ابرن عمنرا  راهر إي أن المردعي أجبرنرا علرى 
 . (59)اعورنا فقارا زرعنا على الهالك فجهزناا هذا  جبرًا توسيع السند ،نه سد ع ل ن

يتضي مما تقدم ان ا،خوين كانا مجبرين على إع ا  السند الممضي بإمضائهما 
للمصلي ين الناعور سد ع ل و يتهم كانوا برمس الحاجة إليه ين الزروع ساربت على 

، إي هذا  ا،سلوا الذي نهجه الهالك ، فكانوا مض رين إلى أمضا  السند للمصلي سليمان
المصلي كان اير يئقا وليس من ا،خالق والعدل  أن يسلك مثل هذا ا،سلوا من اجل 
 البلوغ إلى هدفه وهو الحصول على أمواله التي أخذها  ابن عمهم من  خالل اتهام ا،خوين..

 

 

                                                 
(59)

 .38،ص 22ومرو ن  ،م1892ه/1310س.م.ش.م.السجل لسنة  
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 الوثيقة الثامنة :

تهلكة  ي تصلي لل حن إذ عرضت أشارت الوثيقة في مضمونها  بيع رحى مس           
بعض ا شكاليات التي حدثت بين البائع والمشترية أن المشترية سد اشترت حجرة 

( 188فضة عن ) (61)ومجيدين (60)الرحى)الجاروشة ( ل حن الحبوا بمبلغ سدرا ليرة عثمانية
والجرش إي ان البائع أنكر للمشترية بيع الجاروشة بهذا ،نها ي تنفع  لل حن  (62)سرش رائ  

الثمن فت لا المرأة  بإرجاعهاو انه منذ أربعين يوما باع المرسوم خدو الجاروشة لي فرخذتها 
واشت لت بها ثالثة أيام فتبين لي أنها ي تنفع  لل حن وي تصلي الرحى وفا لا إعادة المبلغ 

ريع الرحى لم يكن  (63)إي ان البائع أنكر بيعه بهذا الثمنالمذكور لي وتسليمه حجرة الرحى 
 شر ا يوجد مجانا وبها وارد والوارد باي شي يوفد .

ويبررد مررن ا شررارة إلررى هنرراك سضررايا كانررت ترفررع  إلررى القضررا  للبررت فيهررا بخصرروص  ببيررع   
ي  مرن حصى من الرحى ، ومنها ،على سبيل  المثال ان السيدة خدوجة خاتون بنت على المفتر

وخجرو زوجرة محمرد  راهر وابنتهرا أسرومة بنرت محمرد  راهر مرن  (64)سكنه محلرة جرامع جمشريد
سرركنه المحلررة المررذكورة وحضررر عزيررز أفنرردي وأخترره مروشررة ولرردي المترروفى رااررا أفنرردي مقرررين 
برنهم سد وكلوا من   رفهم المدعو عبد الرحمن أفندي على الخصومة ورد الجواا وعلى بعرض  

                                                 
(60)

سررش رائر  ؛يعقروا سرركيس ، مباحرث عراسيرة فري الج رافيرة والتراريز 400ي :عملة عثمانية مرن الرذها كانرت تسراو الليرة 
 .68(،ص1981واآلثار وخ   ب داد جمع وتنصيص وتعليق  معن حمدان ،سسم الثالث،)ب داد، 

(61)
م(وكانررت ذات خمررس فئررات وهررري 1861-1839) ا،ولالسررل ان عبررد المجيررد  إلررىملررة فضررية باسررم ألمجيرردي نسرربة ع 

سرشرررا ونصرررد وربرررع مجيررردي؛خليل علررري مراد،والنفرررام المرررالي و، موسررروعة الموصرررل الحضرررارية 20وي المجيررردي الرررذي يسرررا
 .251(،ص 1992(،)جامعة الموصل ، 4،)المجلد

(62)
ذي الحجرة  5مرن الثراني فقرد ورد دعرو  مبرخرة فري  1و25القرش الرائ  :هو نقد فضي وحدة نقرد أساسرية وكران يعرادل  

عبررراس العزاوي،،تررراريز  (؛سرشرررا خالصرررا )أي سرشرررا صررراغ 58384ائجرررة تعرررادل سرشرررا ر  64937و 5م ان 1893ه/1310
 .16مراد، المصدر السابق، ص  ؛147(،ص1958م ،)ب داد،1917م/1335-ه 1258ه/656النقود العراسية 

(63)
 .279، ص 200م، نومرو 1902ه / 1320س.م.ش.م.السجل لسنة  

(64)
جوامع القديمة في الموصل ولم نقد على أول ترسيسه وي من يقع في محلة سميت باسمه جامع جمشيد ،وهو من ال 

م جدد بنا  المسجد أحد  المحسنين المسمى 1560-ه 968هو جامع جمشيد الذي الا اسمه على الجامع  وفي سنة 
الحاجي حافف  بن أخي جان كما هو مكتوا فوق  المحراا ، سعيد الديوا جي ، جوامع الموصل في مختلد العصور، 

 .119؛الديوا جي ، جوامع الموصل ، ص  .285أبي سعيد  الديوا جي ، الدار العربية للموسوعات ، ص  تقديم 
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الكرررور  رأسخواجررره سرررليمان برررك برررولص مرررن ملرررة الكلررردان  ومرررن سررركان محلرررة  الررريمن وردا مرررع
 .  (65)بخصوص بيع حصصهم  الشايعة المعلومة  بنهر الرحى الواسعة في سرية مشرفة

 :الرحوار  ي الوثائ  العثمانية:رابع لمبحث الا

تضرمنت هرذا تعد دراسة الوثائق العثمانيرة مصردرًا مهمرًا للتراريز ايجتمراعي وايستصرادي إذ  
 الوثائق معلومات سيمة عن موضوع البحث أانت موضوع البحث بمعلومات ثرية .

م ان علرري بررن احمررد جاسررم بررن محمررد العراسرري 1902ه /1320تشررير الوثيقررة المبرخررة  لسررنة 
والمشررتملة علررى  (66)(سررد اسررترجروا الرحرراة الشررهيرة برحرراة سريررة )الباورسرران برررنهماسررروا معترررفين 
، حيرث كرانوا يشرت لون  مردة سرتة أشرهر برد ا مرن تشررين ا،ول إلرى شرهر نيسران بئرين شرتويان 

بئرر صريفي مرن حاصرلين وحراففين السرند وهررم كرال مرن السرادة  مفتري زادة  يحيرى أفنردي وأمررين 
ثالثرة ألرد وخمسرمائة 3500أفندي ويونس أفندي زادة وتوفيق أفندي وجميل أفنردي براجرة سردرها 

م إذ يكون الدفع للمسرترجرين علرى أن يبيعهرا لهرم 1902ه/1320سرش رائ  بلدة الموصل سنة 
يضررمن أربعررة أسسررا  عررن كررل ثالثررة أشررهر سسرر  واحررد ربررع ا،جرررة وأمررا الويركررو المترتررا علررى 
الرحاة المذكور فره علرى المربجرين  المرسرومين ومرا يهمنرا فررش وكلمرا يعتررض مرن حفرر سرواسي 

ترنقص مرن حجرر وحربس وأحجرار لتشر يل  لمراوخشا وحديد وبوسركات كجراري العرادة علينرا  وك
الرحررراة فهرررو علرررى المررربجرين  المرررذكورين )المومرررا إلررريهم  فقررر  ( وشررررا  ا،حجرررار علينرررا ونرررورة 
ذا  وأحجررار لتشرر يل الرحرراة فهررو علررى المرربجرين المومررا إلرريهم فقرر  شرررا  ا،حجررار علينررا مجانررا وان

س لرردينا حررق الم البررة بررالعرض تع لررت الرحرراة مررن جهررة تعميرررات أحجررار لرردينا علينررا وشرررا  لرري
ذا تع لت من جهة س ع الما   فروق ثالثرة أيرام  سلنرا علريهم ان يجررون ضرررنا وع التنرا  فق  وان
والم البررة  بحسررا التراضرري بيننررا ومتررى مررا ترررخرت  ا،سسررا   وستهررا فلهررم يجرررون علررى الرحرراة  

امهرنرا إلريهم هرذا السرند.ا  وما فيها من ذخيرة وأموال إلى يشوفون حقهرم منرا و،جرل بيران مرا وسرع
 م عن إسرار جاسم بن محمد علي العراسي وعلي بن احمد.1902ه/1320محرم 

                                                 
(65)

 م، دون ترميم .1891ه / 1309س.م.ش.م.السجل لسنة  

(66)
 تقع على روبار باندوايا والعائدة للناحية القوش. 
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ذكرت الوثيقة بان هناك أربعة أسسا  لم يرد في الوثيقرة كرم دفرع ثمرن القسر  ا،ول ، إي أن ورد 
قسر  الثالرث كران سرروش وال 8دفع ا،سسا  الباسية )الثانية والثالثة والرابعة(، فالقس  الثراني كران 

لرررم يشرررتر  المالرررك نفسررره الرررذي  .(67)اررررش870سررررش ، والرابرررع كررران سرررد دفرررع مبلرررغ سررردرا 815
نمررا يبجرهررا لألشررخاص آخرررين كرران مبلررغ ايسررتئجار يرردفع علررى شرركل أسسررا  علررى  يسررتثمرها وان

( القسرر  الثرراني زائررد القسرر  الثالررث زائررد الرابررع بررإجرا  عمليررة حسررابية،  يبرردو 3500مبلررغ سرردرا )
مررن  مررن خررالل  جمررع ا،سسررا  مررن المبررالغ  المترروفرة لرردينا كرران مجمرروع  ا،سسررا  الثالثررة بررد اً 

كران  بمبلرغ  ايستئجارش والمدون في السند ا،جرة سر 1693الثاني والثالث والرابع  كان يساوي 
سررش دفرع  1693كان المجموع القسر  ا،ول  1693و رحنا منه ا،سسا  الثالثة  3500سدرا  

تررررررررم احتسرررررررراا العمليررررررررة الحسررررررررابية بجمررررررررع ا،سسررررررررا  الثالثررررررررة   أولررررررررى للمسررررررررترجرين. كدفعررررررررة
 سرش مجموع ا،سسا  الثالثة .1693=8+815+870

 سرش مقدار القس  ا،ول. 1807=1693 -3500
م وردت رسرالة مرن السريد شرريد الردباغ 1909ه/1327رجا من  سنة  16الوثيقة الثانية:وفي

ي فرنسررا، فرذكر فرري الوثيقررة اجمعرروا مبلررغ مررن المررال لشرررا  مضرمونها شرررا  ماكينررة مررن برراريس فرر
هذا الماكينة باشروا بجمع الحصص  وسيدوا اسمه من ضمن المشتركين في شررا  هرذا الماكينرة  

واسرر ة ، وحولرروا لرري المبلررغ ويررورد السرريد ان أسررهل مررا  (68)(دارالحرردادة-مررع تحضررير )دميرخانررة
 . (69)يكون جلا الماكينة 
ل حررن اسرررتنادا  إلررى الوثيقرررة  وبرردأت تسرررتورد  اآليت حديثررة لهرررا المجررال مرررن ت ررورت وسرررائل ا

خارج العراق )باريس ( واستعمايتها متعددة  تدخل في مجال السقي وال حن وتردخل فري مجرال  

                                                 
(67)

مد توفيق الفخري .للمزيد من محفوفة لد  السيد مح م1902ه/1320وثيقة عثمانية مبرخة لسنة  
 ( .1التفاصيل: ينفر ملحق رسم )

(68)
م( سنة 1872-1869الحدادة خانة التي أسسها الوالي مدحت باشا ) أوهي دار الحدادة  
.للمزيد من التفاصيل ينفر  وب داديات أيام  زمانو محلة سوق الجديد على الموسع ايلكتروني  م1868ه/1285

 : 
https://www.facebook.com/847669921958466/posts/محالت-عروس-الجديد-سوق-لةمح-

 1131136373611818م/1917-عام-القمرية-وجامع-خانة-الدمير-شريعة-الصورة الكرخ
 
(69)

 .م1909ه/1327رجا سنة  16وثيقة عثمانية مبرخة  في  

https://www.facebook.com/847669921958466/posts/%D9%85%D8%AD%D9%84%D8%A9-%D8%B3%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D8%B9%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%85%D8%AD%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%85%D9%8A%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D8%A9-%D9%88%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%85%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D9%85-1917%D9%85/1131136373611818
https://www.facebook.com/847669921958466/posts/%D9%85%D8%AD%D9%84%D8%A9-%D8%B3%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D8%B9%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%85%D8%AD%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%85%D9%8A%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D8%A9-%D9%88%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%85%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D9%85-1917%D9%85/1131136373611818
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الحاصردة .هنررا يبرررز دور ال بقرات  ايجتماعيررة العليررا  فري المجتمررع  الررذي وففرت أموالهررا  فرري 
 على جوانا من الخدمات العامة في المدينة .إدخال  بعض التحديثات 

إلررى الخررال يررونس أفنرردي بررن  شررريد الرردباغ  الرسررالة الثالثررة : الرسررالة موجرره  مررن ابررن ا،خررت
 الحاج توفيق

وتررورد رسررالة مررن السرريد يررونس أفنرردي بررن الحرراج توفيررق مضررمونها علررى جلررا ماكينررة         
رسررال اوسرر ة يسررهل شرررابها بسررعر رخرريص وفررتي الرردمير خانررة )دار مرراهر  (70) الحرردادة(، ... وان

من  ب داد ،جل نصا هذا المكراين وتشر يلها ومباشررة شر ل الدميرخانرة براجرة ولرو كانرت زايردة  
لتعود على المساهمين برثمان زهيدة وبجلا مكينرة ومنره تقرد علرى شري جرزأي  ممرا نقردر نوجره 

الدميرخانه هرذا ا،وهرام ترزول ...كلمرا احد بالم يعد لها وتبقى مع لة والزرع يموت ولكن بوجود 
يصررلي ع ررل يوجررد أسررتاذة يسررت عون تصررليي الشرري المكسررور أو الع ررل الررذي يوجررد فرري هرررذا 

 .   (71)اآليت الماكينة وذلك بفضل اآليت ايفرانجية  كالتورنه والمزرد وما أشبه
فررري عمليرررة (بعرررض الرحررروات بررردأت تت رررور واسرررتخدمت  وسرررائل حديثرررة 3وثيقرررة رسرررم )         

 ال حن والدليل على ذلك الوثيقة بتسميتها مكينة .
فقررد تناولررت  رسررالة كرران مضررمونها شرررا  ماكينررة  مررن برراريس وجلبهررا إلررى  أمررا الوثيقررة       

الموصل وكان مرن ضرمن المشرتركين فري الشررا  السريد شرريد الردباغ ، ت ررق فري رسرالته التري 
ه اوسر ة مراهر مرن ب رداد  مرن اجرل نصرا هرذا أرسلها إلى السيد يرونس أفنردي فضرال عرن جلبر

 الماكينة .
يبررردو ممرررا تقررردم لنرررا  ان السررريد الحررراج توفيرررق أفنررردي كررران يخشرررى تحاسررربا ،ي  رررار            

أسررتاذ  يحرردث  مثررل ع ررل الماكينررة، ولكرري يحررافف علررى الماكينررة مررن الع ررل سررام بجلررا) اسرر ة

                                                 
أوس ه أو أستة بمعنى )أستاذ(، وجمعها) أس وات( وت لق على العاملين في مجايت حرفية وهبي   (70)

مجايت شبيهة بالمصانع وتحتوي  على عدد كبير من أدوات ا نتاج التي تقوم بتش يلها يشت لون  في 
مساعدون خلفات وصناع في حين ان الخلفلات والصناع يعملون لقا  أجور يومية ، زاهر سعد الدين شيت ساسم 

يجتماعية،رسالة دراسة في أوضاعها ايستصادية وا1918-1914، ويية الموصل أبان الحرا العالمية ا،ولى 
 .31(، ص 2001ماجستير ، كلية التربية ،)جامعة الموصل ، 

 م بحوزة السيد محمد توفيق الفخري.1909ه/1327رجا سنة  9وثيقة عثمانية مبرخة في  (71)
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ومباشررة شر ل الدميرخانررة أثنرا  الع ررل هررذا الماكينرة  وتشرر يلها  مراهر( مرن ب ررداد ،جرل لنصرا
براجرة حترى ولررو كانرت كثيرررة لتعرود علررى المسراهمين برثمرران زهيردة  وذكررر سرائال  يبررد مرن جلررا 
الدميرخانررة  عنررد حصررول الع ررل  أو الكسررر فرري الماكينررة لكرري ي تمرروت الررزروع ولكررن بوجررود 

 الدميرخانة هذا ا،وهام تزول .
إلى الوثيقة  وبدأت تستورد آيت حديثة لهذا المجال  من ت ورت وسائل ال حن استنادا  -4

خارج العراق واستعمايتها متعددة تدخل في ال حن والسقي والحاصدة كما في جا  في 
 مضمون  الوثيقة .

م ان الحررراج توفيرررق أفنررردي 1909ه/1327الوثيقرررة الرابعرررة:وفي شرررهر  جمرررادي ا،خرررر سرررنة  
)كازخانة دوبلريكس( التري جلبرت مرن براريس وكران مرن  هي كان سد اشتر  ماكينة تشت ل بالكاز

زادة محمرررد ربود أل المررري جلبررري لسرررقي الرررزروع إي انررره ركرررا (72)جملتهرررا  كررران عنرررد جررروربجي
رش إي انره كران  يبراع المراتور وحرد والماكينرة وحرد فقر  وكران جعليها ماكينة ال حن وماكينة ال

عشرررة أسسررا  ، كررل دفعررة فيكررون دفررع  كررل  سررعر الماكينررة يبلررغ  مائررة ليرررة ، ويكررون الرردفع علررى
سس  ا)عشرة ليرة عثمانية( وبهذا الدفعرة عبيرد أارا زادة محمرود أفنردي أيضرا برين يزيرد الشرراكة 

يصررررون عشررررة  ويصرررير لكرررم  نرمرررل بهرررذا القررررا  ان (بهرررذا الشررر ل مضررررتهم  مرررع أخررري )ثالثرررة
نصا المكرائن بهرا لهرا كاترا   ايعتماد الكامل  وترسلون  الخرائ   من المواسع  الذي  سصدكم

دوبلرريكس وتحصررل مرررن أسررعار رخيصررة  ونشررراوركم عليهررا  وبعرررد ذلررك  نكتررا لررره علررى الشررررا  
فوسررائل الصررناعة كثيرررة ولكررن إذا تمسررك مسرررلتين  فرري وسررت واحررد تضررمن مررن الكررل والموصررل 

ي مرن بلدة زراعية لربي كل شري نلمسره اآلن هرو التشربث بوسرائل ترسري الزراعرة هرذا المكرائن هر
 .(73)كتلأهم 

                                                 
(72)

أصررله جرروربجي: مرتبررة عسرركرية فرري الجرريش العثمرراني  مررن فئررة البرراش جررويش وعملرره فرري الم ررابز وتقررديم  
واصلها يرجع إلى مدينة ومحاففة أدنا )أ نا (الواسعة على شرمال شررق البحرر المتوسر  بجنروا  ال عام  للجيش

تركيا، ولقد لقا )بالجوربجي( لففا حيث كان ا،تراك ين قون حرد الشين جيم مع شة فهرم ين قرون الشروربجي 
مررن التفاصرريل ينفرررر  للمزيررد.كلمررة فارسررية معناهررا  رراهي ال عرراممعرراني ا،لقرراا الدمشررقية ، فضررال عررن أنهررا  

 1هرررراملتون جررررا وهارولررررد برررروون ، المجتمررررع ا سررررالمي وال رررررا ، ترجمررررة د.احمررررد عبررررد الرررررحيم مصرررر فى ، ج
 .90(،ص 1971،)مصر،

(73)
 .م 1909ه/1327سنة  ا،خرمن شهر جمادي 24وثيقة عثمانية مبرخة  في  



 أ.م.د.عروبة مجيل حممود                                          دراسة وثائقية مناذج من الرحوات يف املوصل يف أواخر العهد العثماني 

 414 

وهنررا يبرررز دور ال بقررات ايجتماعيررة العليررا فرري المجتمررع الررذي وففررت أموالهررا فرري إدخررال       
 بعض التحديثات على جوانا من الخدمات العامة في المدينة . 

يتضري لنررا ممرا تقرردم ان السرريد يتضري لنررا ممرا تقرردم ان الحرراج توفيرق أفنرردي كران سررد اشررتر        
بالكراز هري )كازخانرة  دوبلريكس و التري  كانرت سرد جلبرت مرن براريس( وكران مرن ماكينة تشرت ل 

جملتهرررا  كررران عنرررد جررروربجي زادة محمرررد ربود أل المررري  جلبررري لسرررقي الرررزروع  إي انررره ركرررا 
رش  إي انه كان يباع الماتور وحرد  والماكينرة وحرد فقر  وكران جعليها ماكينة ال حن وماكينة ال

يرررة ، ويكررون الرردفع علررى عشرررة أسسررا  ، كررل دفعررة فيكررون دفررع  كررل سررعر الماكينررة يبلررغ  مائررة ل
سس  ا)عشرة ليرة عثمانية( وبهذا الدفعرة عبيرد أارا زادة محمرود أفنردي أيضرا برين يزيرد الشرراكة 
بهررذا الشرر ل  مضرررتهم  مررع أخرري )ثالثررة ( نرمررل بهررذا القرررا  ان يصرررون عشرررة  ويصررير لكررم 

 من المواسع  الذي  سصدكم  نصا المكائنايعتماد الكامل  وترسلون  الخرائ   
الرحوات في الموصل في أواخر العهد العثماني توصرلت إلرى عردد من خالل دراستي لخاتمة : ا

 من ايستنتاجات المهمة وهي :
المالكين  إن ملكية هذا الرحوات اير ثابتة  بسبا انتقال ملكيتها بيعا وشرا ًا  أو وفاة احد-1

عمل ساسمات شرعية لكي يعلموا من هو شريكهم الجديد لعلم  فيض ر أهل المتوفى إلى
 الشركا  . 

ترميم وصيانة وهناك متعهدين يقومون بترميم الرحى وا،جزا  المتضررة  إلىتحتاج الرحى -2
عادة فخر المادة الراب ة والتي تسمى الزكور فخرها ويكون فخرها بواس ة كور يفخر ثم يعاد  وان

سريعة التصلا  حسا  الذي يستخدمها النورة في  إليهاد ثم يرجع جص عادي يض ومن
 من الجص العادي يتم حرسه . وأسو 

ا،سر  لكبارمن خالل الدراسة تبين لنا ان هناك العديد من الرحوات تعود ملكيتها -3
 ل ملكيتها .هإي أن البعض منها نجية،الموصل

نم -4 ا مركز تجاري حيث أن مش ل يتبين لنا إن الرحاة ليست مح ة ل حن الحبوا فق  وان
 الرحى يقوم في بعض ا،وسات بشرا  الحبوا من ا،هالي لقا  أجور ال حن .
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Samples of Grain-Mills Which in Mosul in the Late of the 

Ottoman reign: A Documentary study 

Assistant Professor : Oruba Jameel Mahmood Othman 

Abstract  

       The aim of this research is to shed  light  on grain-mills which 

existed in the city of  Mosul because those old primitive machines 

were used to grind grains such wheat ,barley ,maize, sesame and 

so on . Mosulis  have called these machines locally (al-Rahah) or 

(al-Tahunah).There  were  two  kind  of grain-mills according to 

their size: the large  mills and small mills. The research divided 

into  four axes, the first axis tackled the beginnings of the 

appearance and usages of grain-mills, in addition to their 

components and how choosing the mill-owners suitable Sites for 

mills according to certain  terms, plus their repairing. The second 

axis deals with putting grain-mills under the  jurisdiction of the 

Waqif . whiles, the  third axis deals  with grain–mills through some 

registers of the Moslem religious court which have written in 

handwriting and deposited at the religious court .finally, the fourth 

axis which focuses on grain-mills through some Ottoman 

documents. The research arrives at some  conclusions, the  most  

important  of them that  there several  grain-mills owned by the 

wealthy families of Mosul, but unfortunately, we do not know 

exactly identities some owners of  those mills ,or that the 

ownership of  some mills had been transferred  from person to a 

another by selling and buying or due to death.  
 


