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 قواعد انُشر يف جمهح آثار انرافدٌٍ

 تقبل المجمة البحوث العممية التي تقع في تخصصات: -ٔ

 يعمم االثار بفرعيو القديم واإلسالم . 
 بميجاتيا و الدراسات المقارنة. المغات القديمة 
 . الکتابات المسمارية و الخطوط القديمة 
 . الدراسات التاريخية والحضارية 
 . الجيولوجيا االثارية 
  يتقنيات المسح االثار . 
 . الدراسات االنثروبولوجية 
 . الصيانة والترميم 

 تقدم البحوث الى المجمة بالمغتين العربية أو االنكميزية . -ٕ

(، وبمسافات مزدوجة بين word – 2010(، وبنظام )A4عمى ورق ) يطبع البحث -ٖ
لمغة   Times New Romanلمغة العربية، و  Simplified Arabicاالسطر، وبخط 

 ، وبنسختين ورقيتين. (CD)االنكميزية، ويسمم عمى قرص ليزري 

يطبع عنوان البحث في وسط الصفحة يميو اسم الباحث ودرجتو العممية ومكان عممو  -ٗ
 (.e-mailوالبريد االلكتروني ) كامالا 

( ٓٓٔيجب ان يحتوي البحث ممخصا بالمغتين العربية واالنكميزية عمى ان ال تزيد عن ) -٘
 كممة.

يحتوي ممخص البحث باإلنكميزية عمى عنوان البحث واسم الباحث ودرجتو العممية  -ٙ
 والبريد االلكتروني لو. ومكان عممو كامالا 

 تتعمق بعنوان البحث ومضمونو. تضمين البحث كممات مفتاحية -ٚ

من ممكية  ان ال يكون البحث قد تم نشره سابقا أو كان مقدما لنيل درجة عممية أو مستالا  -ٛ
 عند تقديمو لمنشر. فكرية لباحث أخر، وعمى الباحث التعيد بذلك خطياا 

 يمتزم الباحث باتباع االسس العممية السميمة في بحثو. -ٜ

ليتناسب مع مقترحات الخبراء واسموب النشر في يمزم الباحث بتعديل فقرات بحثو   -ٓٔ
 المجمة.



(، صفحة وفي حال تجاوز العدد المطموب ٕ٘ال تتجاوز عدد صفحات البحث عن ) -ٔٔ
 عن كل صفحة اضافية. اضافياا  يتكفل الباحث بدفع مبمغاا 

 ال تعاد اصول البحوث المقدمة لممجمة الى اصحابيا سواء نشرت أم لم تنشر. -ٕٔ

كال عمى التوالي وبحسب ورودىا في البحث، وتزود بعناوين،  وتقدم ترقم الجداول واالش -ٖٔ
 بأوراق منفصمة وتقدم المخططات بالحبر االسود والصور تكون عالية الدقة.

 تكتب ارقام اليوامش بين قوسين وترد متسمسمة في نياية البحث. -ٗٔ

في اليامش مع وضع مختصر المصدر بين قوسين في  يشار الى اسم المصدر كامالا  -٘ٔ
 نياية اليامش.

 يتحمل الباحث تصحيح ما يرد في بحثو من اخطاء لغوية وطباعية. -ٙٔ

تعمل المجمة وفق التمويل الذاتي، ولذلك يتحمل الباحث اجور النشر البالغة  -ٚٔ
 (، مئة الف دينار عراقي.ٓٓٓٓٓٔ)

من بحثو، أما نسخة المجمة كاممة فتطمب من سكرتارية المجمة  يزود كل باحث بمستل  -ٛٔ
 من تحدده ىيأة التحرير. لقاء  ث

 ترسل البحوث عمى البريد االلكتروني لممجمة:  -ٜٔ

uom.atharalrafedain@gmail.com  
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  ٣١/٨/٢٠٢٠تاریخ قبول النشر:     ٩/٨/٢٠٢٠تاریخ تقدیم البحث للمجلة: 

  

  الملخص:

تراثیین وحی�دین ف�ي  جامعینتبین من خالل الدراسة المیدانیة لمدینة سنجار انھا تتضمن  

لكـل  مدینـة ممـا جعلـه وسـطاالیقع في محلـة السـراي وسـط سنجار الكبیر،  جامعالمدینة االول ھو 

ثاني اقـدم جوامـع المدینـة، بعـد المسـجد  وُیعدَّ ، الیه المصلین وصول اطراف المدینة وسهل عملیة 

منـه سـوى مئذنتـه المعروفـة  والذي لم یبـق ،م)١١٨١هـ / ٥٥٩الجامع الذي یعود للعهد االتابكي (

إبـان سـیطرة االمبراطوریـة العثمانیـة ، في عهد السلطان العثماني عبدالحمیـد الثـاني، بمئذنة سنجار

مـن  یتـألفتقلیدي للمساجد االسـالمیة اذ تخطیط و هو ذفالتخطیط العام للمسجد ، أما على العراق

  . احد یقع في جهته الشمالیةمدخل رئیس و  للجامعو ، بیت صالة ومؤخرة یتوسطها صحن مكشوف

یقــع فــي الجــزء الشــمالي التراثــي الثــاني الــذي یســمى باســم بانیــه ( طــه الحســن)،  الجــامعأمــا 

، فقـد شـید وفـق طـرز عماریـة مختلفـة ویعـد الشرقي من محلـة برسـهي الواقعـة شـمال مدینـة سـنجار

من المساجد المعلقة  المرتفعة عن سطح االرض حیث كان بناء بیت الصـالة علـى مجموعـة مـن 

  المحالت التجاریة ( الدكاكین) ال یتضمن اساكیب لعدم وجود االعمدة التي تقسم بیت الصالت.

  الكلمات المفتاحیة: جامع سنجار الكبیر، جامع طه الحسن.

  

Heritage Mosques in Sinjar City 
  

Falih Ghdwi Noman Al-Shammary 
M.A. Student 
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Haider Farhan Hussein Al-Subaihawi 

Baghdad University/College of Arts/ 
Department Of Archaeology 

Abstract: 
The  field study of Sinjar city shows that it includes two traditional 

heritage mosques , the first is the Sinjar Great Mosque, located in the 
Saray neighborhood in the center of Sinjar city, which made it the same 
distance to all sides of the city, the fact that made it very easy to all  
worshipers to access it easily , It is considered the second oldest mosque 
in the city, after the mosque that was built in the Atabic era (559 AH / 



 ٢٠٢١/  ٦ مجلد/  ١ج مجلة آثار الرافدین / 

١٤٠  

1181 AD), And there is nothing left of it except its minaret known as the 
minaret of Sinjar, during the reign of the Ottoman Sultan Abdul Hamid II, 
during the rule of the Ottoman Empire over Iraq, the general planning of 
this mosque is the same as the traditional planning of Islamic mosques as 
it consists of a prayer house and a backside In the middle of an open 
courtyard, the mosque has one main entrance to its northern side.  

As for the second heritage mosque which was named after its 
builder's name  (Taha Al-Hassan), it is located in the northeastern part of  
Barshi neighborhood located in the north of Sinjar city. It was built 
according to different architectural styles, and it is considered one of the 
hanging mosques that rise above the surface of the earth. The building of 
the prayer house  was on a group of shops which  did not include skylines 
because there are no columns that divide the prayer house.  
Keywords: Sinjar Grand Mosque , Taha Al-Hassan Mosque. 

  تمهید

وتبعـــد بحـــدود  مدینـــة الموصـــلكـــم) الـــى الغـــرب مـــن ١٢٠تقـــع مدینـــة ســـنجار علـــى بعـــد (

وتقع الى الغرب منها  ،). وتتبع اداریا لمحافظة نینوى١كم) شمال مدینة بغداد (خارطة رقم ٤٥٠(

علــى الحــدود العراقیــة الســوریة یفصــل بینهــا وبــین الموصــل قضــاء تلعفــر الــذي یبعــد عنهــا بحــدود 

 )٢(والــــى الجنــــوب منهــــا یقــــع قضــــاء البعــــاج ، والــــى الجنــــوب الشــــرقي مدینــــة الحضــــر )١(كــــم)٥٢(

عــرض  وفلكیــا تقــع بــین دائرتــي  )،٣(). وهــي فــي لحــف جبــل عــال یســمى جبــل ســنجار٢خارطــة ال(

درجــة، امــا مركــز ســنجار فیقــع ضــمن دائــرة عــرض  )٣٠درجــة شــماال، وخطــي طــول ( )٣٥،٣٧(

 .)٤(درجة )٤١-٤٧) شماال وخطي طول (٣٦ – ٢٢(

اما عن طبیعة موقع مدینة سنجار واهمیته فهي على اتصال مباشر بمعظم مدن الجزیرة ، 

اشـــتهرت بكونهـــا مدینـــة الطـــرق والقوافـــل منـــذ القـــدیم ألنهـــا ســـیطرت علـــى العـــراق وســـوریا . وبریـــة 

ســنجار عبــارة عــن صــحراء مســتویة اعطــت لســنجار شــهرة فــي تحدیــد محــیط الكــرة االرضــیة حیــث 

  .)٥(یان مرصدا فلكیااتخذت في بعض االح

العصـر  فـيم) اصبحت سـنجار ضـمن المـدن االسـالمیة بعـد فتحهـا ٦٣٩هـ/١٨ومنذ سنة( 

الراشدي حینما اوكل الخلیفة عمر بن الخطـاب رضـي اهللا عنـه مسـؤولیة فتحهـا الـى القائـد عیـاض 

ان ابـا عبیـدة اذ یـروي ابـن االثیـر ()٩(ومـا جاورهـا )٨(وخـالط )٧(لفتح دیار ربیعة وارمینیـة )٦(بن غنم

 )١٠(فـورد علیـه كتـاب عمـر بـن الخطـاب رضـي اهللا عنـه بوالیتـه حمـص لما توفي اسـتخلف عیاضـاً 

والجزیـرة، فسـار الـى الجزیـرة سـنة ثمـاني عشـر مـن یـوم الخمـیس للنصـف مـن شـعبان  )١١(وقنسرین

وعلــى میســرته صــفوان بــن  )١٢(فــي خمســة االف وعلــى میمنتــه ســعید بــن عــامر بــن حــذیم الجمحــي

ري( كانــت ســنجار ن العــرب فــي روایــة للــبالذی، واســكنها المســلم)١٤(وتــم فتحهــا صــلحا  )١٣(لالمعطــ

فلمــا انصــرف عیــاض مــن خــالط وصــار إلــى الجزیــرة بعــث الــى ســنجار ففتحهــا فــي ایــدي الــروم 



    فالح غضوي نومان الشمري                                         من الجوامع التراثیة في مدینة سنجار

   أ.م.د حیدر فرحان حسین الصبیحاوي

١٤١ 
 

ویذكر الواقـدي ان الخلیفـة عمـر بـن الخطـاب(رض) لمـا وجـه  )١٥(صلحا واسكنها قوما من العرب)

جیش المسلمین بقیادة عیاض بن غنم الى دیـار بكـر وربیعـة ذكـر فـي كتابـه بالوالیـة والمسـیر الـى 

  .  )١٦(أرض( ربیعة الفرس ودیار بكر)

ى عدیدة سكنت هذه المدینة تتلون بأدیانها وطوائفها وقومیاتها . وال اً ومن المؤكد ان اقوام

هــذا الیــوم یتكــون التركیــب االجتمــاعي للمدینــة مــن العــرب والكــرد والتركمــان، ومــن دیانــات مختلفــة 

  )١٧( ، ومن المسلمین یةحكالدیانة الیزیدیة والمسی

حیــث تتبــوأ العمــارة الدینیــة االســالمیة مكانــا متمیــزا فــي المــدن العراقیــة المختلفــة لمــا لهــا مــن 

المجتمعیـــة ، ولعـــل اولـــى تلـــك العمـــائر البـــارزة هـــو المســـجد لكونـــه دور بـــارز فـــي الثقافـــة الدینیـــة 

یتصدر مكانة ممیـزة فـي حیـاة األمـة اإلسـالمیة والـذي تمـارس أهـم الشـعائر الدینیـة، ولـذلك نصـت 

العدیــد مــن اآلیــات القرآنیــة علــى عمــارة المســاجد، وعــدَّ ذلــك تحقیقــًا فعلیــًا لإلیمــان العمیــق بمبــادئ 

" أجعلــــتم ســــقایة الحــــاج وعمــــارة المســــجد الحــــرام كمــــن امــــن بــــاهللا والیــــوم . قــــال تعــــالى)١٨(اإلســــالم

 بوصـفه. ان وسطیة المسجد في تخطیط المدینة نابعة من مفهوم وظیفي اسالمي، )١٩(االخر...."

عاما یتوجه الیه جمیع من یؤدي الصالة الجامعة، وحتى یكون علما واضحا  رئیساً تكوینا معماریا 

  . دینةوقریبا من كل اطراف الم

فضال عن دور العبادة االخرى كاألضـرحة التـي ضـمت رفاتهـا شخصـیات دینیـة بـارزة ، لهـم      

المقامـات الدینیـة وهـي االمـاكن  فضـال عـناثرهم فـي تـاریخ المجتمعـات المتحضـرة عبـر التـاریخ ، 

ظ لخلـق التي ارتادها الصالحون واصبحت فیما بعد اثرا لتذاكر سیرتهم العطرة ومكانـا مناسـبا للـوع

  مجتمع صالح . 

ومـــن بـــین  )٢٠(لقــد تنوعـــت المبــاني الدینیـــة االســالمیة فـــي ســنجار بـــین مســجد وضـــریح ومقــام    

  العمائر الدینیة الشاخصة : 

  :اوال : جامع سنجار الكبیر

البارزة في المدینة ، یقع فـي محلـة السـراي وسـط مدینـة احد المعالم الحضاریة الدینیة  عدَّ یُ 

) .حالیـا ٣خارطـة الالمصـلین ( وصـوللكل اطراف المدینة وسـهل عملیـة  وسطاسنجار مما جعله 

مالصــقا للقشــلة مــن جهتهــا الغربیــة ، ویحــده مــن الشــمال مجموعــة مــن البیــوت الســكنیة فــي محلــة 

  (بربروش) .

هــ / ٥٥٩كي (ثاني اقدم جوامع المدینة، بعد المسجد الجامع الذي یعود للعهـد االتـاب وُیعدَّ 

، حیــث تــوّلى البنــاء الســید )٢١(منــه ســوى مئذنتــه المعروفــة بمئذنــة ســنجار لــم یبــق م) والــذي١١٨١

)  ، فـــــي عهـــــد الســـــلطان العثمـــــاني ١٩٠٢هــــــ/ ١٣٢٢فـــــي عـــــام ( )٢٢(محمـــــد بـــــن ذنـــــون الصـــــائغ

إبــان ســیطرة االمبراطوریــة العثمانیــة علــى العــراق، وتــولى الجــامع ابنــه عبــد ) ٢٣(عبدالحمیــد الثــاني
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وهــذا مــا یثبتــه اللــوح التــذكاري الــذي توســط  )٢٤( ١٩٣٢الــذي تــوفي عــام  الكــریم بــن محمــود ذنــون

  الرواق الغربي للجامع الذي سنذكره الحقا بالتفصیل.

  :تخطیط الجامع وعمارته

م)، ومــن ٢٣یشــغل المســجد مســاحة مســتطیلة الشــكل ، أبعــاده مــن الشــمال إلــى الجنــوب (

  )١مخطط الم).( ٦٣٢،٥م)، وتكون مساحته الكلیة (٢٧،٥٠الشرق إلى الغرب (

مـــن بیـــت  یتـــألفتقلیـــدي للمســـاجد االســالمیة اذ تخطـــیط و التخطــیط العـــام للمســـجد هــو ذ

  ) .  ١صورة الصالة ومؤخرة یتوسطها صحن مكشوف(

م) وارتفاعـــه ١،٨٠للمســـجد مـــدخل رئـــیس واحـــد یقـــع فـــي جهتـــه الشـــمالیة ، یبلـــغ عرضـــه (

م) كــان لــه بــاب مصــنوع مــن الخشــب ذو مصــراعین ولكــن بعــد العملیــات العســكریة علــى ٢،٢٠(

)، یطــل علــى الصــحن  ٢ صــورةالالــى جهــة مجهولة( وأخــذأزیــل مــن مكانــه  اإلرهابیــةالعصــابات 

م) مسقوف بعقد نصف ١،٨٠م) وعرضه (٣،٢٠بعاد طوله (الوسطي من خالل ممر مستطیل اال

)، یقـع علـى جـانبي المـدخل اربـع حجـرات ٣ صـورة الني من قطع حجریـة منحوتـة (اسطواني ، مب

) مســتطیلة الشــكل ابعادهـــا ١بواقــع حجــرتین علــى كــل جانـــب، فعلــى یســار الــداخل تقـــع الحجــرة (

م) ٠،٩٠×١،٧٠بعـاده(أعلـى الممـر د الضـلع الغربـي المطـل م) لها مـدخل یقـع عنـ٣،٢٠×٥،٥٠(

وللحجـــــرة نافـــــذتان مســـــتطیلتان متجاورتـــــان یطـــــالن علـــــى صـــــحن الجـــــامع مـــــن ضـــــلعها الجنـــــوبي 

الشـرقي بكـوة غیـر  الضلع)، ازدان ٤صورة  الم)(٠،٦٠×١تكون كل منهما( األبعادمتساویتان في 

بمـدخل مشـترك  )٢)، وتشترك هذه الحجرة مـع الحجـرة (٤٠×٠،٦٠بعادها(أشكل نافذة مستطیلة ال

) والتــي ٢() یوصــلنا الــى الحجــرة ٠،٩٠×١،٩٠بعــاده(أ األولــىیرتفــع بــثالث درجــات عــن الحجــرة 

نــوبي نافــذة واحــدة مســتطیلة الشــكل الج الضــلعم) وفــي ٣،٢٠×٤بعادهــا(أتكــون مســتطیلة الشــكل 

  م).٠،٥٠×٠،٨٠بعادها(أ

) ٣بقتین الحجـرة (خریتـان متناظرتـان مـع الحجـرتین السـاأعلى یمین الـداخل تقـع حجرتـان 

م) ٠،٩٠×١،٩٠بعـاده (أ)لها مـدخل یقـع فـي ضـلعها الجنـوبي م٣،٢٠×٥مستطیلة الشكل ابعادها(

م) ، والـى ٠،٦٠×١(األبعـادوتقع على امتداده نافذتان متجاورتان مستطیلتا الشـكل متسـاویتان فـي 

فـذة مسـتطیلة )وبجـواره نا٠،٩٠×١،٧٠بعـاده (أ) لها مدخل في ضلعها الجنـوبي ٤(جانبها الحجرة 

تتكـون  م) تتضـمن نوافـذ الحجـرات شـبابیك مصـنوعة مـن قضـبان حدیدیـة٠،٦٠×١بعـاده (أالشكل 

فیمــا بعــد كســیت  إنَّــه إالَّ رضــیات الحجــرات بمــادة الحجــر الكلســي أمــن ( طالقتــین). وقــد رصــفت 

اي اثــر بســبب مــا  األربعــةمــن ابــواب المــداخل  ) ، ولــم یتبــقبمــادة الســمت والرمل(صــبة كونكریــت

  مرت به المدینة من حرب على االرهاب . 

م) وكانـت ٢٣×١١بعد اجتیاز الممر نطل علـى الصـحن المكشـوف فهـو مسـتطیل ابعـاده(

 )٢٥(ها بطبقـــة مـــن مـــادة الســـمنتؤ الصـــغیر المـــدكوك اال انـــه تـــم اكســـا ارضـــیته مرصـــوفة بـــالحجر



    فالح غضوي نومان الشمري                                         من الجوامع التراثیة في مدینة سنجار

   أ.م.د حیدر فرحان حسین الصبیحاوي
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المعتمدة في عمارة مناطق األقالیم الحارة والصحن فضاء مفتوح یعد من أهم العناصر التخطیطیة 

والجافة، كما هو الحال في مدینة سنجار وغیرها مـن مـدن المنطقـة. یتـیح صـحن البنـاء معالجـات 

 وصـفهحـرك تیـارات الهـواء مـن خاللـه بعدیدة، لعل األهم مـن بینهـا معالجـة مشـكالت البیئـة. إذ تت

لى عبـر الـرواق بالحمـل وبصـورة مسـتمرة طـوال تتجمع فیه كتل هوائیة، لتنتقل من إلـى المصـ اً حیز 

النهار، وبخاصة في الصیف. أما في الشتاء فیكون حیز استقبال لإلشـعاع الشمسـي المباشـر ومـا 

ًا . وبهــذا أصــبح الصــحن معالجــًا أساســلــذلك مــن دور كبیــر فــي تــوفیر اجــواء الــدفء فــي المســجد

ول بنائیــة بتـوفیره تهویــة مسـتمرة حــّدت لمشـكالت البیئــة فتلطفـت األجــواء بـه، فضــًال عـن ایجــاد حلـ

  من مشكالت الرطوبة (الهواء الفاسد) وما لها من تأثیرات سلبیة على البناء. 

م) یتقدمــه رواق مــن صــف واحــد یقــوم علــى ٧×٢٣بیــت الصــالة مســتطیل الشــكل ابعــاده (

ودین عمـــ فضـــًال عـــناربعـــة اعمـــدة اثنـــان منهمـــا اســـطوانیة الشـــكل واثنـــان اخریـــان مربعـــا الشـــكل، 

)،  ٥مندمجین بواقع عمود واحد في كل ضلع مـن الضـلعین الشـرقي والغربـي وشـكلها مربع(صـورة 

یقــوم ســقف الــرواق علــى االعمــدة مباشــرة ومحمــول علــى جســر مــن العــوارض الحدیدیــة والســقف 

مستوي مبني بمزیج من المواد المختلفة من القیر والحجارة الصغیرة والجص، ومن المفید ذكره هو 

ن  اكتابیــ االجــدار الغربــي للــرواق لــوح تــذكاري مــن حجــر الحــالن ضــم شــریط توســط بخــط الثلــث دوِّ

فیهـــا اســـم الشـــخص الـــذي تطـــوع ببنـــاء المســـجد مـــع تثبیـــت تـــاریخ البنـــاء، فضـــال عـــن ورود أســـم 

تـي: (تطـوع محمـد نجـل السلطان العثماني عبد الحمیـد الثـاني. وجـاء نـص الكتـابي علـى النحـو اال

هـــذا البیــــت الجــــامع لعبــــاد الـــرحمن فــــي عصــــر الســـلطان عبــــد الحمیــــد الثــــاني  نـــون برفــــع قواعــــدذ

) ومــن خــالل الــنص الكتــابي یمكننــا تأكیــد تــاریخ تشــیید الجــامع فــي تلــك ٦هجریة)(صــورة ١٣٢٢

  السنة. 

تمتـد علـى اسـتقامة واحـدة تقـع  ثالثـة مـداخلویمكن الدخول الـى بیـت الصـالة عـن طریـق 

م) ویعلــوا كــل مــدخل ١،٢٥×٣ذات ابعــاد متســاویة بواقــع( يوهــفــي الضــلع الشــمالي لبیــت الصــالة 

نافــذة مربعــة الشــكل یتقــدمها مشــبك مــن قضــبان حدیدیــة ، وأهــم مــا یالحــظ علــى هــذه المــداخل أن 

ن بــل المحــراب،  فــي حــین یفضــي المــدخالالوســطي منهــا یوصــل إلــى البالطتــین الوســطیتین، یقا

الجـانبیتین،  فضـًال عـن الوسـطیتین، كـل بحسـب اتجاهـه. ممـا یسـهم فـي  ن الى البالطتـینانبیالجا

توفر انسیابیة حركیة للمصلین أثناء دخولهم المصلى وخروجهم منه من دون حدوث ازدحام علـى 

المـداخل. أمـا النوافـذ فقــد شـغلت هـي األخــرى جـدار مـؤخرة المصـلى، وعلــى وجـه التحدیـد اخترقــت 

سم). ركبـت علـى هـذه النوافـذ شـبكات ٦٠×٦٠لها ابعاد كل منها (اعاله ثالث نوافذ مربعة في شك

حدیدیــة، فضــًال عــن أن هنــاك نوافــذ أخــرى فتحــت فــي مســتوى ال یرتفــع كثیــرًا عــن مســتوى أرضــیة 

فــي تحقیــق إنــارة وتهویــة داخــل حــرم  اآنفــالمــذكورة المســجد، لتســهم مــع النوافــذ المرتفعــة والمــداخل 
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قیــق أجــواء الراحــة فیــه. ووجــود فتحــات المــداخل والنوافــذ التــي المســجد، ممــا لــه بــالغ األثــر فــي تح

تفضـــي الـــى الصـــحن عبـــر الـــرواق یتـــیح الـــى صـــناعة دینامیكیـــة حركیـــة وبصـــریة بـــین فضـــاءین 

  مختلفین في خصائصهما هي بیت الصالة والصحن . 

یتألف بیت الصالة من اسكوبین موازیین لجدار القبلة واربع بالطات عمودیـة علـى جـدار 

بلة  متساویات في االبعـاد اوجـدتهما االعمـدة المربعـة  الـثالث  التـي توسـطت بیـت الصـالة، اذ الق

م) وهــو محمــول ٥،٨٠م) . ویرتفــع بیــت الصــالة بحــدود (٥،٢٠تكــون المســافة بــین عمــود واخــر (

) ، امتــازت بســمكها ، وصــفا عمودیــا علــى جــدار القبلــة وكــانوا ٦علــى عــوارض حدیدیــة عــددها (

حمــل فوقــه ثمانیــة مــن العــوارض الحدیدیــة التــي تكــون اقــل ســمكا مــن االولــى مكونــة بمثابــة جســر ی

صــفا موازیــا لجــدار القبلــة والتــي كونــت هیكــل الســقف الــذي عقــد بالحجــارة الصــغیرة والجــص مــع 

حجــر نــاعم لســد الفتحــات والثغــرات وشــبع بمــادة القیــر لــردم الفتحــات الصــغیرة التــي تبقــى مــا بــین 

تمامــا وانمـا كــان  یاتفـادي المـاء والرطوبــة واالتربـة . ولـم یكــن السـقف مسـتو حـدود االحجـار ولمنــع 

  شبه مقوس عند وسط كل قناة من قنوات العقادة .

إن عقــد الســقوف بـــین العــوارض الموازیــة لجـــدار القبلــة وفــق الصـــورة المــذكورة هــو فـــي   

العثمــاني فــي العــراق،  الســیطرةحقیقــة األمــر نظــام كــان قــد ســاد فــي البنــاء فــي الفتــرة التــي أعقبــت 

االنكلیــز، ممــا ســهل كثیــرًا مــن عملیــات البنــاء الســابقة التــي  احــتاللوعلــى وجــه التحدیــد فــي ایــام 

كانت سائدة بنظامها التقلیدي المعّقد الذي یتطلب من المعمـار حسـابات وحلـول لمشـاكل كثیـرة وال 

د یـد ان سقف بیت الصالة قد  اعقباب . لذا نعتقسیما عند عقد سقوف األبنیة الواسعة باألقبیة وال

  ه خالل فترة االحتالل االنكلیزي . ؤ بنا

یتوسط جدار القبلة محراب مجوف عمقه بنحو متـر واحـد وعرضـه بـنفس ذلـك. یعلـو واجهتـه      

م). والمحــراب بمجملــه بســیط فــي ٢،١٥عقــد نصــف دائــري مطــول بســیط الشــكل، یبلــغ ارتفاعــه (

مصـنوع مـن ال). والـى یسـار المحـراب یقـع المنبـر ٧صـورة الة (شكله وهو غفل من الزخرفة والكتابـ

م) واحاط به سـیاج حدیـدي حـدیث الصـنع مـن أعـاله. وقـد ٠،٨٠الحجر والجص ، وبلغ ارتفاعه (

خضــــع المحــــراب والمنبــــر إلـــــى أعمــــال تــــرمیم وصــــیانة مـــــن قبــــل االهــــالي والقــــائمین علـــــى ادارة 

بتاریخ تلك الصیانة لتعـرض االولیـات االداریـة الـى ، ولكن مما یؤسف له عدم معرفتنا )٢٦(المسجد

الحرق او الضیاع جراء العملیات االرهابیـة  اذ تسـاقطت اجـزاء مـن جـدار القبلـة مـن الخـارج؛ ممـا 

تســبب بحــدوث تشــققات وتصــدعات فــي الجــدار الســاند لهمــا، ومــا زالــت آثــار ذلــك التجدیــد جلیــة 

  للعیان.

جد بشكل عام خضع إلى اعمـال صـیانة وتـرمیم واسـعتین، ومن المالحظات الهامة ان المس      

وال سیما اعمدته، ودعمت االساسات في جـداره الغربـي مـن الخـارج بـدعامات، كمـا اسـتخدم مـالط 

الجص في اكساء جدران بیت الصالة، فضًال عن استخدام االصباغ والدهان بین الحـین واآلخـر. 



    فالح غضوي نومان الشمري                                         من الجوامع التراثیة في مدینة سنجار

   أ.م.د حیدر فرحان حسین الصبیحاوي

١٤٥ 
 

ســـتبدال عمـــودین اســـطوانیین مـــن أعمـــدة رواق وممـــا یجـــدر ذكـــره أن تلـــك األعمـــال قـــد ادت إلـــى ا

  ) .٠،٤٠×٠،٤٠المصلى بأعمدة مربعة الشكل ابعادها (

والمـادة البنائیـة المســتعملة فـي تشـیید المســجد كانـت مـن الحجــر والجـص، اذ اسـتعملت فــي        

فـي بنـاء سـقفه مـزیج مـن الحجـر  واسـتعملم)، ٠،٦٥بناء الجـدران التـي كانـت بسـمك وصـل إلـى (

  . فرشت االرضیة بالحجارة ، تم تغطیتها بمزیج اإلسمنت والرمل (صبة) مؤخرًا. والجص

، وقد تراكمت االنقاض فیه؛ متداعي البنیانومن المؤسف ان المسجد في الوقت الحاضر 

نتیجة ألحداث سیطرة داعش على المنطقـة وتهجیـرهم السـكان وتخـریبهم البنیـان، ناهیـك عـن آثـار 

  تحریر المنطقة وما احدث من خراب ودمار في بناها التحتیة.  القصف الذي رافق عملیات

  

  جامع طه الحسن :ثانیا. 

الواقعــة شـمال مدینـة ســنجار یحـده مــن  یقـع فـي الجــزء الشـمالي الشـرقي مــن محلـة برسـهي

م) ومـــن الجنـــوب خـــان خلـــف شـــرو، ومـــن ٨الشـــمال (دور ســـكنیة) یفصـــل بینهمـــا شـــارع بعـــرض (

الجنــوب الغربــي دوائــر البلدیــة والقائمقامیــة والتجنیــد القــدیم، ومــن الشــرق صــناعة الحــدادین یفصــل 

  ). ٣خارطة ال( رع رئیسبینهما شا

ینســب هــذا الجــامع الــى الســید طــه الحســن احــد افــراد عشــیرة خضــر خلــف القــاطنین فــي         

اذ قام ومعه جماعة  )٢٧(م)١٩٢٨هـ/١٣٤٨في عام (وعمارة مدینة سنجار الذي قام ببناء المسجد 

، مـع بعــض المحــالت كــي  )٢٨(مـن المســلمین فــي سـنجار بشــراء االرض التــي شـید علیهــا الجــامع 

ألنفاق على الجامع ، وعلـى بعـض االمـور الخیریـة ، وكـان السـید طـه قـد تـولى تخصص اموالها ل

م)  صــدرت االرادة ١٩٣٣هـــ/١٣١١وفــي عــام( )٢٩(مســؤولیة جمــع االیجــارات مــن تلــك المحــالت 

  . )٣٠(الملكیة بإقامة الصالة وصالة العیدین في هذا الجامع

ي سـنجار بطلـب الـى متصـرفیة وعلى ضوء افتتاح هذا المسجد قدم جماعة مـن المسـلمین فـ      

لـــواء الموصـــل مـــن اجـــل تأســـیس جمعیـــة فـــي قضـــاء ســـنجار عرفـــت بــــ(جمعیة ادارة المســـاجد فـــي 

سنجار) وابدت المتصرفیة موافقتها وعدم ممانعتها مـن تأسـیس هـذه الجمعیـة ومنحهـا اجـازة العمـل 

  .  )٣١(١٩٣٨تموز عام ٢٦في 

لمســجدین فــي ســنجار، ومــا یقتضــي جمعــه مــن امــا اهــداف الجمعیــة فكانــت ادارة شــؤون ا        

واردات من خالل التبرعات والمنح المعطاة من قبل االوقاف والمالیة والبلدیة، وكذلك بـدل اشـتراك 

  االعضاء 

ومــن شــروط الجمعیــة ان  )٣٢(العرصــة االمیریــة المشــیدة علیهــا جــامع طــه حســن  واســتمالك      

اكا شـــهریا ال یقـــل قـــدره عـــن (عشـــرة فلـــوس) ویـــوزع یكـــون المنتمـــي عـــاقال بالغـــا ، وان یـــدفع اشـــتر 



 ٢٠٢١/  ٦ مجلد/  ١ج مجلة آثار الرافدین / 

١٤٦  

االعضـــاء الـــى عـــاملین ومشـــتركین ، فالعـــاملون هـــم االعضـــاء المتشـــكلة مـــنهم لجنـــة االدارة، امـــا 

نظــام الــداخلي االعضــاء المشــتركون فهــم االعضــاء جمیعــا الــذین ینتمــون الــى الجمعیــة بموجــب ال

  .  )٣٣(نو عدا االعضاء العاملما

  

  تخطیط الجامع:

م) ومــن الشــرق ١٦،٦٠یشــكل الجــامع مســاحة مســتطیلة ابعادهــا مــن الشــمال الــى الجنــوب (      

)وتـألف البنـاء مـن طـابقین حیـث شـید ٢مخطـط الم)( ٣٠٠م) المسـاحة الكلیـة تبلـغ(٢٠الى الغـرب(

ـــــــــــــــي                                        ـــــــــــــــدكاكین الت ـــــــــــــــوق مجموعـــــــــــــــة مـــــــــــــــن ال ـــــــــــــــوي ف ـــــــــــــــي الطـــــــــــــــابق العل ـــــــــــــــت الصـــــــــــــــالة ف بی

) دكــاكین،  تقــع فــي الجهــة الجنوبیــة مــن المســاحة الكلیــة للجــامع ممتــدة مــن ٩یصــل عــددها الــى (

مـدخل وتسـد فتحـات مــداخل ا م) لكـل منهــ٥×٢همـا(نبعــاد كـل مأ) ، و ٨صـورة الالغرب( إلـىالشـرق 

 األمطــــاربــــواب مــــن الخشــــب المغلف(بــــالجینكو) مــــن الخــــارج، حتــــى ال یتلــــف بســــبب أالــــدكاكین 

سـتبدلت مـن بعـض المسـتأجرین  بـأبواب مـن الحدیـد أم)،  وقسم من تلك االبـواب قـد ٢×١بعادها(أ

وارتفـاع  بنیت من حجر الحـالن،  من مصراعین تعلو المداخل عقود مدببة،  األبوابوتتكون تلك 

بسـقوف مـن الحدید(الشـیلمان) تبـرز عـن سـمك الجـدار الخـارجي فـوق  ةم). مسقف٣،٥٠الدكاكین (

الصـغیرة  األحجـارم) على شـكل طارمـة مبنیـة بطریقـة العقـادة مـن ٠،٤٠م) وبسمك (١بـ(المداخل 

والجص، ولهذه الطارمة وظیفة عماریة فـي حمایـة الـدكاكین مـن االمطـار واشـعة الشـمس وتزیینیـه 

سـطح  ارتفـاعرض جبلیـة منحـدرة فیكـون أاء الجـامع علـى . ویـأتي بنـاألبنیةوجمالیة على واجهات 

  ألرضیة الصحن المكشوف  . االمحالت مساوی

م) كــان لــه بــاب مــن ٢×١،٢٠بعــاده (أرئــیس واحــد یقــع فــي جهتــه الشــرقیة  للمســجد مــدخل      

  ) .٩صورة ال( مصراعین من الخشب ، واستبدل بالحدید

بعـــاده أو صـــحن مكشــوف مســتطیل الشــكل صــحن الجــامع وهــ إلـــىیوصــلنا المــدخل الــرئیس      

بمـــادة الحجــــر وعلـــى یمـــین الــــداخل یوجـــد دورة المیـــاه وامــــاكن رضـــیته مرصـــوفة أم) ، و ٢٠×١٠(

) مرقـاة یوصـلنا ١٤الوضوء في الزاویة الشمالیة الشرقیة من الصحن، مـع وجـود سـلم یتكـون مـن (

قامـة صـالة إصـیفا فـي  ) ، یستخدم هذا الصحن الواسـع المكشـوف١٠صورة الالى سطح الجامع (

ســطح  اسـتعملظـة خاصـة فـي شـهر رمضـان، وكـذلك المغـرب والعشـاء والمحاضـرات الدینیـة الواع

  . )٣٤(في بعض االحیان عندما یضیق بالمصلین للغرض نفسهالجامع 

 األعمــدةامــا بیــت الصــالة فیتقدمــه رواق فــي جهتــه الشــمالیة یتكــون مــن صــف واحــد مــن          

قي المبنیـــة مـــن حجـــر الحـــالن بواقـــع خمســـة اعمـــدة ، اثنـــان منهمـــا مـــدمجتان فـــي الجـــدارین الشـــر 

ــا الشــكل، وثالثــة منهــا ترفــع ســقف الــرواق ولكنهــا اســتبدال مــؤخرا بالحدیــد والصــب و  الغربــي مربعت

  ستند فوق تلك االعمدة جسر من الحدید (الشیلمان) الذي یقوم بحمل السقف المعقود بالحجر.یو 
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م) یـتم الولـوج الیـه عـن طریـق مـدخل یتوسـط ٢٠×٥بیت الصالة مستطیل الشـكل ابعـاده (        

م) لـه بـاب مـن الخشـب مـن مصـراعین وقـد زخـرف بزخـارف ٢،٢٠×١،٢٥جداره الشـمالي ابعـاده (

  ، ولكنه استبدل بمادة البالستك اثناء مرحلة الترمیم .)٣٥(هندسیة ونباتیة

م) ینتهـي فـي اعـاله عقـد نصـف دائـري ٢×١حراب مجـوف ابعـاده (یتوسط جدار القبلة م         

مبني بحجر الحالن ، یعلو المحراب كتابة بخط الثلث من شریطین، الشریط االعلى یضـم حـدیث 

بنا اهللا لـه بیتـا فـي الجنـة " ، امـا الشـریط  )٣٦(الرسول (ص) "من بنا هللا مسجدا ولو كمفحص قطاة

) وعلــى ١١صورة الهـــ)(١٣٤٨هــل الحمیــة مــن المســلمین فــي الثــاني فیضــم عبــارة ( قــام بتعمیــره ا

یمین المحراب توجد ثـالث درجـات مـن الحجـر والجـص حیـث یوضـع بجانبهـا منبـر خشـبي اال ان 

تلـــك الـــدرجات ازیلـــت فیمـــا بعـــد بســـبب ضـــیق المســـجد حتـــى ال یكـــون عائقـــا للصـــف االول مـــن 

لمنبــر مـن الخشــب یـتم رفعهــا واصـبحت تلــك الـدرجات مـع ا )٣٧(المصـلین خاصـة فــي یـوم الجمعــة 

  بعد اداء خطبة الجمعة .

) نافــذة تتــوزع علــى اضــالع بیــت الصــالة ١٦مــن االعمــدة، ویتضــمن ( بیــت الصــالة خــال

ى یمـــین المحـــراب وثـــالث علـــى یســـاره األربعـــة بواقـــع ســـتة نوافـــذ فـــي جـــدار القبلـــة ثـــالث منهـــا علـــ

م) تقابلها في الجدار الشمالي لبیت الصالة ستة نوافذ ثالثة منها على یمین ٢×  ٠,٧٠بعادهما (أ

النوافذ عقود نصـف دائریـة  في الجدار الشرقي  والغربي، تعلوالمدخل وثالثة على یساره ونافذتین 

مـن  مغلفة بالحالن من باطنها، وتتضمن تلك النوافذ شبابیك مصنوعة من قضـبان حدیدیـة تتكـون

(طالقتـــین)، وفـــي نهایـــة جـــدار القبلـــة فـــي القســـم الغربـــي یوجـــد مـــدخل صـــغیر یـــؤدي الـــى الشـــرفة 

  ).٢١، ٢٠ تانصور الالخارجیة التي تتقدم جدار القبلة لبیت الصالة ومحاطة بسیاج حدیدي، (

مواد الحجارة والجص وحجر الحالن في بنـاء الجـامع والمـداخل والنوافـذ وفـي عقـد  استعملت      

قوف وكذلك الحدید في حمل السقف وسد النوافذ ، والخشب ایضا استخدم كمادة فـي سـد فتحـة الس

المدخل ببـاب مـن مصـراعین ، امـا عـن ارضـیة الجـامع فقـد اسـتخدم الحجـر المنقـور بالیـد الفرشـي 

  في اكساء ارضیة بیت الصالة وبعض اجزاء الصحن . 

  

  الهوامش:
                                                           

هــ/ ١٣٨٧محمد یونس السید عبداهللا، تاریخ تلعفر قدیما وحدیثا، مطبعـة الجمهوریـة، الموصـل، ) السید وهب، ١( 

 .١١٤، ص١م، ج١٩٦٧

  .١ص،  ٢٠٠٥ ، سنجار ، الهدایة مجلة سنجار، موقع حسن، علي أحمد ) االعرجي،٢(

موســـــى  م )، الهســــنیاني،١٤٦٣) جبــــل ســــنجار: یمتـــــاز بوعورتــــه وصـــــعوبة مســــالكه، حیـــــث یبلــــغ ارتفاعـــــه ( (٣

، مطبعـة ١م) دراسـة فـي تاریخهـا السیاسـي والحضـاري ، ط١٢٦١-١١٢٧هــ/٦٦٠ -٥٢١مصطفى، سـنجار مـن(



 ٢٠٢١/  ٦ مجلد/  ١ج مجلة آثار الرافدین / 

١٤٨  

                                                                                                                                                                      

الشـرقیة  فـي اقلـیم ؛ وهو الجبـل الـذي نسـب الیهـا ، ویعـد مـن اعظـم الجبـال ٢٥، ص٢٠٠٥وزارة التربیة ، اربیل، 

مظهرا فریدا في جغرافیة االقلیم فهو متكون من سلسلة جبلیة تتجه من الشرق الى الغرب فـي نهایتهـا  دالجزیرة ویع

ة أالشـتاء ویبـرز فـي الصـحراء علـى هیـ انحراف نحو الشمال على الحدود العراقیة السوریة یغطي قممهـا الثلـوج فـي

یمتــد بــین دائرتــي عــرض   ي بحــر الشــمالهضــبة منعزلــة تعیــد الــى ذاكــرة المراقــب االلمــاني قمــم جبــال هالیكولنــد فــ

درجة من دوائر العرض الشمالي ویمتد بالقرب من تلعفر الـى الحـدود العراقیـة السـوریة بطـول  ٣٥-٣٠درجة و٣٥

كــم؛ خلــو، ممتــاز حســین ســلیمان ، ســنجار اهمیتهــا االســتراتیجیة واثرهــا فــي شــن حمــالت والة ١٣كــم وعــرض ٧٢

  .١٨، ص٢٠١٦، ١م، ط١٨٣٤-١٧٢٦ر من الموصل الجلیلیین على ایزیدیة سنجا

؛ الریكـاني، محمـود  ٢٧٢م ، ص١٩٤٩، مطبعـة االتحـاد ، الموصـل ، ١الدملوجي ، صـدیق ، الیزیدیـة ، ط) ٤(

م) رسـالة ماجسـتیر، غیـر منشـورة، جامعـة الموصـل، ١٩٥٨ – ١٩٢١شیخ سن حسو، سنجار في العهد الملكـي (

  .١٠م ، ص٢٠٠٧هـ / ١٤٢٨كلیة اآلداب،  
٥
م) ، مـــروج الــذهب ومعـــادن الجــوهر ، تحقیـــق: ٩٧٤هـــ/٣٤٦المســعودي ، ابـــو الحســن علـــي بــن الحســـین (ت ) (

  .٣١،ص  ١م، ج١٩٦٥-١٩٦٤الدین عبد الحمید، مطبعة السعادة، القاهرة،  يمحمد محی

فهـــري، وهـــو ممـــن بـــایع بیعـــة ) عیــاض بـــن غـــنم: هـــو عیـــاض بـــن غـــنم بـــن زهیـــر بـــن ابـــي شـــداد ، ابـــو ســـعد ال(٦

، وشــهد الحدیبیــة وكــان احــد االمــراء الخمســة یــوم الیرمــوك،  واســتخلفه قرابتــه ابــو عبیــده بــن الجــراح لمــا الرضــوان

احتضر على الشام ، كان خیرا صالحا زاهدا، وهو الذي افتـتح الجزیـرة صـلحا ومـات فـي سـنة عشـرین للهجـرة فـي 

اعـالم النـبالء، تحقیـق: شـعیب  م)، سیر١٣٧٤هـ/٧٤٨الشام، الذهبي ، شمس الدین محمد بن احمد بن عثمان(ت

  .   ٣٥٤، ص٢م، ج١٩٨١هـ/١٤٠١، مؤسسة الرسالة، بیروت، ١االرنؤوط ، ط

) ارمینیـة: بكسـر اولـه واسـكان ثانیـه، وهـي مـن احـدى البلـدان المعروفـة فـي االقلـیم الخـامس تضـم كـورا كثیــرة ، (٧

علــى یــد الخلیفــة الثالــث عثمــان بــن  وقــد ســمیت نســبة الــى الملــك ارمــین قــومس یاشــور، ویســكنها االرمــن ، فتحــت

م)، ١٤٩٥هـ/٩٠٠م) ، الحمیري، ابوعبد اهللا محمد بن عبداهللا بن المنعم(ت٦٤٤هـ/٢٤عفان رضي اهللا عنه سنة (

  . ١٩٨م،ص١٩٨٠، دار السراج، بیروت، ١الروض المعطار في خبر االقطار، تحقیق: احسان عباس، ط

خمسـون فـي الخامس ، في جنوب مدینة خـالط بحیـرة طولهـا سـبعة و ) خالط : من مدن ارمینیة تقع في االقلیم (٨

ن میال مالحة وغنیة باألسماك التي تصدر الى بلدان اخرى ، الحمیري، الـروض المعطـار، ص یسعة سبعة وعشر 

٢٢٠ .  

، شـركة المطبوعـات للتوزیـع والنشـر ، ٢ناجي، عبد الجبـار، دراسـات فـي تـاریخ المـدن العربیـة االسـالمیة ، ط) (٩

  .٣٨٨،ص٢٠٠٩بیروت ، لبنان، 

) حمص: بالكسر ثم السكون، الصاد مهملة، ، تقع في االقلیم الرابع، بین دمشق وحلب في نصف الطریق ، (١٠

جاءت تسمیتها نسبة الى بانیها حمص بن المهر بـن جـان بـن مكنـف، بلـد قـدیم ومشـهور یحـیط بهـا سـورفي طرفـه 

ـــو عبـــداهللا یـــاقوت بـــن عبـــداهللا الرومـــي(ت الحمـــو  القبلـــي قلعـــة حصـــینة علـــى تـــل عـــاٍل كبیـــر، ي، شـــهاب الـــدین اب

  . ٣٠٢، ص٢م، ج١٩٧٧هـ/١٣٩٧م )، معجم البلدان، دار صادر، بیروت، ١٢٢٩هـ/٦٢٦

) قنسـرین: بكســر القـاف وفــتح النـون المشــدد وسـكون الســین وكسـر الــراء المهملتـین ، تقــع فـي االقلــیم الرابــع ، (١١

وهي قاعدة من قواعد الشـام القدیمـة قریبـة مـن حلـب، سـمیت برجـل مـن قـیس یقـال لـه میسـرة بـن مسـروق القیسـي، 

نشا، تحقیق: یوسف علـي طویـل، م) ، صبح االعشى في صناعة اال١٤١٨هـ/٨٢١القلقشندي، احمد بن علي(ت 

  . ٩٣، ص٤، ج١٩٨٧، دار الفكر، بیروت، ١ط
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) ســعید بــن بــن حــذیم الجمحــي: هــو مــن صــحابة رســول اهللا صــل اهللا علیــه والــه وســلم ، شــهد خیبــر، وتــولى (١٢

ابـي الحســین علـي بــن ابــي  م) وكـان یبلــغ مـن العمــر اربعـون ســنة، ابـن االثیــر،٦٤١هـــ/٢١حمـص ، ومــات فـي  (

)، الكامـل فـي التـاریخ، تحقیـق: عمـر عبـد ١٢٣٣هــ/٦٣٠مد بن عبـد الكـریم بـن عبـد الواحـد الشـیباني(ت الكرم مح

  .٤٥٢، ص١ج م،١٩٩٧هـ/١٤١٧، دار الكتاب العربي، بیروت، لبنان، ١السالم تدمري، ط

) صفوان بن المعطل: هو صفوان بن المعطل بن رحضة بن خزاعي بـن محـارب بـن مـرة بـن هـالل بـن فـالج (١٣

ذكوان بن ثعلبة بن بهته بن سلیم، یكنى ابا عمرو، واسلم قبل غزوة المریسیع وشهدها مع رسول اهللا صلى اهللا بن 

علیه واله وسلم، وشهد الخندق ، له دار في البصرة في سـكة المربـد، تـوفي فـي الجزیـرة فـي ناحیـة شمشـاط ، سـنة 

م)، المسـتدرك علـى الصـحیحین، ١٠١٣هــ/٤٠٥م(ت ستین للهجرة، النیسابوري، محمد بـن عبـداهللا ابوعبـداهللا الحـاك

 .٥٩٤، ص٣م، ج١٩٩٠هـ/١٤١١، دار الكتب العلمیة، بیروت، ١تحقیق: مصطفى عبد القادر عطا، ط

  . ٤٤٠، ص ٢) ابن االثیر ، الكامل، ج١٤(

، ، دار ومكتبــة الهــالل  م)، فتــوح البلــدان ٨٩٠هـــ/٢٧٩) الــبالذري، احمــد بــن یحیــى بــن جــابر بــن داود (ت ١٥(

  . ١٧٨، ص١٩٨٨بیروت ،

، دار الكتـــب ١م)، فتـــوح الشـــام، ط٨٢٩هــــ/٢٠٧) الواقـــدي، محمـــد بـــن عمـــر بـــن واقـــد الســـهمي االســـلمي (ت١٦(

 .  ٨٩، ص٢م، ج١٩٩٧هـ/١٤١٧العلمیة، بیروت،

  . ١٧٣) الریكاني ، سنجار ، ص١٧(

  .٤٥ ، ص٩، ج١٩٨٥حمید، عیسى سلمان، العمارات الدینیة، حضارة العراق، بغداد، ) ١٨(

  .١٨سورة التوبة: اآلیة ) ١٩(

) تحتفظ مدینة سنجار ببعض العمائر الدینیة منها ضریح السیدة زینب وضریح االمام ویالدة ابنائها ، وذاكـر ٢٠(

الــدین ، اال انــه تــم اســتبعاده مــن دراســتنا كــون بعظهــا تعــرض للتــدمیر جــراء العملیــات االرهابیــة، والــبعض االخــر 

یخیة لدراستنا فضال عن دراسة البعض االخر مـن قبـل بـاحثین سـابقین ونشـره فـي المجـالت خارج حدود المدة التار 

  .  العلمیة 

 مدین���ة ألبنی���ة المح���ررة الكتاب���ات مجم���وع نیق���وال،،  س���یوفي ؛٧٠، ص٩حمیـــد، ، العمـــارات الدینیـــة، ج ) ٢١(

 . ١٦٦ص ،١٩٥٦، بغداد، جي الدیوه سعید تحقیق :، الموصل
الصـائغ ینتسـب الـى عائلـة الصـائغ المعروفـة فـي مدینـة سـنجار وكـان یعمـل فـي التجـارة  ) الحاج محمـد ذنـون٢٢(

ولدیه العدید من العقارات واالمالك في سنجار وكذلك لدیه اعمال خیریة كثیرة منها بناء الجامع ، توفي في مدینة 

  .   ١٠/٧/٢٠١٩، مقابلة شخصیة مع حفیده السید غیاث الدین یونس محمد، في م ١٩٢١عام  سنجار

، م١٨٤٢هـ/ ١٢٥٨شعبان ١٦تركیا  في )  السلطان العثماني عبد الحمید الثاني ولد في قصر جیراغان في ٢٣(

هو السلطان الرابع والثالثون من سالطین الدولة العثمانیة، تولى عرش الدولة وهو في الرابعة والثالثین من عمره، 

السلطان عبد الحمید الثاني اخر السالطین العثمانیین م) ؛ حرب، محمد، ١٨٧٦-هـ١٢٩٣شعبان ١٨(المصادف 

؛ ارباجي ، سیف اهللا، السلطان عبد الحمید ٣٤و٣١، دمشق ، ص١م،ط١٩١٨-١٨٤٢هـ/ ١٣٣٦-١٢٥٨الكبار

، دار النیـل للطباعـة والنشـر ،القـاهرة،  ١الثاني مشاریعه االصالحیة وانجازاته الحضاریة ، ترجمـة عبیـر سـلیمان،ط

  . ٣٤صم، ٢٠١١هـ /١٤٣٢

  .١٨ص) الریكاني ، سنجار، ٢٤(

  .  ٢٠/١٠/٢٠١٩) مقابلة شخصیة مع السید اسماعیل محمد صالح ، مدیر الوقف السني في سنجار، في ٢٥(
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  .  ١٨/١١/٢٠٢٠) مقابلة شخصیة مع سماعیل محمد صالح ، مدیر الوقف السني في سنجار، في (٢٦

  .١٨٤) الریكاني، سنجار، ص(٢٧

احمد محمد علي مال خضـر خلـف فـي ، امـام وخطیـب جـامع السـراي فـي سـنجار ومـن ) مقابلة شخصیة مع ٢٨(

 .١٠/١٠/٢٠١٩ابناء عمومة الحاج طه الحسن. في 

  . ١٦/١٠/٢٠١٩) مقابلة شخصیة مع السید حسن طه حسن، نجل السید مشید الجامع ، في ٢٩(

  . ١٨٤الریكاني، سنجار، ص )٣٠(

جار/ الموصـــــل( لـــــواء) ، دار الكتـــــب والوثـــــائق العراقیـــــة، بغـــــداد، ) وثیقـــــة ، جمعیـــــة ادارة المســـــاجد فـــــي ســـــن٣١(

٥/١١/١٩٣٨  .    

  . ١٨٤)  الریكاني ، سنجار، ص٣٢(

  . ١٨٥) الریكاني، سنجار، ص٣٣(

  ١٠/١٠/٢٠١٩مقابلة شخصیة مع السید احمد محمد علي مال خضر خلف في ) ٣٤(

 . ١٦/١٠/٢٠١٩) مقابلة شخصیة مع حسن طه الحسن في ٣٥(

) كمفحص قطاة، قطاة طائر ومفحـص الموضـع او المكـان الـذي تجـثم فیـه وتبـیض، شـمس الـدین القرطبـي ، ٣٦(

هــ) ، الجـامع الحكـام القـران، تحقیـق ٦٧١ابوعبداهللا محمد بن احمد بن ابي بكر بن فرح االنصاري الخزرجـي( ت 

  .١٠٠، ص٥م ج١٩٦٤هـ/١٣٨٤، دار الكتب المصریة، القاهرة، ٢: احمد البردوني وابراهیم طفیش،ط

  . ١٠/١٠/٢٠١٩) مقابلة شخصیة مع احمد محمد علي مال خضر خلف في ٣٧(

  

  المصادر ثبت

ابي الحسین علي بن ابي الكرم محمد بن عبد الكریم بن عبد الواحـد الشـیباني(ت  ابن االثیر، .١

، دار الكتــاب ١)، الكامــل فــي التــاریخ، تحقیــق: عمــر عبــد الســالم تــدمري، ط١٢٣٣هـــ/٦٣٠

  .١ج م،١٩٩٧هـ/١٤١٧العربي، بیروت، لبنان، 

ازاتـه الحضـاریة ، ارباجي ، سیف اهللا، السلطان عبد الحمیـد الثـاني مشـاریعه االصـالحیة وانج .٢

  م.٢٠١١هـ /١٤٣٢، دار النیل للطباعة والنشر ،القاهرة،  ١ترجمة عبیر سلیمان،ط

  .٢٠٠٥ ، سنجار ،مجلة الهدایة  سنجار، موقع حسن، علي أحمد االعرجي، .٣

، دار ومكتبة  م)، فتوح البلدان ٨٩٠هـ/٢٧٩البالذري، احمد بن یحیى بن جابر بن داود (ت  .٤

  .١٩٨٨الهالل ، بیروت ،

هـ/ ١٣٣٦- ١٢٥٨حرب، محمد، السلطان عبد الحمید الثاني اخر السالطین العثمانیین الكبار .٥

  ، دمشق .١م،ط١٩١٨-١٨٤٢

م )، معجــم ١٢٢٩هـــ/٦٢٦الحمــوي، شــهاب الــدین ابــو عبــداهللا یــاقوت بــن عبــداهللا الرومــي(ت  .٦

  .٢م، ج١٩٧٧هـ/١٣٩٧البلدان، دار صادر، بیروت، 

  .٩، ج١٩٨٥نیة، حضارة العراق، بغداد، حمید، عیسى سلمان، العمارات الدی .٧
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م)، الـروض المعطـار فـي ١٤٩٥هــ/٩٠٠الحمیري، ابوعبد اهللا محمد بـن عبـداهللا بـن المـنعم(ت .٨

  .م١٩٨٠، دار السراج، بیروت، ١خبر االقطار، تحقیق: احسان عباس، ط

خلـــو، ممتــــاز حســــین ســــلیمان ، ســــنجار اهمیتهــــا االســــتراتیجیة واثرهــــا فــــي شــــن حمــــالت والة  .٩

  .٢٠١٦، ١م، ط١٨٣٤-١٧٢٦الموصل الجلیلیین على ایزیدیة سنجار من 

  .م١٩٤٩، مطبعة االتحاد ، الموصل ، ١الدملوجي ، صدیق ، الیزیدیة ، ط .١٠

سـیر اعـالم النـبالء،  م)،١٣٧٤هــ/٧٤٨الذهبي ، شمس الدین محمد بـن احمـد بـن عثمـان(ت .١١

  .٢م، ج١٩٨١هـ/١٤٠١، مؤسسة الرسالة، بیروت، ١تحقیق: شعیب االرنؤوط ، ط

م) رســـالة ١٩٥٨ – ١٩٢١الریكـــاني، محمـــود شـــیخ ســـن حســـو، ســـنجار فـــي العهـــد الملكـــي ( .١٢

  . م٢٠٠٧هـ / ١٤٢٨ماجستیر، غیر منشورة، جامعة الموصل، كلیة اآلداب،  

لمح�ررة ألبنی�ة مدین�ة الموص�ل، تحقی�ق : س�عید ال�دیوه سیوفي ، نیقوال، مجم�وع الكتاب�ات ا .١٣
  .١٩٥٦جي، بغداد، 

شمس الدین القرطبي ، ابوعبداهللا محمد بن احمد بن ابي بكر بن فرح االنصـاري الخزرجـي(  .١٤

، دار  ٢هــــ) ، الجـــامع الحكـــام القـــران، تحقیـــق : احمـــد البردونـــي وابـــراهیم طفـــیش،ط٦٧١ت 

  .٥م ج١٩٦٤هـ/١٣٨٤الكتب المصریة، القاهرة،

، دار التــراث ، ٢م)، تــاریخ الرســل والملــوك، ط٩٢٢هـــ/٣١٠الطبــري ، محمــد بــن جریــر (ت .١٥

 .٢ج بیروت ،

م) ، صــــبح االعشــــى فــــي صــــناعة االنشــــا، ١٤١٨هـــــ/٨٢١قلقشــــندي، احمــــد بــــن علــــي(ت ال .١٦

  .٤، ج١٩٨٧، دار الفكر، بیروت، ١تحقیق: یوسف علي طویل، ط

م) ، مــــروج الــــذهب ومعــــادن ٩٧٤هـــــ/٣٤٦المســــعودي ، ابــــو الحســــن علــــي بــــن الحســــین (ت .١٧

م، ١٩٦٥-١٩٦٤الجوهر ، تحقیق: محمد محي الدین عبد الحمید، مطبعة السعادة، القاهرة، 

  .١ج

مقابلة شخصیة مع احمد محمد علي مال خضر خلف في ، امام وخطیب جامع السراي فـي  .١٨

  .سنجار

  .جارمقابلة شخصیة مع السید اسماعیل محمد صالح ، مدیر الوقف السني في سن .١٩

  .مقابلة شخصیة مع السید حسن طه حسن، نجل السید مشید الجامع .٢٠

  .مقابلة شخصیة مع حفیده السید غیاث الدین یونس محمد .٢١

، شــركة المطبوعــات ٢نــاجي، عبــد الجبــار، دراســات فــي تــاریخ المــدن العربیــة االســالمیة ، ط .٢٢

  .٢٠٠٩للتوزیع والنشر ، بیروت ، لبنان، 



 ٢٠٢١/  ٦ مجلد/  ١ج مجلة آثار الرافدین / 

١٥٢  

                                                                                                                                                                      

ــــداهللا الحــــاكم(ت  .٢٣ ــــن عبــــداهللا ابوعب ــــى ١٠١٣هـــــ/٤٠٥النیســــابوري، محمــــد ب م)، المســــتدرك عل

، دار الكتــــــب العلمیــــــة، بیــــــروت، ١الصــــــحیحین، تحقیــــــق: مصــــــطفى عبــــــد القــــــادر عطــــــا، ط

  .٣م، ج١٩٩٠هـ/١٤١١

، ١م)، فتــوح الشــام، ط٨٢٩هـــ/٢٠٧الواقــدي، محمــد بــن عمــر بــن واقــد الســهمي االســلمي (ت .٢٤

  .٢م، ج١٩٩٧هـ/١٤١٧بیروت،دار الكتب العلمیة، 

وثیقــة ، جمعیــة ادارة المســاجد فــي ســنجار/ الموصــل( لــواء) ، دار الكتــب والوثــائق العراقیــة،  .٢٥

  . ٥/١١/١٩٣٨بغداد، 

وهــب، محمــد یــونس الســید عبــداهللا، تــاریخ تلعفــر قــدیما وحــدیثا، مطبعــة الجمهوریــة، الموصــل،  .٢٦

 .١م، ج١٩٦٧هـ / ١٣٨٧
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