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 يقدي : 

 املصادر اوردت وقد العراق، مشال مناطق معظم تضم املتقدمة، االسالمية العصور حقب يف املوصل، كانت
 املوصل كورإن   من م،٩١٣/ هـ ٣٠٠ ت خرداذبـة ابن ذكره ما منها بذلك، تتعلق واضحة نصوصا والبلدانية، التارخيية

 وابهـدرا وابعذرا واحلناية، - املعلة – واملفلة وابجرمى حبتون،و  ونينوى املوصـل وحديثة والسن، والطريهان تكريت: هي
 سابقة مصادر مـن احلمـوي يـاقوت ونقـل. (١)واحلضر – داسن – ورامني جهينة ومرج واببغاش، وابجلى وحـزة وبـانقلى،
 وابرطلى ونينوى حمللبية،وا وجهينة واملرج واحلديثـة، والـسن الطريهـان املوصل، أعمال من القدماء قالت: "فقال لعصره،

  .(٢)"وخانيجار ودقوقا وابجرمى - داسن – ورامني واملعلـة وكـرمليس وحبتـون وابعذرا وابهدرا،
 يتعلق فيما وخاصة االولـى، االسالمية العصور حقب إىل تعود كور بتسميات يسمع يعد مل الزنكيني، حقب ويف

 كورة واخذت وكرمليس، وابعذرا ابرطلي: كـور ذكر اختفى اذ نينوى، كورة مناطق وابلتحديد املوصل، شرق جبهات
  .املناطق تلـك بتـسميات تنفـرد نينـوى، أعمالأو  نينوى،

 قد املوضوع، هذا يف العلمية مبادهتا الغنية التارخيية املصادر مقدمة يف أييت الذي احلموي ايقوتإن  يالحظ ومما
 شرق يف الواقعة املناطق على للداللة عديدة، تعـابري فاسـتخدم دارية،اال والتسميات للمصطلحات استخداماته يف نوع

 راين وقصر والفضلية وصرعون، والزراعة، وخريين وخرستاابذ، بالابذ فـي نينوى، أعمال اصطالح ذلك ومن املوصل،
 شرقأعمال أو  دجلـة، شرق يف املوصل أعمالأو ، املوصل أعمال: مثل أخرى، تسميات استخدم كمـا. (٣)وكـرمليس

 وقبيصة، أسقف، وتل وترجلة،، ابعذرا: مثل نينوى، أعمال على للداللة وذلك الـشرقية، املوصل أعمال منأو ، املوصل
 والدايرات للمرجي والرؤساء االثري البن التاريخ يف الكامـل: منها أخرى مبصادر أيضا البحث واستعان ،(٤)وكرمية

 خـرائط بضعة ابلبحث أحلق كما. مادهتا يف وغنية مواردها يف متنوعة مبادة وغريها ادراملـص هـذه تفـردت وقـد للشابشيت،
 الغزو وحىت االسالمي الفـتح مـن املمتـدة االسـالمية ابلعصور التارخيية أزمنته البحث حدد وقد والتوضيح، الغىن لزيـادة
 اخرى مبراجع االستعانة مع واملوضوعية الزمنية مـساحته يف متكاملةأو  واضحة صوة اعطاء من البحث لتمكني املغويل
  .العصور تلك نطاق خارج حمدودة

 كما مقلوب، وجبل الـصفرة عـني جببل تتمثل ،عمالاأل هذه وحدود املوصل،شرق  يف نينوى، أعمال ومتثلت
 خلزائن تدر كانت واليت والبلدان، القرى من كبيـرا عـددا تضم عمالاأل هذه وكانت دجلة، وهنر الكبري الزاب بنهر تتمثل
 أعمال خري نينوى، أعمال: "بقوله ،عمالاأل هذه ايقوت وصف وهلذا وفيـرا، وخراجا كبريا، دخال املوصل، يف األمراء
  .(٥)"املوصل



 أ. م. د. يوسف جرجيس جبو

 م4154هـــ/ نيسان 5441(، مجادى الثاين 44دراسات موصلية، العدد )
(4)  

 امهيته، من الرغم علـى جادة، اترخيية دراسات وجود وعدم العناية، قلة هو املوضوع، هبذا االهتمام سبب نإ
 نينوى، كورة يف السكانية والتجمعات القرى مـن العمرانية ابملعامل تعلق ما لبعض التقصي عند ،خطاءابأل البعض ووقوع
 الباحثون اولئك فوقف البلدان، معجم يف ذكرها يرد مل اذا خاصة تلك، التقـصي عمليـة يف الكايف اجلهد بذل عدم بسبب

 لـذا غريه، دون لبلد معجمه، يصنف مل احلموي، ايقوتن إ ذلك. (٦)عمالواأل القرى بتلك تعلق مـا توضيح عن عاجزين
 وقرى مبواضع التشبث إىل البـاحثني بعـض فلجأ املعجم، هذا يف واملواضع، القرى من كثري ترد الإن  الطبيعي، من فإنه

أو  (٧)"البلدان معجم يف عليها يعثر مل" بعبارة اإلشكال ذلـك مثـل حـل إلـىأو  التسمية، يف غريها مع تتشابهأو  تقرتب
 كتاب حمقق متكن عدم أيضا، ذلك أمثلة ومن. (٩)"ايقوت يف االسم هذا على نعثـر مل"أو  (٨)"البلدان يف ترد ال" بعبارة
 بصورة اهلـوامش يف وتوضيحها القرى، تلك أمساء ضبط من حبيبة علي. د وهو االزدي، زكراي أليب املوصـل تـاريخ

 يف الواقعة القرى من أهنا إىل يشري هبـامش املوصل، شرق يف اخلازر هنر على الواقعة ةالقادسي قرية على فعلق صحيحة،
 مشال من القريب الطرف يف الواقعة كيفا تل قرية على علق كما. هناك االسم هبذا قرية لوجود وذلك ،(١٠)سامراء جهات
 من يتمكن مل انه كما. احلالية برتكيا دينمار  شرق مشال ويف دجلة، أعايل يف الواقعة كيفـا، حـصن اهنا على املوصل،
 اببودي،: مثل نينـوى، بكـورة صلة هلا واليت االزدي، ذكرها اليت السكانية والتجمعات القرى من كثري على التعليـق،
 دير كشاف، تل كيفا، تل خوسا، تـل حبواثـا، ابوردا، ابعذرا، ابشبيتا، ابساطا، ابرستق، ابجلدا، ابجربق، اببريى،

 العمران معامل ببعض املتعلقة النصوص ضبط عدم أن.(١١)النـاعور القادسية، سفطا، االيل، رأس ،-طيونة – مونةطي
 احلديثة والدراسات البحوث من كثري إىل انتقلت قد النصوص تلك مثل اصابت التـي والتشوهات نينوى بكورة املتصلة

  .(١٢)عليها اعتمـدت التـي
أو  خمتلفة، بصيغ التارخيية املـصادر يف ترد العمرانية، واملعامل القرى تلك من بعضا فإن ،الباحثني أرابك يف زاد ومما

 التعليق من األزدي، زكراي أليب املوصل اتريخ حمقق يتمكن لـم املثـال، سبيل فعلى الزمن، مبرور للتبدل تتعرض تسمياهتاإن 
 كل تسميات من وهي قدمية التسميات هذه مثل ألن سوى لشيء ال وابتلى، ابسحق مـن كـل علـى فائدة، ذي بشيء

  .(١٣)املتقدمة املصادر بعض يف الصيغ بتلك وردت إذ وابرطلى، ابعـشيقا من
 يف االخر بعضها ورود وتكرار املصادر، بعض يف عابرة اشارات بني وقراها، نينوى أعمال ذكر تفاوت وقد

 الشخصيات إبحدىأو  التارخيية، احلوادث بـبعض نينـوى ىقر  من كثري ذكر أرتبط فقد ذلك عن فضال اخرى، مصادر
  .واعيان تراجم من

 ومعامله املوصل ريـف مـن جوانـب تناولت اليت الدراسات بعض هناك، تكون قد انه إىل هنا أشريإن  وأود
 للسيد العائدة املاجستري رسالة يف كما الكثرية،خطاء واأل العيـوب تـشوهبا حيث والعباسية االموية العهود خالل العمرانية

 الدراسات هذهإن  إال نينوى لكورة التابعة األديرةأو  القرى بعض عن دراسات هناك مث السلمان، أمحد املاجود عبد
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 مؤلفيهـاإن  عـن فضال نينوى لكورة الكلي والكيان اجلزئيات هذه بني رابط أي دون بعض مع بعـضها متسقة وغري منعزلة
 يف القصور إىل هبا أدى مما االسالمية، والعصور للحقب العائدة املصادر مراجعة عدمأو  امهال عم املؤرخني من ليسوا
  .اأعماهلو  الكورة هلذه احلقيقية الصورة اعطاء

 أعمال أحد عن واضحة صـورة قـدم إذ العمرانيـة، املعامل ابراز يف متواضعة، اترخيية إسهامه البحث، هذا يشكل
 يف ودقق عديدة عمرانية مواضع من وحتقق ،عمالاأل هـذه عـن التارخيية النصوص من الكثري انقش كما الرئيسة، املوصل
 جدا، كبريا جهدا ذلك تطلب وقد والكتب، املصادر يف متناثرة نصوص من ملـتقط البحث، هذا مادة اكثر إذ غريها؛
  .نينوى كورة يف انيةالعمر  للمعامل وأدق أوضح فهما والقراء، للباحثني تقدم بـأن جـديرة وهي
 لملصامل لعصمرلني  عتل لعتوب  وأطرلفه: .5

  أ: معامل تل التوبة:
 العاشر/ اهلجري الرابع القـرن أواخر فـي نينوى، ملدينة املهمة املواقع من بعضا يضم كان قدمي اشوري تل وهو

 جانبه وإىل مسجد ببناء( هـ٣٥٣ -٣٢٠) احلمداين الدولـة انصـر أخـت احلمدانيـة مجيلـة االمرية قامت وقد امليالدي،
 . جليلة اوقافا عليه اوقفت للمجاورين، دورا

 ضم كبري رابطأو  مـشهد، منها مهمة، اخرى عديدة معامل وهناك يونس، مسجدأو  التوبة مبسجد يعرف وصار
 ليايل يف اليه خيرجون إذ املوصل، هلا بـها يتربك وكان السالجقة، زمن إىل يعود وهو للوضوء، وأماكن وسقاايت دورا

 ابن الرحالة شارك وقد له، اجملاور الرابط يف ليلته يقضي منهم البعض كـان كمـا. املشهد بزايرة ويقومون واألعياد، اجلمع
 املشهد هـذا جوار وإىل. (١٤)م١١٨٤/ هـ٥٨٠ سنة صفر ١٦ يف اجلمعة ليلة هناك قضى اذ الزايرة، تلـك مثـل فـي جبري

 ت) العقيلي املقلد بن وقرواش ،(م٩٦٨/ هــ  ٣٥٨ ت) احلمداين الدولة انصر: فيها دفن وممن لتوبةا تل مقربة كانت
 ت) االربلي عقيل بن نصر بن وخضر ،(م١٠٨٩/ هـ٤٨٣ ت) جهيـر بـن الدولـة فخـر والوزير(. م١٠٥٣/  هـ٤٤٥
  .(١٥)(م١٢١٢/ هـ٦٠٩

 السالم عليه مىت بـن يـونس إىل ينسب: ايقوت نهع قال الذي يونس، دير يقع كان أيضا املشهد جانب وإىل
 سور جانب على الذي: "بقوله الطريهاين متـى بن عمرو موضعه حدد كما. املوصل مقابل الشرقي دجلة جانب يف وهو

 الوقت يف الدير هلذا اثر وال ،(١٧)عنه كثرية تفاصيل الشابشيت اورد وقد ،(١٦)"الـشرقية املوصل ألبواب املقابل الغريب نينوى
  .احلاضر

 ب: قرى جماورة لتل التوبة:
 فأما.  قبيصة الكار، إبيـان، خـصا، ابجبـارة،: مثل يونس، النيب تل من قريبةأو  جماورة تقع كانت قرى وهي

 امنه والبلدانية، التارخيية املصادر من كثري يف ذكرها ورد وقد يونس، للنيب اجملاورة الرئيسة القرى احدى: فكانت ابجبارة
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 سـوق فيها عامرة، كبرية وهي ميل، حنو على املوصل، مدينة شرقي يف قرية: "قولـه فـي يـاقوت ذكره ما املثال سبيل على
 غري رأيتها القناطر، هـذه علـى مبين وجامعها الغاية، هذه إىل ابقية وهي قناطرها، حتت هبا، مير قدميا اخلوصر هنـر وكـان

  .(١٨)"مرة
 اجليلة قريةإن  الصويف رأى بينمـا. (١٩)احلالية ايرجمة قرية موضع يف تقع كانت أهنا إىل ائغالص سليمان ذهب وقد

  وابفخارى، ابجبارة قرييت بني جي، الديوه سـعيد ومجع ،(٢٠)انقاضها على شيدت قد ابملوصل – السكر حي – يف
 السابع/ امليالدي عشر الثالث القرن اواسط يف خربت اهنا إىل املنثور اللؤلـؤ صـاحب وذهـب. (٢١)واحـدة قرية وعدمها
  .(٢٢)اهلجري

 عند الطريهاين، مىت بن عمرو ذكره وما القرية، هلذه الدقيق وصفه يف احلموي، ايقوت ذكره ما إىل واستنادا
 م، ٨٠٩/ هـ ٢٠٥ سنة املأمون اخلليفة منز  املـدائن يف للنساطرة بطريركا اصبح والذي القرية، هذه اعالم أحد عن حديثة

 يوضح التحديد وهذا ،(٢٣)"واملوصل نينوى سور بني ما دجلة، هنر جانب على وهي: ابجبارة" قوله كتابه يف جاء إذ
 الـسادة قريـة املاضي، القرن سبعينات حىت هناك تقوم كانت حيث. السالم حبي اليوم املعروفة املنطقـة يف القرية موضع
  .اليوم ابملوصل الوحدة حي إىل املؤدية

 ،(م١٢٥٩/ هـ ٦٥٧ – م١٢١٠/ هـ٦٠٧) لؤلؤ، الدين بدر وحكم وصاية وطأة من ابجبارة، أهل عاىن وقد
 استعان لذا اربل، صاحب كوكربي الدين مظفر جانب، إىل للميل دفعهم مما االموال، طلب يف عليهم تضييقه بسبب

 إذ عليهم، سفين عني جهات يف املنتشرين االيزيدية ـــبـ بعد فيما يسمون أصبحوا الذين العدوية جبماعات لؤلؤ، الدين بدر
 نسائها سىب كما م،١٢٢٠/ هـ٦١٧ سنة وذلك سكاهنا، أكثر وقتل فخرهبا القرية مهامجـة يف رؤسائهم، احد حرض

 حمبوب خبـط كيفا، بن موسى أتليف من وهو والقيامة، النفس كتاب من نسخة يف احلادثة، هذه ذكر ورد وقـد واطفاهلا،
  .(٢٤)م١٢٢٠/ هـ٦١٧ سنة اذار شهر واخرأ يف شبييتالبا

 عقود بعد اال تندثر، لـم اهنا اال التالية، احلقب يف كثريا فرتاجعت القرية، على كبريا أتثريا احلادثة هذه أثرت وقد
 من االول النصف حقبة يف عاش الذي احللي، الـدين صـفي أشـعار بعض يف ذكرها ورد حيث التاريخ، ذلك منذ طويلة
 . (٢٥)امليالدي عشر الرابع/ اهلجري الثامن القرن

 رزق الطيب وابو الباجبـاري؛ حييـى بن سلمان الزاهد: منهم املشهورين االعالم من عدد القرية هذه إىل وينسب
  .(٢٦)املوصلي برصوم ايشوع النساطرة وبطريرك الباجباري؛ التغليب هللا

/  هـ ١٢٨ سنة حوادث فـي االزدي ذكرهـا التـي خصا قرية: فمنها ونسي النيب لتل اجملاورة االخرى القرى أما
 عن تبعد القرية، هذه وكانت. (٢٧)اخلارجي لشيبان مالحقتـه عنـد حممـد، بن مروان االموي، ابخلليفة املتعلقة م، ٧٤٥

 مجـالون وفيها ملوصل،ا شرقي قرية" بقوله ايقوت ذكرها كما ؛(كيلومرتات سـتة) حبدود أي واحد فرسخ مسافة املوصل
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وخراسان، ومنها  . وهذا يعين اهنا كانت، مبثابة حمطة النطالق القوافل إىل أربـل، ثـم اذربيجـان(٢٨)"خراسان إلـى يـسافرون
  .(٢٩)م١٢٢٠هـ/ ٦١٧أيضا سنة  م، منها عاد١٢١٥هـ/ ٦١٣سافر ايقوت إىل بالد الرتك يف اواسط آسيا سنة 

. (٣٠)الزهاد العلى والكار االسفل تقعان على سور نينوى، وينتسب اليهما بعـضا كذلك كانت قريتا: الكار
مدينة املوصل، بينهما مقدار فرسخني. مث  شـرقي أعمالوابلقرب من هذه املواضع، كانت قرية قبيصة، وهي االخرى مـن 

 .(٣١)مإبيان اليت انفرد بذكرها، ايقوت احلموي، حيث قـال: هي قرية يونس بن مىت عليه السال
 ج: معامل على أطراف هنر اخلوصر:

هذه القرى: الدسكرة،  وهي جمموعة من القرى القريبة من هنر اخلوصر الذي كان جمراه يف كورة نينوى، ومن
  الزراعة. خرستاابذ، صرعون خراب، الفضلية، ابرميا، بلبخت،

املأمون، حينما قصد وايل  اخلليفـة م، ثـم فـي عهـد ٦٩٥هـ/  ٧٦إذ جاء ذكر قرية الدسكرة، يف حوادث سنة  
، ورأى الصويف إهنا تصحفت إىل بزكرة، (٣٢)الدسكرة املوصل، بعضا من بين شيبان، يف شرق املدينة، فكبسهم يف قريـة

  . وهذا الرأي ال يستند على اساس علمي دقيق.(٣٣)كم  ١٥املوصل مبسافة  الواقعة قـرب وادي اخلوصـر، شـمال
ايسني العمري بقوله:  بيت الرفعة، وتقع مشال شرق املوصل، عند خورسيباد االشورية، وذكرها أما ابرميا: فتعين

  .(٣٤)"عامرة شرقي املوصل وابلقرب منها ماء الناوران"
وتقع قريبة من موضع ، م١٣٧٦هــ/  ٧٧٨قرية بلبخت: ورد ذكرها يف وقفية للبطريركة النسطورية، لـسنة  أما

.على الطريق املؤدي إىل بلدة الشيخان قريبة من (٣٥)ق عليها يف الوقت احلاضر اسـم بـايبوخالشالالت ابملوصل، ويطل
نينوى،  أعمالخرستاابذ: اليت ذكرها ايقوت وعدها "قرية يف شرق دجلة، من  جهة املوصل. كما يقع إلـى جوارهـا قريـة

صرعون  اعة، وإىل جانبها مدينة يقـال هلـاكثرية، شرهبا من فضل مياه راس الناعور املسمى ابلزر  ذات مياه وكروم
"وهي قرية كبرية... : الزراعة بقوله ، وهذه األخرية هي مدينة سرجون االثرية، وهي خورسيباط. ووصف ايقوت(٣٦)خراب

أيضا: يف مادة رأس الناعور: شرقي املوصل، قرية تسمى  الزراعة نينوى قرب ابعشيقا". كما أورد القزويين ذكـر أعمال من
، وهي غري (٣٧)غزيرة املاء، فيها من اللينوفر شيء كثري، يباع بثمن جيد ويزيد من غلة تلـك الـضيعة زراعة، هلا عـني فـوارة

  .(٣٨)قرية الزراعة القريبة من هنر اخلازر
 يصامل قريب  ين نهر دجل : .4

  تقع هذه املعامل يف مشال مدينة املوصل وجنوهبا، وهي قسمني رئيسني:
 ال املوصل:أ: قرى مش

اسطوان، وتقع معظم  ا اببريا، بقاق، بعويرا، بعويزا، بيسان، أواان، ابطط، دير اسـطون،ثقرى: تلكيفا، اببني  وهي
كيفا: فتعين تسميتها السراينية تل احلجارة.  تل هذه القرى قريبة من الطريق املؤدي إىل مدينة دهوك ومبحاذاة دجلة؛ فأما
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عند حديثه عن هزمية مروان بن حممد، اخر خلفاء االمويني، امام ، م٧٤٩هـ/ ١٣٢ذكرها األزدي يف حوادث سنة 
 طريق مـروانإن  الزاب، حيث قال: "واخربين مجاعة من بين احلارث بن كعب عن اشياخهم، جيوش العباسيني يف معركـة

اتريخ املوصل، وهو د. علي  قـق. ومل حيـسن حم(٣٩)بن حممد، اخر خلفاء بين امية، كان إىل الزاب بني ابسحق وتل كيفا"
، ويف تركيا (٤٠)هي حصن كيفا يف اعايل اجلزيرة الفراتية املقصود بتل كيفا،إن  حبيبة ضبط هذا النص وتوظيفه، فأشار إىل

سلكه اخلليفة مروان بن حممد، قبل انتكاسته يف معركة الزاب، كان يقع بني بعشيقة  الطريـق الـذيإن  اليوم. وهذا يعين
 يف طريق الشيخان، الذي كان يؤدي إىل قنطرة اجلومل، إذ قدمت جيوش االمويني وسلكت هـذا يف، أيك وتل

اايم اجلليليني، كانت من  م. وفـي١٥٦٢هــ/   ٩٧٠الطريق، ابجتاه إلتقاء الزاب بدجلة. وقد تعرضت القرية للنهب سنة 
  .(٤١)أوقاف جامع النيب جرجيس

اببنيت، ذكرها ابن االثري،  عرفت مبـرور الـزمن ابسـمو كم،   ٥٠ملوصل، مبسافة كما تقع اببنيثا: يف مشال شرق ا
.  (٤٢)حبرية سد املوصل  مياهغطت القرية اليوم،  م، واشار إليها ايسني العمري، وقد١٠٤٩هـ/  ٤٤١يف حوادث سنة 

الشاعر املشهور، أبو العتاهيـة، جهاهتا الشمالية، وإىل هذه القرية، ينتسب  من قرى املوصل فـي: كما كانت اببريا أيضا
وانه من  م، ذلك بقوله: "وفيها مات ابو العتاهية، وذكر انه ينتمي إىل عنـزة،٨٢٦هـ /  ٢١١حوادث  وذكـر االزدي فـي

. وما تزال القرية (٤٤)نينوى" أعماليف  ما قال عنها توما املرجي: "قرية بيث بوري الواقعـة، ك(٤٣)اببريى من قرى املوصل"
  بقاق، غرب الطريق املؤدي إىل دهوك، من جهة املوصل. كـم جنـوب شـرق  ٦فظ ابمسها، وتقع على مسافة حتت

تقع بقاق، ورد ذكرها  كانـت كـم،٧ويف مشال املوصل، وعلى الطريق املؤدي إىل دهوك، جنوب بلدة فائدة بـ 
يالدي/ األول اهلجري، واشار اليها ايسني امل ، وذلك يف حقبة القرن الـسابع(٤٥)يف بعض املصادر، بصيغة بيت قاقي
  .(٤٦)العمري، بقوله "عامرة شرقي املوصل"

حيث الطريق املؤدي إىل  ، وتعين تسمية االوىل املعرب، وتقـع(٤٧)وبعويزا: بني تلكيفا واملوصل وعدت قرييت بعويرا
  دهوك، قريبة من جهة حي العريب وكانت موجـودة فـي مخـسينات القرن العشرين.

بين صدقة االزديني، يف  أما بعويزة: فتعين موضع القوة والعزة، وذكرها االزدي بصيغة ابعوسا، وكانت من ضـياع
بتسميتها حىت الوقت احلاضر. وتقوم عند  حتتفظ ، وال تـزال القريـة(٤٨)مطلع القرن الثالث اهلجري/ التاسع املـيالدي

الثالثة. وابلقرب من هذه املواضع يقع دير مار كوركيس،  اءاتوالكف املوصل من جهة حي البلـدايتمدينة اطراف 
  .(٤٩)العريب، ميني الطريق الذاهب إىل دهوك؛ وكان يف االصل كنيسة لقرية بعويرا ويشرف اليوم علـى حـي

املوصل، هلا مزرعة   وقريبا من هذه اجلهات، كانت بيسان: فذكرها ايقوت: "وبيـسان أيـضا قريـة مـن قـرى
يف املنطقة الواقعة بني حي العريب وقرية  ، وتعين تسميتها بيت السكون والوداعة، والقرية موجودة اليـوم(٥٠)كبرية"

  الرشيدية.
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بلد، يف حدود قرية  أواان: اليت ذكرها املرجي عند ترمجته ألحد االعالم، بقوله "وانتقل إىل جـوار مدينـة وتقع
كيف، مقابل بلد )اسكي  انحية اتبعة لتل وم بصيغة وانة، وهـي مركـزأواان، يف مقاطعة بيث نوهدرا"، وتسمى الي

  .(٥١)موصل(، وهي مبعىن النعجة، يف تسميتها السراينية
واببنيث، على  شورزاق يف اخبار القرن األول اهلجـري/ الـسابع املـيالدي، قـرب قريتـي: كما وردت تل صلما

املغيثة أيـضا: من كورة نينوى قرب قرية اببنيث، يف  . وكانـت(٥٢)الوجه دهوك، ويف السراينية صلما مبعىن-طريق املوصل
، واصبحت اليوم ضمن حبرية (٥٣)م١٠٤٩هـ/٤٤١ابن االثري يف حوادث سنة  شرق دجلة، بينهما فرسخ واحد، ذكرهـا

  سد املوصل.
 ب: مواضع وقرى جنوب املوصل:

نينوى،  أعمالابفخـاري وهـي من   ر اجلب: فأماوتتمثل مبواضع وقرى: ابفخاري وقصر حرب والسالمية ودي
بنو مالك اهلمدانيني، الذين قدموا من  ، ذكرها االزدي، ابهنا من قرى املنائح، وسكنها بعد الفتح،(٥٤)على هنر دجلة

ـر محدان بن جمالد بن حيىي ابن مالك اهلمداين، على أيب جعف الكوفة، ومن هذه القرية خرج، احد زعماء اخلوارج وهـو
حرب،  . ويف حقب الزنكيني، منحها امراء االاتبكة لعائلة ابن االثري اجلـزري قريـة قـصر(٥٥)م٧٦٥هــ/  ١٤٨املنـصور سـنة 

م، فشيد قصرا هناك مسي ٧٦٢هــ/   ١٤٥، أحد قادة أيب جعفر املنصور، وذلك سـنة هللاوهي نسبة إىل حرب بن عبد
اصبحت فيما بعد زوجة هارون الرشيد. ويف حقب  ة بنت جعفر اليتبـ )قصر حرب (، ويف هذا القصر ولدت زبيد

اجلزريني، وفيها شيد جمد الدين بن االثري رابطا له، وفيها قضى أخاه عز الدين ابـن  الزنكيني كانت مـن قطـائع أبنـاء االثيـر
  .(٥٦)شطرا من حياته يؤلف كتابه الكامل يف التاريخ االثيـر،

العباسيني املتأخرة،  النمرود؛ وقد عـدت فـي حقـب آاثرانت على هنر دجلة، وقريبا من أما قرية السالمية: فك
املوصل، على شرق دجلتها، بينهما مثانية  احدى أكرب قرى املوصل، حيث قال عنها ايقوت: "قرية كبرية من نـواحي

عدة محامات، وجامع ومنارة، بينها وفيها كروم وخنيل وبساتني؛ وفيها  فراسخ، وهي من قرى املوصل احلسنة يف نزهتها
 ، وهذه األخرية هي النمرود اليوم، وقد اشتهر من أبنـاء(٥٧)وابلقرب منها مدينة يقال هلا اثور" وبني الزاب فرسخان،

م، ٨٣٣هـ/ ٢١٨إىل سنة  السالمية غري واحد، وذكر ايقوت بعضهم. كما جند يف بعض املصادر التارخيية، خبـرا يعـود
  .(٥٨)صاحب أربل ابرحتال االشرف امري سنجار، من مظفر الدين كوكربي إشارة تتعلق

وبني اربل، مشهور  إذ ذكر أبنه: "دير يف شرقي املوصل بينها، ومن األديرة الشهرية يف هذه املنطقة دير اجلب
ة العراق، ويقع أحد أشهر ادير  عد هبنام، ، وهو يسمى دير مار(٥٩)جل الصرع، فيربأ منه بذلك كثري"يقصده الناس أل

كم، وحيتوي بناؤه على كنوز فنية رائعة تعـود ٣٥جنوب املوصل بـ  -اخلضر والبساطلية -حتديدا يف مركز انحية النمرود،
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 واجريت عليه ترميمات عديدة ومهمة، وله مكتبة عامرة ابلكتب واملخطوطـات، ويرتـاده زوار إلـى حقـب الـزنكيني،
  .(٦٠)كثريون من العراق ومن األجانب

 يصامل عمرلني  عند جبلي عني لعوفرة وبصشيقا: .4
وهي: بعشيقا وحبزاين،  وهي متثل جمموعة من القرى والضياع احمليطة، جببال بعشيقة وعني الـصفرة واملقلـوب،

  والفضلية، ابجربق وقصر راين وابصفرا وترجلة ودير اخلنافس.
 أ: عند جبل ابعشيقا:

ذكرها بصيغة بيت  ورد يف العـصور الالحقـة، ازدهرتإىل أايم اآلشوريني، كانت ابعشيقا بلدة قدمية تعود 
نشاطها وحيوهتا خالل العصور االسالمية  املنكوبني، كما حافظـت علـىأو  شاهاق مث ابسحق مبعىن بيت املسحوقني

، كما فصّل يف (٦٢)غة ابسحاقالتارخيية، وخاصة اتريخ املوصل لالزدي، بصي ، وقد تكـرر ورودهـا فـي املـصادر(٦١)املختلفة
يسقي  "من قرى املوصل وهي مدينة من نواحي نينوى، يف شرق دجلة، هلا هنر جار: احلموي بقوله ذكرهـا يـاقوت

على شجر بساتينها الزيتون،  بساتينها، وتدار به عدة أرجاء، وهبا دار امارة، ويسقي النهر يف وسط البلد، والغالـب
وهبا جامع كبري، حسن النضارة، وهبا قرب الشيخ ايب حممد  سوق كبرية، فيه محامات يباع فيها البز،والنخيل والنارنج، وهلا 

 اربعة، واكثر اهلها نصارى، وإىل جانبها قرية كبيـرة، ذات اسـواقأو  املوصل ثالثة فراسخ الراذاين الزاهـد، وبينهـا وبـني
إن  عني ماء، مث يكونإن  ، والذي يسقي بساتينها ال يعدو. والنهر الذي ذكره ايقوت احلموي(٦٣)متصلة" وبساتني

اليوم، كما ال يزال قرب الشيخ ايب حممد  الزيتون ال يزال يغلب على شجر بساتينها، اما النخيل والنارنج فال وجود هلمـا
  .(٦٤)للطواف الراذاين الزاهـد املـسلم، يقـصده األيزيديـة اليـوم،

حممد، آخر خلفاء  شارات عديدة عنها، ومن ذلك ما تعلق بشأن هزمية مروان بنويف اتريخ املوصل لألزدي، إ
طريق مروان بن إن  بن كعب، عن اشياخهم، األمويني، يف موقعة الزاب، إذ جاء فيه: "واخربين مجاعة من بين احلـارث

فان العديد من النصوص يف ، ولشهرة ابعشيقا (٦٥)ابسحق وتل كيفا" حممد، اخر خلفاء بين امية، كان إىل الزاب بـني
 اتريخ االزدي تسند اليهـا. 

العقا بن احلارث بن  م: "وممن سكن املوصل من بين مالك بـن فهـم،٧٤٦هـ/١٢٩منها ما جاء يف حوادث سنة 
مالك بن فهم، وهو من اصحاب ابعقا، قرية على شط الـزاب؟ )اخلـازر ( بقرب ابسحق ومنهم بقية هناك"، كما ذكر 

ضيعة تعرف ابحلميمة، ويضاف اليها دير طيمونة)*( قريبة من  نفسها: "ولبين محـام ابملوصـل، السنةيف حوادث 
  .(٦٦)ابسحق"

إن  لدى ايقوت دون وإىل جوار ابعشيقا كانت تقع حبزاين: إذ ورد ذكرها بصورة غري مباشرة، يف مادة ابعـشيقا
. وابلقرب من ابعشيقا، وعلى سفح (٦٧)ـواق وبـساتني متصلة"يسميها، بقوله: "وإىل جانبها قرية اخرى كبيـرة، ذات اس
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م، حيث انقطع فيها احد  ١١٧٧هـ/  ٥٧٣اجلوزي ضمن حوادث سنة  جبلها، قرية الفضلية أيضا، وذكرها سـبط ابـن
 كرهـا، كما ذ (٦٨)جاء "وكان قد انقطع عن الناس، يف قرية من بالد املوصل يقال هلا الفضلية" الـصاحلني الزهـاد، إذ

ايقوت احلموي، فقد أشار  . أمـا(٦٩)املستويف صاحب اتريخ أربل، عند حديثه عن احد الزهاد املعروفني، وهو ابن احلداد
، هبا هنر عمالنينوى قرب ابعشيقا، متصلة األ أعمالو  إىل الفضلية، بقوله "قرية كبرية كاملدينة، من نواحي شرق املوصـل،

. ويرى (٧٠)ابعشيقا، اكثر دخال واشيع ذكرا"إن  وقيسارية وابزار، تشبه ابعشيقا اال قجار وكروم وبـساتني، وهبـا سـو 
، لكنه رأي (٧١)املوصل كـم مـن  ٢٦رأس الناعورة، هي الفضلية )الفاضلية( الواقعة علـى بعـد أو  أن قرية الزراعة الـصويف

أو  ناعورة، يف أثناء حديثه عن خرستباد، وان الزراعةال رأسأو  عن الصواب؛ ألن ايقوت قد أشار إلـى قريـة الزراعـة بعيد
راين:  الفضلية فهي قرية الفاضلية مشال بعشيقة وعلى جبلها نفسه. كما كانت قصر الناعورة ما هي إال قرية الناوران. أمـا

 هللايب امحد عبدا الشيخ الـصاحل، نينوى، قرب ابعشيقا، هبا قرب أعمالايقوت: "يف شرق دجلة املوصل، من  اليت ذكرهـا
، وال يعرف (٧٢)ابملوصل، وله كرامات ظاهرة" بن احلسني بن املثىن املعروف اببن احلداد، وكان اسالفه خطبـاء املـسجد

  موضعها اليوم.
كم،   ٥ابعشيقا، بـ  كم مـن املوصـل جنـوب غـرب٢٠نينوى، على مسافة  أعمالأيضا: من  وعدت ابجربق

. (٧٣)اليت يف بقعاء املوصل، واليت ذكرها ايقوت جربوعة، وهذه القرية هي غري قريـة بـاجربقويطلق عليها اليوم اسم أبو 
مجال الدين عبـد  بسبب إحدى الرتاجم املنسوبة إىل ابجربق، حيث نسب وقد خلط بعض املؤرخني، بني كلتا القـريتني

م، إذ ١٢٩٩هــ/  ٦٩٩ دمشق، واقام هبا سـنة املعروف ابلباجربقي املوصلي، وهو فقيه شافعي حضر إىل الـرحيم بـن عمـر
الواقعة مشال بقعاء املوصل، وهو وهم  أحال بعض الباحثني احملدثني هذه الرتمجة، وأعيان آخرين من أسرته إىل بـاجربق

صاحب الذيل على وفيات االعيان، البن خلكان، والذي كان له  الـصقاعي الدمـشقي، هللافـضل إن  واضح، اذا علمنا
 الباجربقية يف دمشق، ومعاصرا هلا، إذ ذكر مجال الدين عبد الرحيم البـاجربقي بقولـه: "مـن ة ومعرفـة، بتلـك االسـرةصل

إىل قرية تعرف بباحربق، من  الفضالء والكرباء، حضر إىل دمشق، واقام هبا، تويف سنة تسع وتسعني وسـتمائة، ونـسبته
تقع يف شرق املوصل اما بقعاء املوصل فتقع يف غرهبا  نينوى أعمال. و (٧٤)"نينوى اخلراب، املضافة إىل املوصل أعمال

  بني انحية ربيعة والقامشلي السورية. ومشاهلا، حيث املناطق الواقعة اليـوم
 ب: عند جبل عني الصفرة:

عبور هنر املوصل، قبل  أتيت قرية ابصفرا عند مقدمة اجلبل، وعلى يسار الطريق املؤدي إلـى أربيـل، مـن جهـة
عندما هامجتها جيوش مظفر الدين كوكربي، فقد فتك  م، وذلـك١٢١٩هــ/ ٦١٦اخلازر، وقد ورد ذكرها يف حوادث سنة 

اشار ابن العربي يف  ، اابن حقب الصراع مع الزنكيني يف املوصل. كما(٧٥)النصارى بثالمثائة رجل مـن اهلهـا وكـانوا مـن
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كثري من اهلها إىل  حاصروهم وذلك عنـدما اهنـزمإن  ء املغول على اهلها، بعدم، إىل اعتدا١٢٦١هـ/٦٦٠سنة  حـوادث
  .(٧٦)اربيل، اذ لقيهم احد قواد املغول وهو فوتكوبك، فاجهز عليهم قاطبة

م، بسبب ١٢٣٢هـ/٦٣٠كـم مـن املوصـل، إذ ورد ذكرهـا فـي حـوادث سـنة٣٠وكانت ترجلة: على مسافة 
املوصل، وكانت هبا  أعمالمشهورة بني اربل واملوصل، من  واشار اليهـا يـاقوت بقولـه: "قريـة، (٧٧)تعرضها هلجمات املغول

 هــ، ٥٠٨مسعود بن زنكي بن اق سنقر، وبني يوسف بن علي كوجك صاحب اربـل سـنة  وقعة بني عـسكر زيـن الـدين
  كرمليس اليوم. ـاء هـذه الهـل. وعـني امل(٧٨)وكان الظفر فيها ليوسف، وبرتجلة عني كثرية املاء كربيتية"

الصفرة قريبا من قرية  ومن أديرة هذه املنطقة دير اخلنافس: ويسمى دير مار دانيال االعلى، ويقع على جبل عـني
اخلالدي: "هذا الدير بغريب  فقال: قال آخرين، ابصفرا، وقد تصحف عند ايقوت احلموي إذ حدد موقعه معتمـدا علـى

دير صغري ال يسكنه اكثر من راهبني فقط، وهو نزه لعلوه على الضياع  صحيف وصفه بقولـه: "وهـودجلة"، وبعد هذا الت
يف كل سنة،  نينوى واملرج، وله عيد يقصده اهل الضياع، يف كل عام مرة، وفيه طلسم ظريـف، وهـو أن وإشرافه علـى أهنـار

  .(٧٩)النمل.."حيطانه وسقوفه، من اخلنافس الصغار اللوايت ك ثالثة أايم تسود
واملوصل، والصواب  كما تصحف ذكره عند الشابشيت إذ وصفه أبنه دير كبري وكثري الرهبان وحدد موقعه بني بلد

  .(٨٠)انه كان صغريا كما قال ايقوت وضمن كورة نينوى

 يصامل جماورة علطريق بني لملوصل ولربل: .4
ق بني املوصل واربـل، مثـل: اللك، ابخديدا، بالابذ،  ومتثل عددا، من القرى واملزارع والضياع القريبة من الطري

  ابزوااي وابمشنااي.، كرمليس، برطلة، ابدانيال، مث ابشبيتا
 أ: حمطات على الطريق القدمي:

املوصل، من  وتتمثل بقرى اللك وابخديدا وبالابذ. فأما اللك: فذكرها ايقوت بقوله: "واللك أيضا قرية قـرب
نينوى يف  عمالوأربل، وقد قصد ايقوت، أب الغريب"، وكانت تقع علـى الطريـق، بـني املوصـل نينوى، يف اجلانب أعمال

  .(٨١)عمالاجلانب الغريب، من تلك األ
نينوى، يف  أعمال وعلى مقربة من هذا الطريق كانت ابخديدا: وذكرها ايقوت بقوله: "قرية كبرية كاملدينة، من

وفق الصيغة اليت أوردها ايقوت )بيت عطية  . وتعنـي تـسميتها(٨٢)النصرانية" شرق مدينة املوصل، والغالب على اهلها
بيت النهد والضرع، أما أهلها فيسموهنا بصيغة بغديدا،  أو  الشباب بيـتأو  (، كما أهنا قد تعين أيضا بيت احلـدأةهللا

وهي بلدة قره قوش، والتسمية االخرية تسمية تركية أحلقت هبا، بعد الغزو التيموري، يف  كأهنا تصغري من اسم بغـداد،
، وهي (٨٣)احلمدانية القرن اخلامس عشر امليالدي/ التاسع اهلجري، كما أطلق عليها يف مطلع القرن العشرين اسـم هنايـة

  اليوم مركز قضاء احلمدانية احد اقضية املوصل.
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اآلشوريني الصغرية،  ا أتيت إحدى حمطات الربيد ابسم بالابذ: وهي يف األصل مـن مـدنوإىل الشرق من ابخديد
ابلسراينية اسم )ابعلوات( أي بيت األصنام.  بعل( وأطلق عليها وكان يطلق عليها يومذاك اسم أمكربيل، وتعين )رضي

ة رئيسة على الطريق، بني املوصل ذكرها ايقوت وعدها أول حمط . وقـد(٨٤)"بعـل ابـاذ"أو  حيث يقع موضع أمكربيل
 نينوى، بينها وبني املوصل، رحلة خفيفة تنزهلا القفـول، أعمالواربيل، فجاء يف مادة بالابذ "قرية يف شرق املوصل، من 

ابسم: ابدانيال العليا  . مث إىل الشمال من ابخديدا كانت هناك قريتان(٨٥)وهلا خان للسبيل، وهي بني املوصل والزاب"
أكثر شهرة وتقعان على يسار الطريق، الذي  نيال السفلى: ومها أيضا إىل اجلنوب من جبل عني الـصفرة، والعليـاوابدا

تردد ذكرمها، يف بعض املصادر قبل الغزو املغويل، ويف حقب ما بعد  يربط بني املوصل واربيل يف الوقت احلاضر، وقد
يف  هو األمري مسعود، لكن ذكر القريتني خيتفي بعد ذلك التاريخ، ليظهراألمراء من ابدانيال العليا و  ذلك، ويرد ذكـر أحـد

  .(٨٦)حقب العثمانيني بصيغة بدنه عليا وبدنه سفلى
 ب: معامل قريبة من الطرق احلايل:

اآلشوريني، وأطلق عليها يف  كانت برطلة من القرى الرئيسة يف هذه اجلهات، ويعـود اترخيهـا إلـى حقـب وعـصور
املوصل بصيغة مشاهبة هلذه التسمية، فقد وردت يف  إلسالمية األوىل، اسم ابتلى، وإىل اليـوم يـسميها أهـلالعصور ا

م، وكانت ٧٩٧هـ/١٨١كما ذكرها األزدي يف حوادث سنة  ،(٨٧)املختار الثقفي  م فـي ثـورة٦٨٥هــ/  ٦٦حوادث سنة 
يف عهد  الضرائب الثقيلة، اليت كانت تؤخذ من أهلها، وذلكالكثرية، اليت خرهبا أحد والة املوصل بسبب  من مجلة القرى

احلرشي أهل املوصل عسفا شديد"،  بقولـه: "وعـسف  م،٧٩٧هـ/١٨١هارون الرشيد، وهو حيىي بن سعيد احلرشي، سنة 
من بين  -بعشيقة  –إىل اذربيجان، ورحل أهل ابسحاق  وطالبهم خبراج سنني مضت، فجال عن البلد كثري من أهله

وخربت وكانت مدينة، واهل القادسية من رستاق اخلازر وأهل قرى غري هذه واخـرب  ارث بـن كعـب إلـى اذربيجـاناحل
فضربه الناس مثال  وخرستاابذ، وهاعله، وابفكي وغريها من القرى، فلم تعمر إىل هذه الغاية ورحل اهلها وابدوا، بـاتال

 أعمالكاملدينة يف شرقي دجلة املوصل، من  وقال عنها ايقوت: "قريـة. (٨٨)وقالوا: مل يرضوا مبنجاب، فجاءهم احلرشي
والشراء، يبلغ دخلها كل سنة عشرين الف دينار امحر، والغالب على أهلها  نينـوى، كثيـرة اخليـرات واالسـواق والبيـع

وشرهبم من  رب بـه املثـلجامع للمسلمني، وأقوام من أهل العبادة والزهد، وهلم بقول وخس جيد، يـض النصرانية، وهبـا
، وكان دير الشهداء األربعني يقع يف أطراف برطلة يف اجلنوب الغريب واطالله ماثلة على الطريق املؤدي إىل (٨٩)اآلابر"
  .(٩٠)أربيل

يف القرن الثالث  النهب، إىل اجلنوب من برطلة، وكانتأو  وتردد ذكر قرية ابشبيتا: وهي مبعىن قرية السيب
م، وذلك ١٢٢٠هـ/٦١٧يف حوادث سنة  . كما ورد ذكهـا(٩١)اسع امليالدي، من ضياع بين صدقة األزدينياهلجري/ الت

، مث ورد ذكرها أيضا يف قصيدة صفي الدين (٩٢)حوادث الفنت  حينما ترك أهلها القرية وأقاموا يف برطلة بسبب بعض
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ين عشر اهلجري، ذكرها ايسني العمري بقوله: "قرية القرن الثامن عشر امليالدي/ الثا ، ويف النصف الثاين من(٩٣)احللي
  الشبك. ، وبعد ذلك التاريخ سكنتها مجاعـات(٩٤)أهلها نصارى وليس عندهم بيعة وصالهتم يف برطلة" عـامرة،

وقد وردت يف  كم جنوب شرق املوصـل  ٢٧ومن القرى املهمة يف هذه اجلهات كرمليس وهي على مسافة 
نينوى،  أعمالاملوصل، شبيهة ابملدينة، من  من كرم وليس: قرية مـن قـرى كأهنا": ايقوت بقولهمصادر كثرية. كما ذكرها 

م ١٧٦٦آذار سـنة  ١٧. زارها الرحالة كارسنت نيبور يف (٩٥)"عامر وجتار يف شرق دجلة كثرية الغلة واالهل، وهبا سـوق
والسبعني بيتا مبنية  يوم فيرتاوح عـدد بيوهتـا بـني الـستنيوقـال بـصددها: "وكانت هذه مدينة كبرية يف سالف االزمان، أما ال

  .(٩٦)حقب ما بعد الغزو املغويل ابلكلس واحلجر وأكثرها مقببة". كما أشارت إليها املصادر التارخيية فـي
م، "وفيها ٨١٥هـ/٢٠٠وورد ذكر بزواي بصيغة بزوان وهو تصحيف من الناسخ، فقد جاء فـي حـوادث سـنة

. كما ورد ذكرها أيضا يف قصيدة الكان (٩٧)يف بزوان" ىف بن داؤد املوصلي، وكان له فضل وعبادة، وكـان ينـزلمات املعا
  .(٩٨)وكان لصفي الدين احللي

 يصامل عند نهري لخلازر ولعزلب لعكبري: .1
تل عيسى، ابعقا،  املعروبة، قريبـة منـه، مثـل: القادسـية،أو  بعض هذه املعامل والقرى كانت تقع على هنر اخلازر،

 اسطوان، تل خوسا، بيث ادري.
عند ايقوت بقوله: "انحية  قريبة منه، وردت يف مـادة بـافكيأو  اجملاورة: تقع على هنر اخلازر، القادسية والقرى .أ

هذا االسم، ومن قراها: تل عيسى، وهي  ابملوصل من أرض نينوى، قرب اخلازر، تشتمل على القرى، جيمعها
ذكر القادسية يف اتريخ األزدي يف حوادث  ، وقد مر(٩٩)والسعدية" والزراعـة، يـت رثـم، والقادسـية،قرية كبرية، وب

وقد علق حمقق  ،(١٠٠)عسف وايل املوصل احلرشي، ومطالبته خبراج سنني مضت م بـسبب٧٩٧هـ/ ١٨١سنة 
حرىب  نـواحي دجيـل بـني القادسية، من د. علي حبيبة تعليقا غري صائبا، يف هامش النص حني عد الكتاب وهو

، معتمدا (١٠١)سامراء وسامراء ومل يتمكن من حتديد موضع القادسية حيث هنر اخلازر، فتصور أهنا يف جهات
ضمن انحية ابفكي، لكن ايقوت ذكرها  على معجم البلدان الذي مل يذكرها يف مادة مستقلة لكنه أوردهـا عرضـا

املوصل وهي ملك  أعمالواربل على هنر اخلازر من  بني املوصـل أيضا يف املشرتك وضعا بقوله: "القادسية
. وقرية القادسية اليوم من قرى انحية (١٠٢)زين الدين علي كوجك" لصاحب أربل مظفر الدين كـوكربي بـن

  .(١٠٣)١٩٥٧" نسمة يف تعداد عام ١٠٩عقرة وبلغ نفوسها " العشائر السبع التابعة لقـضاء

ابن األثري، يف حوادث  ادسية وعلى هنر اخلازر أيضا، كانت املعروبة: وقد أشار إليهـاإىل اجلنوب من قرية الق .ب
بن  هللاإمارة املوصل أليب اهليجا عبد م يف عهد اخلليفة العباسي املكتفي، إذ كان قد ولـى٩٠٤هـ /  ٢٩٢سنة

، حممد بن بالل، قد اغاروا على اهلذابنية بقيادة زعيمهم محدان التغليب، فأاته الصريخ: "من نينوى بـان األكـراد
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وعرب اجلسر إىل اجلانب الشرقي، يعقب االكراد فلحقهـم ابملعروبـة، علـى هنـر  نينوى فسار أبو اهليجا مـع جيـشه،
. (١٠٥)الشرقية هي اآلن قرية املنكوبة، الواقعة على ضـفة اخلـازر املعروبةإن  . ورأى الصويف(١٠٤)فقاتلوه" اخلـازر

  احلاضر. الذي ذكره ابن االثري مل يكن بعيدا عـن موضـعه فـي الوقـت وموضع اجلسر

نزهلا إبراهيم بن االشرت  أما ابريشا: فكانت من قرى نينوى، القريبة من هنر اخلازر، وهي مبعنـى الرافـد الـرئيس،
مركز انحية )العشائر هذه هي بلدة بردة رش  ابريـشاإن  . ويبدو يل(١٠٦)د قدومه من الكوفةم، بع٦٨٦هـ / ٦٧سنة 

  السبعة(.
مالك بن سليمة،  املوصل، عند الزاب األعلى، وكانت من أمالك، معـن بـن أعمالخوسا: من  كما كانت تل

وهي لبين مالك بن فهم ممن سكن  الساكنني ابملوصل عند ابب سنجار. مث ابعقا: على هنر اخلازر، قرب ابسحق،
  .(١٠٧)املوصل من األزديني

العمران عليه هو دير  حدا فاصال بني منطقيت كورة نينوى ومرج املوصل وأهـم مظـاهر بل مقلـوبوقد شكل ج
بقوله: "على جبل شامخ، ومن استشرفه  ايقوت الشيخ ميت وهو الدير الوحيد الذي ال يزال قائما على هذا اجلبل. وذكـره

العمري يف  هللارة يف الصخر". كما ذكره ابن فضل البناء وأكثر بيوته منقو  نظر إىل رستاق نينوى واملرج، وهـو حـسن
 .(١٠٨)مسالكه

 لعصمرلن لعقريب ين جبلي يقلوب وأعقوش: .6
ميثل هذا العمران القرى واملواضع القريبة من جهات جبل مقلوب، وجبـل القـوش وهـي: ابطنااي، ابقوفا، ابكلبا، 

بيوز، عني سفين. وسنتناول هذه القرى واألديرة  ت آسا،القوش، تل اسقف، اسطوان، ابعقا، ابجلدا، ابرستق، بيباين، بي
  بشيء من اإلجياز وعلى النحو اآليت.

اآلشوريني، وينتصب يف  ويرجـع اترخيهـا إلـى عهـود، أ: أتيت تل اسقف القريبة من تلكيف، يف مقدمة هذه القرى
الفخار، وذكرها ايقوت بقوله: "قرية كبرية بصناعة  وسطها تل اثري يعود إىل تلك العهود، وكانت تشتهر إىل وقت قريـب

 . (١٠٩)املوصل، شـرقي دجلتهـا" أعمالمن 
  .(١١٠)عائلة ١١٠م وقدر نفوسها حبوايل ١٨٥٢وقد ذكرها الرحالة ابجر سنة 

تسميتها بيت  نينوى، وتعنـي أعمالكما كانت ابطنااي: يف قلب املنطقة السهلية من هذه املنطقة، وهي من 
وكان، واليت ضمنها أمساء كثري من  بيت الطني، وذكرها صفي الدين احللي يف قصيدة الكـانأو  ت العمشبيأو  الغرية

املوضع املستدير )كوفه(، وقد أو  تسميتها اآلرامية موضع األخشاب . مث ابقوفا: وهي قرية قدميـة، وتعنـي(١١١)قرى املوصل
كما وردت يف حقب القرن السادس عشر امليالدي، وذلك حقبة القرن السابع امليالدي.   ذكرها بعض املؤرخني يف

دمرت القرية يف غزوة  م. ويف القرن الثامن عشر امليالدي، كانت وقفا على جامع النيب يونس ابملوصـل، وقـد١٥٦٥بتـاريخ
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لقوش، قرب كم جنوب ا  ١٠ابلكنود، على مسافة  بـي املعروفـة. أما ابكلبا: فتقع عنـد الروا(١١٢)اندر شاه على املوصل
  .(١١٣)قرية الشرفية، وعدت مزرعة من ابعذرا

جبلها، إذ يقوم على  كم، يف حلـف  ٤٥ب: كانت القوش: ضمن تلك املعامل الواقعة مشال شرق املوصل مبسافة 
بعض املصادر كالتاريخ السعردي، مث جاء  صدره ديرها الشهري ابسم الرابن هرمزد، والذي كان السبب يف ذكرها فـي

السادس القديس، صاحب دير ألقوش ببلد املوصل". ويف حقب القرنني  يف كتاب اجملـدل بقولـه: "ربـان هرمـزد ذكرها
  .(١١٤)نسمة ٥٠٠٠اشتهرت كثريا، وهي اليوم مركز انحية ويقدر عدد نفوسها بـ  عشر والـسابع عـشر،

اشارات كثرية عنه، بدءا  هرمـزد، وهنـاك ويف اجلبل على مسافة كيلومرتين مشال شرق بلدة القوش، يقع دير الرابن
مأهوال، كما تعرض للسلب والنهب اابن عهد  من منتصف القرن السابع امليالدي/ األول اهلجري، وظل قروان طويلة

  .(١١٥)املغول والتيموريني
القرن العاشر  النساطرة يف بوزان، وينتـسب أحـد الرهبـانأو  وتقع اببوسا: يف حلف هذا اجلبل أيضا وتسمى بوزااي

  .(١١٦)امليالدي/ الرابع اهلجري، الذي أرخ حلياته يوحنا بن كلدون
عندها وقعة بني  وعدت مزرعة من ابعذرا، إذ كانـت م،  ٧٦٥هـ/ ١٤٨كما وردت ابجلدا: يف حوادث سنة 

ن جندة يف زمن اخلليفة املوصل، وهو الصقر ب احد قادة اخلوارج، وهو حسان بن جمالد بن حيىي وقائد جيش العباسـيني فـي
  .(١١٧)املنصور

األمري العقيلي قرواش  جـ: ومن قالع املوصل يف هذه اجلهات، قلعة اجلراحية الشهرية: واليت تويف فيها حمبوسا،
وخرائب القلعة موجودة عند قرية اجلراحية احلالية  م، إذ محل ودفن على سـفح تـل التوبـة،١٠٥٢هـ/٤٤٤بن مقلد سنة 

  .(١١٨)والشيخان  منتصف املسافة بـني القـوشاليت تقع يف
احلاضر اسم  ، ويطلق عليها يف الوقت(١١٩)م  ٨٠٥هـ/٢٠٠وأورد األزدي ذكر ابرستق: يف حوادث سنة 

خالل القرن السادس اهلجري/ الثاين  بريستك، وتقع على مسافة بضعة كيلومرتات، من مركز قضاء الـشيخان، وكانـت
  .(١٢٠)بن مسافر األموي، وإىل جانبها قرية، روق بين فضل رية فيها جامع وزاوية للشيخ عـديعشر امليالدي، قرية كب
كم مشال شرق   ٥٠فهي بلدة عني سفين احلالية وهي مركز قضاء الشيخان، وتقع علـى مـسافة: أما عني سفنة

املصادر اإلسالمية، بسبب شهرة  يف عدد من املوصل، وتعين تسميتها السراينية، عني األخشاب واألواتد، وورد ذكرهـا
  .(١٢١)أحد أعالمها املنسوب اليها

املراجع إىل حدوث وابء  كـم، وتـشري بعـض١٩بيوز: يف شرق ألقوش ابجتاه عني سفين مبـسافة  كذلك تقع قرية
قرية آب من السنة نفسها، وصل الوابء إىل  ٢٠ويف  ضـحية، 040444م ابتدأ بعقرة ووصل املوصل وخلـف ١٧٣٨سنة 

  .(١٢٢)عائلة ١١٠م، كانت القرية تضم ١٩٣٩سنة  شخصا. وفـي ٣٤٠بيوز، وتسبب يف وفاة 
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 يولضع غري ولضح  لملصامل: .7
وأتيت طكشور يف مقدمة  أ: قرى غري معروفة: مثل طكشور، اببودي، قصور خريين، ابعيثم، ابطط.. وغريها.

بقوله: "اقبل بعض اللصوص  م١٢٧٥هـ/  ٦٧٣ـوادث سـنةنينوى، ذكرها ابن العربي يف ح أعمالهذه املواضع وهي من 
القرويون وقتلوا منهم عشرة، وقتل من أهل القرية مخسة رجال، وخطـف  وحاصروا قرية طكشور ببلد نينوى، وقـاومهم

كرا هلم ذ  أهايل القرية قد تركوا قريتهم بعد هذا احلادث، ألننـا جنـدإن  ، ويبدو(١٢٣)فتيات وثالث فتيان" اللـصوص سـبع
حتديده وقد ذهب أحد الباحثني يف  م، وفيما خيص موضع القرية، فليس إبمكاننـا١٢٧٧هـ/٦٧٥يف قرية ابصيادي سنة 

  .(١٢٤)غرب جبل مقلوب، ضمن قضاء الشيخان حاليا احتماله، إىل أهنا قد تكون قرية طاق ريشو، الواقعـة شـمال
القرية املشرفة، أو  الظهور، حبوااث اليت هي ابلـسراينية قريـةقرية ، م ٧٤٦هـ/ ١٢٩ويذكر األزدي يف حوادث سنة 

للعطاف بن سفيان األزدي املوصلي قبل جميء العباسيني  وكان يسكنها بنو ثوابن األزديني. أمـا بـابودي: فكانـت ضـيعة
هذه القرية، جتري كان قد اثر على السلطة العباسية، زمن هارون الرشيد، وبقيت  ، الذي(١٢٥)م٧٩٧هـ/١٨١وحىت عام 

  .(١٢٦)حىت منتصف القرن الرابع اهلجري/ العاشر امليالدي يف الـصوائف
املوصل  أعمالنينوى من  أعمالخريين اليت وردت بصيغة خريين: وكانت "قريـة مـن   ومن املعامل األخرى قصور

نينوى، يف  أعمالاملوصل من  . وكذلك ابمشنااي اليت ذكرها ايقوت بقوله: "كانت من قرى(١٢٧)تسمى قصور خريين"
. مث ابعيثم: اليت ذكرها صفي الدين احللي يف (١٢٨)املشاهري من األعالم اجلانب الشرقي من دجلة"، انتسب إليها بعـض

املواقع  . مث ابطط: وكانت تقع مشال شرق املوصل ضمن منطقة حبرية سد املوصل، ودليـل(١٢٩)وكان قـصيدة مـن الكـان
 أعمالمن انحية نينوى من  . كذلك كانت ابمردين: "قريـة(١٣٠) قدمها ووجودها يف احلقب العباسيةاألثرية يشري إىل

  .(١٣١)املوصل ابجلانب الشرقي" وإليها ينسب بعض الرتاجم األعالم
 ب: أديرة متفرقة:

ت السابقة، ميكن الفقرا عرفت كورة نينوى ابألديرة الشهرية والعامرة، وفضال عن األديرة التـي تـم ذكرهـا فـي
عند قرية ، ، مث دير مار شليطا(١٣٢)اخلازر هنر ابريشا أبرض املوصـل، علـى يلحظ أديرة أخرى منها: ديرإن  للمتتبع

. مث ديـر (١٣٤)كم مشال املوصل، عند قرية بقاق على طريق دهوك٤٠)اسطوان( على مـسافة ، ودير العمود(١٣٣)اواان
اخلازر،  صحف موقعه عند ايقوت، فذكر إنه مطل على هنر اخلابور، والصواب على هنراملوصل، وقد ت منـصور، فـي شـرق

  .(١٣٥)وكان ديرا عامرا يف أايمه
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 لخلامت :

العمران، معظمها نواحي  قدم البحث ابلشرح والتوضيح مث ابلتحليل واملقارنة أكثر مـن مثـانني معلمـا مـن معـامل -
  طبيعية من تالل وأودية وأهنر. ديرة، مع معامل أخـرىوقرى ومزارع وضياع وجتمعات سكنية وأ

الكبرية الشبيهة ابملدن  أتيت القرى والتجمعات السكانية يف مقدمة املعامل العمرانية لكورة نينوى وتتمثـل بـالقرى -
اوانه، والضياع واملزارع مثل: ابيان، القوش،  مثل: ابخديدا، ابعشيقا، ابرطلي، كرمليس، الـسالمية. ثـم القـرى

سفلى، ابدرااي، ابرستق، ابرشيا، ابزوااي،  -ابجلدا، ابدانيال عليا اببوسا، اببنيت، اببريى، اببودي، ابجربق،
 ابخط، ابعذرا، ابعيثم، ابعشقا، ابفخارى، ابمردين، ابوردا، حبزانـي، حبواثـا، بعـويزا، ابسط، ابشبيتا، ابمشنااي،

صرعون خراب، ، ن، رأس العني، الزراعة، سـفطا، الـسالميةبقاق، بيسان، بيوز، خرستاابذ، حصا، خريي
األعلى، الكار األسفل، لك، املعروبة،  طكشور، الفضلية، القادسية، قبيصة، قصر راين، قصور خيـرين، الكـار

  الناعور، نينوى، واسط.

ثل التلول واألودية م معامل طبيعيةأو  هناك معامل عمرانية اخرى كالنواحي واحلصون مثل: ابفكي، كشاف، آثور -
الكبري. مث األديرة كمعامل عمران، وهي:  واألهنار وغري ذلك. ومنها: تل التوبة، خوصر، بريشو، اخلازر، الزاب

دير يونس، دير شيخ ميت، دير اخلنافس، دير الرابن هرمز،  دير اسطون، دير اجلب، دير ابريشا، دير طيمونة،
  دير مار شليطا، دير منصور.

كانت قرية السادة،   ملوضع قرية ابجبارة، يف مدخل حي الوحدة واملعروف اليوم حبي السالم، حيث قدم حتديدا -
إىل بالد الشرق، وألجل ذلك قال ايقوت  كما أظهر عن وجود حمطة رئيسة ظاهر تل النيب يونس لنقل املسافرين

لبلدان فهـي... مفتـاح خراسـان الركبان ومنها يقصد إىل مجيع ا احلموي يف مادة املوصـل: "فهـي حمـط رحـال
  اذربيجان..". وهذه احملطة سامهت يف تعزيز وظيفة املدينة ومكانتها التجارية. ومنهـا يقـصد إلـى

قرية إن  أوضح ثبت البحث موضع قرييت الكار األعلى واألسفل على سور نينوى يف مقابل املوصل. كمـا -
سرجون واليت أصبحت بعد سقوطهم  دور شروكني أي مدينةصرعون خراب وخرستاابذ كانتا عاصمة اآلشوريني 

  أصبحت الزراعة ورأس الناعور تسمى الناوران. تسمى خرستاابذ وصرعون خراب مث خورسباط، كمـا

الزاب إذ جرت املعركة  الطريق الذي سلكه اخلليفة األموي مروان بن حممـد إلـىإن  بينت هذه الدراسة ألول مرة -
الشيخان احلايل، مث املار بشرق املوصل حىت  هو الطريق بني ابعشيقا وتل كيفا وهو طريق الفاصلة مع العباسني

  هنر الزاب.
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كانت متتلكها أسرته إذ  أقام ابن األثري ببعض قرى كورة نينوى على هنر دجلة ومها ابفخارى وقصر حـرب التـي -
يب جعفر املنصور طفولتها يف هذه اجلهات أ أجنز كتابه الكامل يف التاريخ، وقبل ذلك بقرون قضت زبيـدة بنـت

  القريتان تسميان اليوم: قز فخره والقصر. الرشيد. وهاتـان تصبح زوجة للخليفةإن  قبل

أيضا إقليم املوصل فال  النمرود يف كاحل. كما قـصد بـأثور آاثرقصد ايقوت آبثور اليت ذكرها يف معجم البلدان،  -
  واقليمها. ذه التسميات على املوصـليزال البعض من السكان يطلقون مثل ه

ابلفاضلية، مث ابجربق اليت  حتقق البحث من القرى األخرى اجملاورة لباعشيقا وهي: حبزاين والفضلية املعروفة اليـوم -
  كم.  ٥هي اليوم قرية أبو جربوعه غرب ابعشيقا بـ 

انحية العشائر السبع  ذا االسـم وتتبـعقرية القادسية اليت ذكرها األزدي ال تزال تعرف هبـإن  أشار البحث إىل -
اببوسا فقد حتقق البحث من كوهنا القرية  غريها. أمـاأو  ضمن قضاء عقرة. وليست تلك اليت يف جهات سامراء

  اليها أي من الباحثني. املعروفة اليوم بـ بوزان، وهي حقائق لـم يـشر

وابمشنااي وحبوااث وابمردين  وقصور خريين وبـاططهناك مواضع غري واضحة يف معاملها مثل قرى طكشور واببودي  -
 النقطاع أية إشارات أو ذكر هلا يف املصادر الالحقة.
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 لهلوليش:

  .٩٤م، اعادت طبعه ابالوفسيت مكتبة املثىن، بغداد، ص١٨٨٩املسالك واملمالك، ليدن  (1)

  .٢٢٣/  ٥،، مادة املوصل١٩٨٥، ايقوت احلموي، معجم البلدان، دار صادر، بريوت (2)

  .٤٥٦، ٣٥٧/ ٥؛ ٢٦٧/ ٤؛ ٤٠١، ١٣٥/ ٣؛ ٤١١، ٣٥٨/ ٢؛ ٤٢٦/ ١، معجم، مواد املنت اعاله (3)

  .٤٥٧، ٣٨/ ٤؛ ٣٩، ٢٢/ ٢ايقوت، معجم، املواد يف املنت اعاله.  (0)

  .٤٠١/ ٣، ايقوت، معجم، مادة صرعون (5)

؛ وينظر تعليقات ١٥٠، ص١٩٨٧، كامل مصطفى الشييب، ديوان الكان وكان، بغداد، دار الشؤون الثقافية (6)

  وغريمها. ٤٥٨سعيد الديوه جي يف كتابه اتريخ املوصل، مثل املغلة ورامني، ص

  .١٩٦٧، ينظر هوامش ابسحق، أبو زكراي االزدي، اتريخ املوصل، حتقيق د. علي حبيبة، القاهرة (7)

جامعة  ارية،سامل امحد حمل، منطقة املوصل حتت وطأة االحتالل الساساين، ضمن موسوعة املوصـل احلـض (8)

  ، واهلوامش املتعلقة هبا.١٤٧/ ١، ١٩٩١، املوصل

الشييب،  ؛ كامـل مـصطفى٢٧/٩٢(، ١٩٨٥النويري، هناية االرب، حتقيق سعيد عبد الفتاح عاشور، القاهرة ) (9)

  .١٥٠ديوان الكان وكان، ص

  .٢٨٧، ١٢١، ٩٦، ٩٤/ ٢، اتريخ املوصل، هوامش قرييت القادسية وتل كيفا (14)

  .٢٨٧، ٢٧٣، ٢٣٩، ٢٠٤، ١٢٥، ١٢١، ٩٦، ٩٤/ ٢، لاتريخ املوص (11)
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، ٣٢ينظر: د. صاحل امحد العلي، امتداد العرب يف صدر االسالم، جملة اجملمـع العلمـي العراقـي، م (12)

 ؛ عبد الواحد ذنون طه، املظاهر احلضارية يف املوصل فـي العهـد٥٢، ٤٧، ص ٤ -٣، ج ١٩٨١

  .٥٠/ ٢، االموي، موسوعة املوصل احلضارية

  .٢٨٧/ ٢، ينظر اهلوامش املتعلقة هبذه القرى: اتريخ املوصل (13)

 ،٢٠٠٢املقدسي، احسن التقاسيم، تعليق حممد امحد الضناوي، بريوت، دار الكتب العلمية،  (10)

؛ ايقوت احلموي، معجم البلدان، ٢١١ص ،١٩٨٠؛ رحلة ابن جبري، دار صادر، بريوت، ١٣٢ص

 ،١٩٥٨صل يف العهد االاتبكي، بغداد، مطبعة شفيق ؛ سعيد الديوه جي، املو ٤١/ ٢تـل توبـة، 

  التفاصيل حول النيب يونس وصلته بنينوى، ينظر: . ملزيد مـن١٦٣ص

H. clay trumbull, jonah in Nineveh, journal of biblical literature 1892, v, II, p. 53.  

  www.ivsl.org من املكتبة االفرتاضية العلمية العراقية على املوقع االلكرتوين:

  .١٧٨سعيد الديوه جي، املوصل يف العهد االاتبكي، ص (15)

، ١٨٩٦؛ أخبار بطاركة كرسـي املـشرق ) اجملـدل(، روميـة، ٥٤٣/ ٢معجم البلدان، دير يونس،  (16)

  .٦٠ -٥٩ص

 ؛ مشس الدين حممد حممود، البدور١٨٣ -١٨١ص ،١٩٦٦الدايرات، حتقيق كوركيس عواد، بغداد،  (17)

  .٢٣، ص١٩٧٥، االديرة، حتقيق هالل انجي، بغداد املسفرة يف نعت

  ..٣١٣ -٣١٢/ ١، معجم، ابجبارة (18)

  .٧-٦، ص١٩٦١لسنة  ١٧ينظر ذلك عند كوركيس عواد، حتقيقات بلدانية، جملة سومر، م (19)

  .٢/٨٩، خطط املوصل (24)

  .١٣٦العمري، منية األدابء، حاشية احملقق، ص (21)

  .٥٠٤، ص١٩٧٦، العلوم السراينية، بغداد أفرام األول برصوم، اللؤلؤ املنثور يف اتريخ (22)
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  .٦٦؛ اجملدل، ص٣١٢/ ١، معجم، ابجبارة (23)

؛ افرام برصوم، ٩٤، ص١٩٦١اغناطيوس يعقوب الثالث، دفقات الطيب، مطبعة الراسي، زحلة،  (20)

  .٥٠٤اللؤلؤ املنثور، ص

  .١٥١، ص١٩٥٥، العاطل احلايل واملرخص الغايل، حتقيق وهللم هونرابخ، فيسبادن (25)

 ؛ ابن املستويف، تـاريخ١٥٢، ص١٩٥٧الصابوين، اكمال االكمال، حتقيق مصطفى جواد، بغداد، ابن  (26)

  .١/٢١٩، ١٩٨٠اربل، حتقيق سامي الصقار، بريوت 

  .٧٤/ ٢، اتريخ املوصل (27)

  .٣٧٥ -٣٧٤/ ٢، معجم، خصا (28)

 -١٢٧/ ٦، ١٩٧٦، ابن خلكان، وفيات األعيان، حتقيق د. احسان عباس، بريوت، دار صادر (29)

١٤٣.  

؛ ابن األثري، اللباب يف هتذيب األنساب، دار مكتبة املثىن بغداد، ٤٢٨/ ٤ايقوت، معجم، الكار،  (34)

؛ السيوطي، لب األلباب يف حترير األنساب، طبع ابالوفسيت يف مكتبة املثىن، بغداد، ٣/٧٤

  .٢١٧ص

  .٨٥/ ١، ؛ ابيان٣٠٨/ ٤معجم، قبيصة،  (31)

  .٦/٣٨٥، ٤/٣٩٥، ١٩٦٦، بريوت ابن االثري، الكامل يف التاريخ، دار صادر (32)

  .٢/١٠٦خطط املوصل  (33)

  .١٣٥، ص١٩٥٥، منية األدابء. حتقيق سعيد الديوه جي، املوصل (30)

  .٢/٨٥، ١٩١٣، بطرس نصري الكلداين، ذخرية االذهان، املوصل، مطبعة الدومنيكان (35)

  .٣٥٨/ ٢، معجم، خرستاابذ (36)
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  .٢٣٠، ص١٩٨١، وت؛ عجائب املخلوقات دار افاق، بري ١٣٥/ ٣، معجم، الزراعة (37)

  .٣٦٢/ ١، ايقوت، معجم، ابفكي (38)

  .٢/٣١اتريخ املوصل  (39)

 ضبط ؛٢٠٠٠يوسف جرجيس، مالحظات على اتريخ املوصل اليب زكراي االزدي، جملة املورد لسنة  (04)

 اثرواآل النص والتعليق عليه، دراسة يف اتريخ املوصل اليب زكراي االزدي. مقبول للنشر يف جملة التـاريخ

  .٢٠٠٠لسنة 

(41) Fiey, Assyrie chretienne, Byrouth Impremerie chatholicuo v.II pp. 354 – 

359.  

  .٢/١١٠؛ امحد الصويف، خطط املوصل، ١٣٤؛ منية األدابء، ص٩/٥٥٣، الكامل (02)

  .٢/٣٧٣، اتريخ املوصل (03)

  .٩٩، كتاب الرؤساء (00)

  .٥٤اغناطيوس يعقوب الثالث، دفقات الطيب، ص (05)

  .١٣٥منية األدابء، ص (06)

(47) Fiey, Assyrie, v.II p. 470.  

العراق،  العامة، املواقـع األثريـة فـي اثر؛ مديرية اآل١٣٤، العمري، منية األدابء، ٢/٣٧٢اتريخ املوصل،  (08)

  .٢١، ٨١اضبارة  ٢٣٦، ٢٣٤، ص١٩٧٠بغداد 

  .٩٩، ص١٨٩٩، ماري بن سليمان، اخبار بطاركة كرسي املشرق )اجملدل(، رومية (09)

 Fiey, Assyrie, v.II p. 531.  

  .٥٢٨/ ١، معجم، بيسان (54)

  .٢٣٦، ٢٣٥ص ١١١، ١١٠العامة، املواقع االثرية، اضبارة  اثر؛ مديرية اآل٩٧الرؤساء ص (51)
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  Fiey, Assyre v.II, p. 473. ؛٥٤اغناطيوس يعقوب الثالث، دفقات الطيب، ص (52)

  .٩/٥٥٣، الكامل (53)

  .٣٢٦/ ١، ايقوت، معجم، ابفخاري (50)

  .٢٦٩، ٢٠٣/ ٢٠، اتريخ املوصل (55)

  .٥/٥٨٤، لكاملا (56)

  .٢٣٤/ ١، السالمية، معجم (57)

  .٢٣٤/ ١، معجم، السالمية (58)

 ؛ معجـم٢٥أبو الفرج االصبهاين، الدايرات، حتقيق جليل العطية، منتدى سور االزبكيـة، )ب ت(، ص (59)

  .٥٠٣/ ٢، البلدان، دير اجلب

ـر ابونـا، ديـارات العراق، ؛ البي١٩٥٥افرام عبدال، اللؤلؤ النضيد يف اتريخ دير مار هبنام الشهيد، املوصل (64)

 ؛١٧١ -١٦٨، ص٢٠٠٦، بغداد

Fiey, Assyrie, v.II p  . 609-565  .  

  .٥٥اغناطيوس يعقوب الثالث، دفقات الطبيب، ص (61)

  .١٣٢؛ املقدسي، احسن التقاسيم، ص ١٣١، ٩٦، ٩٤/ ٢، اتريخ املوصل (62)

  .٣٢٥/ ١، معجم، ابعشيقا (63)

  .٢/١٠٢املوصل ؛ امحد الصويف خطط ١٣٣العمري، منية االدابء ص (60)

  .٢/١٣١اتريخ املوصل  (65)

  )*( ورد مصحفا والصواب دير طيونة أي دير دير الطني وهو دير ابطنااي مشال تلكيف.

 .٢/٩٤اتريخ املوصل  (66)
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  وغريها. ١١٧؛ وينظر أيضا: العمري، منية األدابء، ص٣٢٥/ ١، معجم، ابعشيقا (67)

  .٢٧٣، مرآة الزمان (68)

  .٢/١٢٨، ١/١٠١اتريخ اربل، ق (69)

  .٢٦٧/ ٤، الفضلية معجم، (74)

  .٣٥٨، ٢/١٠٣خطط املوصل  (71)

  .٣٥٧/ ٤، معجم، قصر راين (72)

  .٣١٣/ ١، معجم، ابجربق (73)

. ١٢٣ص ،١٩٧٤الصقاعي، اتيل كتاب وفيات االعيان، حتقيق جاكلني سوبلة، دمـشق  هللاابن فضل  (70)

  .١٤/ ١٤، ١٩٦٧، وقد تصحفت ابجربق ينظر: ابن كثري، البداية والنهاية، مكتبة املعارف، بريوت

 - ١٩٥١ابن العربي، اتريخ الدول السرايين، نشره اسحق ارملة يف جملة املـشرق البريوتيـة فـي االعـداد (75)

  .٤٣٩، ص١٩٥٤، جملد عام ١٩٥٦

   .٣٩٢، ص١٩٥٦اتريخ الدول السرايين، العدد  (76)

  .٢٤٩، ص١٩٥٨، ابن العربي، اتريخ خمتصر الدول، املطبعة الكاثوليكية، بريوت (77)

  .٢٢/ ٢ة،معجم، ترجل (78)

  .٥٠٨/ ٢، معجم البلدان، دير اخلنافس (79)

  .١٤٤-١٤٣؛ البري ابوان، دايرات العراق، ص ٣٠٠الدايرات، ص (84)

  .٢٢/ ٥، معجم، لك (81)

  .٣١٦/ ١، معجم، ابخديدا (82)
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؛  ١٩٩٨ينظر: د. هبنام سوين، بغديدة يف مصادر سراينية وكرشونية وعربيـة واجنبيـة، رومـا،  للتفاصيل  (83)

  .١٩٦٢، س، قره قوش يف كفة التاريخ، مطبعة االديب، بغدادعبد املسيح املدر 

  .٤/٢٥٦، بالابذ، دائرة املعارف اإلسالمية ترمجة الشنتناوي واخرون، طبعة طهران (80)

  .٤٢٦/ ١، معجم، بالابذ (85)

 ١٩٥١؛ افرام عبـدال، اللؤلـؤ النـضيد، املوصـل ٦٥٦، ١/٥٧٣بطرس نصري، ذخرية األذهان،  (86)

 ؛ كـوركيس٤٧٢، ٤١٠، ٤٠٩، اضبارة ٢٣٧، املواقع االثرية، صاثرة لآل؛ املديرية العام٢١٨ص

  .٤١، ص١٩٦١لسنة  ١٧عواد، حتقيقات بلدانية، جملة سومر، م

  .٤/٢٢٩، ابن االثري، الكامل (87)

  .٢/٢٨٧اتريخ املوصل  (88)

  .٣٨٥/ ١، معجم، برطلى (89)

  Fiey, Assyrie, v.II p. 435. .١٥٤البري ابوان، دايرات العراق، ص (94)

  .٥٠؛ كوركيس عواد، حتقيقات بلدانية، ص٣٧٢/ ٢، دي، اتريخ املوصلاالز  (91)

  .٤٩، ص١٩٧١، سوادي عبد حممد، إمارة املوصل يف عهد بدر الدين لؤلؤ، بغداد (92)

  .١٥١العاطل احلايل، ص (93)

  .١٣٤منية األدابء، ص (90)

  .٤٥٦/ ٤، معجم، كرمليس (95)

 يب حنوان، اتريخ كـرمليس، مطبعـةللتفاصيل عن العديد من الرحالة الذين زاروا كرمليس ينظر: حب (96)

  .١٩٨٨اوفسيت املشرق، بغداد 

  .٣٣٨/ ٢، االزدي، اتريخ املوصل (97)
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  .٩٨العاطل احلايل، ص (98)

  .٣٦٢/ ١، معجم، ابفكي (99)

  .٢/٢٨٧، اتريخ املوصل (144)

  .٣هامش  ٢/٢٨٧اتريخ املوصل  (141)

  .٣٣٧( ص١٨٤٦املشرتك وضعا واملفرتق صفعا، حتقيق وستنفلد )غوتنكنت  (142)

  .٦٩جرجيس، مالحظات على اتريخ املوصل، صد. يوسف  (143)

  .٥٣٨/ ٧، الكامل (140)

  .٢/٩٨، خطط املوصل (145)

؛ ٦/٨٦، ١٩٧٩الطربي، اتريخ الرسل وامللوك، حتقيق حممد أبو الفضل ابراهيم، القاهرة، دار املعـارف،  (146)

  .٢/٩٤، االزدي، اتريخ املوصل

  .٢/١٢٩، االزدي، اتريخ املوصل (147)

؛ للتفاصيل يعقوب الثالث، دفقات ٢٩/ ٢؛ مسالك االبصار، ٥٣٢/ ٢معجم البلدان، دير ميت،  (148)

 .١١٥البري ابوان، دايرات العراق، ص الطبيب؛

Fiey, Assyrie, v.II p770  - 759   .  

 

 .٣٩/ ٢معجم، تل اسقف،  (149)

(110)  Fiey, Assyrie, v.II p. 478.  

  .١/٢٠٤بطرس نصري، ذخرية االذهان  ١٥١العاطل احلايل ص (111)

  .٢/١٠٧؛ الصويف، خطط املوصل ١/٢٢، ١٩٢٣ملوصل، القاهرة سليمان الصانع، اتريخ ا (112)
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(49)  

  .١٥كوركيس عواد، حتقيقات بلدانية، ص (113)

؛  ٦٣، ص ١٩٣٩ايشوع دانح البصري، الديورة، ترمجة: بولس شيخو، مطبعـة الـنجم، املوصـل  (110)

  .٤٥كوركيس عواد، حتقيقات بلدانية، ص

 .Fiey, Assyrie, v.II p. 533- 548 ؛١١٨عمرو، اجملدل، ص  (115)

، املواقع اثر؛ املديرية العامة لآل٢٠٠، ص١٩٨٤، اتريخ يوسف بوسنااي، حتقيق يوحنا جوالغ، بغداد (116)

  .٧٦٧؛ اضبارة ٢٨٣االثرية، ص

  .٢٤/ ٢، االزدي، اتريخ املوصل (117)

 ، ١٩٧٧؛ ابن خلكان، وفيات االعيان حتقيـق إحـسان عبـاس، بيـروت ٨/٦٣ابن االثري، الكامل،  (118)

.٢٦٧/٥ 

  .٢/٣٣٩صل اتريخ املو  (119)

، ؛ التاديف، قالئد اجلواهر يف مناقب الشيخ عبد القادر، القاهرة١٢٨، ٥٨املرجي، كتاب الرؤساء، ص (124)

  .١٠٩هـ، ص ١٣٠٣، املطبعة العامرة

، ١٩٤٠داب يف معجم االلقاب، حتقيق حممد عبد القـدوس، الهـور ابن الفوطي، تلخيص جممع اآل (121)

  .٨٩ص؛ كوركيس عواد، حتقيقات بلدانية، ٥/١٩٩

، اضبارة ٢٨٣املواقـع االثريـة، ص اثر؛ املديرية العامة لآل٦يوحنا بن كلدون، اتريخ يوسف بوسنااي، ص (122)

٧٦٧.  

  .٢٥٧ص ١٩٥٦، اتريخ الدول السرايين، نشره اسحق ارملة يف جملة املشرق (123)

(124) Fiey, Assyrie v.II pp. 707 – 716.  

  .٩٤/ ٢، اتريخ املوصل (125)

  .٢/٢٧٩االزدي، اتريخ املوصل  (126)
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  .٤١١/ ٢، ايقوت، معجم، خريين (127)

  .٣٢٣/ ١، معجم، ابمشنااي (128)

  .١٥١العاطل احلايل، ص (129)

  .١٠٥ ، اضبارة٢٣٤، املواقع األثرية، صاثر؛ املديرية العامة لآل١٤٨املرجي، كتاب الرؤساء، ص (134)

  .٣٣٠/ ١، ايقوت، معجم البلدان، ابمردين (131)

 العمـري، هللاناه يف املنت، ينظر: ابن فضل ورد هذا الدير مصحفا بصيغة ابربيثا والصواب كما أثبت (132)

 ؛ البري أبوان،٣٧٠/ ١، ١٩٢٤االبصار يف ممالك االمصار، حتقيق امحد زكي ابشا، القاهرة،  مسالك

  .١٣٠دايرات العراق، ص

(133) Fiey, Assyrie, v.II p. 556- 559  

(134) lbid, v.II p. 620- 625  

  .٥٣٨/ ٢، معجم البلدان، دير منصور (135)
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