
٣٩  

  أوقاف سعد الدين باشا العظم
  في طرابلس الشام ونواحيها

  عبد السالم تدمريعمر . د.أ

  )*()القسم الثاني(

 شروطه، وانضبطت قيوده، /٣٩ص/ّمث ملا مت هذا الوقف واحنسمت 
لس املعقود  وأشهد على نفسه الكرمية الواقف املشار إليه بصدور ذلك منه با

ّى موالنا وسيدنا، عمدة العلماء األعالم، الشرعي، بديوان طرابلس الشام، لد
ٍإنسان عني القضاة واحلكام، خمتار السادة املوايل العظام، احلاكم الشرعي يومئذ 

ّ طرابلس الشام، الطابع ختمه، والراقم خطه أول الكتاب، دام )٢٠٩(مبدينة النصر
ّمصانا من األوصاب، فسلمه املوىل املشار إليه، وسلط يد املنصوب  ّ َّ ً ًّمتوليا عليه ُ

ّألجل التسجيل، وهو السيد مصطفى أفندي إمام الوزير املشار إليه، عن للواقف 
الرجوع عن وقفه هذا، حمتجا بعدم اللزوم قبل احلكم والتسجيل على قول اإلمام 

انـُاألعظم أيب حنيفة النعم
تهد اجلليل)٢١٠( ّفعارضه املتويل املذكور وترافع .  ا

ّ املهاب احلكم بصحته )٢١١(شرعي املشار إليه، فرأى املوىلمعه لدى احلاكم ال ُ
  .أوىل، على قول بعض األصحاب

ًواستخار اهللا تعاىل كثريا، واختذه هاديا ونصريا ًً ّأيد اهللا  ـوحكم . ّ
 بصحة الوقف ولزومه، يف خصوصه وعمومه، عاملا باخلالف اجلاري -أحكامه

ً ّ

                                                 

مع) [*   (   .ِ[(٧١٤ -٦٦٣(ص ) ٤(ج ) ٧٧(مج .  نشر القسم األول من هذا املقال يف جملة ا



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٤٠  )١(اجلزء ) ٧٩( ا

ّتويل املذكور، وأعاده إىل يد الواقف ّبني األئمة األسالف، وانتـزعه من يد امل
ّاملشار إليه ليتصرف به جلهة الوقف املذكور، وأمر بتسجيله، واملبادرة إىل 
ًحتريره، حكما وأمرا صحيحني شرعيني، أوقعهما بالطريق الشرعي، بااللتماس  ً

  .املرعي
ّوصلى اهللا وسلم على من ال نيب بعده. واحلمد هللا تعاىل وحده ّ ّ.  

ّ ذلك وحرر يف اليوم العاشر من شهر مجادى األوىل سنة )٢١٢(وجرى ُ
  .ٍسبع وستني ومئة وألف

  ــود الحــــال شه

  ّالعلماء واملدرسني عمدة   ّعمدة العلماء واملدرسني   عمدة العلماء احملققني  
  موالنا السيد إمساعيل أفندي  موالنا السيد حممد أفندي  )٢١٣(  أفنديموالنا احلاج عثمان

  ًاملفيت سابقا  ًاملفيت سابقا  ً حاال باحملمية   املفيت

                   فخر السادات الكرام السيدعمدة املدرسني  عمدة السادات الفخام 
                          عمر أفندي بن إمساعيل أفنديعمر أفندي  عبد القادر قيمقام السيد 

  الكرامي            األشراف)٢١٤(نقيب السادة 

  موالنا عبد اهللا أفندي املدين   أفنديموالنا علي  أبو بكرالسيد 
  زيد فضله    مقيد  ستقيفابن ال

   السيد عبد الوهابفخر السادات أفندي          موالنا إبراهيم   القامسيموالنا مصطفى أفندي
  ََأفندي بـركة   زيد فضلهباش كاتب   فضله زيد   

   موالناعمدة العلماء احملققني  السادات وفخر املشايخ      السيد عبد الرحيمفخر السادات
   أفندي الذوقيالسيد يوسف   أفندي الرفاعيالشيخ يسن   الرفاعي

  ّالسيد عبد الغين الدبوسي  حممد بشر بن عثمان جاويش   العقاد عبد الواحدعبد اجلليل بن
      



  
٤١   عمر عبد السالم تدمري–أوقاف سعد الدين باشا العظم 

    السيد عبد القادر ين  يسن أوده باشي  السيد عبد القادرا
  يل ترمجانعبد اجلل  ابن درويش  جربندي

   السيدالسيد عبد الرمحن وأخوه                  السيد إبراهيم  السيد علي بن السيد
   مصطفى العماديحسن ابنا السيد جاويش        ابن أمحد  مصطفى مغريب

  ه      مصطفى بشر بن دقماقحسني باش حمضر باشي     إبراهيم أغا                كاتبه احلقري
           ترمجان                               حيبحيىي

  )٢١٥(بن مشكاح           يوسف بشر مصطفى بن احلاج عبد اهللا جرجبي         احلاج علي بنا
   عبد اهللاخليل وأخوه                                       

*  *  *  
  )الملحق األول (
  /٤٠ص/

َ التفضل با)٢١٦(ول، نسألكؤ يا خير مس)٢١٦(باسمك   لقبولُّ
ّما يف طي هذا املنشور من الوقف الصحيح املسطور، صدر لدي، ووضح  ّ
ّبني يدي، وحكمت بصحته، ولزومه يف خصوصه وعمومه، وبلحوقه بالوقف  ُ ّ

السابق على ما فيه من شروط وقيود ولواحق، عاملا باخلالف اجلاري بني 
ً

 األئمة
  .األسالف يف األوقاف

 السيد عمر ابن )٢١٧(منه منة وغفرانقاله الفقري إليه سبحانه، اآلمل 
ُ املوىل خالفة مبدينة طرابلس الشام احملمية، عفي عنهاخلزرجيالسيد حسن  ّ.  



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٤٢  )١(اجلزء ) ٧٩( ا

  

  
  

الرحمن بسم اهللا 
  الرحيم

  آمينوبه نستعين 

ّهللا عامل السر احلمد 
َوالنجوى، الواقف على اجلهر واخلفا، مرسل النعم تـتـرى، وملحق األوىل بإضافة  َْ َ ِ ِ ُ

  .األخرىإحسانه ب
ّوالصالة والسالم على نور الوجود، وسيد كل والد ومولود، وعلى آله 
ّوأصحابه الذين مل يزالوا يسارعون يف اخلريات، وجيتهدون يف املربات، ويأمرون 
ِبالصدقات، حيث كانت الصدقة اجلارية نافعة للمرء يف سائر احلاالت، لما 

ّرووا عن فخر الكائنات، من شيد أركان الدين  إذا مات ((: على أقوم أساسَ
))ابن آدم انقطع عمله إال من ثالث

)٢١٨(
  .ّوعد منها الصدقة اجلارية 

ّوملا صح هذا اخلرب، عند ذي الدولة واخلفر، دري مساء الوزارة، وبدر  ّ ُّ ََ
ّأفق الصدارة، الشاد على التقوى وفعل اخلري منطقته وإزاره، الدستور املكرم، 

ِ ّ ُ
َ الشيم، عميم الكرم، جناب احلاج سعد الدين باشا ّوالوزير احملرتم، آصفي ِ

ّاحملتشم، حمافظ طرابلس الشام احملمية حاال، أدام اهللا تعاىل إجالله، وأبد  ً ّ
َُ ابن الوزير املرحوم املربور، من فاز من املربات بأجل القرب، ،سعادته وإقباله ّ ّ

  موالي حقق أملي
  واختم خبري عملي

  ١١٢٨ َوصحعمر األ
  



  
٤٣   عمر عبد السالم تدمري–أوقاف سعد الدين باشا العظم 

ا أمري احلاج َُ رتب، جناب احلاج إمساعيل باش)٢١٩(ونال يف الفردوس أعال
ًالشريف سابقا، طاب ثراه، فقد رغب، حفظه اهللا تعاىل، يف هذا اخلري 
ّالعظيم، وفاز من هذا الثواب حبظ جسيم، وأراد الزيادة يف املربات، والتكاثر يف 
ا اهللا تعاىل  اخلريات، فحضر بنفسه الكرمية، ذات األخالق السليمة، صا

لس الشرعي املعقود بديوان ّرها ومسعاِومحاها، وشكر يف اخلريات ب ها، يف ا
ّطرابلس الشام احملمية، لدى موالنا وسيدنا عمدة العلماء األعالم، خمتار املوايل 

ّة سيد األنام، عليه من اهللا تعاىل أفضل الصالة وأمت عّالعظام، مؤيد شري ّ
ّالسالم، احلاكم الشرعي املوقع خطه الكرمي أعاليه، دامت معاليه، وأشهد على  ّ
ّنفسه الكرمية شهوده بذيله، أنه وقف وحبس وتصدق وأبد وخلد، وأحلق بوقفه  ّ ّ
ٍالسابق الصادر من سعادته يف اليوم العاشر من مجادى األوىل سنة سبع وستني 

 /٤١ص/ومائة وألف، الثابت املضمون على منوال ما فيه من شروط وقيود، 
ّوسوابق ولواحق، ما هو له وملكه، وحتت طلق تصرفه، 

ومنتقل إليه بالشراء ِ
ّالشرعي مبوجب حجج شرعية مرصدات حتت يد سعادته، سابقات التاريخ 
ّعلى تارخيه، حبيث ميلك وقفه وأنواع التصرفات الشرعية فيه إىل حني صدور 

  :هذا الوقف، وذلك
ن يف السقي الغريب يف أراضي السبع ئمجيع البستان الشجري الكا

ً، احملدود قبلة الطريق، وشرقا بستان ورثة ّ ظاهر طرابلس احملمية)٢٢٠(قاعات ً ِ

ً وغربا )٢٢١(ًاحلاج عبد الواحد العطار، ومشاال بستان ورثة عبدي آغا الرتمجان
ّبستان السيد حممد بلوكباشي، املوظف عليه بطريق اخلراج ألسكلة طرابلس، 
كل سنة قرش ونصف القرش، مبا له من حق الشرب الواصل إليه من ماء 

  . طريقه املعتاد حبق واجب معلوم منهالدواي



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٤٤  )١(اجلزء ) ٧٩( ا

ّن يف حملة ئُُّومجيع احلوش العامرة البنا، املشتمل على علو وسفل، الكا
ُباب احلديد من حمالت طرابلس احملمية، املشتمل كامله على سبعة وعشرين  ّ ّ

ًبيتا، البعض منها معقود باملون واألحجار، والبعض مسقوف باجلذوع
)٢٢٢( 

ّلة جبانة القلعةِواألخشاب، احملدود قب ً، وشرقا الطريق اآلخذ إىل القلعة، )٢٢٣(ً
ِومشاال القناق ًوغربا الطريق الفاصل بينه وبني السرايا، )٢٢٤(ً

)٢٢٥(.  

َومجيع الطاحون دار الرحى الكائنة يف أرض قرية املنـية َْ
، وقف )٢٢٦(

ّالسادة املصريني، وتعرف بطاحونة اجلديدة، املوظف عليها بطريق احلكر  ُ
ًشرعي، جلهة الوقف املرقوم يف كل سنة مخسة قروش، احملدودة قبلة أرض ال ِ

ً، ومشاال الطريق الفاصل )٢٢٧(ًليخ، وشرقا بستان ورثة إبراهيم بشه الطوجبيَس
ًبينها وبني بستان إبراهيم بشه املرقوم، وغربا الطريق السالك، مبا هلا من حق 

يقه املعتاد حبق واجب معلوم، ومبا املاء الواصل إليها من الساقية اجلديدة من طر
دة عليها، املوظفة على بساتني معلومة ئللطاحون املرقومة من األحكار العا

ا مبوجب دفرت ممضي بإمضاء احلكم الشرعي، فيه علم أمساء  ّاملعينة على أربا ّ
ّأصحاب العدادين، وما يأخذ من كلٍ  منهم يف كل سنة مبقابلة تناوهلم املاء 

ّتينهم من ماء الطاحون املرقومة، املعني ذلك لتعزيل ساقية الطاحون لسقاية بسا
ّمن السد إىل انتهاء البساتني املوظف عليها األحكار يف القرية املرقومة ّ)٢٢٨(.  

*  *  *  



  
٤٥   عمر عبد السالم تدمري–أوقاف سعد الدين باشا العظم 

  )الملحق الثاني (
  /٤٥ص/

ْعين بلغنا مرضاتك أجمعينيق الطاّ موفاّاللهم ي َ ْ ِّ  

ّما سطر باطن هذا الكتاب، بلغ اهللا و ُاقفه حسن املآب من الوقف ُ
ّ وقع لدي، وصح واتضح ،والشروط الشرعية اليت هي على أقوم الطرق املرضية ّ ّ
ّبني يدي، فحكمت بصحته ولزومه، يف خصوص  وعمومه، عاملا باخلالف هّ

ً
ّمة األسالف، مبقر فقري عفو ربه السيد مصطفى املوىل اخلالفه ئاجلاري بني األ ّ ّ

ّ عنه رب الربية مبنه)٢٢٩( عفىّمبدينة طرابلس احملمية، ّ ّ.  
  
  
  
  

  
  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  وبه نستعين
  

َِاحلمد هللا فاتح سبل اخلريات، ومتمم النعم واحلسنات، والصالة والسالم  ّ ُُ
ًعلى نبيه حممد خالصة سر الوجود، وعلى آله وأصحابه الركع السجود، صالة  َُّ ّ ّ

  .اسل من الوالدين الولدان يف كل عصر وأوان، ما تنن يمئًوسالما دا

  خادم شرع
  محمد مصطفى



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٤٦  )١(اجلزء ) ٧٩( ا

َّ وأجل املبـرات، وأعظم ، فلما كان الوقف من أفضل الصدقات،وبعد ََ ّ
إذا ((: ّنات، املروي عنه بسند الثقات، من قوله ئُُالقربات، حبديث فخر الكا

))مات ابن آدم انقطع عمله إال من ثالث
ّ، وعد منها الصدقة اجلارية بعد )٢٣٠(

ََومات دري فـلك السعادة واإلجالل، كوكب مساء املمات، وكان ذلك من معل ّ ُّ
ِ وال مراء، ساحب ذيل ٍ من غري شك،ُّالوزارة واإلقبال، درة تيجان الوزارء

ُالفخار، من أضاء جنم سعده أضاءت
 الشمس يف رابعة النهار، الوزير )٢٣١(

فظ ّ املكرم، احلاج سعد الدين باشا احملرتم حمادالوقور احملتشم، والدستور املشي
ّطرابلس الشام سابقا، أدام اهللا تعاىل إجالله، وأبد سعادته وإقباله،  ابن الوزير ً

ُُاملرحوم املربور، من فاز بأجل القربات، حىت نال من الفردوس أعال ّ
)٢٣٢( 

ًوحمافظ دمشق الشام سابقا، ُالغرفات، احلاج إمساعيل باشا أمري احلاج الشريف 
خلري العظيم، ليفوز من ذلك بالثواب طاب ثراه، فرغب بالزيادة من هذا ا

العميم، وحضر بنفسه الكرمية، ذات األخالق السليمة، واأللطاف العميمة، 
لس الشرعي املعقود يف مرج أسكلة طرابلس الشام، لدى موالنا وسيدنا  ّإىل ا

، خادم عمدة العلماء األعالم، زبدة اجلهابذة الفخام، خمتار املوايل العظام
ّألنام، عليه من اهللا تعاىل أفضل الصالة وأمت السالم، احلاكم ّشريعة سيد ا

ُالشرعي املوقع خطه الكرمي أعاله، دام فضله وعاله، وأشهد الوزير الوقور  ُ ّ ّ
ّاملشار إليه على نفسه الكرمية، أنه وقف وحبس وتصدق وأبد وخلد، وأحلق  ّ ّ

َبوقفيه الصادرين من سعادته السابقي التاريخ، والثابيت  َ املضمون، على ما فيهما َْ
ُّمن شروط وقيود وسوابق ولواحق، ما هو له وملكه، وحتت طلق تصرفه،  ْ َ

ّ الشرعي مبوجب حجج شرعية، خملدات بيده، /٤٦ص/ومنتقل إليه بالشراء 



  
٤٧   عمر عبد السالم تدمري–أوقاف سعد الدين باشا العظم 

سابقات التاريخ على تارخيه، وبعض منه بإنشائه، حبيث ميلك وقفه وأنواع 
ًالتصرفات فيه شرعا إىل حني صدور هذا ا   :)٢٣٣(لوقف، وذلكّ

ّ مجيع البستان الشجري الكاين يف السقي الشرقي ظاهر /٤٨ص/
ِطرابلس الشام احملمية، املوظف عليه بطريق احلكر الشرعي جلهة وقف احلرمني  ّ ّ
ًالشريفني يف كل سنة ربع القرش، احملدود قبلة الطريق السالك الفاصل بينه  ِ

ًوبني بستان سندمر، وشرقا الطريق اآلخذ ُ ْ  إىل بستان املالكية، ومتامه بستان َ
ًاملشوطه، ومشاال الطريق الفاصل بينه وبني بستان البحصاصه، وغربا بستان  ً

  .ّورثة عمر باشه الطحان
ََومجيع احلقلة الشجرية املفرزة من بستان الشوطه

 الكائن يف السقي )٢٣٤(
ِاملرقوم، املوظف على احلقلة املذكورة بطريق احلكر الشرعي جلهة  وقف احلرمني ّ

ُالشريفني، يف كل سنة شاهية غروشية، حيدها قبلة وغربا البستان السالف  ً ً َ ِ ّ ّ
ًذكره، وشرقا الطريق الفاصل بينها وبني بستان الزاوية اآلخذ إىل بستان  ِ

ّاملالكية، ومشاال بستان ورثة عمر بن باشا الطحان ً.  
َََومجيع احلقلتني الشجريتني املفرزتني من بستان الز هرية الكاين يف السقي ّ

ّالوسطاين ظاهر طرابلس الشام احملمية
ّ املوظف على احلقلتني املذكورتني، )٢٣٥(

ِوعلى باقي قيمتهما من البستان املذكور بطريق احلكر الشرعي جلهة وقف 

ًاحلرمني الشريفني يف كل سنة قرش واحد، حيد احلقلتني املرقومتني قبلة بستان  ِ ّ
ً زاده، وشرقا جنينة البادرية، ومتامه اجلنينة )٢٣٦(خجيالسيد عبد املعطي مطر

ًاآليت ذكرها، ومشاال حقلة وقف بين املوقع، وغربا قسيمتها اآليت ذكرها أيضا ِ ًِ ّ ً.  
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ًومجيع احلقلة الشجرية املفرزة أيضا من كامل البستان املرقوم، احملدودة  ََ
ًقبلة ّاحلقلة السالف ذكرها، وشرقا بستان وقف املوق: ِ ً ًع، ومشاال الطريق، وغربا ِ ً

  .قسيمها
َومجيع اجلنينة مع ما يتبعها من الربـوة َْ

 اآلخذة إىل حدود بستان )٢٣٧(
ّالزهرية الكاينة يف القرب من مقام عايشة البشناتية ّ ِ ِ

ّ، الصاحلة الولية ظاهر )٢٣٨(
ُطرابلس احملمية، وتعرف بالكسارة املشتملة على أصول الليمون والتفاح  ّ

ُ، احملدودة قبلة جنينة بيد الرهبان، ومتامه كسارة بيد السيد عبد )٢٣٩(دِوالفرصا ً ِ

ًومشاال . ّ عائشة البشناتية، والطريق/٤٩ص/ًاملعطي مطرجي زاده، وشرقا مقام 
ّحقلة وقف بين املوقع، وغربا قسيمها بستان الزهرية، املوظف عليها بطريق  ً ّ

ِاحلكر الشرعي من كامل القرش السالف ذكره جل هة وقف احلرمني الشريفني، ِ
ار  ّيف كل سنة شاهيتان قروشيتان، مبا هلا من حق الشرب من عدان  ّ

  .اخلميس
ّومجيع احلقلة الشجرية الكائنة يف السقي الوسطاين ظاهر طرابلس احملمية 

ً حبقلة الوادي، احملدودة قبلة بستان احلراث، وشرقا البستان اجلاري )٢٤٠(الشهريية ّ ً ِ

ًدة الوزير الواقف املشار إليه، ومشاال بستان التقيشة، وغربا بستان يف وقف سعا ً
ِاحلنبلي، املوظف عليها بطريق احلكر الشرعي جلهة وقف الطواشي يف كل سنة 

ار  ُثلث القرش مبا هلا من حق الشرب الواصل إليها من ماء قليط من ظهر 
  .ٍاجلمعة إىل بعد أذان عصره بساعة يف كل أسبوع

 مبا ،)٢٤١(ا ّمام الكاين يف أسكلة طرابلس الشام بالقرب مـن جامعهومجيع احل
ْاشتمل عليه من خزاناته وقدره النحاس وجاماته وإقميمه، وخمزنه الالصق ِ)٢٤٢( 

  .لإلقميم
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ًحيد ذلك قبلة بيت احلاج عبد اهللا بن حميي ِ ً الدين، وشرقا جامع )٢٤٣(ّ
ًلباب، وغربا بيت احلاج مراد ً، ومشاال الطريق السالك، وفيه ا)٢٤٤(األسكلة

ِالصياد، املوظف على احلمام املذكور بطريق احلكر الشرعي جلهة وقف  ّ ّ ّ
ّ يف كل سنة عشرة قروش، واملوظف على مائة اجلاري إليه من )٢٤٥(اخلنجريل

طالع ماء األسكلة الواصل إليها من قناة طرابلس جلهة وقف حممد باشا 
  .ًقرشا، يف كل سنة عشرون )٢٤٦(الدفرتي

ّ من حمالت )٢٤٧(ّومجيع الدار العامرة البنا الكائنة يف حملة العدميي
  .طرابلس الشام مع مجيع اجلنينة الكبرية الكائنة داخل الدار املذكورة

ومجيع الدكان املستخرجة من الدار، وتشتمل اجلنينة على أصول 
  .الليمون املختلف النوع

ّمة على سفل وعلو ومنافع وتشتمل الدار املرقو.  صغرية)٢٤٨(وأودة ُ
َومرافق وحقوق شرعية، فالسفل يدخل إليه من باب إىل فسحة صغرية، ينـزل 
ّمنها إىل فسحة كبرية مساوية مبلطة، يتوسطها حوض ماء كبري جيري إليه املاء  ّ ّ

ّ، وفيها أصالن مـن األتـرج)٢٤٩(من الطالع املالصق للدار املزبورة ُْ ُ
، وتشتمل )٢٥٠(

ُة على اثين عشر خمزنا متداخلة بكوات مطالت بعضها على جهات الفسح ّ ِ ُ ّ ُ ً
ّاجلنينة املرقومة، وعلى الفسحة املزبورة، ومطبخ، ومرتفق، معقود ذلك كله 
ٍباملؤن واألحجار، يتوصل إىل اجلنينة من جهة الفسحة الشمالية بباب، ويصعد  ّ

ُّمن الفسحة املذكورة على سلم حجر إىل ممشا
، )٢٥٢(لبالدمفروش با. )٢٥١(

َُمشتمل على ثالث أود مسقوفة باجلزوع
 واألخشاب، وعلى الفسحة )٢٥٣(

ْ من حجر، يصعد من أحديهما إىل ممشى /٥٠ص/ُّاألوىل الصغرية سلمان  َ
َُمبلط، عليه مخس أود مسقوفة باجلذوع واألخشاب، ويصعد من ثاين  ّ
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ّخشاب، بكوات ُّالسلمتني إىل فسحة صغرية، فيها أودة مسقوفة باجلذوع واأل ُ
ّمطالت على الطريق، ويف جانبها دهليز تتوصل منه إىل أودة صغرية ومرتفق،  ّ ِ ُ

ّوعلى الفسحة مصيف صغري يتوصل منه إىل أودة تعلوا َ
 باب الدار )٢٥٤(

ّ مسقوفة باجلذوع واألخشاب، بكوات مطالت على الطريق، )٢٥٥()املذكور( ُ ّ ُ
ّويدخل من الفسحة العلوية يف باب إىل د ّهليز له كوات مطالت على سفلي ُ ُ ّ ِ ُ ّ

ّالدار، وعليه ثالث أود مسقوفة باجلذوع واألخشاب، بكوات مطالت على  ُ ّ ُ َُ
َُاجلنينة وأودة صغرية، يتوصل منها إىل إحدى الثالثة أود الغربية وإىل ممشاها  ّ

ِاملتقدم ذكره ًحيد مجيع الدار مع اجلنينة قبلة. ّ ِ الطريق الفاصل بينها وبني : ّ
، )٢٥٧( اآلخذ إىل باب األسكلة)٢٥٦(درسة املرحوم الشيخ سليمان الرفاعيم

ََوشرقا الطريق الفاصل بينها وبني دار ورثة إبراهيم أفندي بـركة زاده، وفيه  ً
ُالباب، ومشاال بيت الرهبان ً، وغربا بستان الزهرية ملك السيد عبد املعطي )٢٥٨(ً

  .)٢٥٩(املطرجي، ومتامه خان البنادقة
ّ الدكان التابعة للدار املذكورة قبلة الطريق وفيه إغالقها، وشرقا بوابة ّوحيد ً ً ِ َ

ًالزهرية، ومشاال بيت الرهبان، وغربا اجلنينة مبا للحوض املذكور من حق املاء  ُ ً
 معلوم، ومبا للجنينة من )٢٦٠(الواصل إليه من قناة طرابلس حبق واجب شرعي

ُار مبا سكره ألجل سقياهاُحق الشرب الواصل إليها من ماء قليط امل ْ.  
ّومجيع الدار العلوية الكائنة يف حملة باب احلديد من حمالت طرابلس،  ّ ّ ُ
ِاملشتملة على طبقتني علويـتني ومطبخ ومصيف ومرتفق راكب على ذلك على ملك  ٍ َ ََّ ُْ
ًالغري، حيدها قبلة بيت ورثة الشيخ حيىي اجلاموس، وشرقا البيت املعروف ببيت أم  ً ِ ّ

  .ً، وغربا الطريق السالك)٢٦٢(ً، ومشاال بيت وقف جامع العطار)٢٦١(أسعد
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ّومجيع الدار العامرة البنا الكاينة يف احمللة املرقومة املشتملة على سفل 
ُُّوعلو، فالسفل يدخل إليه من باب إىل فسحة سفلية، فيها فستقية ماء، 

ََويصعد منها على سلم حجر، يتوسطها أودة متختة راكبة عل ّ ّ ّ ى الفسحة ُ
ْبكوتني مطليتـني َ ِّ ُ ّ

ُّ على الطريق، ويف جانب السلم جلهة ميني الصاعد )٢٦٣(
َّويدخل من راس السلم بدهليز يعلوه متخت إىل . ًفستقية ماء أيضا ُّ

ً مساوية مبلطة، فيها فستقية ماء أيضا، يدخل منها إىل قاعة )٢٦٤(فسحـت ّ
ّيضا، وهلا كوات مطالت على َّ مبلط، فيه فستقية ماء أ)٢٦٥(بإيوانني وممشا ِ ُ ّ ً

َِّوعلى اإليوان الشمايل أودة كبرية بكوتني مطلتني على الطريق والقاعة، . الطريق ُ ّ
ّوعلى الفسحة مربع صغري، داخله كالر

.  صغرية)٢٦٧(، إىل جانبـه داكونـة)٢٦٦(
ّوعلى الفسحة جلهة القبلة طبقة مطالت على الطريق، وعلى الفسحة مطبخ  ِ ُ ِ

ّفيه فستقية ماء جيري إليها وإىل ما تقدمها ّمبلط،   من الفساقي املاء /٥١ص/ّ
ويف املطبخ كنيف . من الطالع الالصق للدار املذكورة حبق النصف من مائه

ّراكب ذلك كله ماعدا املربع والكالر والداكونه على إقميم محام عز  ّ ّ
 ، مسقوف كل ذلك باجلذوع واألخشاب، ويصعد من الفسحة)٢٦٨(الدين

ّعلى سلم حجر إىل طبقة كبرية بكوات مطالت على الدار، راكبة على املطبخ  ّ ُّ
َُّّوالكالر مسقوفة باجلذوع واألخشاب، ويتوصل من السلم إىل مصيف هو  ّ
ّسطح القاعة، ويتوصل منه إىل طبقة كبرية بكوات مطالت على الطريق،  ِ ُ ّ ّ

ذوع واألخشاب، ، مسقوفة باجل)٢٦٩(واملصيف راكبة على وقف البيمارستان
ِاملوظف على بعض أماكن الدار املرقومة جلهة الوقف املذكور بطريق احلكر  ّ

ًحيد الدار املرقومة قبلة البيت الشهري ببيت . الشرعي، يف كل سنة نصف قرش ِ ّ
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َْالكباس، وشرقا الطريق السالك وفيه الباب، ومشاال ربع وقف البيمارستان،  ً ً ّ
ّومتامه محام عز. ًوغربا كذلك   . الدينّ

، مع مجيع اجلنينة )٢٧٠(ومجيع احلوش العامرة البنا الشهرية حبوش اليكن
ّاملالصقة هلا املشتملة على بعض أصول الليمون، الكائن ذلك يف حملة باب 

ّالتبانة
ّ من حمالت طرابلس احملمية، ويشتمل )٢٧١(  على سفل )٢٧٢()احلوش(ّ

شتمل على فسحة فيها حوض ُُّوعلو ومنافع ومرافق وحقوق شرعية، فالسفل ي
ّماء جيري إليه املاء من طالع النحاسني الكائن يف حملة بـني اجلسريـن ّ

)٢٧٣( ،
ّشركة محام القراقيش

ِ ومن يشركه بذلك، حبق واجب معلوم ثابت القدم، )٢٧٤(

وفيها أربعة بيوت معقودات باملؤن واألحجار، ويدخل منها يف باب جلهة 
ُّم ذكرها، ويصعد من الفسحة على سلم حجر، ّالشمال إىل اجلنينة املتقد

ٍيدخل منها يف باب قبلي إىل فسحة فيها مخس طباق، داخل كل منها مطبخ  ِ

ِومرتفق على حدة مسقوفات باجلذوع واألخشاب راكب بعضها على قبو من 

َّأقبية السفلي، والباقي على ملك الغري، ويـتوصل من السلم إىل ممشى مشايل،  ُّ ّ َُ ُ
َإىل ثالث طباق، لكل مطبخ ومرتفق أيضا على حدة، مسقوفة يدخل منه  ِ ً ٍّ

باجلذوع واألخشاب راكب بعضها على أقبية السفل والباقي على ملك الغري، 
ْاملوظف على ذلك كله يف كل سنة بطريق احلكر الشرعي لوقف بين القراقوشي  ِ ّ ّ
ّقرش وسبع شاهيات القرش، ولوقف حممود بيك قرش واحد، ولوقف بين 

ًحيد اجلنينة مع احلوش قبلة دار احلاج .  ربع القرش)٢٧٥(لقاضي كمال الديـنا ِ

 )٢٧٧(ً ومتامه الطريق، وشرقا بيت ورثة مصطفى بشه)٢٧٦(ديب بن شرك
ًاحلموي، ودار احلاج عمر املعاليقي، ومشاال دار حسني ويوسف احلليب، وغربا  ً

  .، وفيه الباب)٢٧٨(السوق املعروف بسوق األساكفة
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ُّع الدار العامرة البنا الكائنة يف حملة زقاق الرمانةومجي ّ، من حمالت )٢٧٩(ّ
ّطرابلس، املشتملة على سفل وعلو، فالسفل يشتمل على فسحة مبلطة  ُُّ

 البحصاصي، فيها حوض ماء، ويدخل من الفسحة إىل /٥٢ص/بالبالط 
منها إىل أودة مشالية يالصقها مصطبة صغرية، ومنها إىل ثالثة أقبية متداخلة، و

رة، يالصق املصطبة  ًأودة صغرية يالصقها مصطبة ويدخل أيضا إىل أودة صغي
ويصعد من الفسحة على . ّاملذكورة مرتفق معقود ذلك كله باملؤن واحلجارة

َُّسلم حجر تنتهي إىل أودة، جتاهها باب يصعد منه على سلم حجر إىل  ُّ
ّفسحة مسقوفة مبلطة بالبالط البحصاصي، يتوسطها ف ستقية ماء، وجتاه ّ

ّالفستقية إيوان داخل كشك بكوات مطالت على جنينة بين السمـني ِ ُ ّ
)٢٨٠( ،

ّ داخلها أودة صغرية بكوات )٢٨١(ويدخل من اإليوان إىل أودة ذات إيوان وممشا
ّمطالت على اجلنينة املذكورة، ويدخل من اإليوان أيضا إىل مربع ويدخل من  ً ّ ِ ُ

 )٢٨٢(غرية فيها فستقية ماء، ويف صدرها أوجاقالفسحة املذكورة إىل أودة ص
ِّيدخل منها إىل مصيف، ويف الفسحة مربع كبري بكوتني مطلتني على اجلنينة  ُ ّ ّ
ُّوعلى الطريق العام، ويصعد من الفسحة على سلم حجر إىل مطبخ وكنيف 
ّيالصق املطبخ باب يدخل منه إىل مصيف، ويتوصل من الفسحة إىل ثالث 

ّ مسقوف ذلك كله باجلذوع واألخشاب، راكب ذلك على َُأود متداخلة،
ّاألقبية املتداخلة املسبوقة بالذكر، ويصعد من الفسحة السفلية على سلم حجر  ُ
ّجلهة القبلة يتوصل منها إىل مصيف، يدخل منه إىل طبقتني راكبتني على ظهر  ِ

  .ِالدكاكني اآليت ذكرها
ّبعضها بعض علوي الدار ّومجيع األربع حوانيت املستجدة الراكبة على 

ْاملذكورة، حيد الدار مع احلوانيت املرقومة قبلة بيت الربنس ً ِ ، ومتامه بيت )٢٨٣(ّ
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ً، وشرقا دار ورثة رمضان أفندي، ومتامه الطريق )٢٨٤(حسن ابن الربساوي
ًالسالك، ومشاال وغربا اجلنينة املذكورة، ومتامه بيت احلاج علي باليط، مبا للدار  ً

  . حق املاء الواصل إليها من طريقه للطوالع حبق واجب معلوماملذكورة من
ّ، من حمالت طرابلس )٢٨٥(ّومجيع الدار العامرة الكائنة يف حملة اليهود

ُُّاملشتملة على سفل وعلو ومنافع ومرافق وحقوق شرعية، فالسفل يشتمل على 
ليها ّفسحة مبلطة بالبالط البحصاصي وعليها إيوان يف صدره خزينة صغرية، ع

ّمتخت راكب على اإليوان، ويف جانب اإليوان جلهة الشمال مربع كبرية له  ّ
ّ مبلط بكوتني مطلتني على الفسحة وااليوان)٢٨٦(ممشا ِّ ُ ّ ويف جانب اإليوان . ُ

ًجلهة القبلة مربع أيضا مبمشا ّ ،معقود مجيع ذلك باملون واألحجار، وعلى )٢٨٧(ِ
ِالفسحة بيت صغري مسقوف بكوات مطل بع ُ ضها على الفسحة، والبعض ّ

ويف جانبه مطبخ بعضه مسقوف وبعضه معقود باملون . ّعلى جنينة مسميها
ّ سلم حجر يتوسطها بيت /٥٣ص/واألحجار، ويصعد من املطبخ على  ّ ُ

َُّويف رأس السلم باب يدخل منه إىل مطبخ (صغري معقود باملون واألحجار، 
عقود مجيع ذلك باملون وكنيف، ويدخل من هذا املطبخ إىل بيت صغري، م

ُّويدخل من رأس السلم إىل فسحة عليها طبقتان كبريتان . )٢٨٨()واألحجار
ّمسقوفتان باجلذوع واألخشاب بكوات لكل منهما مطالت على الفسحة  ِ ُ ٍ ّ
ُّواجلنينة املتقدم ذكرها، ويصعد من هذه الفسحة على سلم حجر إىل مصيف  ّ

هر الطبقة الواحدة بأربع هو ظهر املطبخ العلوي، وإىل مصيف هو ظ
ُ، ومنه إىل مصيف من غري جدر هو ظهر الطبقة األخرى، وعلى )٢٨٩(جدرات ُ

ّفسحة الدار السفلى حوض ماء جيري إليه املاء من الطالع الكائن يف حملة 
ًاليهود حبق واجب معلوم، حيد الدار املذكورة قبلة جنينة مسميها، وشرقا دار  ّ ً ِ ّ
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ًمسميها، ومشاال دار و ً، ومتامه الزقاق وفيه الباب، وغربا دار )٢٩٠(رثة قعقعيهاّ
ّورثة الذمي حنا حمفوض ّ

)٢٩١(.  
ًومجيع احلصة الشائعة وقدرها النصف اثنا عشر قرياطا من أصل أربعة  ّ
ِوعشرين قرياطا يف كامل البستان الشجري احلكري الكائن يف أرض قرية  ً

ّ من قرى ناحية الظنية)٢٩٢(إيعال
ِف على كامله بطريق احلكر ّ املوظ)٢٩٣(

الشرعي جلهة وقف احلرمني الشريفني يف كل سنة قرش ونصف القرش، شركة 
احلاج أمحد ابن الشيخ إبراهيم الشيخة، حبق النصف اآلخر املعلوم احلدود 

  .واجلهات
ِومجيع العشر طباق اليت أحدثها الواقف املشار إليه يف احلوش الكائن يف 

ية يف وقفه السابق، الراكبات على بيوت الوقف ّحملة مسجد اخلشب اجلار
  .املسقوفات باجلذوع واألخشاب املعلومات احلدود واجلهات

ومجيع القبو املعقود باملون واألحجار الكاين داخل احلوش املذكورة 
ّاملعلوم احلدود واجلهات، التابع كل ذلك لقضاء طرابلس الشام، بكل حق هو 

ُ ومضافات ولواحق وما يعرف به كل، ويعزى ًلذلك كله شرعا من طرق وطرايق ُ ُّ ُ
ًإليه شرعا داخل احلدود وخارجها على تناهي اجلهات، ومبا للبساتني املرقومة 
ُمن حق الشرب املعدن وغريه، الواصل إليها من طريقه املعتاد، ومبا للدور  َّ
 ّاملذكورتني من حق املاء الواصل إىل كل منها من ماء قناة طرابلس حبق واجب

ُ معلوم حسبما سطر وذكر)٢٩٤()شرعي( ُ.  
َوقفا صحيحا شرعيا، وحبسا مؤبدا خملدا مرعيا، ال يباع وال يوهب، وال  ً ًَّ ّ ً ْ ً ً
ٍميلك وال يستملك، وال يبدل وال يستبدل، وال ينتقل مللك أحد بوجه من  ْ ُ ُ ُّ ّ ُ
ّالوجوه، وال بسبب من األسباب، بل كلما مر عليه زمان أكده زمان، وكل ّّ ما ّ
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ُُتواىل عليه عصر وأوان أطده وخلده، فهو حمرم حبرمات اهللا تعاىل، مدفوع عنه  ّ ّ ّ
حبول اهللا تعاىل، فمن سعى يف نقضه وإبطاله وتغيريه واستبداله فاهللا تعاىل 

   جيازيه بأفعاله،/٥٤ص/
ّويستعيذ الواقف باهللا تعاىل وحوله وقوته من شر متمرد ذي شوكة،  ّ ّ

ّومتغلب يتغلب على و ّقفه هذا بتملك واستمالك، وتعطيل واستهالك، جيري ّ
احلال يف ذلك كذلك أبد اآلبدين ودهر الداهرين إىل أن يرث اهللا تعاىل 

ََفمن بدله بـعد ما مسعه فإمنا إمثه على األرض ومن عليها وهو خري الوارثني،  ُ ُ ُُ َِْ َِّ َ ََ َِ َ َ َ َْ ْ َّ َ
َالذين يـبدلونه إن اهللا مسيع ع ٌ َِ َّ ِ ُ َُ ِّ َُ َ

ِ ٌليمَّ
ِ)٢٩٥(.  

َ وقفه هذا على نفسه الكرمية - أثابه اهللا تعاىل-  الواقف )٢٩٦(أنشأ
ّ حياته، فسح اهللا تعاىل يف مدته ال يشاركه فيه مشارك، وال ينازعه )٢٩٧(ّمـدت

 فاطمة خامن، والست عابدة )٢٩٨(]ة[فيه منازع، مث من بعد فعلى كرمياته السيد
من سيحدثه اهللا تعاىل له من األوالد  خامن، وعلى )٢٩٩(خامن، والست نايله

ْذكورا وإناثا بينهم على الفريضة الشرعية، للذكر مثل حظ األنثـيـني، مث من  ََ ُ ً ً
على أوالد أوالد بعدهم فعلى أوالدهم كذلك، مث على أوالد أوالدهم، مث 

م مثل ذلك، بطنا بعد بطن، وطبقة بعد  ًأوالدهم كذلك، مث على أنساهلم وأعقا
َْهذا الوقف بوقفيه  )٣٠٠(طبقة العليا حتجب الطبقة السفلـى، ملحقطبقة، ال

ِالسابقني املتقدم ذكرمها السابقي التاريخ على تارخيه على ترتيب الوقفني  ّ
ما شروطا وترتيبا  ًاملرقومني وشروطهما؛ وعوده إىل من ذكر فيهما ملحقا  ً ً

  .ًوعودا
ّوملا مت هذا الوقف واحنسمت

 قيوده اليت )٣٠٢(طت شروطه، وانضب)٣٠١(
ما شروطا ً وقيودا، )٣٠٣(ًهي شروط وقيود الوقفني السابقني، والتحق 
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ْ وقفا واحدا من غري زيادة شرط على ذينك الوقفني املذكورين ال )٣٠٤(وصاروا َ ٍ ْ ِ ً ً
ّ وقف واحد، وسلمه موالنا احلاكم الشرعي املومى إليه من )٣٠٥(قيد، بل هم 

ّل التسجيل، وهو حسني بشه ابن علي الرتمجان عن ًّاملنصوب عليه متوليا ألج
، )٣٠٦(الواقف الرجوع يف وقفه هذا حمتجا بعدم اللزوم قبل احلكم والتسجيـل

ُعلى قول اإلمام األعظم أيب حنيفة النعمان، أفاض اهللا تعاىل على مرقده 
ّسجال الغفران، فعارضه املتويل املنصوب املذكور، وترافع معه لدى احلاكم 

ّشرعي املومى إليه، فرأى أن احلكم بصحته أوىل، على قول بعض األصحاب ال ّ
ّمن أئمة مذهب النعمان، وحكم بصحة الوقف ولزومه يف خصوصه وعمومه،  ّ
ّعاملا باخلالف اجلاري يف األوقاف بني األئمة األسالف، وانتـزعه من يد املتويل  ّ ً

يه جلهة الوقف املسطور، ّاملذكور، وأعاده إىل الواقف املشار إليه ليتصرف ف
ّغب. وأمر بتسجيله

ْ أن حكم بلحوقه بالوقفني املذكورين، وأشهد )٣٠٧(
ّ على حكمه شهوده أدناه إشهادا وحكما وأمرا صحيحات شرعيات /٥٥ص/ ً ً ً

ٍمسطرات بالطلب يف اليوم السابع من شهر رجب من شهور سنة تسع وستني  ّ
  .ومئة وألف

  .ّة والسالم على من ال نيب بعدهواحلمد هللا تعاىل وحده، والصال
  شهود الحال

  ن ّعمدة العلماء واملدرسي  ّعمدة العلماء احملققني
  الكرام السيد حممد أفندي  الفخام موالنا احلاج 

ًعثمان أفندي املفيت باحملمية حاال   ًاملفيت باحملمية سابقا  ّ
  ّفخر السادات واملدرسني  ّعمدة السادات واملدرسني

  السيد حممد أفندي   القادر أفنديالعظام السيد عبد
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  ًنقيب القدس سابقا  ًقيمقام نقيب السادة األشراف حاال
  ّفخر السادات املدرسني  عمدة األماجد احملرتمني

  السيد حممد أفندي أدمهي   احلاج إبراهيم آغا
  )٣٠٩(زاده   طرابلوس الشام)٣٠٨(آغاية

  صطفىموالنا السيد م  موالنا فخر العلماء  فخر السادات الكرام
  )٣١٠(أفندي القامسي      ّواحملدثني حممد  السيد عبد الوهاب أفندي

   فضله)٣١١(]زيد[      أفندي  بركه زاده
      عبد الرمحن بن  الشيخ أمحد بن  عبد القادر بن    الشيخ أمحد

الشيخ يوسف                    )٣١٢(مصطفى ابن بروانه  الزين القلعه جي  آغا بن حسن
     الشعار    أخ بابا

  ّعلي أفندي املقيد      حسني باش آغا  ّاملؤذن  الشيخ علي
        علي الرتمجان  ابن احلاج حسن
  يوسف بن عمر جاويش  السيد حسن بن احلاج  موالنا السيد حيىي
  قلعه جي    أمحد تابع نقيب أفندي  أفندي احلسيين

         فضله] زيد[
  السيد درويش بن  مصطفى بن علي

  السيد درويش احلجار    بشه يازجي
  احلاج إبراهيم بن  األستاذ موسى  اج حممد العطاراحل

  عثمان جاوش    ابن ربيع النجار  ابن احلاج حممد السويري
  احلاج إبراهيم بن  احلاج درويش بن

  احلاج حممد الشامي الشعار    احلاج حممد
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  إبراهيم بشه  احلاج حسني  السيد عمر الشامي
  حمضر باشي  احلصري  ابن السيد حممد معال

  احلاج مصطفى  لياحلاج عمر بن ع
  احملضر  سعد الدين الصيادي

  كاتبه احلقري إبراهيم    حسني بشه  
  ابن مصطفى العكاري    احملضر  

ّحواشي نص الوقفية ّ  

ّقبة ((ّواملعروف أن بطرابلس . ّهذه تسمية فريدة مل أجدها يف أي مصدر آخر) ٢٠٩ (
ُ وهي حملة مشرفة على املدينة من الشمال الشرقي، نصبت ف))النصر ّيها قبة السلطان ّ

َّوهلذا مسيت . م١٢٨٩/  ه٦٨٨املنصور قالوون عندما حاصر طرابلس وفتحها سنة  ُ
ّدرة األسالك (( يف ))بدر الدين حبيب احلليب((ووردت هذه التسمية عند . ))ّقبة النصر((

ّأما أن . ٣٩١/ ٢ ج- ح٦١٧٠ّ مصور بدار الكتب املصرية، رقم ))يف دولة األتراك
  . فإنين أقف على ذلك ألول مرة))مدينة النصر((بلس ُيطلق على طرا

َهـو النعمان بن ثابـت بن زوطى، صاحب مذهب الفقه احلنفي) ٢١٠( .  ه٨٠ولد سنة . ُ
 - حتقيق تدمري–للذهيب . تاريخ اإلسالم: انظر عنه يف. م٧٦٧/  ه١٥٠وتويف سنة 

مصادر  وفيه حشد ٣١٣ - ٣٠٢/ ٩ ج - م١٩٨٨طبعة دار الكتاب العريب، بريوت 
  .ترمجته

  .))املوال((: ))ط(( يف) ٢١١(
  .))وحرر((: ))د((يف ) ٢١٢(
ُهو عثمان بن مصطفى بن أيب اللطف مجال الدين بن مصطفى بن يوسف ) ٢١٣(

َْتوىل إفتاء طرابلس وتدريس القرمشية وجامع طينال. كرامي ّ َ َََمات يف أذنة سنة . ّ
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 – القسم الثالث -  تدمري–. موسوعة علماء املسلمني: انظر عنه يف.  ه/ ١١٧٥
  .٨١٦ رقم ٢٨٨ - ٢٨٦/ ٣ج

  .))ط((، ليست يف ))السابق((: ))د((يف ) ٢١٤(
  .اختالف يف ترتيب الشهود، ونقص يف األلقاب واألمساء: ))ط(( يف) ٢١٥(
  ).سالك: (نسألك يف األصل بلفظ: وقد ورد الفعل. ))ط(( يفمن هنا ليس ) ٢١٦(
  ).سالك(يف األصل : مكرر) ٢١٦(
ُمنه منَّه وغفرانه((: والصواب أن يقال. هكذا يف األصل) ٢١٧( َ((.  
إذا مات اإلنسات انقطع عنه عمله إال ((: حديث صحيح، رواه أبو هريرة بلفظ) ٢١٨(

ٍإال من صدقة جارية، أو علم يـنتـفع به، أو ولد صاحل يدعو له: من ثالثة ُ َ َُْ ٍ ِ رواه . ))ّ
ما يلحق اإلنسان من الثواب بعد وفاته، : ّمسلم يف صحيحه، كتاب الوصية، باب

 طبعة دار إحياء الرتاث – حتقيق حممد فؤاد عبد الباقي - )١٦٣١(رقم احلديث 
وأخرجه أبو داود، يف الوصايا، باب ما جاء يف . م١٩٥٥/  ه١٣٧٥العريب، بريوت 

باب ما جاء يف الوقف، . ، والرتمذي يف األحكام)٢٨٨٠(الصدقة عن امليت، رقــم 
  .٣٧٢/ ٣، وأمحد يف املسند )١٣٩٠(رقم 

  .))أعلى((: الصواب) ٢١٩(
  .مل أعرف موقعها بالتحديد) ٢٢٠(
م على الوايل ))إبراهيم باشا العظم((كان من أعوان ) ٢٢١( ، قتله أهل طرابلس عند ثور

حممد كامل –طرابلس يف التاريخ . (م١٧٣٠/  ه١١٤٣ يف سنة ))إبراهيم باشا((
  ).٢٠٣ ص -مرجع سابق–َّدمري وفضل مقدم  حتقيق عمر ت- البابا

  .))باجلزوع((: يف األصل) ٢٢٢(
ُتقع جبوارها من اجلهة الشمالية، وتعرف اآلن مبقابر الزعبية: ّجبانة القلعة) ٢٢٣( ُ.  
ُوأصبحت تطلق على . معناها بالرتكية مسافة مرحلة، أو مسرية يوم: القناق) ٢٢٤(

  .مكان االسرتاحة للمسافر 
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مبىن احلكومة وفيه الدوائر الرمسية، وديوان الوايل، واحملكمة : السراي= اياالسر) ٢٢٥(
ًوكان موجودا حىت منتصف القرن املاضي، بني جامع . الشرعية، ومستودع الذخرية

  .السيد عبد الواحد املكناسي وقلعة طرابلس
وقد وقفها . كلم١٥بلدة كبرية على الساحل بينها وبني طرابلس حنو : ًاملنية حاليا) ٢٢٦(

. م١٤٧٧/  ه٨٨٢كلها مع بساتينها السلطان قايتباي عند زيارته لطرابلس يف سنة 
القول املستظرف يف سفر موالنا امللك األشرف، البن : انظر. (للحرمني الشريفني

، دفرت ١٩٨٤ّ طبعة جروس برس، طرابلس - حتقيق عمر عبد السالم تدمري–اجليعان 
لسنة ) ٦٨(رشيف رئاسة الوزراء باستانبول، رقم مالية لواء طرابلس، احملفوظ بأ

ّ وفيه أن مغل الوقف بلغ ١٣٦ ص –. ه٩٢٥ َ   ).١٣٧ص (ً قرشا ٢١٤٨٥ُ
  .الذي يعمل على املدفع: الطوجبي) ٢٢٧(
إىل هنا تنتهي أوقاف سعد الدين باشا العظم يف طرابلس ونواحيها يف امللحق ) ٢٢٨(

وتركنا شروط الوقف . ّذقية، مل نتعرض هلااألول، وما بعد ذلك أوقافه يف جبلة والال
  .ًامللحق وتواقيع الشهود دفعا للتكرار

  .))عفا((: الصواب) ٢٢٩(
  .ّتقدم ختريج هذا احلديث) ٢٣٠(
  .))إضاءة((: الصواب) ٢٣١(
  .))أعلى((: الصواب) ٢٣٢(
املذكور بعد ذلك أوقاف جببلة، نستثنيها، ونكتفي باألوقاف ضمن طرابلس ) ٢٣٣(

  .هاونواحي
  .ومل أقف على موقعه. ))املشوطه((: ّتقدم) ٢٣٤(
ّانتقلت تسمية البستان إىل احمللة املعروفة اآلن مبحلة الزهرية أو الزاهرية، وهي بني ) ٢٣٥( ّ

ًالتبانة مشاال، والتل جنوبا: َّحمليت ّ ً ّ.  
َّهكذا ورد هنا، وهو خطأ، وسيصحح بعد قليل ) ٢٣٦(   .))مطرجي((ُ
ّة مرتـفع التل العايل، وهو يف الوسط التجاري لطرابلسُيقصد بالربو) ٢٣٧( َ َ.  
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ّبطلة طرابلسية كانت جتاهد ضد الفرجنة الصليبيني أثناء احتالل : ّعائشة البشناتية) ٢٣٨(
ِطرابلس، يرد ذكرها يف السرية الشعبية للظاهر بيربس، مع أخيها  . ))ّحسن البشنايت((ِ

 -  طبعة دار اإلميان، طرابلس- تدمري–تاريخ طرابلس السياسي واحلضاري : انظر(
عمر –ّ، عائشة البشناتية جان دارك طرابلس ٥٥٩، ١/٥٥٨ج- ١٩٨٤طبعة ثانية 

 حملمد - ، طرابلس عرب التاريخ٢ ص- ٤/٩/١٩٧٧ جريدة السفري، بريوت - تدمري
  ).٣٦٧ ص- ّ وفضل مقدم-  حتقيق عمر تدمري- كامل البابا

  ).املنجد(التوت : ِالفرصاد) ٢٣٩(
  .))الشهرية((: صوابال) ٢٤٠(
ّهو محام إبراهيم باشا العظم جبوار اجلامع الكبري العايل باملينا، من اجلهة اجلنوبية، ) ٢٤١(

ّتعطل منذ ربع قرن من اآلن وحتول إىل متجر لذبح الدجاج وبيعه ٍ ّ.  
  .))الالصف((: يف األصل) ٢٤٢(
  .))حمى((: يف األصل) ٢٤٣(
ُيناء، يقوم فوق الطريق وجمموعة من الدكاكني، ويصعد هو اجلامع الكبري العايل بامل) ٢٤٤(

ُإليه بسلم حجر وهلذا يعرف بالعايل ًكان مسجدا صغريا يف عصر املماليك، وجرى . ُّ ً
يؤكد هذا لوحة . م١٧٢٢/  ه١١٣٥توسيعه على يد أيب بكر بن حممد أغا يف سنة 

ُحجرية مثبتة يف امليضأة نقش عليها ما يلي   :-ٍ بلغة ركيكة- : ّ
ًهنيا ملن ابين وكان للخري سابقا وكرب(( ً  

  ًمسجدا فنعم ما ابين وله ابغي فهو أبو بكر بن حممد
  .ًآغا رمحة الرحيم عليه راجيا حسن اخلتام

  .)) يف صفر١١٣٥من اهللا له ولوالديه سنة 
َاخلنجريل) ٢٤٥( ّ توىل طرابلس يف ))مصطفى بن اسكندر باشا اخلنجريل((هو األمري : ِْ

 حتقيق - ذيل إعالم الورى، البن طولون. ())ُُّخرم((ُويعرف بـ . م١٥٢٢/  ه٩٢٨سنة 
، تاريخ طرابلس السياسي ٢٤٠ ص- ١٩٦٤ طبعة دمشق - حممد أمحد دمهان

ًوبىن جامعا بقلعة طرابلس قبل واليته يف سنة ) ٢/٢٤٨ ج-  تدمري- .واحلضاري
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، ٢/٣٤٨ ج- .ستاريخ طرابل: انظر لوحة بناء اجلامع يف كتابنا. (م١٥١٨/  ه٩٢٤
 ١٥ ص- ٨ّانظر سجل احملكمة الشرعية رقم . (ومن أوقافه خان للعسكر) ٣٤٩
إبراهيم باشا ((ّ وقف محام األسكلة، الذي انتقل إىل ))حممد((والبنه (  ه١١٥٠لسنة 
  (. ه١١٢٨ّسجل احملكمة لسنة . ( فيما بعد))العظم

ًما يعين أنه كان ممسكا بدفرت نسبة إىل الدفرت، : ))الدفرتي((و. مل أجد له ترمجة) ٢٤٦(
ُاملالية، ويف طرابلس حي يعرف بالدفتار، أو الدفرت دار ّ.  

ُيف طرابلس حملتان تعرفان يف العصر العثماين بالعدميي، إحدامها) ٢٤٧( ّحملة عدميي : ّ
  ص-  تدمري–. ّحمالت طرابلس القدمية: انظر. (ّاملسلمني، وحملة عدميي النصارى

  ).١٢٣ -١٢١و ١٠٣
َأودة ) ٢٤٨(   .تركية مبعىن غرفة: أوضه= ُ
  .))املذبوره((: يف األصل) ٢٤٩(
ّاألتـرج ) ٢٥٠( ُ ُْ)Citrus medic :(ّنوع من األشجار اليت ال تنبت إال يف البالد احلارة ّ .

جزء (  ه٧٤٩تويف .(ُمسالك األبصار يف ممالك األمصار، البن فضل اهللا العمري(
 مكتبة مدبويل، القاهرة -بد احلميد صاحل محدانع. حتقيق د–خاص باحليوان والنبات 

ْالزفـري((وهو املعروف يف طرابلس والشام بـ) ٢١٥ ص - ١٩٩٦ ، من فصيلة الربتقال ))ُّّ
  .والليمون

  .))ممشى((: الصواب) ٢٥١(
  .))بالبالط((: الصواب) ٢٥٢(
  .))باجلذوع((: الصواب) ٢٥٣(
  .))تعلو((: الصواب) ٢٥٤(
  .مضافةُكتبت فوق السطر ) ٢٥٥(
/  ه٨٧٠ُمدرســة الرفــاعي أو املدرســة الرفاعيــة، بنيــت يف عــصر املماليــك قبــل ســنة ) ٢٥٦(

ُإذ كانـــت حتمـــل علـــى جـــدارها نـــص مرســـوم نقـــش باســـم الـــسلطان الظـــاهر . م١٤٦٥ ّ
ة عــدميي . م١٤٦٥/  ه٨٧٠ّ بتــاريخ مــستهل ربيــع اآلخــر ســنة ))خــشقدم(( ّــوهــي يف حمل



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٦٤  )١(اجلزء ) ٧٩( ا

 -Sobernheim Mortiz- Corpus Inscriptionum Arabicarum. (النـصارى
T.xxv. (٢٥)- Institut Francais de Caire ١٩٠٩- P.١٢٦ ,١٢٥).                  

ُ ونسبت املدرسة إىل ٣٢٤-٣٢١ ص- تدمري–.. تاريخ وآثار مساجد ومدارس طرابلس
ّالرفاعي ألنه كان يتوىل التدريس فيها، وهو شيخ الطريقة الرفاعية بطرابلس يف أيامه،  ّ
ّويف املدينة حي يعرف حىت اآلن بطلعة الرفاعية تؤدي إىل حي أيب مسراء، كان  ّّ ُ

ِيسكنها بنو الرفاعي فنسبت إليهم ُ.  
، ومنه ))السراي العتيقة((ّأحد أبواب طرابلس يف احلي املعروف اآلن بـ : باب األسكلة) ٢٥٧(

وبىن الوزير . ذا االسمُّامليناء، وهلذا مسي = كانت الطريق بني البساتني إىل األسكلة 
ّبوابة ((ُ قرب الباب، فأصبح يعرف بـ ))السراي(( وايل طرابلس ))حممد باشا األرناؤوط((

ّم، وحمالت طرابلس ١٧٣٩ / ه١١٥٢ لسنة ٨ّسجل احملكمة رقم : انظر. ))األمري حممد
  .١٢٠ ص - تدمري–.. القدمية

ًأن البيت املذكور كان قريبا من ّنرجح . يف حارة النصارى بطرابلس: ُبيت الرهبان) ٢٥٨( ّ
  .م١٨٧٣ و١٨٦٢ُ للروم األرثوذكس اليت بنيت بني سنيت ))مارجاورجيوس((كنيسة 

ّخبان العسكر يف حملة الدباغة. هو اخلان املعروف اآلن: خان البنادقة) ٢٥٩( ِنسب . ّ ُ
. بضائعهمًقدميا إىل التجار القادمني من البندقية بإيطاليا حيث كانوا بنـزلون فيه مع 

ّويتألف اخلان من ثالثة أقسام عمرانية، قسم من عهد الفرجنة الصليبيني، وقسم 
 ١٥٠٠ّمملوكي، وقسم عثماين، وهو أكرب خانات طرابلس، تشكل مساحته أكثر من 

ْوعرف أيضا خبان األسرى، وخان الغميضة. مرت مربع ّ ً ّوفيه كان يوزع احلرير الوارد إىل . ُ
الوثائق : ضمن حبث. م١٧٤٢ لسنة ١ دفرت رقم –ر شام شريف دفات: انظر. (املدينة

 -  دمشق-  مؤمتر بالد الشام الثاين- جناة غويونج–ّالعثمانية املتصلة بسورية ودمشق 
  (. ه١٢٥٥ سنة ٣٨ ص- ٣٧ّ، سجل احملكمة الشرعية بطرابلس، رقم ١/٩٧ج

ا مشطوبة))شرعي((أتت كلمة ) ٢٦٠(   . بعد واجب إال أ
  .ِلى ذكر هلا يف املصادرمل أقف ع) ٢٦١(
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ابن (( و))أيب الفداء((بناه الشيخ ناصر الدين العطار، حسب قول : جامع العطار) ٢٦٢(
/ ٤ ج-  ه١٣٢٥املختصر يف أخبار البشر، املطبعة احلسينية مبصر :  يف))الوردي
ابن أيبك ((ّ، ويسميه ٣٥٢/ ٢ ج ه١٢٨٥ مصر –، وتاريخ ابن الوردي ١٥٣

 حتقيق –ّالدر الفاخر يف سرية امللك الناصر :  يف))لدين العطاربدر ا((: الدواداري
 -.م١٩٦٠/  ه١٣٧٩ منشورات املعهد األملاين لآلثار بالقاهرة - هانس روبرت رومير

وتويف العطار سنة . م١٤/  ه٨، وكان بناؤه يف الربع األول من القرن ٣٩١ص
  ص- تدمري–. تاريخ وآثار مساجد ومدارس طرابلس: انظر. (م١٣٤٨/  ه٧٤٩
٢٠٦ - ١٩٠.(  

  .))ّمطلتني((: الصواب) ٢٦٣(
  .))فسحة((: الصواب) ٢٦٤(
  .))وممشى((: الصواب) ٢٦٥(
َّتسمى يف مصر. غرفة املؤونة: كالر) ٢٦٦(   .))كرار((: ُ
َمكان صغري غالبا ما يكون حتت درج السلم، توضع فيه املهمالت من : داكونة) ٢٦٧( َّ ُّ ّ َ َ ً

  .األشياء، أو احلطب
ّ محام عز الدين)٢٦٨( ّواحد من أشهر محامات طرابلس، بناه نائب السلطنة بطرابلس : ّ

ّيف حملة باب . م١٢٩٨ - ١٢٩٤/  ه٦٩٨ - ٦٩٤ بني ))ّعز الدين أيبك املوصلي((األمري 
ّكان القسم الغريب منه، حيث الباب، كنيسة التينية للفرنج يف فرتة احتالهلم . احلديد

الالتينية تعلو املدخل، وكذلك صورة للحمل الفصحي منقوشة لطرابلس، إذ التزال الكتابة 
َْويتألف احلمام من قطاعني معماريـني. على عتبة الباب الثاين مع كتابة التينية أخرى ّ ويف . ّ

تاريخ طرابلس . (، ويف اجلهة الغربية قصره))ّعز الدين((اجلهة اجلنوبية منه ضريح األمري 
  ).٣٠١، ٣٠٠/ ٢ ج- تدمري–. السياسي واحلضاري

ّويسميه العامة. ))دار الشفاء((: من أصل فارسي، تعين: البيمارستان) ٢٦٩( ّ :
ّ صاحب احلمام الذي تقدم، على ))ّعز الدين أيبك املوصلى((بناه األمري . ))املارستان(( ّ

ر  ّ يف الضفة الغربية مشايل جامع ))أبو علي((ّحافة  ّالربطاسي((ّ  ، يفصل بينهما ))ُ
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ً وأزيل متاما حنو سنة ١٩٥٥رته مياه النهر عندما فاض يف أواخر سنة غم. الطريق ُ
بدر الدين حممد بن احلاج أيب ((وكان األمري .  يف مشروع تقومي جمرى النهر١٩٦٠

ًم، قد جدد بناء البيمارستان عندما كان أمريا ١٣٤١/  ه٧٤٢ املتوىف سنة ))بكر احلليب ّ
ّا يذكر البيمارستان يف سجالت احملكمة ًبطرابلس، وجعل له أوقافا، وهلذا عندم ُ

َّالشرعية يسمى  بدر الدين (( و))عز الدين أيبك(( نسبة إىل ))ّالبيمارستان عزي وبدري((ُ
املختصر يف أخبار البشر : انظر. (اجلديد) ٦٤ و٣٠(وهو حيمل رقم العقار . ))احلليب

، ٢١ص ٥، وسجل احملكمة الشرعية بطرابلس، رقم ١٣٧/ ٤ج–أليب الفداء 
 -  تدمري–. ، وتاريخ طرابلس السياسي واحلضاري١٤٤ص -   ه١١٦٦ّوسجل سنة 

  ). وفيه مصادر أخرى٣٠٠- ٢٩٨/ ٢ج
  .ّتقدم التعريف باليكن) ٢٧٠(
ّحملة باب التبانة) ٢٧١( ُوعرفت . ًكانت آخر حدود طرابلس مشاال يف العصر العثماين: ّ

ََبالتبانة لوجود حمالت بيع التنب والعلف للدو ْ ّ ًاب، حيث كانت الدواب تأيت حمملة ّ ّ ّ ّ
ّبالثمار والفواكه والبقول واحلبوب واخلضراوات وغري ذلك من جبال الضنية وعكار، 
َومن سورية، وتفرغ أمحاهلا يف اخلانات املنتشرة خارج البوابة، مث تنقل إىل داخل  ُ ُّ

ُاملدينة، ونظرا لكثرة الدواب اليت تتجمع خارج البوابة فقد كثرت ّ ّ ّ ن،  ّ حمالت بيع التبً
ّفعرفت البوابة واحمللة بذلك ّ وبالقرب منها إىل الداخل . ّوالتزال البوابة قائمة حىت اآلن. ُ

 -  تدمري–. ّحمالت طرابلس القدمية: انظر. ())جامع حممود بيك السنجق((
  ).١١٨، ١١٧ص

  .ُكتبت بني السطور) ٢٧٢(
ر : ّحملة بني اجلسرين) ٢٧٣( ّ بني حملة السويقة جنوبا وحملة ))بو عليأ((تقع على جانيب  ًّ َ ُ

ًالتبانة مشاال َجسر السويقة الذي كان جبوار جامع الربطاسي، واآلخر: واجلسران مها. ّ ُ :
، ١١٤ ص-  تدمري–. ّحمالت طرابلس القدمية. (ّاجلسر العتيق املعروف بالدباغة

١١٥.(  



  
٦٧   عمر عبد السالم تدمري–أوقاف سعد الدين باشا العظم 

 للشيخ عبد ))ة الطرابلسيةالتحفة النابلسية يف الرحل((: ويف. هكذا يف األصل) ٢٧٤(
 منشورات املعهد األملاين لألحباث الشرقية يف –حتقيق هريربت بوسه –الغين النابلسي 

ّ، وهو يف سجالت احملكمة )بالفاء ())ّمحام القرافيش(( ٧٣ ص-١٩٧١بريوت 
، وقد أزيل يف وقت ))اء الدين قراقوشي((لصاحبه ) بالقاف(ّمحام قراقيش : بطرابلس
  .وفغري معر

ّهو اإلمام العالمة، الشيخ كمال الدين حممد ابن الناسخ : القاضي كمال الدين) ٢٧٥(
ّله عدة مؤلفات. األطرابلسي املالكي، قاضي املالكية بطرابلس تويف بطرابلس يف سنة . ّ

حتقيق جربائيل –ّالكواكب السائرة يف أعيان املئة العاشرة، للغزي (م ١٥٠٨/  ه٩١٤
القاضي كمال : ومن أحفاده) ٨١ و٨٠ص/ ١ ج-١٩٤٥ بريوت–سليمان جبور 

ّسجل احملكمة  ) ه١٠٤٣الدين ابن القاضي ناصر الدين ابن الناسخ، املتوىف سنة 
  ).١٣٥ و١٣١ص/ ١الشرعية، رقم 

  .مل أجد له ترمجة) ٢٧٦(
  .، وهو خطأ))بشنه((: يف األصل) ٢٧٧(
ُإسكايف، وهو الذي يصلح األحذ: مفردها: األساكفة) ٢٧٨( ّية، ويقع السوق بني محام ّ

  .ّ يف حملة باب احلديد))املدرسة القادرية(( و))ّعز الدين((
ّمتفرع من سوق النحاسني باجتاه اجلنوب إىل سوق الصباغني: ّزقاق الرمانة) ٢٧٩( كان . ّ

ويف وسط الزقاق ضريح الشيخ . م١٩٦٠ّعنده خان الرمانة وقد أزيل حوايل سنة 
. تاريخ طرابلس السياسي واحلضاري(م ١٧٤٤-  ه١١٥٧سنة  املتوىف ))حسن الربكة((
  ).٣٤ رقم ٣٠١ ص -  تدمري–

الشيخ : منها. السمني والثمني: أسرة معروفة يف طرابلس، يقال هلا: السمني) ٢٨٠(
ّخليل ابن الشيخ إبراهيم الثمني، خطيب جامع الربطاسي، له عدة مؤلفات تويف . ُ

 - لعبد اهللا حبيب نوفل–بلس وأدبائها تراجم علماء طرا(م ١٨٧٦/  ه١٢٩٣سنة 
واليزال اجلامع بتولية ) ٢٥٩، ٢٥٨ ص– ١٩٨٤منشورات مكتبة السائح، طرابلس 

  .بين الثمني حىت اآلن



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٦٨  )١(اجلزء ) ٧٩( ا

  .))ممشى((: الصواب) ٢٨١(
  .موقد: بالرتكية، معناها: أوجاق) ٢٨٢(
ّاملرجح لدي أنه هو خان املنـزل املعروف بقصر الربن: ِْبيت الربنس) ٢٨٣( س، وكان يف ّ

ّحملة السويقة، على ضفة النهر الشرقية َ َ ُ أزالته مديرية اآلثار اللبنانية عقب فيضان . ّ
 ووضعت حجارته داخل قلعة طرابلس إلعادة بنائه من جديد، ومل ١٩٥٥النهر سنة 

ّوتدل زخارف الواجهة والكتابة عليها أن املبىن من . يتحقق هذا املشروع حىت اآلن ّ
  .العصر الفاطمي

 بقضاء الكورة يف ))َْبـرسا(( نسبة إىل قرية ))الربساوي((ّولعل . مل أجد له ترمجة) ٢٨٤(
مصطفى ((ٍاجلنوب الشرقي من طرابلس، فيها بقايا قلعة بناها حاكم طرابلس 

 طبعة دارعون، لبنان -حلسن نعمة–موسوعة املدن والقرى اللبنانية . ())اغابوبر
  ).١٢٩ ص- ١٩٩٦

كانت بظاهر طرابلس، يف اجلهة الشمالية الغربية من خان العسكر، : ّحملة اليهود) ٢٨٥(
ّبني الدباغة وجبانة الغرباء ّ  لسنة ٦٨ رقم ))دفرت مالية لواء طرابلس((جاء يف إحصائية . ّ

ّأن اليهود كانوا يشكلون . م١٥١٩/  ه٩٢٥ تشكل )  أسرة١٥٤٣(من )  أسرة٩٠(ّ
/  ه٩٧٩ لسنة ٥١٣ رقم ))ء طرابلسدفرت إحصاء لوا((جمموع سكان املدينة، ويف 

ّوقد هجر اليهود حملتهم على دفعات ).  أسرة١٣٢(ارتفع عدد اليهود إىل . م١٥٧١
 إىل أن زالت مساكنهم ١٩٦٧ً وأخريا ١٩٥٦، مث يف سنة ١٩٤٨منذ نكبة فلسطني 

ر  ّحمالت : انظر. ())أبو علي((ًوقبورهم وكنيسهم متاما بعد تنفيذ مشروع تقومي جمرى 
  ).١٢٤ و١٢١ و١١٩، ١١٨ ص -  تدمري –. رابلـس القديـمةط

  .))ممشى((: الصواب) ٢٨٦(
  .وقد أتت بذاك اإلمالء املغلوط يف أكثر من مكان. ))مبمشى((: الصواب) ٢٨٧(
حممد ((، واخلتم باسم ))صح((: ما بني القوسني كتب على هامش املنت، ويف آخره) ٢٨٨(

  .))توفيق
  .))درانج بأربعة((: الصواب) ٢٨٩(



  
٦٩   عمر عبد السالم تدمري–أوقاف سعد الدين باشا العظم 

ذا اللقب. ّمل أتبني معناها) ٢٩٠( ا أسرة    .ويبدو أ
  .))حمفوص((: يف األصل) ٢٩١(
ا قلعة .  كلم٢٠يف قضاء زغرتا، إىل الشرق من طرابلس تبعد عنها حنو : قرية إيعال) ٢٩٢(

ا مسلمون. م١٨١٥ حوايل سنة ))مصطفى آغا بربر((بناها حاكم طرابلس  وفيها . سكا
  ).١١٣، ١١٢ ص–موسوعة املدن والقرى اللبنانية . (آغاقرب مصطفى 

  . بالطاء املهملة))الطنيه((: يف األصل) ٢٩٣(
  .مشطوبة يف األصل) شرعي(أتت كلمة ) ٢٩٤(
  .١٨١سورة البقرة، اآلية ) ٢٩٥(
  .، وهو غلط))إنشاء((: يف األصل) ٢٩٦(
  .))ّمدة((: الصواب) ٢٩٧(
  . وهو سهو))السيد((: يف األصل٢٩٨(
  .ُ، وهذه مل يذكر امسها يف الوقفية األوىل))يايله((: يف األصل) ٢٩٩(
  .))ًملحقا((: الصواب) ٣٠٠(
  .))واحنمت((: يف األصل) ٣٠١(
  .))وانتضبطت((: يف األصل) ٣٠٢(
ما شروطا((: الصواب) ٣٠٣(   .))ًوأحلق 
  .))وصارت((: الصواب) ٣٠٤(
  .))بل هي((: الصواب) ٣٠٥(
  .))تسجلال((: يف األصل) ٣٠٦(
  .فور: ّغب) ٣٠٧(
كبري الكرباء أو رئيس : آغا بالرتكية تعين الكبري أو الرئيس، وآغا آغاية: آغا آغاية) ٣٠٨(

  .الرؤساء
ّتوىل خطابة جامع العطار . هو حممد بن صاحل بن منصور األدمهي، الطرابلسي) ٣٠٩(

/  ه١١٧٢وتويف سنة .  ه١١٥٧واإلمامة مبدرسة القادرية سنة .  ه١١٢٧يف سنة 



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٧٠  )١(اجلزء ) ٧٩( ا

/ ٤ ج-  القسم الثالث-  تدمري–. موسوعة علماء املسلمني: انظ. (م١٧٥٨
  ).١١١٤ رقم ١٦٤، ١٦٣ص

ّهو مصطفى القامسي اهلامشي، تقرر يف وظيفة قراءة أطفال املسلمني األيتام ) ٣١٠(
ّواملساكني يف املكتب القريب من مدرسة احلجيجية سنة  ْ م ويف ١٧٥٢/  ه١١٦٦َ

 –. موسوعة علماء املسلمني. (توىل اخلطابة الثانية. م١٧٥٣/  ه١١٦٧أوائل سنة 
  ).١٤٧٢ رقم ١١٨، ٥/١١٧ ج– القسم الثالث - تدمري

  .إضافة على األصل يقتضيها السياق) ٣١١(
ّكان يتوىل وقف مدرسة األرزنية مبحلة الصباغة يف سنة ) ٣١٢( ويف . م١٧٤٦/  ه١١٥٩ّ

األرزنية، يؤكد ذلك لوحة منقوشة قام بتجديد بناء مدرسة . م١٧٤٩/  ه١١٦٣سنة 
ا ا، وتذكر أنه كان من جتار املدينة، وتعرف املدرسة اآلن بالد َّعلى أحد أعمد ُّ ُ .

  (. ه١١٥٩ سنة ١١٦ ص ١٠ّسجل احملكمة الشرعية، رقم (


