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  أوقاف سعد الدين باشا العظم
  يف طرابلس الشام ونواحيها

  عبد السالم تدمريعمر . د.أ
  )القسم األول(

  ْبنو العظم في طرابلس

ُتعاقب على والية طرابلس يف العصر العثماين عدة والة باشاوات من  ّ
/ هـ١١٣٦ وذلك يف سنة ))إمساعيل باشا ابن إبراهيم((ْبين العظم، كان أوهلم 

قائم ((أنه كان ، )١(ّاء يف سجالت احملكمة الشرعية بطرابلسوج. م١٧٢٣
  .)٢( أبيه))مقام

. م١٧٢٥/ هـ١١٣٨ يف آخر سنة ))سليمان باشا((ّمث توالها أخوه 
وجاء بعد سليمان . م١٧٢٧/ هـ١١٤٠ُوبقي فيها إىل أن عزل عنها يف سنة 

ومن . ))عيل باشاإمسا(( ابن أخيه ي مس))إبراهيم باشا((ً واليا على طرابلس ))باشا
ً أن أغلب املصادر اليت تؤرخ لتلك الفرتة، أو اليت وضعت جدوال بأمساء امللفت ّ

، )٣( بني الوالة))إبراهيم باشا((ُوالة طرابلس يف العصر العثماين مل تذكر اسم 
ّاللهم سوى  ُ . م١٧٢٧ّ، ويؤرخ لبدء واليته بسنة ))الدكتور عبد الكرمي رافق((ّ

ً حاكما على الالذقية اليت كانت ))ياسني بك((ّباشا عني ابنه ّويقول إن إبراهيم 
  .)٤(تتبع والية طرابلس
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ّومن سجالت احملكمة الشرعية بطرابلس نعرف أن املرسوم الصادر بعزل  ّ
قضى بإقامته يف قلعة طرابلس إلجراء . م١٧٣٠يف سنة )) إبراهيم باشا((

ّعد قيام ثورة شعبية ضده يف ّحماسبته عن كامل املتحصل من األموال األمريية، ب
وقد استغرقت احملاسبة بعد عزله . )٥( يف الالذقية))ياسني((ّطرابلس، وضد ابنه 

ّمثانية أشهر، من أواخر شهر ربيع الثاين حىت أواخر شهر ذي احلجة من سنة 
  .)م١٧٣١أوائل تشرين الثاين حىت أوائل متوز (. هـ١١٤٣

ّاحلمام املعروف اآلن باحلمام بطرابلس، )) إبراهيم باشا((ومن آثار  ّ
 إىل أخيه -ًخطأ–ّوينسب الكثري من الباحثني بناء هذا احلمام . )٦(اجلديد

ّ قائمة حىت اآلن بالقرب من احلمام ))إبراهيم باشا((والتزال دار . ))أسعد باشا((
  .املذكور

ّمث أعطيت حمافظة طرابلس ثانية لعمه  ة ـ من سن))سليمان باشا((ُ
ًخلفا لـ. م١٧٣١تشرين األول  ١٧/ هـ١١٤٤ َ عثمان باشا الدوريل ((: َ
ر البارد إىل بساتني : ))باشا سليمان((ومن أعمال . ))املرعيب ٍحفر ساقية من 

ّقرية املنية القريبة من طرابلس على الساحل الشمايل منها، وتبليط األزقة داخل  ّ ْ
ا باحلجارة السوداء، وغري ذ ُُأحياء طرابلس ورصف طرقا لك من األعمال اليت ْ

ّوردت يف سجالت احملكمة ِ ّوكذلك إنقاذ الدمشقيني الذين حتطم مركبهم . )٧(ِ
  .)٨(قرب طرابلس

مصطفى ((ْمث أصبح احملافظ عليها شخص آخر من غري آل العظم، هو 
ّ كما تفيدنا بذلك وثيقة مؤرخة يف سنة ))باشا ابن سليمان

ويظهر أنه . )١٠(م١٧٤٠/ هـ١١٥٣وأخرى يف سنة . )٩(م١٧٣٩/هـ١١٥٢
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يوسف بن ((إذ فيها جرى القبض على . م١٧٤٤/ هـ١١٥٧بقي إىل سنة 
  .)١١(ًوا فسادا أثناء واليتهث أجد األشقياء الذين عا))وهبة

*  *  *  

 - صاحب الوقفية اليت حنن بصددها - ))ْسعد الدين باشا العظم((ّأما 
إىل رتبة الوزارة يف سنة ، رفعه السلطان ))ابن إمساعيل باشا ابن إبراهيم((فهو 

على بسطه النظام ))أسعد باشا((ًمكافأة ألخيه من أبيه . م١٧٤٦/هـ١١٥٩
حممود األول ((ّواألمن يف دمشق بالفتك برؤساء اإلنكشارية، وجعله السلطان 

ًواليا ). م١٧٥٤-١٧٣٠/ هـ١١٦٨-١١٤٣ ())ابن السلطان مصطفى الثاين
َْ وعهد إليه بسردارية اجلردة.)١٢(م١٧٤٦/ هـ١١٥٩على طرابلس يف سنة 

)١٣( ،
ّ، وإمارة احلج، وقتال الدروز)١٤(الدورةيف ًليكون معينا ألخيه 

ُوعندما نقل . )١٥(
دخلت طرابلس مع صيدا حتت . م١٧٥٠/هـ١١٦٤إىل باشوية حلب يف سنة 

 سنة ))أسعد باشا ابن إمساعيل باشا ابن إبراهيم((والية أخيه 
 إىل طرابلس يف سنة ))د الدينسع((مث أعيد . م١٧٥٢/هـ١١٦٦
  .)١٦(م١٧٥٩/هـ١١٧٣ّواستمر فيها حىت سنة . م١٧٥٣/هـ١١٦٧

ّويف واليته، تفيدنا سجالت احملكمة أنه عزل رئيس احلراس يف املدينة  ّ ِ

لتهاونه مع اللصوص واألشقياء، وتعيني آخر مكانه يف شهر رجب سنة 
 خرج لقتال أحد .م١٧٥٠/ هـ١١٦٤ويف سنة . )١٧(م١٧٤٧ّمتوز / هـ١١٦٠

))عديل((ُاخلارجني على الدولة ويدعى 
. م١٧٥١/ هـ١١٦٥ويف أول سنة . )١٨(

ّوضع ثالثة أشخاص رهائن يف قلعة طرابلس ضمانا لتأدية ما يتوجب على  ً
ا / هـ١١٧٣ويف سنة . )١٩(آبائهم من أموال اجلمرك وباب صيدا ومال احتسا
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ُجرى التحقيق يف شكوى ضده رفعت إىل. م١٧٥٩  الباب العايل باسم أهايل ّ
ّوتضيف السجالت أنه يف سنة . )٢٠(طرابلس ِ أضيف إليه . م١٧٦١/ هـ١١٧٥ِ

ّسر عسكرية اجلردة
)٢١(.  

ّالبديري احلالق((ّغري أن  َّ يذكر أن ))حوادث دمشق اليومية(( صاحب ))َ
ََالدولة حني حتولت عن بين العظم وعزمت على تشتيتهم، نقلت  ْ سعد الدين ((ّ

َ إىل والية مرعش سنة ))باشا ْ ّمث إىل جدة سنة . )٢٢(م١٧٥٦/ هـ١١٧٠َ ُ
فنقل .  وضبط أمواله وممتلكاتههمث جاء األمر بعزل. )٢٣(م١٧٥٨/ هـ١١٧٢

ومات يف ديار بكر بالطاعون الذي . )٢٤(الثقات أنه خرج من عنده مال عظيم
ا يف سنة    .م١٧٦١/ هـ١١٧٥أصا

 من ابنته، من مشاهري ))ْ باشا العظمإمساعيل(( حفيد ))حممد باشا((وكان 
َآل العظم وكربائهم، الزم خاله  ُ ّ يف كل من حلب ))سعد الدين باشا((ْ

 مث برتبة ))أمري أمراء((وطرابلس، وبعد وفاة خاله أنعمت عليه الدولة برتبة 
ُوبعد عام نقل إىل حلب. م١٧٦٢/ هـ١١٧٦ّْالوزارة، وولته على صيدا سنة  ٍ، 

/ هـ١١٨٥، مث عاد إىل قونية، ومنها إىل دمشق سنة مث عاد إىل صيدا
ا واليا حىت تويف سنة . م١٧٧١ ُفأقام  ٍعدا فرتة قصرية . م١٧٨٣/ هـ١١٩٧ً

  .)٢٥(م١٧٧٢/ هـ١١٨٦من سنة 

ّسبيل ماء جبوار املصلى القائم :  بطرابلس))حممد باشا((ومن آثار 
  .)٢٦(لرملمبواجهة الباب الرئيس ملقربة املسلمني املعروفة بباب ا

*  *  *  
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ّوتفيدنا السجالت أن  ّ يوسف باشا ابن حممد باشا ابن مصطفى بن ((ِ
ًد األعلى آلل العظم كان واليا على طرابلس يف سنة  اجل))فارس بن إبراهيم ْ ّ

ًحيث وقع التزاما. م١٧٧٣/ هـ١١٨٧ ))آل موسى(( مع عرب )٢٧(ّ
ّ، وأن )٢٨(

 هو الذي قتل ))رمحون بك((ف بـ ُ ويعر))بن سعد الدين باشااعبد الرمحن بك ((
 ومجاعة من األشقياء، وقبض على ))ّمصطفى القصاب باشي((ّالشقي احلاج 

ّوأن . )٢٩(م١٧٧٢/ هـ١١٨٦ ومن معه يف سنة ))زبازبو((ّالشقي املعروف بـ 
 ))خليل باشا ابن عبد اهللا باشا ابن حممد باشا حفيد إمساعيل باشا من ابنته((

ّوأن عمه . )٣٠(م١٧٩٦/ هـ١٢١١ة ّكان يتوىل طرابلس سن يوسف باشا ابن ((ّ
ّ عني ))حممد باشا حفيد إمساعيل باشا ً واليا على طرابلس يف -ّللمرة الثانية–ُ

ّولكن أهلها رفضوا أن يسمحوا له بدخوهلا، بل . م١٨٠٠/ هـ١٢١٥سنة 
ّأخرجوه من مينائها وحاربوه بضعة أيام حىت اضطروه للرحيل إىل الالذقية

)٣١(.  

*  *  *  
ّيظهر لنا، مما تقدم، أن آل العظم كان هلم حضور قوي يف طرابلس  ْ ّ
ٍوواليتها، وأن حنو عشرة من أبناء هذه األسرة تعاقبوا على حكم طرابلس  ّ
ُخالل نيف وثالثة أرباع القرن، وهي مدة زمنية طويلة جديرة بأن تدرس يف  ّّ ّ

ّحبث خاص، وأن تتوجه أنظار الدارسني للتاريخ يف ا ّ جلامعات إليها، حيث مل ٍ
  .ُتدرس حىت اآلن كما ينبغي

ّويف ما يلي سلسلة نسب بين العظم كما استخلصناها من نص الوقفية  ْ
  .اليت سنعرض هلا، ومن مصادر ومراجع أخرى
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  ْإبراهيم العظم

      حممد       موسى بيكإمساعيل باشا   سليمان باشا           فارس
                                               

  
  زليخة    نسل خان    أسعد باشا    سعد الدين باشا        مصطفى باشا               إبراهيم باشا

  زوجة مصطفى    (
  ياسني)                                                                                بك بن فارس

  )حاكم الالذقية( )٣٣(  عبد الرمحن بك فاطمة حفصة   عابدة نائلة  ناصيف باشا)  راهيم    بن إب
  )٣٢()رمحون    (  )نصوح                  (
        حممد باشا

                                          سليم بيك
  )٣٦(    يوسف باشا)٣٥(     عبد اهللا باشا)٣٤(علي بيك

                               
  

  )٣٨(                 خليل باشا)٣٧(أمحد بيك

  

*  *  *  

ُ اليت هي موضوع دراسـتنا هـي، فقـد كتبـت ))سعد الدين باشا((ّأما وقفية 
ّيف دفـــرت خـــاص حمفـــوظ بـــني ســـجالت احملكمـــة الـــشرعية بطـــرابلس، يتـــألف مـــن  ّ ِ ِ ّ

الــــصفحة وحتتــــوي .  ســــم١٧ × ٤٢مــــن القطــــع الكبــــري، قيــــاس )  صــــفحة٣٢(
ُ ســـطرا، خبـــط هـــو مـــزيج بـــني الرقعـــة والنـــسخ، والعنـــوان٤١ و٣٥الواحـــدة بـــني 

ٍ ً :
ْـقضية وقفية سـعد الـدين باشـا العظم(( ّ  مـن شـهر مجـادى ١٠ّ، وهـي مؤرخـة يف ))ّ
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ٍوذيــــل آخرهــــا بأمســــاء مخــــسة وثالثــــني . م١٧٥٤آذار ٥/ هـــــ١١٦٧األوىل ســــنة 
ُ ُّ

واحيهـــــــــا، وجبلـــــــــة ًشـــــــــاهدا، وتـــــــــشتمل علـــــــــى أوقـــــــــاف يف مدينـــــــــة طـــــــــرابلس ون
، وحلـــــــــب )٤١(، ودمـــــــــشق وغوطتهـــــــــا)٤٠(، والالذقيـــــــــة ونواحيهـــــــــا)٣٩(اـونواحيهـــــــــ
  .)٤٢(ونواحيها

ا إىل مكتبة األسد بدمشق،  ُويف املكتبة الظاهرية اليت نقلت خمطوطا
، القياس ) صفحة٥٥(من )  عام٤٤٣٥(ّنسخة خطية من هذه الوقفية، برقم 

ُ كتبت خبط ً) سطرا٢٥ (وحتتوي الصفحة الواحدة على. سم١٤.٥×٢١
من : ُا ملحقان للوقفية األساسية، امللحق األول. النسخ الواضح اجلميل

/ هـ١١٦٧ من شهر ذي القعدة سنة ١٤َّ مؤرخ يف ٤٤ حىت ٤٠صفحة 
َّ، مؤرخ يف ٥٥ حىت صفحة ٤٥من صفحة : وامللحق الثاين. م١٧٥٤أيلول ٩
  .م١٧٥٦ نيسان ٧/ هـ١١٦٩ من شهر رجب سنة ٧

، بتصوير نسخة الظاهرية، ))ّليلى صباغ((ّفضلت األستاذة الدكتورة وقد ت
ا أمت من النسخة  ا أساسا، لكو ّوقدمتها يل مشكورة، فاعتمد ً ُ ً َْ  ))الطرابلسية((َّ

ًوأقل أغالطا وأخطاء منها، مع االستعانة بالنسخة  ً   . للمقابلة))الطرابلسية((ّ

س ونواحيها فقط، مع ّوسيقتصر إثباتنا للنص اخلاص بأوقاف طرابل
  .ّختام الوقفية على ذرية الواقف، وأمساء الشهود

:  بطرابلس ونواحيها بني))سعد الدين باشا((ّوقد تنوعت أوقاف 
ٍبساتني، وحقول شجرية، وجنينات، وأراض سليخ، وأراضي نصب، وكروم  َُ
ا أصول زيتون، وبيوت، ودور سكنية، وحوانيت، وطاحونة،  ُزيتون، وأراض  ٍ

  .ْام، وقبوّومح
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ُوإذا كانت هذه الوقفية تقدم لنا منوذجا عن وقفيات والة طرابلس من  ّ ْ ً ّ
ا تقدم لنا  م الطائلة، فإ ّآل العظم وثروا  معلومات -ٍمن ناحية أخرى -ْ

تمع املديين، واألراضي الزراعية، وأنواع املزروعات،  ّتارخيية هامة ال تقدر عن ا ُ ّ
ّألسر الطرابلسية، واحملالت داخل املدينة وأصحاب األمالك، وأمساء ا َ ُ

ّوضواحيها، واألماكن واملعامل القدمية وغريها، إذ هي توثق معلوماتنا عن أمساء 
ا،  ومواقع أبراج طرابلس ّاحلربية، وجوامعها، ومدارسها، وطواحينها، ومحاما

ّومسلخها، وقلعتها، وبركة السمك بالبداوي، واملسرج، واملقابر، كما  َ ْ ّتقدم َ
  .ًوصفا للبيت الطرابلسي يف العصر العثماين

ّوسنثبت نص الوقفية كما هو بأغالطه وأخطائه، ونصوب ونصحح  ّّ َّ ُ
 بأمساء األعالم، واألماكن، -قدر اإلمكان -ذلك يف احلواشي، مع التعريف 

  .واملواقع الواردة يف النص

ّوعسى أن يكمل غرينا نشر بقية هذه الوقفية، فيكون أدرى م ّنا بتاريخ ُ
  .جبلة، والالذقية، ودمشق، وحلب، والتعريف مبواقعها

  .واهللا من وراء القصد

  
  
  
  

  :ّحواشي المقدمة



  
٦٧١   عمر عبد السالم تدمري–أوقاف سعد الدين باشا العظم 

ّحتتفظ احملكمة الشرعية بطرابلس مبئة وسجلني، يعود تاريخ السجل األول منها إىل ) ١(
ِ ِ ِ ٍَّ

ُوأصدر معهد العلوم االجتماعية يف اجلامعة اللبناني. م١٦٦٦/ هـ١٠٧٧سنة  ة، َ
ّ السجل األول، وفيه دراسة وافية عن السجالت، من إعداد١٩٨٢بطرابلس  ِ ِ ِ

ّ
. د: ِ

  .فريدريك معتوق. خالد زيادة، ود. عمر عبد السالم تدمري، باالشرتاك مع د

 -٢٣/ هـ١١٣٦سنة  (١٧٣ص / ٤سجل احملكمة الشرعية بطرابلس، رقم ) ٢(
  ).م١٧٢٤

ا إىل هذه األيام تاريخ طرابل: ُيراجع على سبيل املثال) ٣( س الشام من أقدم أزما
 طبعة دار - ّ حتقيق مىن حداد يكن ومارون عيسى اخلوري- حلكمت شريف–

 ،٢٤٧ و٢٤٦ص  - . م١٩٨٧/ هـ١٤٠٧حكمت شريف ودار اإلميان، طرابلس 
ّوكشف اللثام عن حميا احلكومة واألحكام يف إقليمي مصر وبر الشام ّ  لنوفل نعمة اهللا - ُ

ُّ طبعة جروس برس، طرابلس - ّجان خنول. شال أيب فاضل، ودحتقيق مي–نوفل 
، ومصطفى آغا بربر حاكم طرابلس والالذقية، لألب ٣٩٨ -٣٨٨ص - ١٩٩٠

  .٣٢- ٢٥ ص - ١٩٨٥ّ طبعة جروس برس، طرابلس - ّأغناطيوس طنوس اخلوري

 طبعة ثانية - مكتبة أطلس، دمشق–العرب والعثمانيون، للدكتور عبد الكرمي رافق ) ٤(
  .٢٣٩ ص - ١٩٩٣

  .٢٤٠ ص - املرجع نفسه ) ٥(

، من معامل )هـ١١٤٣سنة  (١٠ص/ ٦ احملكمة الشرعية بطرابلس، رقم ّسجل) ٦(
ّ جملة - عمر عبد السالم تدمري–ّطرابلس األثرية محام إبراهيم باشا العظم اجلديد 

  . وما بعدها٢٢ص -  ٢٠ م، العدد رق١٩٩٤أجنحة األرز، بريوت 

سنة  (١٨ص/ ٧ورقم ) هـ١١٤٤سنة  (١٠٨ص/ ٦ة، رقم ّسجل احملكمة الشرعي) ٧(
  ).هـ١١٥٠

  .٢٣٨ص  - العرب والعثمانيون ) ٨(



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٦٧٢  )٤(اجلزء ) ٧٧( ا

  ).هـ١١٥٢سنة  (٢٠٥ص / ٧ّسجل احملكمة، رقم ) ٩(

  ).هـ١١٥٣سنة  (٢٧٠ص / ٧ّسجل احملكمة، رقم ) ١٠(

  ).هـ١١٥٧سنة  (١٣٠ص / ٨ّسجل احملكمة، رقم ) ١١(

  .٢٦٤ ص - العرب والعثمانيون ) ١٢(

ّأما . من الفارسية، وقد دخلت الرتكية وأصبحت تشري إىل القائد العام: سردار) ١٣(
م من احلجازف: ))ْاجلردة(( ّاسم يعطى للقافلة اليت ترافق احلجاج يف طرائق عود َ ُ وكان . ٌ

ّيعد قافلة اجلردة ويقودها إىل احلجاز أحد باشوات حلب أو طرابلس أو صيدا وقد . ُ
ا يف ليستعنيية ميناء الالذقية بباشوية طرابلس أحلقت الدولة العثمان  الباشا بإيرادا

 يف كتاب حوادث -  ّأمحد عزت عبد الكرمي. انظر تعليق د. إعداد اجلردة اليت يقودها
مطبوعات اجلمعية املصرية للدراسات –ّدمشق اليومية، للشيخ أمحد البديري احلالق 

  . باحلاشية١١ ص - ١٩٥٩ القاهرة - التارخيية

ُاصطالح متداول يف العهد العثماين، يقصد به الزيارة التفتيشية اليت كان : الدورة) ١٤(
ا الوايل قبل موسم احلج بنحو ثالثة  . شهر يف جهات نابلس وعجلونأيقوم 

  ).١ باحلاشية رقم٢٦ ص -  حوادث دمشق اليومية(

  .ّ املقدمة٣٥ ص ..حوادث دمشق) ١٥(

  ).هـ١١٦٤سنة  (٧٥ص / ١٢ رقم - ٠٠ّسجل احملكمة) ١٦(

  ).هـ١١٦٠سنة  (١٢٠ص / ٩ رقم - ٠٠ّسجل احملكمة) ١٧(

  ).هـ١١٦٤سنة  (٧٥ص / ١٢ رقم - ٠٠ّسجل احملكمة) ١٨(

  ).هـ١١٦٥سنة  (٢٧٩ص / ١٢ رقم - ٠٠ّسجل احملكمة) ١٩(

  ).هـ١١٧٣سنة  (٢٨٩ص / ١٢ رقم - ٠٠ّسجل احملكمة) ٢٠(

  ).هـ١١٧٣سنة  (٢٩٥ص / ١٢ رقم - ٠٠ّسجل احملكمة) ٢١(



  
٦٧٣   عمر عبد السالم تدمري–أوقاف سعد الدين باشا العظم 

  .١٩٩ ص -٠٠حوادث دمشق ) ٢٢(

  .٢٢١ ص -٠٠حوادث دمشق ) ٢٣(

  .٢٣٥ ص -٠٠حوادث دمشق ) ٢٤(

 للمرادي أيب الفضل حممد بن خليل بن ،ُسلك الدرر يف أعيان القرن الثاين عشر) ٢٥(
 الطبعة الثالثة -  منشورات دار ابن حزم، ودار البشائر اإلسالمية، بريوت - علي 
  .١٠٢ -  ٩٧ص / ٤ ج -  م١٩٨٨/ هـ١٤٠٨

  :ُنقش على واجهة السبيل ما يلي) ٢٦(

  أنشأ هذا السبيل

  الوزير الوقور احملرتم

  حممد باشا املفخم وايل

  .١١٧٥ًالشام حاال يف سنة طرابلس 

عمر .  د- )عصر دولة املماليك(تاريخ طرابلس السياسي واحلضاري عرب العصور : انظر
 -١٩٨١دراسات والنشر، بريوت طبعة املؤسسة العربية لل -عبد السالم تدمري 

  .٣٨١ص / ٢ج

ّنظام أقره السلطان حممد الفاتح يتعهد امللتزم مبوجبه جبباية الضرائب : لتزامالا) ٢٧( ّ
ّنواحي لقاء مبلغ متـفق عليه يقدمه الوايل، ويكون االاملفروضة يف ناحية من  َ َ ّلتزام ملدة الٍ

ّدهم لسنوات عدةّسنة واحدة، وكان بإمكان امللتزمني أن جيددوا عقو : يراجع كتاب. (ٍ
 لعبد العزيز حممد عوض، تقدمي - م١٩١٤ - ١٨٦٤اإلدارة العثمانية يف والية سورية 

  .)١٩٦ -١٩٣ ص - ١٩٦٩ طبعة دار املعارف مبصر - أمحد عزت عبد الكرمي. د

 ١١٨١يت ـّل سنـذكر سجـ، وي٢٧٨ص . هـ١١٨٨ّسجل احملكمة لسنة ) ٢٨(
  .ّموسى هم من نواحي عكار مشايل طرابلسّ أن عرب آل ٣٧ ص- هـ١١٨٢و



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٦٧٤  )٤(اجلزء ) ٧٧( ا

  .٣١٨ ص - هـ١١٨٦ّسجل احملكمة لسنة ) ٢٩(

 طبعة السالم –ّ تعليق نعوم مغبغب –)  أجزاء٣(تاريخ األمري حيدر الشهايب ) ٣٠(
  .٨٨٠ص / ٢ ج-١٩٠٠مبصر 

  .٨٩٨ص / ٢ج–املصدر نفسه ) ٣١(

ْ املقدمة، األسرة العظمية٣٩ ص - حوادث دمشق اليومية) ٣٢(  - ، لعبد القادر العظمّ
  .٥٤ ص- ١٩٦٠مطبعة اإلنشاء بدمشق 

  .٥٤ ص - ) عام٤٤٣٥( نسخة الظاهرية، رقم - وقفية سعد الدين باشا) ٣٣(
ّ املقدمة، األسرة ٣٣ ص -حوادث دمشق اليومية) ٣٨(و) ٣٧(و) ٣٦(و) ٣٥(و) ٣٤(

  .٥٤- ٥١ ص - ْالعظمية
 من نسخة ٢٢ يف آخر السطر ١٠ًتأيت أوقاف جبلة ونواحيها ابتداء من الصفحة ) ٣٩(

  .١٠ سطر ١٢الظاهرية، حىت الصفحة 
، حىت ١٢تبدأ أوقاف الالذقية ونواحيها من السطر احلادي عشر، من الصفحة ) ٤٠(

ا١٤السطر اخلامس من الصفحة    . من النسخة ذا

، حىت السطر ١٤تبدأ أوقاف دمشق وغوطتها من السطر السادس من الصفحة ) ٤١(
  .٣٥ من الصفحة ١٤

 وتنتهي بنهاية الوقفية يف ١٥ سطر ٣٥تبدأ أوقاف حلب ونواحيها من الصفحة ) ٤٢(
  .٣٩الصفحة 

ْقضية وقفية سعد الدين باشا العظم ّ ّ
)١(  



  
٦٧٥   عمر عبد السالم تدمري–أوقاف سعد الدين باشا العظم 

َ، نسألك التفضل بالقبول، ما يف )٢(بامسك  يا خري مسؤل((/ ١ص/ ّ
ّطي هذا املنشور، من الوقف الصحيح املسطور ّصدر لدي، ووضح بني . َ َ َ َ

ّ وحكمت بصحته، ولزومه، يف خصوصه وعمومهّيدي، ًعاملا باخلالف، الواقع . ُ
  .ّبني األئمة األسالف يف األوقاف

ّقاله الفقري إليه سبحانه، اآلمل منه منة وغفران
السيد عمر ابن ، )٣(

ُ مبدينة طرابلس الشام احملمية، عفي عنه )٤(السيد حسن اخلزرجي، املوىل اخلالفة ّ
))ّمبنه

)٥(.  
  حقق أمليموالي 

  واختم خبري عملي

  )٦(عمر االحرحي
١١٢٨  

  

  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  )٧(وبه ثقتي وعليه أتوكل

ّاحلمد هللا الذي منح جزيل عطاياه ملن تقرب باملربات لرفيع جنابه، ورفع  ّ
ّدرجات املعايل للواقف على أعتابه، ووفق أهل السعادة لفعل اخلريات 

َْمم العلية لنـيلليمنحهم جزيل ثوابه، فرفعوا اهل ّ َ
 الثواب بتعاطي أسبابه، إىل )٨(

ُأن جعلوا احلطام الفاين خريا باقيا، ونورا يستضاء به ً ًً.  



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٦٧٦  )٤(اجلزء ) ٧٧( ا

َوأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له، شهادة تبلغنا الفوز يف يوم  ّ ً ّ
  .اجلزا، وتقينا أليم عذابه

ّوأشهد أن سيدنا حممدا عبده ورسوله وصفوة أحبابه، صلى ً ّ  اهللا ّ
ّ عليه وسلم وعلى آله وعرتته وأزواجه وذريته وأهل بيته وبقية )٩()تعاىل( ُّّ ّ

ُأصحابه، صالة وسالما دائمني متالزمني بدوام ترادف فيوض جنابه ْ َ ً ً.  

  وبعد،

ّفهذا كتاب شرعي دلت على الصدق أدلته، وأقمرت على الصحو  ّ ّ
ُْأهلته، وهو منيب َُّ ِ

ّ عن ذكر ما هو، أن الدست)١٠( ّور املكرم، والوزير احملرتم، كرويب ِ َّ
َالشيم، عايل اهلمم، صاحب الدولة واإلقبال، والسعادة واإلجالل، احلاج سعد  َ

ِ َ ِ

ًالدين باشا حمافظ طرابلس الشام حاال ابن املرحوم املغفور له احلاج إمساعيل 
باشا الوزير الوقور، واحملتشم الدستور، أمري احلاج الشريف، وحمافظ دمشق 

ّشام سابقا، طيب اهللا ثراال .  آبائه وأجداده الفخام، إىل يوم احلشر والقيام)١١(ً
ٍملا علم أن الدنيا قنطرة الفائزين، ورباط املسافرين، ال وطن إقامة  وبقاء، ّ

ْ واستبقاء، أراد وأحب أن يتزود من دنياه لعقباه، ويعمل يف )١٢(ُّومسكن توطن ُ ّ ّ
ُأواله ألخراه م، والداخلني ْ، وينتظم يف سل)١٣(ُ ّك املستظلني يف ظالل صدقا

م، وقف، وحبس، وأبد، وخلد، وأكد، وأطد، بنية ّدار املقامة مبثوبا ّ ّّ ّ ََ َ َ َ
)١٤( 

ِاخللوص عن الريا، وطوية يتألأل منها النور والضيا، ما هو له وملكه وحتت  ّ
ٌطلق تصرفه، ومنتقل ُّ وك ّ إليه بالشراء الشرعي مبوجب حجج شرعية، وصك)١٥(ْ

فوية، حبيث ميلك وقفه وأنواع ط بإمضاء حكام الشريعة املص)١٦(ُممضاة
ّالتصرفات الشرعية فيه إىل حني صدور هذا الوقف، وذلك

)١٧(:  



  
٦٧٧   عمر عبد السالم تدمري–أوقاف سعد الدين باشا العظم 

 ظاهر )١٨( مجيع البستان الشجري الكاين يف السقي الغريب/٢ص/
ْطرابلس الشام احملمية، ويعرف ببستان العريف، املوظف عليه بطريق احلكر  ّ ُ ّ

َي جلهة وقف جامعيالشرع ّ
، يف كل سنة قرش )٢١(، والتوبة)٢٠(الكبري: )١٩(

ّأسدي
ًاحملدود قبلة بستان وقف بين اخليمي، وشرقا الطريق اآلخذ إىل . )٢٢( ِ

ْاملرج، ومشاال البستان اآليت ذكره الداخل يف الوقف املزبور، وغربا حقلة وقف  ً ِ ً ْ
َُحق الشرب من ماء القليطّأهل اخلري على مؤذين جامع الكبري، مبا له من  ُ ّ

)٢٣( 
ُبعدان قدره ربع ماء القليط، من ظهر يوم األحد إىل عصره يف كل أسبوع ُ ٍ ّ َ.  

ّومجيع البستان الشجري النصب املستجد يف أرض وقف جامعي الكبري 
ِ، املوظف عليه بطريق احلكر )٢٤(ن يف القرب من مرج األسكلةئوالتوبة، الكا ّ

َني املومىَالشرعي جلهة وقف اجلامع ْ
ّحيده .  إليهما، يف كل سنة ثالثة قروش)٢٥(
َقبلة بستان العريف السابق بالذكر ، ومتامه بستان وقف أهل اخلري املذكور، )٢٦(ِ

ُ، وبستان ورثة املرحوم حممد أفندي اليكن)٢٧(وبستان ابن جنا َ
ًوشرقا ، )٢٨(

ًسكلة، وغربا الطريق ًالطريق العام، ومشاال ساقية املاء الفاصلة بينه وبني مرج األ
َُمبا له من حق الشرب من ماء القليط، من ظهر يوم األربعاء إىل عصره، . العام ّ

  . كل أسبوعيفثنني إىل عصره الُومن ظهر يوم ا

ْومجيع البستان الشجري املفرز من كامل بستان الصريفية يف السقي  َّْ َ ُ
ًالغريب، احملدود قبلة البستان اآليت ذكره، وشرقا الط ريق اآلخذ إىل األسكلة، ِ

ًومشاال الطريق أيضا الفاصل بينه وبني بستان بين األقسماوي، وغربا بستان  ً ً
ّفخر املخدرات الست طاهرة بنت املرحوم أمحد أفندي الظين ّ ّ)٢٩(.  



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٦٧٨  )٤(اجلزء ) ٧٧( ا

ًنة يف السقي املرقوم املفرزة أيضا من ئومجيع احلقلة الشجرية الكا ََ ْ ُْ َّ
ْ اخلراج جلهة وقف كالب األسكلة يف كل سنة َّالصريفية، املوظف عليها بطريق

ًقرشان ونصف قرش، احملدودة قبلة بستان وقف السنجق ً، وشرقا ومشاال )٣٠(ِ ً
ّوغربا بستان الست . قسيمه الداخل يف هذا الوقف اهرة املذكورة، مبا للحقلة طً

ًاملرقومة من حق الشرب، وقدره سهم من مثانية عشر سهما ّ
ّ من عدان ماء )٣١(

  . يف كل أسبوع من نصف ليلة األربعاء إىل ظهر يومها)٣٢(َّيط املعدنَلُالق

ْومجيع احلقلة الشجرية املفرزة أيضا من الصريفية الكاينة يف السقي  ًْ ََ ُ
ًاملرقوم، احملدود قبلة بستان وقف السنجق، وشرقا الطريق اآلخذ إىل األسكلة،  ً ِ

ًومشاال قسيمه الداخل يف الوقف املزبور، وغربا ة، موقّ بستان الست طاهرة املرً
َّاملوظف عليها بطريق اخلراج جلهة األسكلة يف كل سنة قرشان ونصف، مبا هلا 

  . من طريقه املعتاد/٣ص/من حق الشرب 

ْن يف السقي الوسطاين ظاهر طرابلس ئومجيع البستان الشجري الكا
ْالشام، بالقرب من برج بارسباي ْ

ْ الشهري ببستان النصب، املو)٣٣( َّظف عليه َ

ًحيده قبلة .  يف كل سنة ثالثة قروش)٣٤(ِبطريق احلكر جلهة وقف بركة السمك ِ ّ
. )٣٥(ًبستان وقف احلاج عبد القادر الزيادي، وشرقا مقربة سكان الربج املزبور

ً البحر امللح، وغربا الطريق )٣٦()ًالطريق، ومشاال الطريق العام، ومتامه(ومتامه 
فاصل بينه وبني بستان القمري، مبا له من حق الشرب اآلخذ إىل البحر امللح ال

  .من طريقه املعتاد

نة يف أرض مرج األسكلة، جتاه برج ئومجيع احلقلة الشجرية الكا
ُّاجللبان ُ

ً احملدودة قبلة املرج، ومتامه بستان ورثة الوزير املرحوم احلاج سليمان )٣٧( ِ
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ً، وشرقا الطريق مع حافة البحر، ومشاال ا)٣٨(باشا ًلطريق اآلخذ إىل الربج، وغربا ً
ّالطريق اآلخذ إىل املدينة، مبا يتبعها من البيت الكائن فيها، املوظف عليها 

 يف كل سنة قرشان، مع ما يتبعها )٣٩(ِبطريق احلكر الشرعي جلهة قلعة طرابلس
ّ املوظف عليها بطريق )٤٠(من قطعة األرض امللحقة فيها، املغروسة باألشجار

ي جلهة الوقف املرقوم، يف كل سنة قرش واحد، وجلهة تعزيل ماء ِاحلكر الشرع
ا، من فجر يوم الثالثاء  ُساقية سليمان باشا، يف كل سنة قرشان، ومنها شر ْ

  . يف كل أسبوع)٤١(ُإىل ظهره

ُومجيع البستان الشجري الكاين يف السقي املرقوم، ويعرف بالزيتونة، 
ة وقف بركة السمك يف كل سنة مخس كر الشرعي جلهحلَّاملوظف عليه بطريق ا

ًحيده قبلة بستان ورثة صادق أفندي املولوي.  قروشية)٤٢(شواهي ِ ً، وشرقا )٤٣(ّ
ًالطريق الفاصل بينه وبني بستان التبلبلي، ومشاال البستان اآليت ذكره، وغربا  ً

  .بستان عاليا

ًومجيع البستان الشجري الكاين يف السقي املرقوم، احملدود قبلة بست ان ِ
ًعاليا، وشرقا الطريق، ومشاال البستان السابق بالذكر، وغربا بستان وقف السيد  ًِ ً

ّعلي أفندي الدبوسي
ِ، املوظف عليه بطريق احلكر الشرعي جلهة وقف بركة )٤٤( َّ

 من حق الشرب من )٤٥(السمك يف كل سنة ثالثة أرباع القرش، مبا للبساتني
  .طريقه املعتاد

 بطريق اَّلكاينة يف السقي املذكور، املوظف عليهومجيع احلقلة الشجرية ا
َّكر الشرعي جلهة الوقف املذكور، يف كل سنة قرش ومخس مصريات، احل

ًاحملدودة قبلة بستان ً وقف السيد علي أفندي، وشرقا الطريق السالك، )٤٦(ِ
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ًومشاال البستان اآليت ذكره الداخل يف الوقف املذكور، وغربا حقلة بين الكوسا  ِ ً
  .هرية بعاليا، مبا هلا من حق الشرب من طريقه املعتادالش

ومجيع البستان الشجري الكاين يف السقي املذكور املعروف ببستان 
ًالبحر، احملدود قبلة البستان الداخل يف الوقف املذكور، وشرقا ومشاال الطريق  ً ً ِ

ور ً ومتامه البحر امللح، وغربا البستان الداخل يف الوقف املذك/٤ص/السالك 
، يف وقف بركة السمكَّاملوظف عليه بطريق احلكر الشرعي جلهة  ِاآليت ذكره،

  .كل سنة قرش ومخس عشرة مصرية، مبا له من حق الشرب من طريقه املعتاد

ومجيع البستان الشجري الكاين يف السقي املذكور، الشهري ببستان 
سنة قرشان  بطريق احلكر الشرعي يف كل )٤٧()عليه(َّاحلاج رمضان، املوظف 

ًجلهة الوقف املذكور، احملدود قبلة بستان ورثة حممد جقر ً، وشرقا البستان )٤٨(ِ
ًاجلاري يف الوقف املذكور، السالف الذكر، ومشاال بستان وقف علي أفندي، 

  .ًوغربا بستان بين عاليا، مبا له من حق الشرب من طريقه املعتاد

ور املعروف ببستان ومجيع البستان الشجري الكاين يف السقي املذك
َّاحلرات، ، املوظف عليه بطريق احلكر الشرعي جلهة وقف بين عبد القادر 

ً، يف كل سنة قرش وربع، احملدود قبلة وقف الطواشي)٤٩(امليناوي ً وشرقا )٥٠(ِ
ّ املاء، ومشاال بستان التقيشة وقف مدرسة احلجيجيةةساقي ْ َ ُ ستان بً، وغربا )٥١(ً

  . له من حق الشرب من طريقه املعتادمبا. ًوقف الطواشية أيضا

ََومجيع احلقلة الشجرية املفرزة من بستان اجلاموس
 الكاين يف السقي )٥٢(

َّالشرقي، املوظف عليها بطريق احلكر الشرعي جلهة وقف األسكلة يف كل سنة 

ًاحملدودة قبلة قسيمتها اجلارية يف . ستة قروش وثالثة أرباع القرش ومثان مصاري ِ
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ًذكور اآليت ذكرها، وشرقا الطريق الفاصل بينه وبني بستان الصفدية، الوقف امل ِ

ًومشاال بستان وقف بين كيوان الذهب، وغربا بستان وقف جامع  ً
ُْالبـرطاسية

  .)٥٤(ّ، ومتامه حقلة وقف جامع التفاحي)٥٣(

ًومجيع احلقلة الشجرية املفرزة أيضا من كامل بستان اجلاموس املزبور،  ََ
 بطريق احلكر الشرعي جلهة وقف األسكلة يف كل سنة ثالثة َّاملوظف عليها
ًحيدها قبلة الطريق الفاصل بينها وبني بستان املالكية، وشرقا . قروش ونصف ً ِ ّ

ِالطريق الفاصل بينها وبني بستان الصفدية، ومشاال قسيمتها السالف ذكرها،  ً
  .ًوغربا بستان وقف جامع التفاحي

ًيف السقي املذكور، الشهري سابقا ومجيع البستان الشجري الكاين 
ّببستان السياقة، واآلن بالناعورة وبعل العمادي، احملدود قبلة جبانة  ً ِ

 ً، ومشاال)٥٦(ً، وشرقا الطريق اآلخذ إىل بساتني املالكية وغريها)٥٥(نيـاملسلم
ْ، وغربا سكر املاء الفاصل بينه )٥٧(ِالنصب املستجد اآليت ذكره املالصق هلا ِ ً

ُتان سندمر امللكوبني بس ْ َ
َّ، املوظف على البستان املذكور بطريق احلكر )٥٨(

، يف كل سنة ثالثة قروش وربع، مبا له من )٥٩(الشرعي جلهة وقف درويش بشه
ّحق الشرب من الناعورة القدمية، ومن حق الشرب أيضا من ماء عدان بستان  ً

: أسبوع يومانَّ، املعدن يف كل )٦٠(ْ ملك احلاج علي العمادي/٥ص/ُسندمر 
ّ من كل يوم أربع ساعات هلذا البستان أي وقت شاء )٦١(األحد واألربعا

  .الساقي

ًومجيع النصب املستجد املالصق له، احملدود قبلة أرض سليخ وقف  ِ ّ
ًوشرقا الطريق، ومشاال سكر ماء سندمر، وغربا البستان السابق ، )٦٢(ُالقرطامة ًْ ِ ً
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َّذكره، املوظف على  جلهة وقف الشيخ عبد ،يق احلكر الشرعي نصفه بطر)٦٣(ِ
  .، يف كل سنة نصف القرش)٦٤(اخلالق

ْومجيع الكرم الزيتون القا ِم يف أرض مزرعة املعيصرةئَ َُْ
 التابعة لناحية )٦٥(

ٍ من أعمال احملمية، الشهري بكرم الدفلة، املشتمل على تسعة )٦٦(الكورة ْ ّ
ْوعشرين أصال من الزيتون، حيده قبلة كرم ا ً ِ ّ ًوشرقا الطريق لغزالة بيد ورثة السنية، ً

ْالسالك، ومشاال وغربا زيتون ورثة أمحد جاويش سلطي زاده ً ، ومتامه أرض )٦٧(ً
  .سليخ

ْومجيع الكرم الزيتون الكاين يف املزرعة املر ، )٦٨(ة الشهري بالزباديموقَ
ّاملشتمل على أحد وسبعني أصال من الزيتون، حيده قبلة زيتون ورثة الذم ً ِ ٍّ ي ً

َصدقة َ َ
ْ، ومتامه كرم وقف حضرت)٦٩(

، )٧١( السلطان إبراهيم ابن األدهم)٧٠(
ّقدس سره، وشرقا زيتون احلاجة زمزم بنت أيب طحنة ً ّ

ِ ّ ، ومتامه زيتون وقف )٧٢(ُ
ًمسجد الطواشية، ومشاال زيتون ورثة أيب طحنة، وغربا زيتون ورثة دقن  ً

  .)٧٣(الزردا

ْومجيع الكرم الزيتون الشهري با ة، موقلطويلة، الكاين يف املزرعة املرَ
ًحيده قبلة الطريق السالك، وشرقا .  من الزيتون)٧٤()أصل(ة ئاملشتمل على ما ِ ّ

ًكذلك، ومتامه زيتون وقف السنجق، ومشاال زيتون وقف املذكور أيضا، وغربا  ً ً
  ً.الطريق السالك أيضا

ّومجيع اخلمسة أصول من الزيتون القامية يف كرم الرملية،  ِحيدها قبلة ْ ّ
ًومشاال الزيتون املعروف بزيتون احلاج ، )٧٥( جيهًوشرقا زيتون عبد القادر القلع

  .)٧٧(ً، وغربا زيتون ورثة بين املعماري)٧٦(ّحممد العكاري
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ًومجيع الكرم الزيتون الشهري بظهر البـريج، املشتمل على ستني أصال من  َُْ ْ
َُقبلة الطريق اآلخذ إىل طاحون البـريج، ّة، حيده موقالزيتون الكاين يف املزرعة املر ً ِ

ّوشرقا زيتون عمدة املدرسني الفخام السيد عبد القادر أفندي ً، ومشاال )٧٨(ً
  . إليهىً، وغربا زيتون موالنا السيد عبد القادر أفندي املوم)٧٩(زيتون نرسيس

ْومجيع الكرم الزيتون الكاين يف املزرعة املزبورة
ج َُ، الشهري بظهر البـري)٨٠(
ًأيضا، املشتمل على اثنني وعشرين أصال من الزيتون ًحيده قبلة الطريق اآلخذ . ً ِ ّ

ًإىل طاحون البـريج، وشرقا النهر الكبري، ومشاال زيتون نرسي ً ً، وغربا زيتون )٨١(ينـَُ
  . إليهىعبد القادر أفندي املوم

ًومجيع العشرة أصول القامية يف ظهر البـريج أيضا يف املزرعة املر ، ةموقَُ
 الطريق السالك، /٦ص/، ومتامه )٨٣( املسقاوي)٨٢()ابن(احملدودة قبلة زيتون 

ًوشرقا زيتون ورثة أمحد جاويش السلطي، ومشاال زيتون عبد القادر أفندي  ْ ً
  .ًاملشار إليه، وغربا الطريق السالك

ْومجيع الكرم الزيتون الشهري بالقبودان، املشتمل على ستة
 أصول، )٨٤(

ًاحملدودة قبلة ًالطريق السالك، وشرقا زيتون ورثة السيد حممد العابدي، ومشاال : ِ ً
  .ًزيتون ابن احلاج درويش، وغربا الطريق السالك

ّ والعشرين أصال من الزيتون املتفرقة يف األرض السليخ، )٨٥(ومجيع الثالثة ً
ا األربع أرض قاملعروفة بظهر احللواين يف املزرعة املر وقة احملدودة من جها

  .خسلي

ْومجيع الكرم الزيتون الشهري بالبداويات، املشتمل على ثالثة وعشرين 
ًأصال من الزيتون، احملدود قبلة أرض سليخ، وشرقا الطريق اآلخذ إىل  ِ ً
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ِبكفت ًومشاال الطريق السالك، ومتامه أصالن من الزيتون البن احللواين، ، )٨٦(نيْ
  .وقةق، يف املزرعة املر)٨٧(مهيًوغربا زيتون ابن املكانسي، بيد السيد حممد األد

وقة يف جور الست، املشتمل قْومجيع الكرم الزيتون القامي يف املزرعة املر
ًعلى ثالثة عشر أصال من الزيتون، احملدود قبلة زيتون ابن السنيه، وشرقا زيتون  ِ ً
ًعبد القادر القلعجي، ومشاال زيتون عبد احلق احللواين، وغربا املعروف بزيتون  ً

  .)٨٨(ّبشه العقادسامل 

َُوقة بظهر البـريج، قْومجيع الكرم الزيتون الكاين يف أرض املزرعة املر
ِاملشتمل على تسعة وأربعني أصال من الزيتون، احملدود قبلة زيتون بين  ً

ً، وشرقا السالك، ومشاال )٨٩(جندح  )٩١()ورثة أمحد جاويش ()٩٠()زيتون(ً
ًسلطي زاده، وغربا زيتون بين الربكة ْ)٩٢(.  

ة، املشتمل على اثنني موقم يف املزرعة املرئْومجيع الكرم الزيتون القا
ِومخسني أصال من الزيتون، احملدود قبلة زيتون وقف على السيد أمحد  ً

ً، وشرقا الطريق السالك، ومشاال أرض سليخ، وغربا زيتون بين )٩٣(احلكيم ًً
  .املصري

ة، املشتمل على أربعة موقم يف املزرعة املرئْومجيع الكرم الزيتون القا
ً، وشرقا زيتون ورثة )٩٤(ِ احملدود قبلة زيتون رمضان بشه،ًوستني أصال من الزيتون

ُ، ومشاال زيتون ابن شهال احلور)٩٥(الشبقون ّ ّابن شهال احلور (ً، وغربا زيتون )٩٦(ً
  .) بين احللواين)٩٧(ًأيضا، ومتامه زيتون

ة، الشهري بكرم الزعرورة، موقاملرم يف املزرعة ئْومجيع الكرم الزيتون القا
م ئ السليخ، القا)٩٨(ًاملشتمل على مائة وستني أصال، مع ما يتبعه من األرض
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ًفيها بعض أصول منه، احملدودة قبلة زيتون بين احللواين، وشرقا زيتون بين  ِ

ً، ومشاال زيتون شهال احلور، وغربا زيتون وقف يبارغال ّ ّ املوقع، املوظف /٧ص/ً ّ
ِائة أصل من الزيتون املتقدم ذكره، يف كل سنة مخسة قروش وثلث، على كل م ّ ٍ

  .بطريق اخلراج جلهة الناحية

ّومجيع الكرم الزيتون الشهري بكرم النرجسية ْ ْ
ِ والعفريت، املشتمل على )٩٩(

ِصل من الزيتون، منها ثالثة منفردة، حيده قبلة زيتون ابن السيأمائة  ، )١٠٠(ريـّ
ّ، ومشاال زيتون ورثة مصطفى آغا السراجًوشرقا الطريق السالك ً، وغربا )١٠١(ً

ْالطريق السالك، ومتامه كرم ابن طحطح
)١٠٢(.  

ْومجيع الكرم الشهري بالبيدر
ُ الكاين يف أرض مزرعة جبورا تابع )١٠٣(

ً حيده قبلة،ًم فيه تسعة ومثانون أصال من الزيتونئالقا. الناحية املزبورة ِ زيتون : ّ
ً، ومشاال زيتون ورثة ابن )١٠٤( زيتون وقف حممود بيكًبين السنيه، وشرقا

  .ً، وغربا الطريق السالك الفاصل بينه وبني الزيتون اآليت ذكره)١٠٥(احلالومي

ْوالعشرين أصال من الزيتون بالقرب من الكرم ، )١٠٦(ومجيع الستة ً
ًاملذكور، حيده قبلة أرض سليخ، وشرقا الطريق السالك، ومتامه الزيتون امل ً سبوق ّ

ّبالذكر، ومشاال زيتون احلاج حممد العكاري، وغ ً   .)١٠٧(ابـًربا وادي هـِ

م ئة، القاموق املزرعة املر)١٠٩()بأرض(ْ الكرم الكبري الكاين )١٠٨(ومجيع
ً من الزيتون احملدود قبلة)١١٠(ًة أصل، وأحد وعشرون أصالئفيها ثالمثا زيتون : ِ

ًكرها، وشرقا زيتون بيت ِوقف حممود بيك، ومتامه مخسة أصول اآليت ذ
ً، ومشاال زيتون وقف الطواشي، وغربا الطريق السالك)١١١(الشكعة ً.  

  .ْومجيع اخلمسة أصول بالقرب من الكرم املزبور
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ِومجيع السبعة عشر أصال فوق احلافة، حيدها قبلة زيتون احلاج حممد  ّ ً
ًالعكاري، وشرقا الزيتون املسبوق بالذكر، ومشاال زيتون وقف ال ِ ًطواشي، وغربا ً

  .الطريق السالك

 خارج )١١٣( جتاه مدفن القنبقية)١١٢(ومجيع اجلنينة الليمون الكاينة
ًطرابلس، احملدودة قبلة جبانة املسلمني، وشرقا البيوت املستجدة، ومشاال حوش  ّ ً ّ ً ِ

ًورثة السيد حممد العابدي سابقا، وغربا بيـر احلاج حس ، ومتامه )١١٤(ني األصيلـً
  .ا هلا من حق الشرب من طريقه املعتادالطريق، مب

ّومجيع البيوت املستجدة يف حوش العمارة الكاينة يف حملة مسجد  ّ
ا ستة، )١١٥(اخلشب ُوعد ً وعشرون بيتا، الراكب بعضها على بعض، )١١٦(ّ

ًاحملدودة قبلة ِجبانة املسلمني، وشرقا بيوت ملك كرمية الواقف املشار إليه، : ِ ً ّ
ّالسابق ذكرها، وغربا الطريق الفاصل بني الدار وبني اجلبانةًومشاال اجلنينة  ً ِ.  

ّومجيع الدار العامرة البناء الكاينة يف حملة احلجارين  من )١١٧(ّ
ُُّ احملمية املشتملة على سفل وعلو، ومنافع ومرافق، وحقوق )١١٨(ّحالتـم ّ

نبها ُشرعية، فالسفل يشتمل على فسحة مساوية يدخل إليها من باب الدار جبا
َُقبوان متالصقان معقودان باملؤن واألحجار، وإىل جانبها بيتان / ٨ص/

ًمتالصقان أيضا، مسقوفان باجلذوع واألخشاب، يالصقهما مطبخ وأدب 
ً، ويدخل من الفسحة املذكورة إىل فسحة مساوية أيضا، مفروشة )١١٩(هخان ُ

قوفان ، يف جانبها بيت كبري داخله بيت آخر، مس)١٢٠(بالبالط البحصاص
باجلذوع واألخشاب، يالصقهما بيت مسقوف، إىل جانبه مطبخ وأدب خانه 

َويصعد من الفسحة األوىل على سلم حجر إىل مصيف كبري راكب . ًأيضا ُُّ
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ُعلى أحد القبوين املذكورين، عليه عريشة عنب، يدخل منه يف باب إىل فسحة 
َّصغرية يـتوصل منها يف باب إىل طبقة كبرية َُ ً

ى كبري، وإيوان عليه  مبمش)١٢١(
ً البيتني السفليني املسقوفني، ويصعد أيضا من خزينة، راكب ذلك على ُ َ َّ ْ ُ

 راكبتني على )١٢٢(ةـُّ سلم حجر إىل طبقة داخلها خزينالفسحة الفوقية على
ِحيد ذلك قبلة الطريق. الطبقة املذكورة  الفاصل بينهما وبني وقف بين )١٢٣(ّ

ً وشرقا مصبنة ورثة املرحوم - السالك، وفيه البابً، ومشاال الطريق)١٢٤(كتوتوا
ُ، وغربا جنينة السيد إبراهيم)١٢٥(ة زادََبـركةالسيد صاحل أفندي  ً.  

ّ من حمالت )١٢٦(ّومجيع الدار العامرة البنا، الكاينة يف حملة باب احلديد
ُاحملمية، املشتملة على سفل وعلو، ومنافع ومرافق، وحقوق شرعية، يدخل من  ََ ُُّ ّ

دهليز إىل فسحة مساوية مفروشة بالبالط البحصاصي، ب من باب )١٢٧(السفل
فيها حوض ماء جيري إليه املاء من قناة طرابلس حبق واجب معلوم، ويف 

َّجانبها مربع يالصقه إيوان، داخله خزينة، عليها متخت َُ ّ
ويف جانب . )١٢٨(

ّيصعد من العلوي و. وأدخبانة ويف جانب الفسحة املذكورة مطبخ. ّاإليوان مربع ُ َ ُ
ُّعلى سلم حجر من الفسحة إىل طبقتني متالصقتني مسقوفتني باجلذوع

)١٢٩( 
ّواألخشاب، راكبتني على الدهليز واملربع السفليني املسبوقني وجتاه .  بالذكرّ

ّالطبقتيـن املذكورتني مصنف كبري راكب بعضه على السفلي املذكور،  وبعضه ُ
ِ املوظف عليها بطريق احلكر )١٣٠(نعلى بعض أماكن وقف البيمارستا ّ

ّحيد كامل . ، يف كل سنة ثالثة أرباع القرش)١٣١(الشرعي، جلهة الوقف املذكور
ًذلك قبلة ً العريف، وتعرف بدار رمضان أفندي، وشرقا )١٣٢(دار ابن: ِ ُ

ّ القطان، ومتامه دار السيد عبد الواحد يًالبيمارستان، ومشاال دار احلاج عل
  .الطريق العام وفيه البابًبركة، وغربا 
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 أقبية الراكب على أحدمها )١٣٣(ومجيع الدار العامرة البناء مع الثالثة
ّبعض علوي الدار على ما يأيت تفصيله، الكاين ذلك كله يف عقبة بين اللحام  ََ َ ُّ ّ

ّ، من حمالت احملمية، وتشتمل الدار على سفل )١٣٥( بني اجلسرين)١٣٤(ّيف حملة
ّوعلو، ومنافع و ّ وحقوق شرعية، يدخل إىل سفليها من الباب /٩ص/َمرافق ُ ُ ُ

إىل فسحة مفروشة بالبالط البحصاصي، فيها حوض ماء جيري إليه املاء من 
َّوجتاه الفسحة مربع معقود باملؤن . ض السبيل املالصق لباب الدارئفا

ّواألحجار، يقابله مربع أيضا، داخل املربع  ،ًاـّ األول مربع أيض)١٣٦(ًّ
. هويالصق احلوض املذكور مطبخ وأدخبان. ه ذلك مطبخ وأدخبان)١٣٧(طّـيتوس

ُّويصعد من الفسحة من جانب احلوض على سلم خشب إىل خزينة راكبة  ُ
ًمسقوفة باجلذوع واألخشاب، ويصعد من الفسحة أيضا  على دهليز الدار ُ

ّعلى سلم حجر يتوسطها ُّ
 بيت مسقوف باجلذوع واألخشاب، )١٣٨(

ُ السلم باب يدخل منه )١٤٠(ويف أعال. ًبيت صغري مسقوف أيضا )١٣٩(داخله ّ ُ
َّإىل فسحة مبلطة مشتملة على طبقة كبرية مع خزينة بكوتني مطلتني على  ِّ ُ َّ
ّالسفلي ومطبخ وأدخبانه راكب ذلك على املربع السفلي، ويقابل الباب املذكور  ُ ُّ

ُ مبلط ينتهي إىل باب يدخل منه إىل فسحة مس)١٤١(ممشى ّاوية مبلطة جتاهها َّ
ُويف الفسحة املذكورة باب يدخل منه إىل طبقة . قاعة بإيوانني ومطبخ وأدخبانه

خل إىل داخل أحدها ُدوي. صغرية راكب ذلك على أحد األقبية السابق ذكرها
من باب أسفل من باب الدار، مسقوف باجلذوع واألخشاب، راكب عليه 

 بابان )١٤٢()املذكور(ق الباب ويالص. ُبعض علوي الدار املسبوق بالذكر
َ على حدة، راكب عليهما طباق وقف بين موصليِداخلهما قبوان، كل قبو ِ .

ًحيد الدار مع األقبية قبلة الطريق الغري النافذ ِ ً وفيه الباب، وشرقا بيوت )١٤٣(ّ



  
٦٨٩   عمر عبد السالم تدمري–أوقاف سعد الدين باشا العظم 

َوقف على مصاحل احمللة، ومشاال بيت بين شويربات ُ ً ً، وغربا الطريق اآلخذ )١٤٤(ّ
  .)١٤٥(احنيإىل الطو

َّ، املعدة للصباغة جتاه خان )١٤٦(ّومجيع احلانوت الكاين يف حملة الرتبيعة َُ
ً بطرابلس، احملدود قبلة الطريق السالك وفيه إغالقها، وشرقا )١٤٧(دينّاملنج ً ِ

ًدكان حالقة ملك مرمي بنت الريس حسني، وغربا الطريق أيضا، ومشاال قبو  ً ً ّ ِ

  .معروف بقاعة اللنب

ّدار العلوية العامرة البناء الكائنة يف حملة ساحة عمريةومجيع ال ّ ُ
)١٤٨( 

ْداخل دار بين البحريي َ ُ
َ، ويصعد )١٥١(املسلخ) ١٥٠(، املالصق لطاحونة)١٤٩( ُ

ّإليها على سلم حجر إىل فسحة مبلطة، عليها إيوان كبري، يف جانبه خزينة  ُّ
ُجتاه السلم املذكور، وخزينة أيضا، ويدخل من الفسح ً ة إىل مطبخ يف جانبه َُّ

ُّبيت معد للمونة، فيه متخت، ويصعد من املطبخ املذكور على سلم حجر  ُ ُ َُّ َ ّ َ
 )١٥٣( على املطبخ، واألخرى)١٥٢(ًأيضا إىل طبقتني متقابلتني، راكبة إحدامها

َعلى اإليوان املسبوق بالذكر، ومصيف عال، ومنافع ومرافق، وحقوق شرعية،  َ
ْراكب مجيع ذلك على ملك ًحيد الدار املذكورة قبلة.  الغريِ ِ  )١٥٤(البيت اجلاري: ّ

ًيف الوقف اآليت ذكره، وشرقا الطريق اآلخذ   إىل البيوت اآليت ذكرها، /١٠ص/ِ
ًالداخلة يف الوقف املزبور، وفيه الباب، وغربا سكر ماء طاحون املسلخ، ومشاال  ْ ِ ً

ّبيت احلاج عبيد القصاب ُ.  
  .السابقةومجيع الدار بالقرب من الدار 

وتشتمل . ّومجيع اجلنينة الليمون املختلف النوع شرقي الدار املذكورة
َة على سفل وعلو، ومنافع ومرافق، وحقوق شرعية، فالسفل موقالدار املر ُُّ
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ِيشتمل على فسحة صغرية، يف جانبها الشرقي قبوان معقودان باملؤن 
ّ

ُّة على سلم ُ مطبخ وأدخبانه، ويصعد من الفسح)١٥٥(واألحجار يالصقها
َحجر إىل مصيف صغري، داخله طبقة كبرية مسقوفة باجلذوع واألخشاب 

ّبكوات مطالت على اجلنينة ٍ
ّ ُ

ُّ املذكورة ويصعد منها على سلم خشب إىل )١٥٦( ُ
ُطبقة أخرى تعلوها بكوات مطالت على اجلنينة، وكوات أيضا م ًُ ّ ّّ ِ ّطالت على ُ ِ

ّسفلي الدار املذكورة، مسقوفة باجلذوع  ًحيد الدار واجلنينة قبلة. واألخشابُ ِ ّ :
ْجنينة بين القواص، وشرقا سكر طاحونة ِ ً ّ

ُ سندمر، ومنه شرب اجلنينة )١٥٧( ُ
ًومشاال جنينة بيت البحريي، وغربا البيوت اآليت ذكرها.  والدار املذكورة َ ُ ً)١٥٨( 

  .اجلارية يف الوقف املذكور
ُْومجيع الطبقة العلوية املالصقة هلا

َُّصعد إليها على السلمُ، وي)١٥٩(
)١٦٠( 

ًاملتقدم ذكرها، حيد الطبقة املذكورة قبلة ومشاال وشرقا البيوت الوقف  ً ً ِ ّ ِّ

 مبا للطبقة من حق االنتفاع )١٦٢(ً يف هذا الوقف، وغربا النهر الكبري)١٦١(اجلارية
  .ُباملطبخ واملرافق يف الدار السفلية

ّ الكاينني سفلي الطبق)١٦٣(ومجيع البيتني ة املذكورة، املسقوفني باجلذوع ُ
  .واألخشاب، احملدودين حبدودها، مبا هلما من حق االنتفاع باملرافق املذكورة

ّ من حمالت )١٦٤(ِّومجيع الدار العامرة البناء، الكاينة يف حملة اليعقوبية
َطرابلس احملمية، املشتملة على سفل وعلو، ومنافع ومرافق، وحقوق شرعية،  ّ ُ ّ

 أقبية معقودة باملؤن واألحجار، يالصقها قبو )١٦٥( على ثالثفالسفل يشتمل
ّ، ويصعد إىل العلوي)١٦٦(وقف على مصاحل البري الشهري ببيـر السيدة ُ

)١٦٧( 
ّعلى سلم حجر يتوسطها ُّ

ًويصعد من السلم أيضا . زينةخ طبقة داخلها )١٦٨( ُّ ُ
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إىل مصيف وثالث طبقات مسقوفات باجلذوع واألخشاب، راكبة على 
ِلسفلي املسبوق بالذكرا

ّ ُ.  
ّحيد ذلك . )١٦٩(ويعلو أحد الطبقات املذكورة طبقة ومطبخ وأدب خانه

ًقبلة قبو  ً وشرقا البيـر املتقدم ذكره، ومشاال دار )١٧١( بين كرامة)١٧٠()وقف(ِ ِ ّ ً
ًالسيد عبد الرحيم احلمصي، ومتامه دار األستاذ سليمان، وغربا جنينة 

  .)١٧٣( الياقويب)١٧٢(ياسف
  .ّكل ذلك بقضاء طرابلس الشام احملمية

ً شرعيا، وحبسا مؤبدا مرعيا، ال ً،ً وقفا صحيحا)١٧٤(٣٦/٠٠٠ص/ ً ًّ ِّ َ ً َّ ْ
ُب وال ميلك وال يستملك وال يبدل وال يستبدل، وال ينتقل إىل هيباع وال يو ُ ُّ َّ ُ

ّملك أحد بوجه من الوجوه وال بسبب من األسباب، بل كلما مر عليه زمان  ّ ٍ ٍ

ّ وكلما تواىل عليه عصر وأوان أطدهّأكده، ُُ وخلده، فهو حمرم حبرمات اهللا، )١٧٥(ّ َّ ّ
ٌمدفوع عنه حبول اهللا، فمن سعى يف نقضه وإبطاله وتغيريه

 واستبداله )١٧٦(
  . جيازيه بأفعاله)١٧٧(فاهللا

ّ تعاىل وحوله وقوته من شر متمرد)١٧٨(ويستعيذ الواقف باهللا ّ ّ
 أو )١٧٩(

ُّب على وقفه هذا بتملك واستمالك، وتعطيل ّذي شوكة وقهر، يتغل

 أبد اآلبدين، ودهر الداهرين، إىل )١٨٠(واستهالك، جيري احلال يف ذلك كذلك
َََِّفمن بدله بـعدما مسعه فإمنا أن يرث اهللا األرض ومن عليها وهو خري الوارثني  َُ َُ َِ َ َ َ َْ ْ َ َّ َ

َِإمثه على الذين يـبدلونه إن اهللا مس َ َّ ِ ُِ َُ ُ ُِّ َُْ َ
ِ َّ ٌيع عليمََ

َِ ٌ)١٨١(.  
َتعاىل وقـفه هذا على نفسه الكرمية، ) )١٨٢(اهللا(أنشأ الواقف، أثابه  ْ

ا اهللا ومحاها، وشكر يف مصاحل البـر )١٨٣(ذات ّ األخالق السليمة، صا
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، أطال اهللا تعاىل بقاه، ال يشاركه فيه مشارك، وال )١٨٤(ّمسعاها، مدة حياته
  .ينازعه فيه منازع

 :ّفسح اهللا تعاىل يف مدته، على كرمياته املصوناتمث من بعده، 
 فاطمة خانوم، والست حفصة خانوم، والست عابده )١٨٥(دةّـالسي
ُ، وعلى من سيحدثه)١٨٦(ومـخان

ً اهللا تعاىل له من األوالد ذكورا وإناثا )١٨٧( ً
ِللذكر مثل حظ األنـثـيـنيبينهم على الفريضة الشرعية  َّْ ََُْ ِّ َ ُ ْ

ِ ِ َ ِْ)عدهم على مث ب. )١٨٨
أوالدهم كذلك، مث على أوالد أوالدهم كذلك، مث على أوالد أوالد أوالدهم 
م مثل ذلك، بطنا بعد بطن، وطبقة بعد  ًكذلك، مث على أنساهلم وأعقا

والعياذ - ُطبقة، الطبقة العليا حتجب الطبقة السفلى، فإذا انقرضوا بأمجعهم 
ْ وخلت-باهللا تعاىل َ َ

ٍا على ذرية كل من إخوة  األرض منهم عاد وقف)١٨٩( ّّ ً
َالواقف املشار إليه، أسبغ اهللا تعاىل جزيل نعمائه عليه، وهم َ:  

َ الوزير احملتشم، والدستور املفخم، كرمي الشيم، عميم )١٩٠(ضرةح بجنا ِ ّ
ًالكرم، احلاج أسعد باشا، أمري احلاج الشريف، وحمافظ دمشق الشام حاال، 

  .أدام اهللا تعاىل إجالله
َ من أمريي األمراء الكرام، كبرييٍّب كلوحضرة جنا

ُ الكرباء، )١٩١(
  .ّالفخام، احلاج مصطفى باشا، يسر اهللا له من اخلري ما يشاء
  .واملرحوم املغفور له السيد إبراهيم باشا، طاب ثراه

ّوعلى ذرية كل من الست املصونة، واجلوهرة املكنونة، الست ّ  /٣٧ص/ّّ
، شقيقيت الواقف املشار إليه، )١٩٢( خانوم، والست زليخة خانوم خاننسل

  .َعلى الشرط والرتتيب املذكورين أعاله
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َ انقرضوا بأمجعهم، والعياذ باهللا تعاىل، وخلت األرض منهم )١٩٣(فإذا َ
ّعاد وقفا على ذرية كلٍ  من عم الواقف املشار إليه، وهم ّ ّّ ً:  

شق الوزير املرحوم احلاج سليمان باشا أمري احلاج الشريف وحمافظ دم
  .ًالشام سابقا، طاب ثراه

ًوذرية عم الواقف أيضا، فخر األماجد الكرام، املرحوم موسى بيك،  ّ ّّ
ّوعلى ذرية ابن عم الواقف، املرحوم احلاج مصطفى بيك، على الشرط  ّّ

  .َوالرتتيب املذكورين أعاله
َفإذا انقرضوا، والعياذ باهللا تعاىل، بأمجعهم، وخلت األرض منهم، عاد  َ

ُى من يوجد من أقرباء الواقف غري من ذكر ممن ينسب إليهم أو ًوقفا عل ُ
ّألحدهم، بأب من اآلباء، أو بأمٍ  من األمهات، على الشرط والرتتيب  ّ ٍ

ً وقفا على من دً انقرضوا مجيعا، والعياذ باهللا تعاىل، عاًوإذا. املذكورين أعاله
ًون موجودا من ذرية عتقائهم مجيعا، على الشرط والرتكي َُ ّّ تيب املذكورين ً

ًكذلك، فإذا انقرضوا وخلت األرض منهم عاد وقفا على فقراء احلرمني 
ا أفضل الصالة وأمت : الشريفني ُّمكة املشرفة، واملدينة املنورة، على احلال  ُ ّ ّ َّ
ّعلى أن من مات من أهل هذا الوقف عن ولد، أو ولد ولد، أو ولد . السالم

يبه إىل ولده، أو ولد ولده، أو ولد ولد ب، عاد نصِ أو عقٍولد ولد، أو نسل
ن عومن مات منهم . ِ أونسله أو عقبه)١٩٤()أو ولد ولد ولد ولدهه، (ولد 

ِغري ولد، وال ولد ولد، وال ولد ولد ولد، وال نسل، وال عقب، عاد نصيبه إىل 

ُمن هو يف درجته وذوي طبقته من أهل الوقف، يقدم يف ذلك األقرب  ّ ُ
ومن مات منهم قبل أن يستحق يف هذا الوقف . ففاألقرب إىل الواق

أو ، )١٩٦()ولد ولد(ً، وترك ولدا، أو ولد ولد، أو ولد ولد ولد ولد )١٩٥(ًاـشيئ
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ًنسال، أو عقبا، قام ولده، أو ولد ولده، أو ولد ولد ولد ولده، أو نسله، أو  ِ ً
ّعقبه مقامه يف االستحقاق، واستحق ما كان يستحقه أبوه، أو جده، أ ّ ّو جد ُِ

  .ًّأبيه إن كان حيا
َوشرط الواقف  أن يبدأ : ً يف وقفه هذا شروطا، منها-أثابه اهللا تعاىل–َ

ُُّأوال من غلته بتعمريه وترميمه وما فيه منوه وبقاء عينه، ودفع خراجاته وأحكاره، ُ ّ ً ّ  
ّ مدة -حفظه اهللا تعاىل -ّأن التولية والنظر يكونان للواقف : ومنها

ًألرشد فاألرشد من ذريته، ذكرا كان أو أنثى مث بعده فل،حياته وبعد انقراض . ّ
ّالذرية يكون النظر والتولية لألرشد فاألرشد من ذرية إخوته وأخواته ّّ وبعد . ّ

ّّانقراض ذرية اإلخوة واألخوات املذكورين يكون النظر والتولية لألرشد فاألرشد 
ّمن ذرية عميه وابن عمه ّْ ْوبعد انقراض ذرية عمي. ّّ ّ ّه وابن عمه يكون النظر ّّ

ٍوالتولية لألرشد فاألرشد من أقرباء الواقف ممن ينسب إليهم بأب من اآلباء،  ُ
ًأو بأمٍ  من األمهات، فإذا انقرضوا مجيعا كذلك ومل يبق من أقرباء الواقف ممن  ُّ ُّ

ُّأو بأمٍ  من األمهات، يكون ، )١٩٧(اءـٍ بأب من اآلب/٣٨ص/ُينسب إليهم  ُّ
َُولية لألرشد فاألرشد من ذرية عتقاالنظر والت   ً.هم مجيعائّّ

  .يهما حينئذِّوإذا آل إىل احلرمني الشريفني، فالتولية والنظر يكونان ملتول
ّ له خاصة والية اإلدخال واإلخراج -أثابه اهللا تعاىل-ومنها أن الواقف 

ُيف وقفه هذا، مبعىن أنه هو يدخل يف وقفه هذا من شاء إدخاله، وخيرج من  ُ
  . وغريهم)١٩٨(ّشاء إخراجه دون من يأيت بعده من املتوليني

ّومنها أن التقرير والعزل فيما سيأيت من الوظائف يف هذا الوقف يكونان 
  . وملن له والية النظر والتولية بعده-أثابه اهللا تعاىل- للواقف 
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ّومنها أن وظيفة اجلباية لغلة وقفه الكاين بطرابلس الشام تكون لفخر  ّ
 أفندي ابن )٢٠١(السيد مصطفى، )٢٠٠() الفخام( والفضالء )١٩٩(السادات

لبـي ، چر ـد عمـالسي: مـّاملرحوم الشيخ أمحد تلي زاده، وألوالده الذكور، وه
لبـي، والسيد حممد چ، والسيد عبد الرمحن )٢٠٢ (لبـيچوالسيد حميي الدين 
ُصاحل، وملن سيحدثه

ّينهم على السوية،  من األوالد الذكور ب له اهللا تعاىل)٢٠٣( ّ
م  مث من بعدهم على أوالدهم، مث على أوالد أوالدهم، مث على أنساهلم وأعقا

ًالذكور منهم دون اإلناث، أبدا ما عاشوا، وداميا ما بقوا بعد انقراضهم و. ً
  .فالتقرير ملن يراه من له الوالية والنظر على الوقف

ّومنها أن املتويل على هذا الوقف، كا ُان، الواقف أو غريه، خيرج ًنا من كئّ
 أربعة ًة وأربعة وسبعني قرشا، يدفع منهائة مانّمن غلة وقف طرابلس كل س

ّوعشرين قرشا للشيخ مصطفى وذريته الذكور منهم دون اإلناث، منها،  اثنا ً
ّ وأم ،ّ الشريفة، واملعوذات)٢٠٥( سورة يس)٢٠٤(ًعشر قرشا مبقابلة وظيفة قراءة

ً عشر قرشا ملن ذكروا أيضا )٢٠٦(ًويدفع أيضا اثنا. ومالكتاب يف صبيحة كل ي ًُ
ٍمبقابلة وظيفة قراءة ما تيسر من القرآن العظيم يف أي مكان كان، وإهداء  ّ ّ

ّف الواقف وأصوله وفروعه وحواشيه وحمبيهئثواب ذلك يف صحا ويدفع . ُ
ّمخسني قرشا للشيخ مصطفى أفندي املذكور وذريته، الذكور منهم دون  ً

  .ّ، مبقابلة وظيفة اجلباية املشروطة عليهم حسبما تقدماإلناث
 املشار إليهما يكونان على الشيخ )٢٠٧(ّومنها أن وظيفيت القراءة

مصطفى أفندي املذكور، وأوالده املذكورين، الذكور منهم دون اإلناث، 
ِشرطهما كشرط وظيفة اجلباية املتقدم ذكرها ة قرش الباقية يدفع منها ئواملا. ّ

ًقرشا لفقراء احلرم املكي، ومخسني قرشا لفقراء احلرم املدين، يرسل ذلك مخسني  ً
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ُمع أمني ثقة يف كل سنة أيام موسم احلاج الشريف، يدفعها ملن ذكر،  ٍ

  .ً منهم بذلك سندا بالوصول إليهم)٢٠٨(ويأخذ

*  *  *  

  للبحث صلة

  

ّحواشي نص الوقفية ّ  

  )القسم األول(

  .ةالعنوان من النسخة الطرابلسي) ١(
  .))مسؤول((: الصواب) ٢(
َ، والتزاما بالسجع كان ينبغي القول))ًوغفرانا((:  الصواب)٣( َّ   .))َاآلمل منه منَّه وغفرانه((: ً
ًوغالبا ما يأيت يف السجالت موصوال. القاضي: املوىل اخلالفة) ٤( ّ ويف . ))املولـخالفه((: ً

ّالسجل رقم 
ِ ّ سجالت من. م١٧٦١ و١٧٦٠/ هـ١١٧٥ و١١٧٤ لسنيت ٢٦ِ

تنصيب عمر بن حسني النابلسي اخلزرجي ((:  يرد١٦٤احملكمة الشرعية بطرابلس، ص 
ُّنيابة قضاء طرابلس، وقضاء أضاليا حاال، وقضاء صيدا نيابة حاال، يف غرة شوال  ً ً

أنه أراد السفر . هـ١١٧٧ - ١١٧٥ لسنوات ١٩ّوجاء يف السجل رقم . ))هـ١١٧٥
ِإىل القدس ألجل صلة الرحم، وأ نه أناب عنه يف تعاطي األحكام الشرعية يف قضاء ِ

ّ، وذلك يف يوم اجلمعة غرة شهر مجادى ))إبراهيم أفندي((ُطرابلس الشام لشيخ يدعى 
وأراد السفر مرة أخرى إىل . م١٧٦٧/ هـ١١٧٦سنة ] كذا والصواب الثانية[الثاين 

 شعبان  يف شهر))مصطفى الكنجي((الالذقية، فأناب عنه كاتب حمكمة طرابلس 
موسوعة علماء املسلمني يف تاريخ لبنان : انظر) (٩٠ص. (م١٧٦٢/ هـ١١٧٦

ً جملدا، يف ١٦ (- عمر عبد السالم تدمري. د–اإلسالمي  طبعة املركز )  أقسام٣ّ
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 اجلزء - القسم الثالث–. م١٩٩٣/ هـ١٤١٤اإلسالمي لإلعالم واإلمناء، بريوت 
 كما جاء يف ))حسني((ه وأثبتنا اسم أبي) ٩٢٥ رقم - ٣٩٠ - ٣٨٧ ص- الثالث

  .واهللا أعلم بالصواب. ّسجالت احملكمة بطرابلس
  .هذه الفقرة مل ترد يف النسخة الطرابلسية) ٥(
  .ِ ومل يرد اخلتم يف النسخة الطرابلسية- ))اخلزرجي((: والصواب. هكذا ورد يف األصل) ٦(
  .ِهذه العبارة مل ترد يف الطرابلسية) ٧(
  .))للينا((: يف الطرابلسية) ٨(

  .))ط((وسأرمز بعد اآلن إىل النسخة الطرابلسية حبرف 
  .))ط((ليست يف ) ٩(
  .))ط((، وما أثبتناه من ))مبىن((: يف النسخة الدمشقية) ١٠(
  .))ثرى((: والصواب. هكذا يف النسختني) ١١(
  .))لتوطن(( :))ط((يف ) ١٢(
وما أثبتناه من . ))خراهألا((: - ))د((وسأرمز بعد اآلن إليها حبرف -يف الدمشقية ) ١٣(

  . ))ط((
  .))بينة((:  ))ط((يف ) ١٤(
  .))ونقل((:  ))ط((يف ) ١٥(
  .))ممضات((: ))ط((يف ) ١٦(
ً بإضافة ألف بعد الذال، وستتكرركثريا، فال داعي للتنبيه))وذالك((: ))ط((يف ) ١٧( ّ ٍ َِ.  
ّالسقي الغريب) ١٨( ْ َّوتقسم . لى ساحل البحرّهو بساتني طرابلس الواقعة غريب املدينة ع: َّ

اور لنهر :  إىل ثالثة أقسام، هي- ًّعقاريا–بساتني طرابلس  ْالسقي الشرقي، وهو ا َّ
ْ، والسقي الوسطاين، والسقي الغريب))أبو علي((طرابلس املعروف بنهر  َّْ ِوعرف بـ . َّ ُ

ْالسقي(( ر طرابلس عن طريق سواق خمصوصة))َّ ٍ ألنه كان يسقى من  ُ.  
   .))جامع(( : ))ط((يف ) ١٩(
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هو اجلامع املنصوري الكبري، أمر ببنائه السلطان األشرف خليل بن : الكبري) ٢٠(
وهو أكرب جوامع طرابلس ولبنان على . م١٢٩٤/ هـ٦٩٣ّقالوون، ومت بناؤه يف سنة 

ّ تيمنا وختليدا للمنصور قالوون فاتح طرابلس وحمررها ))املنصوري((ُّمسي بـ . اإلطالق ً ً ُ ّ
  .م١٢٨٩/ هـ٦٨٨ّفرنج الصليبيني سنة من ال

َللمزيد عن اجلامع يراجع  –تاريخ وآثار مساجد ومدارس طرابلس يف عصر املماليك : ُ
، وآثار طرابلس ١٩٧٤ طبعة دار البالد، طرابلس -عمر عبد السالم تدمري 

  .١٩٩٤ طبعة دار اإلميان، طرابلس - عمر عبد السالم تدمري–اإلسالمية 
ً يعرف قدميا باجلامع الناصريكان: التوبة) ٢١( –ُصبح األعشى يف صناعة اإلنشا . (ُ

) ٤٧٤ص/ ١٢ ج- ١٩٦٣ً جزءا،  طبعة دار الكتب املصرية ١٤- للقلقشندي
 - ٦٩٨حيث بناه السلطان الناصر حممد بن قالوون أثناء سلطنته الثانية بني 

ّلف ّقيل إن املك. وهو يشبه اجلامع املنصوري الكبري. م١٣٠٨ - ١٢٩٨/ هـ٧٠٨
ّببنائه قصر يف عمارته، فألزمه السلطان ببناء جامع آخر، فبىن هذا اجلامع، واشتهر 

  .إىل اآلن باسم جامع التوبة
َللمزيد يراجع   .١٥٤- ١٣٥ص... تاريخ وآثار مساجد ومدارس طرابلس: ُ

. م١٨ و١٧/ هـ١٢ و١١ّعملة فضية عالية القيمة يف القرنني : القرش األسدي) ٢٢(
 –أركيولوجيا املصطلح الوثائقي . (ً غراما٢٦ُ أقجة، ويزن ١٢٠ة أو  بار٤٠ويعادل 

  ).٧٢ ص - ١٩٨٦منشورات معهد العلوم االجتماعية، اجلامعة اللبنانية، طرابلس 
َهو ماء السقي الذي تسقى به بساتني طرابلس: َُماء القليط) ٢٣( ُ ْ َوكان حىت منتصف . َّ َ

ّقـليط احلزوري(( ُيعرف بـ) العشرين امليالدي(القرن السابق  َُ((.  
ٍهو مرج ميناء طرابلس، وكانت امليناء تسمى باألسكلة حىت عهد : مرج األسكلة) ٢٤( َّ ُ

 -كونتنو. ج–احلضارة الفينيقية . ( اليونانية، وتعين املرفأSKALAقريب، من كلمة 
وكانت الطريق بني طرابلس ) ٢٩ ص - ١٩٤٨ القاهرة -ُعبد اهلادي شعرية. ترمجة د
ًء تعرف قدميا بـ واملينا   .))ْاملرج((ُ

  .))املومي((: ))د((يف ) ٢٥(
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  .))با الذكر((: ))ط((يف ) ٢٦(
أسرة طرابلسية معروفة، انتقل بعض فروعها إىل بريوت، فكان منهم نائب : بنو جنا) ٢٧(

  .١٩٩٨ تويف سنة ))رفيق جنا((بريوت الوزير السابق 
بالكاف الفارسية : ))َاليكن((و. و الصواب ه))د((، واملثبت من ))الكن((: ))ط((يف ) ٢٨(

ّاليت تلفظ كاجليم املصرية، ومعناها  َ ّ، وهو لقب ال يكون عادة إال البن ))ابن األخت((ُ ً ٌ ََ
 ص - ّ مرجع تقدم- ..تاريخ طرابلس الشام–حكمت شريف . (أخت ملك أو أمري

٦.(  
نوا يسكنون يف اجلبال ّفرقة من فرق الشيعة يأخذون بالظن، كا. ّمن الظنية: ّالظين) ٢٩(

وقد ). بالضاد ())ّالضنية((الشمالية الشرقية من طرابلس، وهي املعروفة اآلن جببال 
ا إىل مذهب اجلماعة بعد فتح املماليك لسواحل الشام عمر عبد . (ّحتول مجيع سكا

/ ٢ ج-ّ مرجع تقدم- ..تاريخ طرابلس السياسي واحلضاري–السالم تدمري 
  ).٩٤ص

ّله جامع معروف يف حملة التبانة بطرابلس. هو حممود بيك السنجق: السنجق) ٣٠( تويف . ّ
، ٣٢٤ و٣١١/ ٢ ج-..تاريخ طرابلس–تدمري . (م١٦٢٠/ هـ١٠٣٠سنة 
٣٢٥.(  

  .))سهم(( ))ط((يف ) ٣١(
ّأي احملدد وقت عدانه: َّاملعد) ٣٢( ّ.  
ْبرج بارسباي ) ٣٣( ْبـرسباي= ْ نتشرة على ساحل أشهر أبراج طرابلس احلربية الستة امل. َْ

ر  بناه نائب . ً ورأس امليناء، اليزال قائما إىل اآلن))أبو علي((ّالبحر، بني مصب 
 أثناء نيابته ))سيف الدين برسباي بن عبد اهللا بن محزة الناصري((السلطنة األمري  

مع املفنَّن باملعجم : انظر). م١٤٦٠ - ١٤٥٤/ هـ٨٦٥ - ٨٥٩(بطرابلس  َا
َاملعنـون، لعب –. م١٥١٤/ هـ٩٢٠تويف (د الباسط بن خليل بن شاهني الظاهري َُْ

ّيف مكتبيت نسخة مصورة عنه، )  تاريخ٨٠٠(خمطوط مبكتبة البلدية باإلسكندرية، رقم 



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٧٠٠  )٤(اجلزء ) ٧٧( ا

 Notes sur les défenses) ٢/٢٦٩ ج-..تاريخ طرابلس–، تدمري ٤٢٣ورقـة 
de la Marine de tripoli- J. Sauvaget- Paris ١٩٣٨.  

  . بربج السباع- ً خطأ –ّربج عند العامة ُويعرف ال
ّيف حملة بظاهر طرابلس تعرف بالبداوي على مسافة : بركة السمك) ٣٤( ُ مشاالً، . كلم٣ّ

 بناها أثناء نيابته ))دمرداش احملمدي الظاهري برقوق((ِوجبوار البـركة زاوية األمري 
يته على إن زاو((: ))السخاوي((قال ) م١٣٩٣ - ١٣٨٨/ هـ٧٩٦ - ٧٩٠(طرابلس 
 طبعة مصر - ) أجزاء١٠(الضوء الالمع ألهل القرن التاسع : انظر كتابه. ))ٍبركة داوية
  ).٣١٩/ ٣ ج- م١٩٣٥/ هـ١٣٥٤

  .ال وجود للمقربة اآلن) ٣٥(
  .))ط((ما بني القوسني ساقط من ) ٣٦(
َّسيف الدين جلبان املؤيدي((بناه نائب طرابلس األمري : ُُّبرج اجللبان) ٣٧( ُّ  - ٨٣٨( بني ))ُ

يف . م١٤٤٢ - ٤١/ هـ٨٤٥ّله وقفية بتاريخ سنة ). م١٤٣٨ - ١٤٣٤/ هـ٨٤٢
مع العلمي بدمشق، رقم  وقد أزيل . ويف مكتبيت صورة عنها)  عام٤٨٣٨(مكتبة ا

  .م١٩٦٠هذا الربج سنة 
ّهو سليمان باشا ابن إبراهيم العظم، اجلد األول، توىل باشوية طرابلس، مث صيدا، ) ٣٨( ّ

ّية، مث نقل إىل باشوية الشام وأقام فيها مخس سنوات فطرابلس ثان ُ)١٧٣٣ - 
م ومل ميكث أكثر من عام، وأعيد إىل دمشق سنة ١٧٣٩ُمث نقل إىل مصر ) م١٧٣٨
  .وهو حياصر قلعة طربية. م١٧٤٦وبقي حىت مات . م١٧٤٣

ّكانت يف األساس حصنا أسسه الصحايب : قلعة طرابلس) ٣٩( ّ سفيان بن جميب ((ً
ويف سنة . ومنه فتح طرابلس). م٦٤٥ -٦٤٤هـ ٢٥ - ٢٤(بني سنيت  ))األزدي
ُ حصنا عرف ))رميون دي سان جيل((ّبىن مكانه القائد التولوزي . م١١٠٥/ هـ٤٩٧ ً

سيف الدين ((ّبامسه حاصر منه طرابلس، وحتول احلصن إىل قلعة على يد األمري 
 عليها السلطان مث زاد. م١٣٠٧/ هـ٧٠٧ نائب طرابلس يف سنة ))ُأسندمر الكرجي

. م١٥٢١/ هـ٩٢٧ّ برج البوابة الشمايل يف سنة ))سليمان بن سليم األول((العثماين 
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ّ قلعة طرابلس يف التاريخ، حصن عريب –عمر عبد السالم تدمري : ُللمزيد يراجع(
 العدد -١٩٩٣ّجملة تاريخ العرب والعامل، بريوت –ّإسالمي يف املوقع واألساس 

  ).٢٣-١١ ص- ١٤٣
  .))بااالشجار((: ))ط(( يف) ٤٠(
  .))ظهرها((: ))ط((يف ) ٤١(
مفردها شاهية، وهي وحدة من العملة العثمانية تساوي مخس مصريات، : شواهي) ٤٢(

ُأي سدس القرش األسدي الذي يعادل  ّوقد تقدم التعريف بالقرش .  مصرية٣٠ُ
ة، مرجع معهد العلوم االجتماعي–أركيولوجيا املصطلح الوثائقي : انظر(األسدي، 

  ).٧٢ ص–ّتقدم 
َُبنو املولوي أسرة معروفة يف طرابلس، وهم يف األصل من بين السنيين نسبة إىل قرية ) ٤٣(

م إىل الطريقة املولوية اليت أسسها  ّسنني، عرفوا باملولوي النتسا ُ جالل الدين ((َُ
ّ، فكانوا مشايخ تكية الدراويش املولوية القائمة على الضفة الغر))الرومي ر ّ بية من 

  . بسفح قلعة طرابلس))أبو علي((
ّبنو الدبوسي أسرة معروفة يف طرابلس، ينسب إليها حي ) ٤٤( ُ  القريب من ))الدبابسة((ّ

ُويف احلي مدرسة تعرف حىت اآلن بـ . مقربة باب الرمل  هلا وقف باسم ))َّالدبوسية((ّ
وقاف األ. (م١٧٢٦/ هـ١١٣٩ّاحلاج علي حسين الكاظمي مؤرخة يف سنة 

 طبعة - ّ منشورات التمدن- لسليم جمذوب–اإلسالمية يف البالد املشمولة باالنتداب 
  ).٣ ص٢احلضارة حبارة النصارى، طرابلس، قسم

  .))للبستانني((: ))ط((يف ) ٤٥(
  .))ببستان((: ))ط((يف ) ٤٦(
  .))ط((إضافة من ) ٤٧(
  .مل تسعفنا املصادر بشيء عنه) ٤٨(
  .شيء عنهمل تسعفنا املصادر ب) ٤٩(
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ّ مدرسة تعرف بالطواشية، وهي تتوسط اجلانب الغريب من ))الطواشي((من أوقاف ) ٥٠( ُ
ّسوق الصاغة، من عصر املماليك، تنسب يف سجالت احملكمة الشرعية بطرابلس إىل  ُ

ّراجع السجل . ( ومل أتأكد من معرفته إىل اآلن))سيف الدين حممد الطواشي((األمري 
 لسنة ٧٨ صفحة ٥٤ّوالسجل رقم . هـ١٢٧٣  لسنة١١٩ صفحة ٣٦رقم 

 عمر عبد - ...تاريخ وآثار مساجد ومدارس طرابلس: ُوعن املدرسة يراجع). هـ١٢٥(
  .٢٨٩ - ٢٨٧ ص - السالم تدمري

ّمدرسة احلجيجية) ٥١( ْ َ ّتقع يف وسط سوق النحاسني، ومتتاز بأن هلا مئذنة خبالف : ُ
ّعلى اسم مؤسسها وال تارخيها مدارس طرابلس، وهي من عصر املماليك، مل نقف 

ًحتولت مؤخرا إىل مسجد تقام فيه خطبة وصالة اجلمعة. بالتحديد ّ : راجع عنها. (ّ
  ).٣١٨ - ٣١٤ ص -  تدمري- ...تاريخ وآثار

َينسب لبين اجلاموس، وهم أفراد أسرة كانت معروفة بطرابلس : بستان اجلاموس) ٥٢( ُ
فذكر . م١٦٣٨/ هـ١٠٤٨ يف سنة ))ابن حماسن الدمشقي((ّعندما زارها الرحالة 

 خطيب جامع التوبة، والشيخ ))ُصنع اهللا((ّالعالمة إبراهيم بن اجلاموس، وابنه : منهم
. ّعبد احلي بن اجلاموس، وابنه الشيخ عبد القادر خطيب وإمام مسجد الربطاسي

.  حتقيق د- البن حماسن الدمشقي–املنازل احملاسنية يف الرحلة الطرابلسية : انظر(
ص - م١٩٨١/ هـ١٤٠١ طبعة دار اآلفاق اجلديدة، بريوت –حممد عدنان البخيت 

٧١، ٧٠.(  
عيسى بن عمر ((ُهو مدرسة وجامع الربطاسي، نسبة لصاحبهما : ُجامع الربطاسية) ٥٣(

ُالربطاسي الكردي ّ أحد أمراء الطبلخاناه ومشد الدواوين بطرابلس يف عصر ))ُ
/ هـ٧٢٥ومات بطرابلس يف سنة . م١٣١٠/ هـ٧١٠املماليك، بنامها حول سنة 

ُ ويعترب من ))أبو علي((ويقع اجلامع مع املدرسة على احلافة الغربية لنهر . م١٣٢٥
مرجع .. تاريخ وآثار: ُللمزيد عنه يراجع. ّأمجل مساجد طرابلس، يف حملة باب احلديد

  .٢١٦ - ٢٠٧سابق ص 
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.  وهو الصحيح))ط((بت من واملث.  وهو غلط))البقاجي((: يف النسخة الدمشقية) ٥٤(
 نسبة إىل ))احلميدي(( االسم القدمي للجامع املعروف اآلن بـ ))التفاحي((وجامع 

ّ حيث جرى إحياؤه من جديد يف عهده، وهو يف حملة ))عبد احلميد الثاين((السلطان 
ُال يعرف تاريخ تأسيسه بالتحديد، . ُ اليت كانت تعترب بظاهر طرابلس))حارة النصارى((
ُ نسبة إىل بساتني التفاح اليت كانت حتيط به، أو ))التفاحي((ُوعرف بـ .  اسم بانيهوال

ّلعل مؤسسه من بين التفاحي ًوسيأيت ذكر اجلامع الحقا مرة أخرى. ّ تاريخ : انظر. (ِ
  ).٢٨١/ ٢ ج- تدمري–.. طرابلس السياسي واحلضاري

ًّيف طرابلس أكثر من جبانة للمسلمني، أكربها حاليا،) ٥٥( ّ مقابر باب الرمل، وجبانة ّ
ُالتبانة، وجبانة املينا، وجبانة الغرباء، وجبانة الزعبية، وغريها ّ ّ ّ ّواجلبانة املقصودة هنا هي . ُّ

ّجبانة التبانة، حسب سياق األماكن املذكورة القريبة منها، مثل بستان السياقة  ّ =
ُالناعورة، وبعل العمادي، وبستان سندمر اآليت ذكره ًاهر حملة التبانة قدميا، وهي بظ. َ ّ ّ

ُمشايل طرابلس، بني جامع حممود بيك السنجق وسوق اخلضرة، بطرف سوق القمح ّ.  
  .))وغريهم((: ))ط((يف ) ٥٦(
  .))ا((: ))ط((يف ) ٥٧(
ُسندمر امللك) ٥٨( ْ ُسيف الدين أسندمر الكرجي((هو نائب السلطنة بطرابلس : َ ُ ْ َ(( 

َينسب إليه . ))ملك األمراء(( ألقابه ومن). م١٣٠٩ - ١٣٠٠/ هـ٧٠٩ - ٧٠٠( ُ
َسويقة أسندمر(( َالسويقة((ّ وهي حملة ))ُ ّ باطن طرابلس على الضفة الشرقية للنهر، وله ))ُّ

ُقتل سنة . كثري من اآلثار يف املدينة ونواحيها، وتارخيه حافل يف طرابلس وغريها
ضع كثرية يف موا/ ٢ ج-  تدمري –... تاريخ طرابلس: انظر. (م١٣١١/ هـ٧١١
  ).منه

  .))باشا((: ))ط((يف ) ٥٩(
 ))العمادي((ويف طرابلس أسرة . مل أقف على ترمجة للحاج علي العمادي املذكور) ٦٠(

كان منها الشيخ حممد خالد بن حسن بن خالد العمادي األمحدي الطرابلسي، 
/ هـ١٣٨٢م وتويف سنة ١٩٢٧/ هـ١٣٤٦ األدبية سنة ))الرياض((ّأصدر جملة 



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٧٠٤  )٤(اجلزء ) ٧٧( ا

 – القسم الثالث -تدمري–... موسوعة علماء املسلمني: انظر عنه يف (.م١٩٦٣
  ).١٢٦٢، رقم ٣٣٤، ٣٣٣/ ٤ج

  .))االربعة((: ))ط((يف ) ٦١(
ّوهو حتريف عامي لألصل، واألصل. هكذا يف النسختني) ٦٢(  أو ))القرطائية((: ّ

ململوكي نسبة إىل نائب السلطان ا. ّ حسب املشهور عند الطرابلسيني))ّالقرطاوية((
 صاحب املدرسة ))ََشهاب الدين قـرطاي بن عبد اهللا الناصري((بطرابلس األمري 

املشهورة بالقرطاوية، املالصق للجامع املنصوري الكبري من جهة الشرق، وهي أكرب 
 - ١٣١٦/ هـ٧٢٦ - ٧١٦(بناها أثناء نيابته األوىل . وأفخم مدارس طرابلس

 - تدمري–.. ار مساجد ومدارس طرابلستاريخ وآث: ُللمزيد عنها يراجع). م١٣٢٦
  ).٢٣٧ - ١٨٣ ص -  تدمري–، وآثار طرابلس اإلسالمية ٢٦٧ - ٢٤٤ص 

  .))عليه((: ))ط((يف ) ٦٣(
  .ًمل أجد يف املصادر شيئا عنه) ٦٤(
. َيف اجلنوب الشرقي من طرابلس، وهي تصغري املعصرة، لعصر الزيتون: َُْاملعيصرة) ٦٥(

 بريوت - عصام كمال خليفة.  د–السادس عشر مشال لبنان يف القرن : انظر(
  ).١١٨ ص - ١٩٩٩

ُقصبتها بلدة أميون. ناحية يف اجلنوب الشرقي من طرابلس: الكورة) ٦٦( ََ َ وهي من . َ
ا مسلمون ا من الروم األرثوذكس، و ّوامسها عريب . أقضية طرابلس، أكثر سكا

  .الناحية، أو املنطقة، ويعود إىل صدر اإلسالم: مبعىن
ّبنو السلطي أسرة معروفة بطرابلس، أصلهم من مدينة السلط باألردن، توىل أفرادها ) ٦٧( ّ ْ ْ

ّعدة مناصب عسكرية وإدارية، منهم أمحد  اويش املذكور، وكان ضابط الراجلني چّ
ّله وقفية مؤرخة يف سنة . بقلعة طرابلس تاريخ آل : انظر. (م١٧٣٥/ هـ١١٤٨ّ

  ).١٩٩٧بعة دار اإلميان، طرابلس ط-  عمر عبد السالم تدمري–ْالسلطي 
  .))بالزيادي((: ))ط((يف ) ٦٨(
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َصدقة) ٦٩( َ إلياس ((منها . أسرة طرابلسية معروفة، من أهلها النصارى األرثوذكس: َ
 وهو تاريخ حلاكم طرابلس والالذقية ))نفح العنرب بتاريخ بربر((، له ))صدقة الطرابلسي

نفح العنرب بتاريخ بربر، رسالة : انظر)  م١٨٣٤-  ١٧٦٧  ())مصطفى أغا بربر((
ّ جملة تاريخ - حتقيق عمر عبد السالم تدمري–خمطوطة إللياس صدقة الطرابلسي 

  . وما بعدها٢٤ ص- ٢٥ العدد - هـ١٤٠٠العرب والعامل، بريوت 
  . حضرة))د((يف ) ٧٠(
أبو إسحاق إبراهيم بن أدهم بن منصور بن يزيد بن جابر : هو الزاهد املشهور) ٧١(

رابط يف سواحل الشام وغزا الروم يف البحر، واستشهد . ْأصله من كورة بلخ. يالعجل
ُاختلفوا يف مكان قربه، فقيل دفن يف مدينة صور . م١٧٧٨/ هـ١٦٢وهو يغزو سنة 

، وقيل يف إحدى جزر بالد الروم، وقيل يف مرج غوطة ))مدفلة((يف موضع يقال له 
موسوعة : انظر. َشهور أنه يف جبلةًدمشق، وقيل بالساحل قريبا من طرابلس، وامل

 – القسم األول - ١٩٨٤ بريوت -  عمر عبد السالم تدمري- ...علماء املسلمني
ََ، وتاريخ اإلسالم ووفـيات املشاهري واألعالم، للحافظ الذهيب ٢١٠ - ٢٠٠/ ١ج َ
ً حققناه وصدر كامال يف –) هـ٧٤٨ت ( ً جملدا٥٢ّ  -١٦١ حوادث ووفيات - ّ

 ٥٩ - ٤٣ ص–. م١٩٩٠/ هـ١٤١١تاب العريب، بريوت  طبعة دار الك- هـ١٧٠
  . وفيه حشدنا عشرات املصادر لرتمجته٣رقم الرتمجة 

ا ذكرا يف املصادر) ٧٢(   .ًمل أجد هلا أو ألسر
ِمل أجد هلذه األسرة أي ذكر) ٧٣(   .))مزرعة ونصب أشجار((: ورد) ط(ويف . َّ
  .))ط((ليست يف ) ٧٤(
  .وهو منسوب إىل القلعة. ))د((يعاد هكذا يف ، وس))القلعجي((: ))ط((يف ) ٧٥(
  .ّنسبة إىل عكار، بالد وجبال معروفة يف الشمال الشرقي من طرابلس: العكاري) ٧٦(
  .وبنو املعماري أسرة معروفة بطرابلس. ))ط((املعمادي، والتصحيح من : ))د((يف ) ٧٧(
ي الشهري بابن عبد هو الشيخ عبد القادر بن حممد بن حممد بن أيب حامد احلامد) ٧٨(

/ هـ١١٩٣ًاحلق، خطيب جامع العطار بطرابلس، كان موجودا إىل ما بعد سنة 



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٧٠٦  )٤(اجلزء ) ٧٧( ا

 – القسم الثالث -  تدمري–... موسوعة علماء املسلمني: انظر عنه يف. م١٧٧٩
  .٦٧٢ رقم الرتمجة ١٠٥، ١٠٤/ ٣ج

  .))قرسيس((: ))ط((يف ) ٧٩(
  .))املذبورة((: ))د((يف ) ٨٠(
، واهللا ))زيتون نرسيس((: ))د((ّ، وقد تقدم قبل قليل يف ))زيتون بين سيين((: ))ط((يف ) ٨١(

  .أعلم بالصواب
  .))بن((: ))د((يف ) ٨٢(
ً وكان رئيسا لبلديتها، ))حممد املسقاوي((بنو املسقاوي أسرة معروفة بطرابلس، منها ) ٨٣(

  . النائب والوزير السابق))عمر كامل املسقاوي((واحملامي 
  .))ستت((: ))ط((يف ) ٨٤(
  .))الثالث((: ))ط((يف ) ٨٥(
ِبكفتني) ٨٦( ْ ا آثار جامع ))كفتون((ُقرية يف قضاء الكورة قرب طرابلس، يقال هلا : َ  ،ٍ

ّقدمي ودير يعد من أعظم أديرة لبنان فيه مدفن للبطاركة منذ العام  ُ ذكره . م١٦١٣َ
حممد كرد علي . ())مصارمسالك األبصار يف ممالك األ(( يف ))ُابن فضل اهللا العمري((
  ).٣٧/ ٦ ج- .م١٩٢٤/ هـ١٣٤٣دمشق –)  أجزاء٦(خطط الشام –

ّ توىل خطابة جامع العطار، مث -هو حممد بن صاحل بن منصور األدمهي الطرابلسي) ٨٧(
انظر عنه . م١٧٥٨/ هـ١١٧٢تويف سنة . ّإمامة املدرسة القادرية، وتدريس الدبوسية

 رقم ١٦٥ -١٦٣/ ٤ ج- القسم الثالث- ريموسوعة علماء املسلمني تدم: يف
١١١٤.  

  .مل أجد له ترمجة) ٨٨(
  .أسرة طرابلسية معروفة حىت اآلن، تعمل يف التجارة: بنو جندح) ٨٩(
  .))ط((إضافة من ) ٩٠(
  .))د((ّما بني القوسني تكرر يف ) ٩١(



  
٧٠٧   عمر عبد السالم تدمري–أوقاف سعد الدين باشا العظم 

ّي ويف ح. أسرة معروفة بطرابلس، كان منهم علماء ونقيب أشراف: ََبنو البـركة) ٩٢(
تاريخ : م انظر١٧٤٤/ هـ١١٥٧ّ املتوىف سنة ))حسن بن الربكة((ّالرمانة ضريح 

  .٣٠١/ ٢ ج-  تدمري- ..طرابلس
أسرة طرابلسية معروفة، انتقل فرع منها إىل بريوت، فكان منهم نائب : بنو احلكيم) ٩٣(

ّ مؤسس حزب ))صوت العروبة(( صاحب جريدة ))عدنان احلكيم((بريوت املرحوم 
  .ّالنجادة

فالن احملرتم، وكان يطلق : اصطالح شائع يف العصر العثماين للتوقري، مبعىن: بشه) ٩٤(
. َّدائرة املعارف اإلسالمية، املعربة. (بصفة خاصة على اجلند العثمانيني من اإلنكشارية

  ).باشا وبشه: ّمادة
  .مل أعثر على هذه األسرة يف مصادري) ٩٥(
ُابلس، وهم من ساللة بين سيفا األكراد أمراء عكار أسرة مشهورة بطر: ّبنو الشهال) ٩٦(

ًغريوا نسبتهم ختلصا من خصمهم األمري . م١٧ و١٦وباشاوات طرابلس يف القرنني  ّ ّ
  .))فخر الدين املعين الثاين((

  .))ط((ما بني القوسني ليس يف ) ٩٧(
  .))األراضي((: ))ط((يف ) ٩٨(
  .))النرسجية((: ))ط((يف ) ٩٩(
ّّأسرة تنتسب إىل بلدة سري يف الضنـية: رييِبنو الس) ١٠٠( منهم الشيخ عمر بن أمحد . ِ

ّالسريي خطيب وإمام اجلامع املنصوري الكبري، ومدرس الشمسية والقرمشية َ ّ تويف . ِ
ََ وابنه عبد اهلادي الذي خلفه يف وظائفه١٧٤٦/ هـ١١٥٩سنة  وتويف سنة . َ
، ١٨٨ و٣/١٤٠رر  يف سلك الد))املرادي((ذكر بعضهم . ١٧٦١/ هـ١١٧٥

 ص - تدمري–ّوبعضهم يف سجالت احملكمة الشرعية، وآثار طرابلس اإلسالمية 
  .١١٩- ١١٦ و٩٨-٩٦

  .مل أجد له ترمجة) ١٠١(
  .مل أجد له ترمجة) ١٠٢(



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٧٠٨  )٤(اجلزء ) ٧٧( ا

  .))باالبيدر((: ))ط((يف ) ١٠٣(
  .ّهو حممود بيك السنجق، صاحب اجلامع املعروف بامسه، وقد تقدم ذكره) ١٠٤(
َمن األسر الطرابلسية: حلالوميبنو ا) ١٠٥( يج احلالومي مدير : من أبنائها. ُ املرحوم 

  . لبنان يف طرابلس، يف النصف الثاين من القرن املاضي–بنك مصر 
  .))الستت((: ))ط((يف ) ١٠٦(
به عني ماء . ّيقع وادي هاب عند مدخل طرابلس اجلنويب يف حملة البحصاص) ١٠٧(

  ً.بلس حالياهاب اليت يشرب منها أهل طرا
  .))ط((ّتكررت يف ) ١٠٨(
  .))ط((سقطت من ) ١٠٩(
  .))وأحد وعشرين أصل((: ))ط((يف ) ١١٠(
  .))السكه((: ))ط((يف ) ١١١(
  .))الكان((: ))ط((يف ) ١١٢(
، وهذا املدفن غري معروف اآلن، وحسب )بتقدمي الباء ())القبنقية((: ))ط((يف ) ١١٣(

  .جهة اجلنوب منها ومن مقربة باب الرملالوصف فإنه كان بظاهر طرابلس من 
  .مل أجد له ترمجة) ١١٤(
عبد الباسط ابن ((ذكرها . كانت معروفة يف عصر املماليك: ّحملة مسجد اخلشب) ١١٥(

مع املفنَّن باملعجم املعنـون(( يف ))خليل الظاهري َا َُْ . ووردت يف الوثائق العثمانية. ))َ
قهوة ((ّيف اجلهة اجلنوبية من طرابلس، حيث حملة وهي يف الشرق من مقربة باب الرمل 

ا مسجد مبين باخلشب فعرفت احمللة به.  اآلن))موسى ّوترجح أنه كان  ِ ُ ّ : انظر. ّ
ا من خالل الوثائق العثمانية  عمر –ّحمالت طرابلس القدمية، مواقعها، أمساؤها، سكا

ّرابلس إبان احلقبة املؤمتر األول لتاريخ والية ط:  يف كتاب- عبد السالم تدمري
، ١٠٥ ص-١٩٩٥ طرابلس -  منشورات كلية اآلداب باجلامعة اللبنانية- العثمانية
  .١٢٤ -١٢١ و١٠٦

  .))ستت((: ))ط((يف ) ١١٦(



  
٧٠٩   عمر عبد السالم تدمري–أوقاف سعد الدين باشا العظم 

ّحملة احلجارين قريبة من اجلامع املنصوري الكبري، يف اجلهة الشمالية الغربية منه) ١١٧( ّ .
  .لس القدميةّحمالت طراب: انظر عنها يف دراستنا السابقة

  .))حمالة(( : ))ط((يف ) ١١٨(
  .))ادخبانه(( : ))ط((يف ) ١١٩(
  .))البحصاصي(( : ))ط((يف ) ١٢٠(
  .))مبمشا(( : ))ط((يف ) ١٢١(
 النسجامها لغة مع ))اخلزينة(( وقد ترجح التثنية هذه يف ))خزينتني(( : ))ط((يف ) ١٢٢(

ا وهي    . اللغوي بعد التصحيح))راكبتني((الصفة امللحقة 
  .))طريق(( : ))ط((يف ) ١٢٣(
م) ١٢٤(   .ًمل أجد تعريفا 
  .اين: بالرتكية، معناها: زادة) ١٢٥(
ا باب حديدي . يف وسط طرابلس اململوكية القدمية: ّحملة باب احلديد) ١٢٦( ّكان 

ّضخم، فعرفت احمللة به   .ّحمالت طرابلس القدمية: انظر دراستنا. ُ
  .))سفلاأل(( : ))ط((يف ) ١٢٧(
َُّطبقة تعلو القاعة أو اإليوان، سقفها منخفض، تـتخذ حلفظ بعض : َّمتخت) ١٢٨(

ّوتسمى عند الطرابلسيني. األشياء َّ   .))َِّْختتية((: ُ
ذ اخلطأ يف أماكن أخرى من الوثيقة))باجلزوع((و: ))د((يف ) ١٢٩(   . وهو غلط، ووردت 
ََْعز الدين أيـبك املوصلي((األمري بناه نائب السلطنة بطرابلس : البيمارستان) ١٣٠( ّ(( .

ّيف حملة باب احلديد مبواجهة ) م١٢٩٨ - ١٢٩٤/ هـ٦٩٨ - ٦٩٤(أثناء نيابته 
ر . ُجامع الربطاسي  الذي حدث أواخر سنة ))أبو علي((وقد أزيل بعد فيضان 

، ٢٩٨/ ٢ ج-  تدمـري–تاريخ طرابلس السياسي واحلضـاري : انظر (١٩٥٥
٢٩٩.(  

  .وهو سهو.  من غري راء))املذكو(( : ))ط((يف ) ١٣١(
  .))بين(( : ))ط((يف ) ١٣٢(



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٧١٠  )٤(اجلزء ) ٧٧( ا

  .))الثالث(( : ))ط((يف ) ١٣٣(
  .))حمل(( : ))ط((يف ) ١٣٤(
َتابعة حمللة السويقة، بني جسر السويقة واجلسر اجلديد : َّحملة بني اجلسرين) ١٣٥( َُ ُ ّ

  .ابلس القدميةّحمالت طر: انظر دراستنا. ّاملعروف جبسر اللحامة، فوق النهر
  .))مربع(( : ))ط((يف ) ١٣٦(
  .))يتوصط(( : ))ط((يف ) ١٣٧(
  .))يتوصطها(( : ))ط((يف ) ١٣٨(
  .))داخل(( : ))ط((يف ) ١٣٩(
  .))أعلى((: والصواب. هكذا يف النسختني) ١٤٠(
ذا اإلمالء يف أكثر من مكان يف الوثيقة))ممشا(( : ))ط((يف ) ١٤١(   . وقد وردت 
   .))ط(( من إضافة) ١٤٢(
  .))غري النافذه((: الصواب) ١٤٣(
  ً.مل أجد عنهم شيئا) ١٤٤(
ر ) ١٤٥( طاحون : ّ عدة طواحني لطحن احلبوب، منها))أبو علي((كان على جانيب 

احلجيج، وطاحون أسندمر، وطاحون السلطان، وطاحون املنصورية، وطاحون 
ملغابرية، وطاحون الدير، ََاجلديدة، وطاحون الدرويشية، وطاحون طربيه، وطاحون ا

ّنقلنا أمساءها من سجالت احملكمة الشرعية بطرابلس، ومل يبق منها سوى . وغريها
  .ّطاحون أسندمر، وهي معطلة

ّكانت يف عصر املماليك والعصر العثماين تعرف مبحلة ساحة : ّحملة الرتبيعة) ١٤٦( ُ
َعلم الدين سنجر احلمصي((احلمصي، نسبة إىل األمري  ّذي كان يتوىل وظيفة  ال))ََ

ًوبىن يف احمللة دارا ومدرسة ال . م١٣٢٤/ هـ٧٢٤ بطرابلس سنة ))ّشاد الدواوين(( ّ
  .ّحمالت طرابلس القدمية: انظر دراستنا. تزاالن قائمتني إىل اآلن

ّاويش، غريب جامع چّلعله اخلان القائم اآلن املعروف خبان الـ: ّخان املنجدين) ١٤٧(
  .العطار



  
٧١١   عمر عبد السالم تدمري–أوقاف سعد الدين باشا العظم 

ّهي ساحة بركة املالحة حاليا، القريبة من حملة الدباغة: عمريةساحة ) ١٤٨( ّ ً ّ.  
َمن األسر الطرابلسية، اشتهر منها : بنو البحريي) ١٤٩(  الذي أصدر ))ُكامل البحريي((ُ

  . وكان يرأس حتريرها الشيخ حسني اجلسر الطرابلسي))رياض طرابلس((ّجملة 
  .))الطاحون(( : ))ط((يف ) ١٥٠(
ْهي طاحونة أسندمر، كانت بقرب مسلخ طرابلس على النهر: ملسلخطاحون ا) ١٥١( َ .

  .وقد أزيل املسلخ وبقيت الطاحون
  .))أحدها(( : ))ط((يف ) ١٥٢(
  .))وال خرا(( : ))ط((يف ) ١٥٣(
  .))اجلار(( : ))ط((يف ) ١٥٤(
  .))يالصقهما(( : ))ط((يف ) ١٥٥(
  .))مطالت جنينة(( : ))ط((يف ) ١٥٦(
  .))طاحون(( : ))ط((يف ) ١٥٧(
  .))ِذكرهم(( : ))ط((يف ) ١٥٨(
  .))هلما(( : ))ط((يف ) ١٥٩(
  .))سلم(( : ))ط((يف ) ١٦٠(
  .))اجلارين(( : ))ط((يف ) ١٦١(
  .))أبو علي((ر طرابلس املعروف بنهر : النهر الكبري) ١٦٢(
  .))البتني(( : ))ط((يف ) ١٦٣(
ّومتتد . لس الشرقي، بينها وبني النهرتقع حتت سفح قلعة طراب: ّحملة اليعقوبية) ١٦٤(

ّمشاال إىل حملة باب احلديد ًوتعرف حاليا بـ . ً ُعرفت ). من الساباط ())ِحتت السباط((ُ
ا من اليعاقبة يف عهد الفرنج حيث كان يف احمللة مقر  ّباليعقوبية نسبة إىل سكا ّ

 حيمل فوق بابه اسم ))دينّعز ال((ّواليزال باب محام . بطركية اليعاقبة جبوار البيمارستان
ّ وعرفت احمللة يف العهد العثماين باسم حملة - ُ وقد كتب بالالتينية))ّالقديس يعقوب(( ّ ُ

  .ّحمالت طرابلس القدمية: انظر دراستنا. خوري



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٧١٢  )٤(اجلزء ) ٧٧( ا

  .))ثالثة((: والصواب. هكذا يف النسختني) ١٦٥(
. م١٧٢٣/ هـ١١٣٦ّهو بئر السيدة بدرا بنت منصور، هلا وقفية مؤرخـة يف سنـة )١٦٦(

  ).١٥٤ص/ ٤سجل احملكمة الشرعية بطرابلس رقم(
  .))علوي(( : ))ط((يف ) ١٦٧(
  .))يتوصطها(( : ))ط((يف ) ١٦٨(
  .))ادخبانه(( : ))ط((يف ) ١٦٩(
  .))ط((ساقطة من ) ١٧٠(
َمن مشاهري األسر الطرابلسية، منها املفيت، والنائب، ورئيس : بنو كرامة أو كرامي) ١٧١( ُ

 رئيس احلكومة ))رشيد((آخرهم مفيت ونائب طرابلس عبد احلميد كرامي، وابنه . الوزراء
  .ً نائب طرابلس حاليا، رئيس احلكومة األسبق))عمر((األسبق، و

  .))يواسف(( : ))ط((يف ) ١٧٢(
  .مل أجد له ترمجة، وهو من الروم األرثوذكس) ١٧٣(
  .أول السطر اخلامس من القسم األول من الوقفية) ١٧٤(
  .))اضطده(( : ))ط((يف ) ١٧٥(
  .))وتغريه(( : ))ط((يف ) ١٧٦(
  .))فا اهللا(( : ))ط((يف ) ١٧٧(
  .))با اهللا(( : ))ط((يف ) ١٧٨(
  .))متمر.. وقومه(( : ))ط((يف ) ١٧٩(
  .))ذالك كذالك(( : ))ط((يف ) ١٨٠(
  .١٨١سورة البقرة، اآلية ) ١٨١(
  .))ط((لفظ اجلاللة سقط من ) ١٨٢(
  .))ذاة(( : ))ط((يف ) ١٨٣(
  .))ط((َواملثبت من . ))حيوته((: ))د((يف ) ١٨٤(
  . ))السيد(( : ))ط((يف ) ١٨٥(



  
٧١٣   عمر عبد السالم تدمري–أوقاف سعد الدين باشا العظم 

  . يف املواضع الثالث))خامن(( : ))ط((يف ) ١٨٦(
  .))سيحدث(( : ))ط((يف ) ١٨٧(
  .١١سورة النساء، اآلية) ١٨٨(
  .))دخلة(( : ))ط((يف ) ١٨٩(
  .))حضرت((: ))د((يف ) ١٩٠(
  .))كبري(( : ))ط((يف ) ١٩١(
  . يف املوضعني))خامن(( : ))ط((يف ) ١٩٢(
  .))فا اذا(( : ))ط((يف ) ١٩٣(
  .ناقص ما بني القوسني : ))ط((يف ) ١٩٤(
  .))شياء(( : ))ط((، و يف ))شيا((: ))د((يف ) ١٩٥(
   .))ط((ما بني القوسني ليس يف ) ١٩٦(
  . يف املوضعني))االبا((: يف األصل) ١٩٧(
  .))املتولني((: والصواب. يف النسختنيهكذا ) ١٩٨(
  .))السادة(( : ))ط((يف ) ١٩٩(
   .))ط((ليست يف ) ٢٠٠(
  .هو إمام الواقف كما سيأيت، ومل أجد له ترمجة) ٢٠١(
  .ّتقدم حميي الدين على عمر : ))ط((يف ) ٢٠٢(
  .))سيحدث(( : ))ط((يف ) ٢٠٣(
  .))قراة((: يف النسختني) ٢٠٤(
  .))ليسن(( : ))د((يف ) ٢٠٥(
  .))اثين((: هكذا يف النسختني، والصواب) ٢٠٦(
  .))القراة((: يف النسختني) ٢٠٧(
  .))ويوخذ(( : ))ط((يف ) ٢٠٨(

  للبحث صلة


