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من خالل وثيقة أرشيفية تعود إىل أواسط القرن الثامن  أوقاف اجلامع الكبري بغار امللح

 عشر

 

  تفاحة مفتاح

 

 

 

 
 امللخص

تتعلق بأوقاف جامع اخلطبة بغار امللح.  1179/1766 ندرس يف هذا املقال وثيقة أرشيفية تعود إىل سنة

هذه الوثيقة حتصي أوقاف اجلامع من رباع وعقارات، وتكشف عن أمهية هذه األحباس وتنوّعها، كما تبني 

دورها يف احلفاظ على املعلم وصيانته، وذلك بتوفري دخل قار يقوم بتغطية نفقات التأثيث والترميم والتجديد 

أجور املوظفني والقائمني بشؤون اجلامع. أمدتنا الوثيقة إىل جانب ما ذكرناه واإلصالح طوال السنة، ودفع 

مبعلومات عدّة متعلقة بنوعية األنشطة الفالحيّة اليت جندها يف أحواز غار امللح ويف القرى املجاورة هلا مثل 

مللح، مثل عوسجة ورفراف ورأس اجلبل. كما تعرض رسم احلبس إىل بعض املكوّنات احلضرية لبلدة غار ا

السوق والفندق واملقهى، اليت جتعلنا نصنف البلدة ضمن املدن رغم صغر حجمها، وذلك الحتوائها على مثل 

 هذه املرافق اليت ختص املجاالت احلضرية ومتيز املدينة عن القرية.

 

 

 

 

 العمارة العثمانية ،داي مصطفى الز احلنفي، الكبري امعاجل امللح،غار  عمارة دينية، ،وقف الكلمات املفاتيح:

 

 

 
 املرجع لذكر املقال:

أوقاف اجلامع الكبري بغار امللح من خالل وثيقة أرشيفية تعود إىل أواسط القرن الثامن » تفاحة مفتاح، 

 .2016سنة ، 1نسخة الكترونية[، عدد  [والعمارة املغاربية واآلثار الّتاريخ جملة السبيل:، «عشر
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عشر، مّما جيعلها تكتسي أمهية إىل أواسط القرن الثامن  تعود أرشيفيةوثيقة  ندرس يف هذا املقال

على معلومات دقيقة حتصي أوقاف جامع اخلطبة بغار امللح. وتوجد هذه الوثيقة بأرشيف  يتوكما حت  .بالغة

 47.5صم وعرضها  72.5ومتثل ورقة واحدة من احلجم الكبري يبلغ طوهلا  .1أمالك الدولة والشؤون العقارية

سطرا إىل جانب تذييلها  59وتضمّ  .صم عرضا 37صم طوال و 50مقاسات املساحة املكتوبة  . وتساويصم

بإمضاءين للعدلني الذين قاما بتحريرها. وقد كتبت الوثيقة خبط مغريب واضح عدا بعض الكلمات اليت مل 

تضمنت ألفاظ عامّية وأخطاء لغوية و ،عامّي متداول أسلوب. وكتبت براءهتا كما احتوت على فراغاتنستطع ق

فترة حكم يوافق ذلك و .1766 /1179ويعود تاريخ هذه الوثيقة بالتحديد إىل سنة  وتكرار يف بعض األحيان.

، املدينة اليت اشتهرت بناء جامع اخلطبة بغار امللح بعدقرنا البالد ، الذي حكم (1782-1759)علي باي 

 . (1640-1637)مبينائها احلريب الذي أنشأه الداي أسطى مراد 

وحتتوي هذه الوثيقة األرشيفية على معلومات هاّمة ودقيقة ختصّ أوقاف جامع اخلطبة بغار امللح حيث 

لرباعات والعقارات املسجّلة ا عيمج تشمل حجة ،باختصار. وتعترب هذه الوثيقة تشري إىل أماكن توّزعهاوتعددها 

وتشمل عقارات مشّجرة وبياضا ورباعات متنوعة متواجدة بأماكن متعددة  .للبلدةواملوقوفة على اجلامع الكبري 

 من ساحل بزنرت.

ملحة تارخيية عن تأسيس بلدة غار امللح وجامعها  بسطدراستنا هلذه الوثيقة إىل وسنعمد يف بداية 

يف مرحلة ثانية ألوقاف املعلم املتمثلة يف العقارات والرباعات وذلك اعتمادا على الوثيقة  سنتعرّض ثّ  .الكبري

الذي نستخلصه  ،العنصر الثالث ويتمثّل .مع التركيز على دور األوقاف يف احلفاظ على املعلم وتسيري شؤونه

 .وجتارية ةوحرفي ةفالحي أنشطةيف نوعية األنشطة االقتصادية بساحل بزنرت وهي  ،من الوثيقة

Iملحة تارخيية حول بلدة غار امللح وجامعها الكبري .  

  امللحبلدة غار  .1

. 2ورغبّ الناس يف سكناها (1640-1637)اي دقام ببناء بلدة غار امللح وقلعتها اليت على املرسى أسطا مراد 

أن أسطا مراد "يف أيامه بىن الربج الذي بغار امللح على يدي املعلم  املؤنسابن أيب دينار يف كتابه  ذكرفقد 

 فاستوطنهاالناس إىل السكىن وسلّفهم دراهم للتعمري واإلعانة  واستنفرموسى، وأمر أن تبىن هناك مدينة 

 بلدة غار امللح حظيتو .3اليت بالبالد" مجع من األندلس وغريهم وهو السبب فيه حىت صار من أجلّ املراسي

هتمام من السلطة املركزية خصوصا يف عهد حسني بن علي الذي اعتىن مبرساها باخالل العصر العثماين 

ورممّ حصوهنا وحصاراهتا، إىل جانب "إنشاؤه املراكب للجهاد، وإجراؤه املياه ملرساها وإحداثه  .وقام بإصالحه

 .4لمسافرين وغري ذلك"للخان العظيم هبا املعّد ل

 

 

 

 

                                                 
 .رسوم أوقاف املساجد والزوايا واألوقاف املشتركة ومكتب غار امللح، 423أمالك الدولة، صندوق  أرشيف -1

 . 47، ص. 2 ج.، 1990الضياف، أمحد بن أيب   -2

 .233ابن أيب دينار، بدون تاريخ، ص.  -3

 .154 .، ص1975حسني خوجة،  -4
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 ديوان رسم اخلرائط وقيس األراضي() مدينة غار امللح. 1

خالل يدعى  ، كانكاهية يدير شؤوهنا .قع استراتيجي هامّوأطلقت على البلدة تسمية الثغر ملا تتميز به من مو

 يالةاالوازدادت أمهيتها بعد أن أصبح ميناءها يأوي أسطول  .5مساعيل بن عبد اهلل التركيإ، تاريخ الوثيقة

 .ئهإيواذي تردم وأصبح غري قادر على ميناء بزنرت الختلى عن وذلك بعد أن 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 غار امللح: امليناء العثماين ومن ورائه اجلامع الكبري احلنفي. 2

 . تأسيس جامع اخلطبة بغار امللح2

ت غار امللح إىل جانب أبراجها وحصوهنا عدّة معامل أشهرها على اإلطالق زاوية سيدي علي املكي ضمّ

كم غريب البلدة، وجامع اخلطبة املعروف جبامع احلنفية ويعترب من أهّم املعامل الدينية  7اليت تبعد عنها 

شمالية للميناء مما يعطيه خصوصية بغار امللح، ويوجد هذا املعلم بعيدا عن قلب املدينة متمركزا يف اجلهة ال

تضفي عليه قيمة تارخيية مرتبطة بقوة امليناء أثناء تلك الفترة والدور الذي يلعبه يف ممارسة نشاط القرصنة 

 لعّدو اليت تأيت من ناحية البحر.ا هلجماتوالتصدّي 

                                                 
 .رسوم أوقاف املساجد والزوايا واألوقاف املشتركة ومكتب غار امللح، 423أرشيف أمالك الدولة، صندوق  -5
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 1070ويعود تاريخ إنشاء اجلامع الكبري بغار امللح إىل أواسط القرن السابع عشر وبالتحديد إىل سنة 

ص على لوحة من الرخام نقيشة تأسيسية كتبت باللغة التركية خبط ثلثي طعمّت بالرصا وذلك حسب ،9165/

 .1666إىل سنة  1631ة يتزامن بناء اجلامع مع فترة حكم محودة باشا اليت متتد من سنو .6أبيض اللون

نذكر منها بناؤه جلامعه املعروف جبامع محودة باشا  ،العديد من اإلجنازات املعمارية اخالهل االيالةشهدت 

 بالقريوان واجلامع الكبري ببزنرت وغريها من املنشآت األخرى.الصحايب أيب زمعة البلوي  بتونس وزاوية

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 اجلامع الكبري احلنفي مئذنةغار امللح: . 3

وقد حظي هذا الداي  .الذي أشرف على بناء اجلامع هو النقيشة أن الداي احلاج مصطفى الز وتذكر

ويشري إىل ذلك الوزير السّراج يف كتابه احللل األندلسية يف األخبار التونسية  .البالد محودة باشا بايباهتمام 

هداه جارية من أفخر جواريه أبأن األمري أنشأ له "دارا مفردة ال تعلم نظريها مبدينة تونس، ووهبها له. و

خيرج على وزوّجه هبا. وجعل هلا شوارا عايل القيم مبثابة واحدة من بناته. وصنع معه من اجلميل ما 

، يف نفس 8وبرج تونس الشرقيالربج  هبا فأنشأ ،بتدعيم حتصينات املدينة. كما قام هذا الداي أيضا 7احلصر"

مصطفى الز ليلة اجلمعة التاسع عشر من ذي احلجة سنة مخس وسبعني  داي. وتويفّ السنة بناء اجلامع

 .16659 جويلية 3/ 5107 وألف

 

 

 

 

                                                 
 .Ahmed Saadaoui et Néji Djelloul, 1997, p. 185-231أنظر: حول هذه النقيشة  -6

 .414 ص. ،1970، تونس 2 .الوزير السرّاج، ج -7

 أمحد السعداوي وناجي جلول الذي سبق ذكره. أنظر مقال -8

 .419ص.  ،1970، 2 .الوزير السرّاج، ج -9
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 النقيشة اليت تؤرخ لتأسيس اجلامع الكبري احلنفي : امللحغار . 4

الطفيفة،  الترميمات والتغيرياتالعديد من  األخرية إىلوقد تعرض اجلامع الكبري بغار امللح يف السنوات 

على معامله املعمارية األصلية، وابتداء من القرن الثامن عشر تواتر ذكره بوثائق األرشيف  زال حيافظلكنه ما 

ثيقة اليت حنن بصدد دراستها، لكن أغلب الوثائق تعود إىل القرن التاسع عشر والقرن العشرين وأمّهها الو

 وهي تعكس أمهيّة هذا اجلامع من خالل وفرة أحباسه وتنوعها.

II . أوقاف جامع اخلطبة بغار امللح 

يف اليت قمنا من خالل وثيقة األرش

جامع اخلطبة بغار بتقدميها يبلغ عدد أحباس 

يشرف على تسيريها وكيل  .وقفا 54امللح 

إىل جانب النائب عن  األحباس وناظر اجلامع

وقد توىل خطة وكيل  .اجلامعأحباس  وكيل

املكرم ابن العيد الطرودي سنة  اجلامع

 البلوكباشي األجلّ هاكما توال .1179/1765

احلنفي أمني البلد احلاج حممد بن املرحوم 

وتذكر  .1216/118010 سنة حسن أرنؤوط

عن أوقاف اجلامع  النواب وثائقنا عددا من

، محودة بن احلاج علي معتوق :11منهمحنصى 

 ؛1163/1749سنة  ورد يف وثيقة بتاريخ

، ورد يف وثيقة محودة الغطاسوحسني بن احلاج  ،1179/1765سنة  ، ورد يف وثيقة بتاريخحسني بن الضيفو

إىل صنفني بعضها برسوم أحباس موجودة  اجلامع الكبري وتتوزع جمموع أحباس .1197/1782سنة  بتاريخ

 .ورباعكما تنقسم أوقاف اجلامع إىل عقارات  .عند وكيل اجلامع وأخرى تعرف بالشهرة

 
                                                 

 .رسوم أوقاف املساجد والزوايا واألوقاف املشتركة ومكتب غار امللح، 423صندوق  أرشيف أمالك الدولة، -10 

 املشتركة ومكتب غار امللح.رسوم أوقاف املساجد والزوايا واألوقاف ، 423صندوق  أرشيف أمالك الدولة، - 11
 

 غار امللح: بيت الصالة باجلامع الكبري. 5
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 العقارات -1

وتنقسم هذه  وقفا. 54جمموع من  عقارا 48 ،العقارات هي منأوقاف اجلامع  أن جلّالوثيقة  نتبيّ

 قطع أرضا مشجّرة تينا وعنبا. 4و قطع أرضا بيضاء 10جنانا زيتونا و 34 أصناف:العقارات إىل ثالثة 

مناطق،  7وتتوّزع العقارات املوقوفة على اجلامع الكبري بغار امللح على كامل ساحل بزنرت، إذ تنتشر على 

يف كل من رأس  3أوقاف بغار امللح و 7، مقابل 54من مجلة  وقفا 36 بـوتتصدر القائمة عوسجة اليت تستأثر 

 ، ووقف واحد بصونني.اجلبل وبين عطاء ورفراف، واثنان مباتلني

 اتالرباع -2

 امللح وهيوتتمثل يف ستة منشآت عمرانية تتواجد يف غار  .عشر جمموع األوقافالرباعات ال تتجاوز 

فندقا قبلي الباب يعرف بفندق احلبس يوجد بسوق غار امللح من اجلهة القبلية منه، ومقهى قبلية  :كاآليت

، 12الباب تعرف بالقهوة الواطية بسوق غار امللح أيضا، ودارا جوفية الباب ذات اجلنينة تعرف بدار العلجية

اخلامس وية الباب تستغل أربعة من الستة للحجامة ومثانية حوانيت توجد بسوق بلد غار امللح منها ستّة قبل

 كالمها حبانوت الفوّال.. ويعرف احلانوتان املتبقيان فهما جوفيا البابأمّا  ،حسايري والسادس حانوت سوقي

 دور األوقاف -3

باعات كل سنة على يد معظم مداخيل األوقاف بعد بيع حمصول العقارات ومجع كراء الر رصدتلقد 

، لصيانة املعلم وتوفري ما حيتاجه من األغراض من بناء وترميم وإصالح وجتصيص وغري الوكيل ونائبه

ذلك من توسيع وتأثيث، وامللفت للنظر هنا أن بعض األوقاف جعلت حبسا على جزء من اجلامع ونذكر مثاال 

ة أرض معدّة للحراثة توجد ببلد بين عطاء وحتبيس طريفة زيتون تعرف بطريف قطعةعن ذلك حتبيس 

إىل جانب ذلك رصد ويقع . لى حمراب جامع اخلطبة بغار امللحزيتون املحراب توجد جويف بلد رأس اجلبل ع

أحباس اجلامع الذي بيده  ناظر جزء من مداخيل أوقاف اجلامع للتكفل بأجور القائمني عليه من وكيل أو

باجلامع الذي من مهامه اإلمامة  األوقاف حيث يعود إليه النظر يف تسيري شؤون اجلامع، كذلك اإلمام األول

 1275/1858د هذه اخلطة الشيخ أمحد بن حممد جنويز سنة وقد تقلّ .إىل جانب التدريسواخلطبة باجلامع 

س باجلامع ويكون إمام اخلم"واإلمام الثاين وهو ، 13يتقاضى مرتبا قدره عشرون رياال وعشرة خراربكان و

وقد باشر هذه اخلطة الشيخ  14مينعه اخلطبة يف غيبة أو مرض"عند قيام عذر باخلطيب "نائبا يف اخلطة 

 .15مرتبه عشرة رياالت ومخسة خراربوكان ، 1302/4188سنة علي بن حممد جنويز 

يتوىل  واملؤذن الذي ،البالغ عددهم مخسة ،اخلواجاتف مداخيل األحباس أيضا لدفع مرتبات تصر

مجع بني كل  .ويسمّى باش خوجة يف الوثائق األرشيفية ذان،عادة مهمّيت امليضاوي والوّقاد إىل جانب رفع اآل

                                                 
ومجيع اجلنينة املالصقة هلا من  "الدار اجلوفية الباب املعروفة بدار العلجيةأن  1247/1831أيضا يف وثيقة متأخرة تعود إىل سنة  ورد  -12

املرحوم  الناحية القبلية الكائنتني داخل بلد غار امللح حيدّ مجيعها قبلة ورثة علي اجلبايل وشرقا حسونة الكشك احلنفي وجوفا طريق وغربا ورثة

جات جبامع السادات احلنفية بغار امللح محودة بن علي الزيادي يف البعض وطريق يف الباقي ...إن مجيع اجلنينة حبس على إمام اخلطبة واخلوا

 وإن اإلمام واخلواجات هم املتصرفون يف الدار واجلنينة"

 .رسوم أوقاف املساجد والزوايا واألوقاف املشتركة ومكتب غار امللح، 423صندوق  أرشيف أمالك الدولة،

 ، الوثيقة 700/2، امللف 62األرشيف الوطين التونسي، السلسلة التارخيية، الصندوق  -13

 .2، الوثيقة 112، امللف 8األرشيف الوطين التونسي، السلسلة د، الصندوق  -14

  ، الوثيقة700/2، امللف 62األرشيف الوطين التونسي، السلسلة التارخيية، الصندوق  -15
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 الصادق جنويز أخ اإلمام الشيخ علي جنويز، ،وقاد وميضاوي ومؤذن وقارئ على كرسي اخلتمة ،من هذه املهام

كما خيصص يف معظم األحيان جزءا من املداخيل يصرف على . 2130/188416سنة  ذه الوظيفةهبوقد عيّن 

 أو عقار يضاف إىل بقية األحباس.الطلبة، وجيمع املتبقي من مداخيل األحباس لشراء ربع 

كما يقع حتبيس بعض األوقاف على موظفني باجلامع ونذكر منها حتبيس دار جوفية الباب تعرف بدار 

القبلية توجد ببلد غار امللح على إمام اخلطبة واخلواجات جبامع  العلجية وجنينة مالصقة هلا من الناحية

، كما متّ اإلشارة إىل طريفيت 17السادات احلنفية بالبلد وهم املتصرفون يف الدار واجلنينة على وجه احلبسية

، توجد جويف بلد غار أرض بيضاء وهبما بعض شجريات اللوز وتعرف بدور اجلامع ذات البئر وهو بئر امليضة

املدعو مصطفى مبيضاة جامع اخلطبة بغار امللح،  امللح مالصقة مليضاة اجلامع، حبّستا على امليضاوي القائم

 .4129/187718 بن حممّد الشيخ األندلسي سنة

هذه املعطيات املتوفرة يف الوثيقة أمهيّة األوقاف يف احلفاظ على املعامل الدينية من حيث وتكشف 

ة والترميم إضافة إىل التكفل بأجور القائمني عليها، فهي تساهم بشكل مباشر يف دعم األنشطة الدينية. الصيان

أوال باملرافق احلضرية مبدينة غار امللح خالل أواسط القرن الثامن  بعض املعطيات املتعلقة الوثيقة تكشف كما

 بساحل بزنرت. االقتصاديةنوعية األنشطة ب عشر، أو املتعلقة

III. بزنرتقتصادية بساحل األنشطة اال  

، وهي حتمل بذلك من ساحل بزنرت مناطق خمتلفةالوثيقة توزع أوقاف جامع اخلطبة بغار امللح على  تبيّن

خالل العصر العثماين بلد غار امللح خصوصا عن حلركية االقتصادية للجهة عموما وعن ا معطيات متنوعة

  .واحلرفية وذلك على املستويات الفالحية واخلدمية

  الفالحي النشاط .1

 ،تستقطب الفالحة النسبة الغالبة من السكان وهي تتنوع إىل جماالت عدّة أمهّها غراسة الزياتني 

ولقد ذكرت بوثائق األرشيف اليت ختّص ساحل  .زيتونا مشجرة كانتامع اجلقوفة على األراضي املومعظم 

وقد بنيت  .بزنرت خالل الفترة العثمانية عدّة معاصر لعصر حبّ الزيتون اليت عرفت هبا اجلهة منذ القدمي

ودة مح نحممد ب املعاصرية ويدعىأمني  عليهاأغلب هذه املعاصر خارج أسوار املدن والبلدات. ويشرف 

 صرامع ثالث برأس اجلبل كما ذكرت .9128/187220 سنة صرامع 01مبدينة بزنرت قد ذكرت و .19وزيوزي

وشرقا وغربا كذلك وجوفا  قبلية الباب الكائنة قرب سوق البلد حيدّها قبلة طريق حيث يفتح باهبا"إحداها 

كائنة بسوق البلد حيدّها قبلة طريق والثانية قبلية الباب أيضا معروفة بالطويلة ، 21"رمضان وغريهم ورثة بن

                                                 
 .21، الوثيقة 112، امللف 8األرشيف الوطين التونسي، السلسلة د، الصندوق  -16

 ، رسوم أوقاف املساجد والزوايا واألوقاف املشتركة ومكتب غار امللح.423أرشيف أمالك الدولة، صندوق  -17
 .رسوم أوقاف املساجد والزوايا واألوقاف املشتركة ومكتب غار امللح، 423أرشيف أمالك الدولة، صندوق  -18

 .113، ص. 1990فوزي املزوغي،  -19

معصرة محدة اللزام الكائنة باإلسقالة ومعصرة أمري لواء محيدة بن عياد الكائنة حبومة سيدي عنان ومعصرة ورثة بوشوشة الكائنة بباب  -20

 اخلوخة ومعصرة الشاذيل عزوز الكائنة قرب شباك بزنرت ومعصرة الوجيه علي بن الشيخ الكائنة حبومة املدة ومعصرة ورثة احلاج عبد الواحد

ي الكائنة حبومة سيدي عنان ومعصرة زعفران الكائنة حبفرة بزنرت ومعصرة عمر الكواش الكائنة حبومة سيدي عنان ومعصرة الصفاقس

احلاج أمحد الكائنة ببطحاء الفرنسيص. األرشيف الوطين التونسي،  السلطاين وأخيهالوجيه محدة الصفاقسي الكائنة باملجبد ومعصرة مروان 

 .1289لسنة  6535دفتر عدد 

 .إحصاء ألمالك البايات: 2249/2األرشيف الوطين التونسي، دفتر عدد  -21
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وغربا دار قبلية الباب املعروفة بالدريبة  حيث يفتح باهبا وشرقا ورثة حسني التركي وجوفا ورثة حممد شحمة

لشاذيل بن عبد الرمحان ، أما املعصرة الثالثة فهي ل1197/1773 ، تاريخ الوثيقةاملحتوية على ثالثة خمازن

األوىل "معصرة  ثالث معاصر العاليةب كما ذكر .22الويل الصاحل سيدي قاسم العنايب كائنة حبومة الشيخ

معدّة لعصر الزيتون كائنة خارج باب بزنرت وتعرف مبعصرة اجلامع حيدّها قبلة أرض بيضاء من أوقاف 

الشيخ سيدي مصطفى حيث يفتح باهبا وشرقا وجوفا طريق وغربا ورثة آمنة بنت املرحوم قاسم النجار وبه 

وهي  ،5120/1790سنة  ، تاريخ الوثيقةية، واملعصرة الثانية من أحباس جامع بلد العال23األندلسي"شهر 

، واملعصرة الثالثة املذكورة"معصرة حممد بن احلاج 24"معصرة قبلية املفتح هبا داموس من جهتها الشرقية"

ألندلسي وشرقا وجوفا احلبيب األندلسي من سكان بلد العالية حيدّها قبلة دار حممد بن محدة ا إبراهيم

وأرض خلميس بن حممد احلبيب وقفت على زاوية الرمحانية الكائنة ببلد  أرض للمالك املذكور طريق وغربا

"معصرة  0114/1727،26 سنة ، تاريخ الوثيقةزنل مجيلمنها مب أربع . كما ذكرت عدّة معاصر أخرى25العالية"

معدّة لعصر ط عليها طابية خارج مزنل مجيل معروفة بالقايد بومحلة" والثانية فهي "أنقاض معصرة حموّ

وهي حبس على اجلامع املعروف بأيب سنينة، وكان أحدثها حممد  ،مزنل مجيلريب غ،حبّ الزيتون بالتخت 

ومعصرة  مبطر واحد زيت يف كل عام للجامع املذكور شليب ابن القبطان  يوسف رايص التركي على أن يلتزموا

عصرة املحدث بناءها شرقي البلد قبلية الباب املعدّة لعصر حبّ الزيتون الذي املثالثة غربية الباب والرابعة " 

سنة  ،. وتذكر وثائق األرشيفأحدث بناءها املعظم األرفع اهلمام األنفع أيب عبد اهلل سيدي حسني باي"

وجود معصرة " قبلية الباب داخل بلد املاتلني دخلت يف عموم ملك موالنا املشري بالشراء من  ،4127/185727

 وجوفا طريق يف البعض ودار لورثة عثمان احلماميورثة عثمان بن محودة حجّة حيدّها قبلة وشرقا طريق 

زنل معصرة مب 9128/187228، كما ذكرت سنة زن لورثة عثمان حجّة"خمويف الباقي وغربا طريق يف البعض 

 عبد الرمحان.

ة الزيتون بل نوعت يف غراستها مثل اللوز ساحل بزنرت يف فالحتها على غراس مل تقتصر منطقة

"جنينة مشّجرة توتا ولوزا  ومثال ذلك ،من األشجار املثمرة اليت اشتهرت هبا املنطقة اوالتوت والعنب وغريه

، و"جنان مشجّر بالعود الرقيق مبزارع 29لد رأس اجلبل"من أوقاف جامع اخلطبة كائنة قرب اجلبانة شرقي ب

و" جنان  ،31، و"جنان عنب وموضع زيتون ببلد بين غالب برأس اجلبل"30رأس اجلبل وقف سيدي حيىي باملكان"

 و"سانية سقوية ذات البئر املشجّرة بأنواع الغراسات  32ومشماشا كائن بالرمل  شرقي بلد املاتلني" مشّجر عنبا

املنطقة  تنوعت يف كما.  33كائنة غريب بلد غار امللح حبس على اجلامع اجلويف الباب الكائن برحبة البلد"

                                                 
 .رسوم أوقاف املاتلني والعالية أراضي ورباعات، 425أرشيف أمالك الدولة، صندوق   -22

 رسوم أوقاف املاتلني والعالية أراضي ورباعات، 425أرشيف أمالك الدولة، صندوق   -23

 رسوم أوقاف املاتلني والعالية أراضي ورباعات.، 425أرشيف أمالك الدولة، صندوق  -24

 ، رسوم أوقاف املاتلني والعالية أراضي ورباعات.425أرشيف أمالك الدولة، صندوق  -25

 .إحصاء ألمالك البايات: 2249/2األرشيف الوطين التونسي، دفتر عدد  -26

 .1860-1276/1857-1274إحصاء ألمالك حممد باي بكافة أماكن البالد حبجّة العدول : 2279األرشيف الوطين التونسي، دفتر عدد  -27

 .1289لسنة  6535األرشيف الوطين التونسي، دفتر عدد  -28

 .، رسوم أوقاف املساجد والزوايا واألوقاف اخلاصّة أراضي ورباعات برأس اجلبل421أرشيف أمالك الدولة، صندوق  -29

 .رسوم أوقاف املساجد والزوايا واألوقاف اخلاصّة أراضي ورباعات برأس اجلبل، 421أرشيف أمالك الدولة، صندوق  -30

 .رسوم أوقاف املساجد والزوايا واألوقاف اخلاصّة أراضي ورباعات برأس اجلبل، 421أرشيف أمالك الدولة، صندوق  -31

 .اجد والزوايا واألوقاف املشتركة ومكتب غار امللح، رسوم أوقاف املس423أرشيف أمالك الدولة، صندوق  -32

 .رسوم أوقاف املساجد والزوايا واألوقاف املشتركة ومكتب غار امللح، 423أرشيف أمالك الدولة، صندوق  -33
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املالئمة فالحية كزراعة احلبوب مثل القمح والشعري يف السهول اخلصبة ويف املناطق اجلبلية النشطة األ

 يف ذلك على خصوبة التربة وكمية األمطار النازلة.  معتمدة

وزراعة الباكورات مثل الفلفل  34أغلب هذه الغراسات والزراعات ومنها زراعة الكرضونوانتشرت 

عن طريق اجلالية األندلسية اليت اعتنت كثريا بالنشاط الفالحي بإدخاهلا بساحل بزنرت وغريها والطماطم 

 طرق حديثة لالستغالل وتطوير منط الزراعة التقليدية.

  بغار امللح رفية والتجاريةاألنشطة احل .2

 وهي متارس يف ،ببلدة غار امللح خالل أواسط القرن الثامن عشر احلرفية والتجاريةتعددت األنشطة 

الوثيقة وجود مقهى قبلية الباب تعرف بالقهوة الواطية بسوق تذكر و .املقاهيالدكاكني والفنادق وو احلوانيت

كما وقعت اإلشارة يف وثائق أخرى إىل مقهى ثان قبلية املفتح بالسوق حمبّسة على زاوية سيدي علي  .غار امللح

الفنادق متمثلة يف فندق قبلي الباب يعرف بفندق احلبس بسوق غار امللح  املقاهي هناك.  وإىل جانب 35املكي

ببلدة  توجد. و36ا ومن أحباسهاوفندق ثان شرقي املفتح وبه خمزن مالصق لزاوية سيدي علي املكي من قبليه

غار امللح عدّة حوانيت متصلة بالفندق من اجلهة القبلية منه منها حانوتان جوفيتان الباب بالسوق تعرفان 

ن آنفا، وأربعة يعها، وحانوت سوقي مالصق للحانوتني املذكوريبة نسبة لنوعية البضاعة اليت تالفوّال نيتاوحب

 .اليت هي موضوع ورقتناوثيقة الأشارت إليها  الرباعات اليتحوانيت للحجامة، وقد حّبست كل 

وإن كانت الوثيقة قد كشفت عن بعض املالمح املعمارية للمدينة خالل أواسط القرن الثامن عشر فإهنا 

جامع اخلطبة. وإذا ما رجعنا إىل ألهنا اقتصرت على أحباس ملّمة باملكونات احلضرية للمدينة، تبقى غري 

الثراء املعماري والديناميكية  لنا ىتجلّي، بالبلدة خالل العصر العثماين صّ أحباس بقية املعاملوثائق أخرى خت

طاحونة  ،1295/1878سنة  ،االقتصادية اليت شهدهتا غار امللح يف تلك الفترة. فضمّت أحباس مسجد الرحبة

قبلية املفتح توجد بالرحبة مشتملة على دواميس شرقيها، وهذه الطاحونة حمتوية على أربعة مساكب وهبم 

ثالثة أقواس "حيدّها قبلة طريق حيث املفتح يف البعض ويف الباقي حوانيت وقف مسجد الرحبة وشرقا كوشة 

رحوم حممد بن قاسم معيز ويف البعض على حالة اخلراب من أوقاف املسجد الرحبة وجوفا دارا لورثة امل

شرقية بوسط رحبة غار امللح من  ، و"كوشة37الباقي دار للمكرم حممد بن احلاج أمحد البجاوي وغربا طريق"

أوقاف مسجد الرحبة حيدّها قبلة حوانت وقف مسجد الرحبة وشرقا طريق حيث املفتح وجوفا ورثة دار 

ي وغربا حوش طاحونة من أوقاف املسجد املذكور، هبا بيتان حممد بن قاسم معيز ومنهم أبناؤه صاحل وعل

 .7129/918738سنة تاريخ الوثيقة  ،للنار"

 خامتة

أوقاف جامع اخلطبة  حتصي تارخييا هاما، فهيمصدرا تعترب هذه الوثيقة النادرة موضوع هذا املقال 

دورها يف  ها، كما تبنيوتنوّعاألحباس هذه تكشف عن أمهية وبغار امللح خالل أواسط القرن الثامن عشر، 

الترميم والتجديد واإلصالح والتأثيث بتوفري دخل قار يقوم بتغطية نفقات  ، وذلكاحلفاظ على املعلم وصيانته
                                                 

 الكرضون يوجد بالعالية جلبه األندلسيون معهم، ويقع زراعته ملدة عامني ث يستغل أداة لتهيئة الشاشية.  -34

 .رسوم أوقاف زاوية سيدي علي املكي أراضي ورباعات وخمازن وحوانيت، 424أرشيف أمالك الدولة، صندوق  -35

 .رسوم أوقاف زاوية سيدي علي املكي أراضي ورباعات وخمازن وحوانيت، 424أرشيف أمالك الدولة، صندوق  -36

 .اف املشتركة ومكتب غار امللحرسوم أوقاف املاجد والزوايا واألوق، 423أرشيف أمالك الدولة، صندوق  -37

 .رسوم أوقاف املاجد والزوايا واألوقاف املشتركة ومكتب غار امللح، 423أرشيف أمالك الدولة، صندوق  -38
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الوثيقة إىل جانب ما ذكرناه مبعلومات عّدة أمدتنا و طوال السنة، ودفع أجور املوظفني والقائمني بشؤونه.

بعض إضافة إىل  أحواز غار امللح ويف القرى املجاورة هلا،يف  اليت جندهاة متعلقة بنوعية األنشطة الفالحيّ

على حتوائها ال ، وذلكاملدن رغم صغر حجمهاإىل صنف  نتميتكانت املكوّنات احلضرية لبلدة غار امللح اليت 

 .اليت ختص املجاالت احلضرية، ومتيز املدن عن القرى مثل السوق والفندق واملقهىملرافق بعض ا

 :من خالل الوثيقة األرشيفية 1179جدول إحصاء أوقاف جامع اخلطبة بغار امللح سنة 

العدد 

 الرتيب
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 الوثيقةنص 

األعظم جامع  اجلمعة)كذا( احلمد هلل هذه نسخة مباركة جامعة للعقارات املسجّلة املوقوفة على اجلامع 

( عوسجة وبين عطاء ورأس 2احلنفية ببلد غار امللح مشّجرة كانت أو بياضا أو دورا وغريها من البليدات )

ملن طلبها من الوكالء  ملن طلبها ويبيّن حدايدها ورسومها وتعيني أماكنها وحفزها وضبطها ،اجلبل ورفراف

( كما ستذكر أفصاال مبّينة وذلك على 3الواقفني على اجلامع املذكور الناظرين على مصاحله يف تارخيه )

يد مجاعة عارفني برسوم حدايد العقارات املشّجرة بالزيتون الكائنة بإزاء بلد عوسجة من أهلها وغريهم  

( يف التاريخ واملكرّم احلاج ابن العيد الطرودي 4مجاعة البلد املذكور )وهم املكرّم الشيخ علي بوعنقة شيخ 

أمني البلد املذكور واملكرّم حسني بن الضيف من القبيل واملكرّم أمحد عرف يولسني العوسجي دالل غابة 

( ومن يشهد بعد وذلك عن إذن 5الزيتون وقت بيع خضائرها واملكرّم احلاج محيدة األندلسي البالنك )

كرّم األجلّ املنعّم األفضل املحترم األلمل إمساعيل بن عبد اهلل التركي  كاهية بلد غار امللح وخليفة موالنا امل

( ومرصاهتا يف التاريخ فأوّل من ذلك العقارات املشجّر 6أمري املؤمنني يف مصاحله يف ثغر البلد املذكور )

جنان املنتصر املشّجر بالزيتون بغابة عوسجة حيّد  بالزيتون الكائنة ببلد عوسجة ودورها وبياضها فأوّل ذلك

 وشرقا عمر مطري وجوفا طريق وغربا ورثة اسطنبويل التركي ومجيع ين( الدوال7مجيعه قبلة السيّد )

اجلنان املشّجر مبا ذكر باملكان املعروف جبنان األندلسي حيدّ مجيعه قبلة طريق وشرقا بن شعبان التركي 

( وغريه وغربا شفشفي وغريه ومجيع اجلنان املشجّر مبا ذكر املعروف جبنان احلسايري 8) 39]...[ لوجوفا

ذلك بن شعبان وغربا معاوضة ورثة بن هولة كباملكان حيدّه قبلة بن شعبان وشرقا القيدومية وجوفا 

لة قريعة حيّد مجيعه قب ،جبنان اخلبزي باملكان ، املعروف ( اجلنان املشجّر مبا ذكر9الطرابلسي ومجيع )

جامع الزيتونة بباب حبر وشرقا علي التركي وجوفا اخلرخاش بياضا وغربا مصطفى التركي الطبيب 

( املختلطني اآلن وصاروا جنانا واحدا زيتونا باملكان حيّد مجيعه قبلة 10ومجيع األطراف الرمل الثالثة )

بابل بتونس وغربا ورثة بن حسن بن الضيف الطرودي وغريه وشرقا طريق بلد العالية وجوفا حبس للس

( اجلنان املشجّر مبا ذكر املعروف بطرف حنّة األوّل باملكان حيدّه قبلة بن 11هولة الطرابلسي ومجيع )

شعبان وشرقا علي التركي وجوفا غابة مظلومة وغربا طريق ومجيع اجلنان املشجّر مبا ذكر املعروف بطرف 

مظلومة وشرقا بن حسني وجوفا ورثة احلاج حممّد الساحلي ( قبلة غابة 12حنّة الثاين باملكان حيدّه )

وغربا طريق ومجيع اجلنان املشجّر مبا ذكر املعروف بطرف حّنة الثالث باملكان حيدّه قبلة ورثة علي قارة 

(  بياضا أرض للسيّد الباي وغربا كذلك أرض للسيّد الباي ومجيع اجلنان املشّجر 13وشرفا طريق وجوفا )

بن عيسى ويعرف بشعبة محزة وشهرته بذلك كافية عن حتديده  قربرة صعروفة مبعاوضة املعمبا ذكر امل

( ومجيع اجلنان املشجّر مبا ذكر املعروف جبنان الظهرة املجتمع من عدّة أطراف وصار جنانا واحدا 14)

ذكر املعروف  ( ومجيع اجلنان املشجّر مبا15ويعرف اآلن بغابة الظهرة وشهرهتا بذلك كافية عن حتديدها )

بالداموس ويعرف مبعاوضة املعسرة أيضا وشهرته كافية عن حتديده ومجيع اجلنان املشجّر مبا ذكر باملكان 

( املعروف جبنان باشايل باملكان وشهرته به تغين عن حتديده ومجيع اجلنان املشّجر بالزيتون املعروف 16)

( وشرقا ورثة حسني كاهية وجوفا 17د عوسجة )جبنان الثعيشي باملكان حيّد مجيعه قبلة حبس جلامع بل

للسيّد الباي وحبس للجامع املذكور قريبا وغربا حبس كذلك جلامع بلد عوسجة ومجيع اجلنان املشجّر مبا 

( حيدّه قبلة السّيد الباي وشرقا محودة الوايف وغريه وجوفا حبس 18ذكر املعروفة جبنان بوزيتونة باملكان )
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بل ومجيع اجلنان املشجّر مبا ذكر املعروفة جبنان الكيال باملكان ويعرف أيضا جلامع عوسجة وغربا اجل

( وشهرته هبا كافية عن حتديده ومجيع اجلنان املشّجر مبا ذكر املعروف جبنان عبد 19مبعاوضة املعسرة )

( سليمان 20الدامي باملكان وشهرته به تغين عن حتديد ومجيع اجلنان املشّجر مبا ذكر املعروف بطرف بن )

وجوفا ورثة احلداد وغربا ورثة أصطى علي ومجيع  40]...[ األوّل باملكان حيدّه قبلة ورثة باشايل وشرقا

( قبلة ورثة الشحمي 21اجلنان املشّجر مبا ذكر املعروف بطرف بن سليمان الثاين باملكان حيدّ مجيعه )

نفي ومجيع اجلنان املشجّر مبا ذكر وشرقا ورثة احلداد وجوفا رمضان بن مصطفى وغربا بن سليمان احل

( املعصرة أيضا 22املعروف جبنان املرنزيزي باملكان حيدّ مجيعه قبلة الرميلية البن عروص وشرقا ورثة )

وشهرته هبا كافية عن حتديده ومجيع اجلنان املشّجر مبا ذكر املعروف بأطراف السكوحي الثالثة باملكان 

( وشرقا 23نان املشجّر مبا ذكر املعروف جبنان القرطيبة معاوضة )شهرهتم كافية عن التحديد ومجيع اجل

ورثة الشيخ قاسم الترمجاين وجوفا بن الفقيه وأوالد الوايف وغربا الشريف خصومة حممّد ومجيع اجلنان 

( املعصرة وشهرهتا هبا كافية عن حتديده ومجيع 24املشجّر مبا ذكر املعروف جبنان القرطيبة معاوضة )

املشّجر مبا ذكر املعروف جبنان أطراف السكوحي الثالثة باملكان وشهرته هبم تغين عن التحديد به اجلنان 

( املشّجر مبا ذكر املعروف جبنان بلقباشي باملكان وشهرته به شهرة كافية عن حتديده 25ومجيع اجلنان )

كان حيدّ مجيعه قبلة السيّد ومجيع اجلنان املشجّر مبا ذكر باملكان املعروف جبنان الشوارف والبحريي بامل

( الباي وجوفا طريق وشرقا للسيّد الباي وجوفا طريق وغربا حق ملراد رآيس وغريه ومجيع اجلنان 26)

( 27املشجّر مبا ذكر املعروف بابن مروان باملكان حيدّه قبلة علي بن منصور الطرودي وشرقا علي التركي )

الفقيه ومجيع اجلنان املشّجر مبا ذكر املعروف جبنان  وجوفا حبس للشيخ سيدي عامر وغربا أوالد بن

( ومجيع 28الشوارف باملكان حيدّه قبلة احلاج مبارك وشرقا أصطى علي وجوفا طريق وغربا السّيد الباي )

اجلنان  املعروف جبنان بورمانة املشّجر مبا ذكر باملكان حيدّه قبلة حبس جلامع عوسجة وشرقا بن الفقيه  

( مبا ذكر باملكان 29بايل وغربا علي التركي ومجيع اجلنان املعروف جبنان بالفريان املشجّر )وجوفا أوالد 

حيدّه قبلة بن الفقيه وشرقا ورثة أصطى علي وجوفا كذلك هم وغريهم وغربا بن طرمان ومجيع اجلنان 

حتديده ومجيع اجلنان ( تغين عن 30املشجر مبا ذكر املعروف جبنان بلق دان باملكان وشهرته شهرة كافية )

املشجّر مبا ذكر املعروف جبنان احلوش باملكان وشهرته كافية تغين عن حتديده ومجيع اجلنان املشجّر مبا 

( عن حتديده ويعرف بذات البئر وحيدّ مجيعه 31ذكر املعروف جبنان جوار احلوش باملكان وشهرته به تغين )

علي خوجة وجوفا ورثة احلاج حممّد الساحلي وغربا حبس قبلة جنان احلوش املذكور أّوال وشرقا الفقيه 

( املعروف جبنان بروم مصطفى باملكان املشّجر مبا 32جلامع بلد عوسجة ومجيع اجلنان املشّجر مبا ذكر )

ذكر حيدّه قبلة بن شعبان وشرقا حبس جلامع عوسجة وجوفا للحاج مبارك وغربا لسليمان بلكباشي ومجيع 

( املعروفة بسانية سوق عوسجة حيدّ مجيعها قبلة احلبس وعلي شالق 33اء باملكان )السانية األرض البيض

( 34وشرقا طريق وجوفا طريق وغربا طريق واجلامع الذّي هناك ومجيع السانية أيضا األرض البيضاء )

باملكان حيدّها قبلة ورثة احلداد وشرقا الديار وجوفا حبس وغربا قاسم صارد ومجيع السانية األرض 

املذكور وغريه وشرقا رمضان شالق ( للجامع 35حل حيدّها قبلة حبس )البيضاء باملكان املعروفة بالتوت األك

وجوفا طريق وغربا الفقيه عبد اهلل  بن مجعة ومجيع اجلنان املشّجر بالزيتون املعروف جبنان بوراس 

جبنان بوراس وقطع الواد شهرة  ( بغابة البلد املذكورة من اجلهة الشرقية منها وشهرته36ويقطع الواد )
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( املعروفة 37كافية عن حتديده ومجيع الفدان األرض البيضاء املعدّة للحراثة جويف غابة زيتون عوسجة )

بفدان بن منصور حيّد مجيعه قبلة غابة زيتون عوسجة وشرقا هنشري احلماري وجوفا اجلبل وغربا بن 

(  اجلهة الغربية منه 38وفة بالبلوطة جببل رفراف من )عليان احلنفي ومجيع األرض البيضاء كانت املعر

اليت حيدّ مجيعها قبلة اجلبل وشرقا حبس للشيخ سيدي علي املكي وجوفا حسني بن رجب احلنفي وغربا 

( الطرشون الرفرايف ومنها 39طريق واآلن قسّمت وأخذت باملغارسة منها قطعة مقتطعة منها عند سامل )

قطعتني مقتطعتني غرسهما ومنها عند حممّد الغريب من سكان بلد رفراف  الرواقيعند علي الكواش 

( معتوق من سكان غار امللح قطعة 40قطعتني مقتطعتني غرسهما ومنها عند املكرّم صاحل بن احلاج محودة )

مقتطعة غرسها ومنها عند املكرّم حسني بن احلاج محودة املذكور من سكان البلد املذكور قطعة مقتطعة 

( البلد املذكور قطعة مقتطعة مغروسة 41ا ومنها عند املكّرم حسني بن الضيف الطرودي من سكان )غرسه

احلنفي من سكان البلد املذكور قطعة مقتطعة مغروسة أيضا ومنها  أيضا ومنها عند املكرّم علي طرنببطة

مغروسة ومنها عند  ( املذكور قطعة واحدة مقتطعة42عند الشاّب عثمان درويش احلنفي من سكان البلد )

الشاّب حسن بن علي بن الشيخ علي الوردي من سكان البلد املذكور قطعة واحدة مقتطعة مغروسة مع 

( بياضا تكرا كل سنة آتية ويف بعض السنني تبقا بياضا من غري كراء 43قطيعة مقتطعة منها باقية )

ملعروف بصونني حيدّها قبلة حبس الشيخ ومجيع األرض البيضاء املعّدة للحراثة جويف بلد رفراف باملكان ا

( سليمان القيويب وجوفا واد املاء وغربا بئر احلارات ومجيع األرض 44سيدي منصور الرفراف وشرقا )

البيضاء املعدّة للحراثة املعروفة بعني الصاف جببل رفراف حيدّها قبلة حسن بن حسني احلنفي برفراف 

 41]...[ ةكذلك ومجيع السانية املشّجرة تينا وعنبا باملكان املعروف( طريق وغربا 45وجوفا القيويب وشرقا )

حيدّها قبلة سامل الطرشون وشرقا علي القيويب وجوفا وغربا طريق ومجيع األرض البيضاء املعدّة للحراثة 

( املعروفة بأرض بنت اخلوجة الكائنة بإزاء بلد بين عطاء املؤتلفة من عّدة أطراف كما هو يف رسم 46)

( احلرام عام 47)صل مؤرّخ مشتراها للجامع على يد وكيله احلاج محودة معتوق التونسي بأواخر قعدة األ

ومجيع السواين اليت كانت مشّجرة تينا وعنبا يف القدمي  (1759جويلية  25) اثنني وسبعني ومائة وألف

( عند حتديدها ومجيع 48وتعرف بغابة الدوالين واآلن دمارا وشهرهتا بالسيّد الدوالين شهرة كافية )

الطريفات املشّجرة بالزيتون بغابة املاتلني ويعرف البعض منهم جبنان البيشر وشهرهتم بالبيشر كافية عند 

( املعروفة بالكرم بالتباسية قبلي بلد بين غالب رأس 49التحديد ومجيع األرض البيضاء املعدّة للحراثة )

يد ومجيع السانية املشّجرة تينا وعنبا بالتباسية وتعرف اجلبل وشهرهتا بالكرم شهرة كافية عند التحد

( وشهرهتا شهرة كافية به تغين التحديد ومجيع السانية املشجّرة تينا بغابة 50بسانية قزدغلي احلنفي )

( 51غار امللح املعروفة بسانية احلبس حيدّها قبلة طريق تونس وشرقا ورثة احلاج سامل الكواش وجوفا )

هوشات كان واآلن غريه ومجيع الفندق قبلي الباب الكائن بسوق بلد غار امللح من اجلهة طريق وغربا بن 

( السّتة حوانت قبليني الباب 52الشرقية منه املعروف بفندق احلبس املحتوي على عدّة بيوت اآلن ومجيع )

حسايري ومنهم  املتصلني بالفندق املذكور من اجلهة القبلية منه منهم أربعة حوانت حجامة ومنهم حانوت

( الباب بالسوق املذكور ومجيع احلانوت جوفية الباب أيضا باملكان 53حانوت سوقي ومجيع احلانوت جوفية )

ويعرفان حبوانت الفوالة ومجيع القهوة قبلية الباب املعروفة بالقهوة الواطية بسوق البلد املذكور ومجيع 

نة بإزاء بلد بين عطاء املعروفة باملحراب املحبّسة على ( الطريفة األرض البيصاء املعدّة للحراثة الكائ54)

                                                 
 كلمة ممحوة. - 41



 

 
- 15 - 

 

2016- 1واآلثار والعمارة املغاربية عدد التاريخ  السبيل: جملة  

( املعروفة بطريفة 55حمراب اجلامع املذكور ومجيع الطريفة املشّجرة زيتونا الكائن جويف بلد رأس اجلبل )

زيتون املحراب للجامع املذكور املوقوفة على حمراب اجلامع املذكور ومجيع الدار جوفية الباب ذات اجلنينة 

( على إمام اجلامع املذكور وخوجاته معا فقط 56فة بدار العلجية الكائنة ببلد غار امللح املحبّسة )املعرو

وماعدا ذلك كلّه موقوف على اجلامع املذكور من مجيع ما تقدّم ذكره أعاله من العقارات املشّجرة وغريها 

موضوعة عند وكيل اجلامع ( برسومها موجودة اآلن كما هي 57حبقوقها وعامّة منافعها البعض منها )

 ،املذكور ونائبه يف تارخيه والبعض منها بالشهرة للمحّبس املذكور واإلضافة للجامع املذكور شهرة كافية

( بعض ما ذكر ومسع ما ذكر ممن ذكر كيف ذكر ووقف على البعض ممّا ذكر 58وشهد به من عاين )

يخ تقدّم وقوفه ومساعه وتأخّر عقد اإلشهاد بتاريخ بتار ،الوقوف الّتام مع من ذكر يف احلالة اجلائزة شرعا

من ذكر أعاله  (1766فيفري  11) ( املبارك من عام تسعة وسبعني ومائة وألف59أواخر شهر شعبان )

 ملعرفة التامّة.ا
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