
 

 

 

 

 

 صفحات مطوية 

 من تاريخ طرابلس الشام 

 ديثيف العرصين الوسيط واحل

 

 

 



 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 احلمد هلل، والصالة والسالم عىل سيدنا رسول اهلل، وعىل آله وصحبه ومن وااله، وبعد:

متيزها ورقيها، أو انحالهلا واندثارها. فإن التاريخ هو ذاكرة الشعوب، وسجل حضارهتا، وبيان 

 وبقدر ما يكون تاريخ بلد ما حافال بالعمران والعلم والعلامء، بقدر ما يكون متيزه عن غريه.

وطرابلس الشام، مدينة الرتاث العريق، يمتزج فيه احلارض بالتاريخ. ومنذ القدم عرفت بموقعها 

طئ الرشقي للبحر األبيض املتوسط والداخل السوري اجلغرايف املميز، ألهنا صلة الوصل ما بني الشا

والعريب، مما جعلها مركًزا جتارًيا مهام، وال أدل عىل ذلك من اختيار الفينيقيني هلا لتكون حارضة ملاملكها 

 الثالث.

واليوم طرابلس تضم عدًدا كبرًيا من البنى التارخيية واألثرية، وهي متكاملة: بأحيائها، »

معلاًم، بني  160ا، وأزقتها املتعرجة امللتوية، واملسقوفة، ومعاملها، كام تضم أكثر من وأسواقها، وُدوره

، 1قلعة، وجامع، وكنيسة، ومدرسة، وخان، ومحام، وسوق، وسبيل مياه، وكتابات، ونقوش، وُرنوك

 بكل ما تعني الكلمة من معنى.األمر الذي جعلها متحًفا تارخيًيا حًيا «. وغريها من املعامل التارخيية والفنية

هذا الغنى التارخيي يربز أمهيتها ومكانتها، فال غرابة بعد ذلك أن يطلق عليها )مدينة العلم 

والعلامء( و )دار العلم( حيث أسس فيها الفاطميون يف القرن الرابع هجري، احلادي عرش ميالدي، مكتبة 

التي أعدها أستاذنا العالمة املؤرخ الدكتور ضخمة كانت تضم ثالثة ماليني خمطوط، بحسب الدراسة 

 عمر تدمري حفظه اهلل تعاىل.
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كام أنه ال توجد منطقة يف التاريخ تعاقبت عليها امرباطوريات وممالك مثل طرابلس كوهنا جزًءا 

مهاًم من بالد الشام )سورية التارخيية(، والتي متتد من منطقة العريش يف سيناء إىل ضفاف هنر الفرات يف 

لعراق، فام بينهام هي بالد الشام، وحتتل طرابلس منها مركًزا متقدًما، فهي ساحل هذه املنطقة تارخيًيا عىل ا

 البحر املتوسط، ونافذهتا إىل أوروبا والعامل.

 

 النقوش التارخيية

اإلطالق ما كتبه أستاذنا مؤرخ طرابلس هذا وقد كتب الكثري يف تاريخ هذه املدينة، وأمجعه عىل 

الدكتور عمر تدمري عن: تارخيها، وعلامئها، وأوقافها، ومساجدها، ومجيع آثارها، ومن ذلك الكتابات 

التارخيية عىل جدر مساجدها ومدارسها اململوكية، فهذه الكتابات ال تقترص فقط عىل تواريخ البناء 

ت سلطانية وأمريية ترفع املظامل عن الناس وتنصفهم، لذلك تعترب وصناعة املنابر، وإنام أيًضا هي فرمانا

القبيل  2سجالت حضارية وإنسانية بكل ما للكلمة من معنى، منها الكتابات عىل جدار املدرسة القرطائية

من خارج، وهي اآلن لألسف مطموسة بالكامل، إال أن األستاذين الكريمني رفيق التميمي وحممد 

جاء يف هذه الفرمانات يف كتاهبم )والية بريوت( ضمن )الكتابات التارخيية: ص هبجت حفظا لنا ما 
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املؤيدي أيب النرص شيخ، أعاله اهلل ورشفه، )احلمد هلل .. رسم باألمر العايل السلطاين امللكي 

وأنفذه ورصفه بإبطال املظامل املحدثات عىل أهل طرابلس من التحجري عىل قوت العباد من القمح 

واللحم، واخلبز والطرح، وغري ذلك، بحيث ال يعود. ويبطل ذلك مجيعه يف هذه األيام الزاهرة، خلد اهلل 

، بتاريخ خامس عرش شهر ربيع األول سنة سبعة عرش وثامنامية. سلطاهنا، وأدام قدرته عىل املسلمني

 واحلمد هلل(.

فمثل هذه الكتابات التارخيية هي عبارة عن فرمانات سلطانية لرفع املظامل وإبطال الرضائب التي 

 مل يأمر هبا القرآن، كام جاء يف الكتابة عىل الباب الرشقي املوصل إىل حريم اجلامع أيضا.

هـ(، وهو حمفور عىل احلائط نفسه قبيل املدرسة 889نشور السلطان قايتباي )ت:ومنها أيضا م

 القرطائية، بني النافذتني الثالثة والرابعة، وهذا نصه:

، ورد مرسوم الرشيف، 889)احلمد هلل .. ملا كان بتاريخ العرشين من شهر اهلل املحرم احلرام سنة 

، السيفي، أبو النرص قايتباي، أعاله اهلل ورشفه، وأنفذه يف العايل، املولوي، السلطاين، امللكي، األرشيف

اآلفاق، ورصفه بإبطال ُمكِس الدواليب احلرير، والقصابة بالكهف، والقدموس، وإبطال مكس نحرية 

البقر واجلاموس وقطع الضأن، وقدم األساكفة بالقدموس واخلوايب عىل حكم ما بيدهم من املراسم 

بقصته باخلط الرشيف املرفوعة عن أهل الكهف واخلوايب والقدموس بتاريخ الرشيفة عىل جاري عادهتم 

 تاسع شهر رمضان املعظم قدره سنة ثامن وثامنني وثامنامئة(.

والقرى املذكورة يف الفرمان: القدموس، واخلوايب، وأهل الكهف، تقع يف ريف الالذقية، وتقطنها 

 طرابلس الشام.الطائفة العلوية، وهي كانت إداريا تابعة لوالية 



وبني النافذتني الثانية والثالثة فرمان آخر حيذر فيه الوايل أحد املسؤولني من مغبة أخذ مال من 

أهل الذمة زائد عىل اجلزية الرشعية، وهذا نصه: )إن الوايل قنصوه اليحياوي سمع بأن ناظر القرص يدفع 

ة، وجيبي النصف اآلخر من قروي نصف ما جيب عليه دفعه من خمصصات احلرمني الرشيفني يف كل سن

األرايض املوقوفة( فيذكر يف الفرمان أن هذا العمل اختالس، وأنه ممنوع البتة، ويؤمر فيه بأن ال يؤخذ من 

 .-أي اخلراج من املسلمني  –، أو املال املقرر -من أهل الذمة  –هؤالء القرويني إال اجلزية الرشعية 

ن األمراء والسالطني كانوا ال يقرون الوالة عىل ظلمهم هذه الصفحة من تاريخ طرابلس تثبت أ

عندما تبلغهم الشكاوى، فيبطلون املظامل بفرمانات حتفر عىل جدران املساجد واملدارس تأكيدا عليها، 

 وتأبيدا ألحكامها.

كام أن هذه الفرمانات تدل عىل كثرة املساجد واملدارس يف طرابلس الشام، وبالتايل كثرة األوقاف 

ي كانت ترصد خلدمتها ولإلنفاق عىل أهل العلم وطلبته فيها، مثل مسجد طينال واملدرسة الربطاسية الت

مثال، حيث كانت هلم أوقاف كثرية، األمر الذي سهل عىل العلامء وعىل طلبة العلم ورود املدينة واألخذ 

 عن علامئها والدراسة يف مدارسها، وحتى اإلقامة الدائمة فيها. 

 

 

 

 

 

 



 د بن سليامن األروادي النقشبنديالشيخ أمح

 مفتي طرابلس الشام

ومن هؤالء العلامء اإلمام أمحد بن سليامن األروادي النقشبندي، اخلالدي، الشافعي، املتوىف سنة 

هـ، رمحه اهلل تعاىل، وقربه يف اجلبانة امللحقة باملدرسة املعروفة بمدرسة الدهبا بجانب مسجد سيدي 1275

كان يتنقل بني طرابلس  وجزيرة أرواد التي كانت تتبع إداريا لوالية طرابلس، عبد الواحد. والذي 

 وعندما يأيت طرابلس كان ينزل يف املدرسة. 

ا(، ونسبها إىل الشيخ عبد اهلل الدهبا احللبي  3وهذه املدرسة جاء اسمها يف )خطط الشام( )الدهبه

مدخلها قريبا من سوق الصاغة، وأنه أوقف هـ( كام هو حمفور فوق 1234النقشبندي، وأنه بناها سنة )

 عليها أوقافا حسنة ودفن فيها، وتقام فيها الصلوات. 

وعىل الصحيفة األوىل من خمطوط ثَبت الشيخ األروادي )كتاب الِعقد الفريد يف عُلوِّ األسانيد(، 

هذا الثَبت السيد أمحد مؤلف »كتبت ترمجة تعريفية بالشيخ األروادي بعد وفاته رمحه اهلل تعاىل، جاء فيها: 

لصيق حائطه القبيل بطرابلس  مسجد الدباءهـ، وُدفن بمقربة 1275األروادي، تويف يف حدود سنة 

والثهَبت كتبه الشيُخ لتلميذه ضياء الدين الُكُمشخانوي، وسيأيت الكالم عنه، وقد كان نسخ «. الشام

أي قبل وفاته بأربع سنني، واسم ناسخه  هـ،1271الكتاب عىل حياة الشيخ رمحه اهلل تعاىل وذلك سنة 

 حميي الدين احِلْبيش.

                                                           
 .127/  6طط الشام ، كرد عيل، خ -  3



وقد اجتهدت يف التعرف عىل الشيخ عبد اهلل الدهبا احللبي فلم أجد من ذكره يف كتب الرتاجم، ال 

يف حلية البرش، وال يف تراجم علامء حلب، وال يف طبقات النقشبندية. باستثناء ما ذكره أستاذنا الدكتور 

 رمحه اهلل تعاىل نقال عن خطط الشام. فاهلل أعلم. 4حممد درنيقة

ا( يف كتاب الدكتور الشهيد صبحي الصالح رمحه اهلل تعاىل )نثر الآليل  وجاء اسم املسجد )الدهبه

 يف ترمجة أيب املعايل الشيخ عبد الكريم عويضة(. 

ائلة كان بالقرب من وقد أدركت كبار حيِّنا يطلقون عليه تسميه )مدرسة الدبا(، حيث إنه بيت الع

 املسجد. 

ف حمقق خمطوط كتاب )إرغام املريد(، الذي نرشته املكتبة األزهرية للرتاث، اسم املسجد   وقد حره

 .5إىل )مسجد الدنا(

هبا(، ويؤكد ذلك ما جاء يف كتاب )األثر احلميد يف مناقب  والثابت تارخييا أن اسم املدرسة )الدُّ

د( تأليف حفيده خادم اآلثار النبوية، واإلمام واملؤقت يف اجلامع الكبري سيدنا األستاذ الشيخ حممد رشي

هـ(، وهو الذي ُحِفر اسمه عىل األثر  1350املنصوري حممد رشدي بن خري الدين امليقايت )تويف يف العام 

 النبوي الرشيف الذي أهداه السلطان عبد احلميد خان الثاين رمحه اهلل تعاىل إىل طرابلس.

اب لطيف مفيد، جيمع فيه مؤلفه مناقب وأخبار عامل كبري من علامء طرابلس الشام، هو: وهو كت  

هـ(،  1282 –هـ 1198األستاذ الشهري، والقطب الكبري، والويل الصالح، الشيخ حممد رشيد امليقايت )
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روادي يف إمام اجلامع الكبري املنصوري، واملؤقت املعتمد فيه ألوقات الصالة، وزميل الشيخ سليامن األ

 الطلب وصديقه الودود. 

واهلدف من مجع هذا الكتاب حضُّ السالكني عىل التأيس هبذا العامل الكبري واقتفاء آثاره، ذلك أن 

أخبار الصاحلني األبرار فيها هتييج للقلوب اخلالية، وتنشيط للنفوس وحضها عىل علو اهلمة واالقتداء 

 م.بطريق السابقني واالقتباس من مشكاة أنواره

نت فيه أخبار مهمة تعود إىل القرنني الثاين عرش  وهذا الكتاب )األثر احلميد( سجل حافل، ُدوِّ

والثالث عرش اهلجريني، الثامن عرش والتاسع عرش ميالديني. كام حوى ذكر مجاعة من أعيان طرابلس من 

ا املعلومات بسبب أهل العلم والفضل، إضافة إىل أنه مأل فجوة مهمة يف تاريخ طرابلس تضاربت حوهل

ما أصاب أجزاء من سجالت املحكمة الرشعية من تلف، بحيث صارت هناك فجوات يف املعلومات 

الوقفية بسبب فقد أجزاء من السجالت. فجاء هذا الكتاب ليسد جزًءا من هذا اخللل. من ذلك مثال ما 

ا(، ذلك أن الشيخ الرشيد وزميله األروادي كانا م  ن تالميذ الشيخ عبد اهلل الدهبا. يتعلق )بمدرسة الدهبه

 ( من الكتاب: 31يقول الشيخ رشدي احلفيد رمحه اهلل تعاىل يف الصحيفة )

أي الشيخ  –ثم إن سيدي اجلد، بعد أن أتمه حتصيل العلم عىل يد شيخه الشيخ حييى املشار إليه »

لشهري، والويل الكبري، الطائر تلقى علم امليقات واحلساب عن شيخه ا –حييى املساخلي احللبي الطرابليس 

ا، منشئ املدرسة املعلومة بطرابلس  «.الصيت يف علم امليقات، الشيخ عبد اهلل الدهبه

هبا،  وأن منشئها هو الشيخ عبد اهلل الدهبا فعرفنا أن املدرسة منذ ُأنشئت عرفت باسم مدرسة الدُّ

احللبي الشافعي مذهبا، وكان متخصصا بتحديد مواقيت الصالة )علم امليقات(، علام أنني مل أجد له أية 

ترمجة يف الكتب التي ترمجت لعلامء حلب يف القرن الثالث عرش هجري، وكل من اشتغل  هبذا العلم لقب 



، وهذا التاريخ سابق عىل تاريخ وفاة الشيخ األروادي سنة هـ1234بامليقايت، وكان إنشاؤها سنة 

هـ، فيكون االسم الوارد عىل صفحة الثبت )الدباء( مصحف عن )الدهبا(. وكانت هذه املدرسة 1275

هـ،  1163قبل ذلك تعرف باملدرسة الربوانية نسبة إىل فخر التجار أمحد بروانه الذي جدد بناءها سنة 

حقا بالرتبة األرَزنية ووقفيتها التي سنتكلم عنها اآلن، والتي تعترب أقدم مقربة وكانت قبل ذلك مسجدا مل

 باقية من زمن املامليك، حيث يعود إنشاؤها إىل آخر القرن السابع اهلجري. 

 

 الرتبة األرَزنية اململوكية

العثامين  إذن مدرسة الدهبا، تقع بجانبها مقربة تارخيية، وهذه املقربة تعرف بحسب دفاتر األرشيف

بوقف الرتبة األرَزنية، وهذه الدفاتر هي التي بنى عليها أستاذنا املؤرخ الدكتور عمر تدمري دراسته 

)األوقاف اإلسالمية يف طرابلس الشام من وثائق األرشيف العثامين وأمهيتها يف رصد حركة العمران( 

حتت عنوان  /2006أيلول  /والتي نرشت ضمن أعامل املؤمتر الدويل السابع لتاريخ بالد الشام 

)األوقاف يف بالد الشام منذ الفتح العريب اإلسالمي إىل هناية القرن العرشين(، املجلد الرابع خاص 

 م.2010بلبنان. والذي نرشته اجلامعة األردنية سنة 

بيتان  :7وقف الرتبة األرَزنية يف حملة باب احلديد بقرب زاوية املغاربة»ما يأيت:  6جاء يف هذه الدفاتر

( أبواب. 4( أبواب، والَرْبع فوق الدكاكني )10داخل باب الرتبة، ودكانان يف سوق األساكفة ) املسجديف 
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( درهم، يرصف متاما عىل: التولية، وتالوة القرآن يف الرتبة كل يوم جزء واحد 1200جمموع املحصول )

 . انتهى.8«من نفرين، وزيت وحصري وقنديل يف الرتبة

وقف هذه الرتبة )املقربة( يف الدفاتر، وهذا يعني أن املسجد كان موجودا أصال  هذا ما جاء عن

من زمن وقف الرتبة يف آخر القرن السابع هجري، كام أن الوقفية نقلت إىل دفاتر الطابو العثامين وأثبتت 

إنشائه كان هـ(. وإن كانت الوقفية باسم )الرتبة األرَزنية( فيرتجح حينها أن اسم املسجد أول 980سنة )

)مسجد األرَزين(، أو )مسجد الرتبة األرَزنية(، فمن املمكن أن يكون إنشاؤه للصالة عىل اجلنائز التي 

تدفن يف هذه الرتبة. فإن صحت هذه الفرضية فإنه حينها يكون من أقدم مساجد طرابلس اململوكية، ذلك 

هـ، 688ر طرابلس من الفرنجة سنة هـ، وتاريخ الوقفية يعود إىل سنة حتري696أن واقفها تويف سنة 

ومساجد طرابلس اململوكية يعود تاريخ بنائها إىل مطلع القرن الثامن هجري، وبذلك يكون هذا املسجد 

هـ وأكمل بناء أروقته سنة  693بحسب الوقفية أقدم من اجلامع املنصوري الكبري الذي رشع ببنائه سنة 

هـ، وغريها من املساجد واملدارس التي أنشئت 736ة هـ.، وأقدم من مسجد طينال الذي بني سن 715

 يف القرن الثامن هجري. واهلل أعلم. 

 تصحيح نسبة واقف الرتبة

ثم إن أستاذنا الدكتور املؤرخ عمر تدمري حفظه اهلل تعاىل كتب يف حاشية بحثه عند هذه الوقفية 

هبا، وهبا ُترب هي  –هكذا شكلها بضم الزاي  –تربة األرُزنية »(، ما يأيت: 70)ص:  حاليا مسجد الدُّ

ُأنظر تدمري، مساجد ومدارس  –الشيوخ النقشبنديني، من وقف األمري طينال، ُجدد بناؤها عدة مرات 

ح لدينا أهنا أقدم تربة مملوكية يف طرابلس. 48طرابلس الفيحاء ص  ، بناها هباء الدين إبراهيم بن واملرجه

                                                           
 .70املجلد الرابع ، صحيفة رقم  -  8



م، وكان 1289هـ/ 688عد فتح املدينة وإخراج الفرنج منها عام ب 9األرزين، الذي استقر كاتبا للَدْرج

قبل الفتح خيدم األمري سيف الدين بلبان الطباخي يف حصن األكراد. وملا انتقل األمري الطباخي إىل نيابة 

هـ/ 696م، حتول هو عن طرابلس وأقام عنده يف حلب إىل أن تويف فيها 1292هـ / 691حلب 

 انتهى.«. م1297

لنسبة )األرَزين( بفتح الزاي ال بضمها، نسبة إىل قرية كبرية من أعامل ديار بكر اسمها وصحيح ا

 )أرَزن(، ويقال هلا أيضا )أرَزن الروم( وهي التي صارت فيام بعد )أرزروم( أو )أرض روم(.

األرَزين: بفتح اهلمزة وسكون الراء وفتح الزاى ويف آخرها النون، : »10جاء يف )معجم البلدان(

، ثم عدد مجاعة ممن اشتهروا هبذه النسبة ممن خترج منها من «النسبة اىل )أرَزن( وهو موضع بديار بكر هذه

 العلامء.

للحافظ الذهبي الذي حققه أستاذنا الدكتور عمر تدمري حفظه اهلل  11وجاء يف تاريخ اإلسالم 

د ْبن عثام»تعاىل، يف ترمجة واقف الرتبة، وأنه  ْيخ هباء الدين بن األرزين، إِْبَراِهيم ْبن حُمَمه ن ْبن اخلرِض، الشه

الكاتب. شيخ متمّيز، مليح الكتابة، َحَسن الفضيلة، طلب مّدة، وكتب الكثري، وسمع من أصحاب 

ث ببعض احلصون، وُتُويّف يِف رجب بحلب  «.اخلُُشوعّي، وحده

                                                           
كاتب الّدرج ، وهو الذي يكتب املكاتبات والواليات وغريها يف الغالب وربام شاركه يف ذلك كّتاب الّدست، ويعرّب اآلن عنه باملوّقع.   -  9

 (.437/  5)صبح األعشى للقلقشندي: 

 ، وهناك مدينة أخرى تسمى )أرَزن( كانت تقع يف أرمينية ناحية خالط، وقد اندثرت. ينظر معجم البلدان، املرجع نفسه.150/  1 -  10

 هـ.696. وفيات سنة  294/  52 -  11



كتاب )تايل كتاب  ويف احلاشية نقل أستاذنا ترمجًة لواقف الرتبة هي األوىف يف املراجع، من

 ، جاء فيها:12الوفيات( للصقاعي

هباء الدين إبراهيم بن األرَزين الكاتب. كان من وجوه الكتاب والرؤساء، وفيه فضيلة تاّمة »

 وكتابة مليحة. 

)كذا(، فتوّجه  14بدمشق، ورصف يف واقعة السكر 13رتب يف األيام الظاهرية يف مقابلة االستيفاء

. وأقام عنده إىل أن فتحت طرابلس يف 16بعد فتوح حصن األكراد 15ين الطباخيإىل خدمة األمري سيف الد

سنة ثامن وثامنني وستامئة. واستقر كاتب درج، وكان فيه خري كثري، فلام انتقل األمري سيف الدين املذكور 

ه إىل إىل النيابة بحلب يف سنة إحدى وتسعني وستامئة، توّجه هباء الدين إىل خدمته وأقام بحلب، ثم توّج 

 «.هـ696احلجاز، وعاد وتويف يف رجب سنة ست وتسعني وستامئة 

ثم أعقب أستاذنا هذه الرتمجة بكالم مفاده أن األرُزين نسبة إىل )أرُزونا( قرية قريبة من حصن 

 : 17األكراد، علاًم أن النسبة إليها )أرزوين(. فقد جاء يف )معجم البلدان(

                                                           
الفرنيس بدمشق  منشورات املعهد -هـ(، حتقيق : جاكلني سوبلة 726فضل اهلل بن أيب الفخر الصقاعي الكاتب )النرصاين( )ت -  12

 (.36م . )ص: 1974دمشق  -للدراسات العربية 

 أي اخلراج ، وكان له ديوان خاص يسمى: ديوان االستيفاء. -  13

أظنها تصحيف عن )العسكر( ووقعات العسكر اململوكي فيام بينهم كثرية جدا، فال يكاد يرتقي سدة احلكم سلطان حتى ُيقتل ويأيت  -  14

 آخر مكانه. واهلل أعلم

ين  -  15 بَلَبان األمري سيف الدين بلبان الطباخي املنصوري، متويل الساحل الشامي. ترمجه الذهبي يف تارخيه، فقال: ملك األمراء، سيف الدِّ

املَنُْصوِرّي. أمري جليل، موصوف بالشجاعة واحلشمة، وكثرة الغلامن، والُعدد واخليول، وجودة السياسة. عمل نيابة حلب مدة ونيابة 

 (.700طراُبُلس وغري َذلَِك. ُتُويّف بالّساحل يِف ربيع األول كهال. )سنة 

 هـ، 669كان فتحه سنة  - 16
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ا أمحد بن حييى بن أمحد بن زيد بن احلكم احلجوري َأْرُزوَنا: من قرى دمشق، خرج منه» 

 «. األرزوين، حكى عن أهل بيته حكاية، حكى عنه ابنه أبو بكر حممد، قاله احلافظ أبو القاسم

 والصواب أنه نسبة إىل )أرَزن( وليس إىل )أرزونا(. 

ة اليوم من قبل علام أن قرية أرزونا بكاملها تعود ملكيتها إىل دائرة أوقاف طرابلس. وهي مشغول

 عائالت علوية سكنوها وال يدفعون لدائرة أوقاف طرابلس أي بدل. 

 الرتبة األَرَزنية )مقابر السادة النقشبندية(

 هذه املقربة ما زالت إىل اليوم، وفيها مقابر بعض رجاالت الطريقة النقشبندية.

يذكر أستاذنا الدكتور حممد  وال يعلم عىل التحديد متى دخلت الطريقة النقشبندية إىل طرابلس، إذ

درنيقة رمحه اهلل تعاىل أن أول شيخ اشتهر هبذه الطريقة هو الشيخ إبراهيم امليقايت الذي ذكره الرحالة 

م(. ولكن ال شك 1700هـ )1112، حيث ذكر أنه التقى به سنة 18اإلمام عبد الغني النابليس يف رحلته

 روادي، الذي كان خليفة الشيخ خالد العثامين النقشبندي. بأهنا اشتهرت عىل يد الشيخ أمحد بن سليامن األ

وكان إىل زمن قريب يقام يف مسجد الدهبا جملس اخلتم النقشبندي، وقد حرضت فيه بعض 

م. كام كان يل رشف املشاركة 1999، حتى سنة 1988املجالس، وذلك أنني ترشفت باخلطابة فيه منذ سنة 

 اآلن.بتوسعته األخرية حتى صارت ما عليه 

                                                           
 ووصفه بانه: الشيخ اهلامم، والشهم الصمصام، الشيخ إبراهيم النقشبندي امليقايت. وذكر معه أخا له اسمه الشيخ حييى. ، 48صحيفة  -  18



وكان شيخنا ُمسنِد لبنان احلاج حسني بن أمحد عسريان النقشبندي، تلميذ الشيخ عثامن رساج 

الدين، رمحهام اهلل تعاىل، حيرض تقريبا كل يوم مجعة من بريوت حلضور جملس اخلتم بعد صالة العرص يف 

 دهبا.مدرسة الدهبا، وأحيانا يف مسجد سيدي عبد الواحد املكنايس املجاور ملدرسة ال

 مسجد الدهبا

كام سبق وبينت هذا املسجد هو يف األصل جامع ملحق بوقف الرتبة األرزنية، ثم حول سنة 

باسمه، وكانت تعرف قبل هذا التاريخ يف وثائق عىل يد الشيخ عبد اهلل الدهبا إىل مدرسة عرفت  1234

هـ فخر التجار أمحد بروانة. وقد عرفنا ذلك أثناء 1163األوقاف باملدسة الربوانية، نسبة إىل جمددها سنة 

يف طرابلس، حيث أصاب املسجد أرضار كثرية بسبب القصف  1985ترميم املسجد بعد حرب سنة 

 ة حمفورة يف حائط املسجد اخللفي حمفور عليها ما ييل: املدفعي. وأثناء الرتميم اكتشفنا لوح

نقض بنيان هذا املسجد الرشيف وجدد  1163احلمد هلل . ملا كان شهر رجب الفرد احلرام سنة »

 «.إقامته لوجه اهلل تعاىل فخر التجار أمحد بروانه

، َفُُسه به كثريا، ويومها أخربت أستاذنا املؤرخ الدكتور عمر تدمري حفظه اهلل تعاىل هبذا الكشف

وأخربين أنه تم جالء أمور كثرية كانت ترد يف سجالت األوقاف تتعلق باملدرسة الربوانية، وما كنا ندري 

 أين هذه املدرسة، حتى تم الكشف عن هذه اللوحة.

 

 اللوحة احلجرية املكتشفة



 

وعليه ففي زمن العثامنيني وبالتحديد بعيد منتصف القرن الثاين عرش هجري، الثامن عرش 

ميالدي، كانت إحدى أهم املرات التي تم ترميم املسجد فيها كام مر سابقا من كالم أستاذنا الدكتور 

 تدمري نقال عن وقفية الرتبة األرزنية.

عد الدخول من الباب الرئيس للمسجد عىل التخطيط اآليت: ب 1987وكانت املدرسة حتى عام 

ينفتل الداخل إىل اليمني فيدخل إىل فسحة فضائية تتوسطها بركة ماء، وعن يمني هذه الربكة مقابر السادة 

النقشبندية. وبني املقابر وصحن املسجد رواق صغري غري مسقوف يف هنايته غرفة بني املسجد واملقربة، 

د بن سليامن األروادي رمحه اهلل تعاىل، وعىل سدهتا كان خيتيل ويؤلف هذه الغرفة كان ينزل فيها الشيخ أمح

 كتبه.

هـ. وتظهر 1234والصورتان اآلتيتان: األوىل هي ملدخل املسجد األساس، والذي بني سنة 

حجارته من الغرانيت املصقول امللون، ونقش فوق الباب تاريخ إنشائه، وهو تاريخ إنشاء املدرسة سنة 

م، كام يظهر فيه مواضع رصف األحذية، كان مكاهنا، قبل الرتميم األخري، يوجد 1819هـ / 1234

 )دشك( خشبي جيلس عليه الناس لالسرتاحة. 

والثانية للغرفة التي كان يقيم فيها الشيخ األروادي رمحه اهلل تعاىل، ومن بعده من كان يتوىل إمامة 

م. 1988ة، وإنام سقفت يف التوسعة األخرية سنة املدرسة. والفسحة التي يطل عليها الباب مل تكن مسقوف

وهذه الغرفة تفصل بني صحن املسجد واملقابر عىل اليمني. وقد سمعت من أستاذنا الدكتور تدمري أن 

)ختتية( املدرسة كانت حتوي جمموعة كبرية من مؤلفات الشيخ األروادي بخط يده، لكنها رسقت لألسف 

 لس يف الثامنينات.يف الفوىض األمنية التي رضبت طراب



 

 البوابة اخلارجية ملدرسة الدهبا

 

 

 باب الغرفة التي تقع فوقها السدة التي كان يبيت ويؤلف فيها الشيخ األروادي

 

 

 

 



 

 الرتبة األرزنية

ة من أتباع الطريقة النقشبندية، أوهلم الشيخ عبد اهلل الدهبا أما الرتبة اآلن فإهنا تضم قبور جمموع 

الذي ذكر أنه دفن يف مدرسته، وال نعرف عىل التحديد سنة وفاته، ثم قرب تلميذه الشيخ األروادي. ثم 

تلميذي األروادي: الشيخ حسني العلبي والشيخ خليل السمني، وقرب الشيخ عبد اهلل ابن الشيخ حسني 

تلم إمامة املدرسة بعد والده. وفيها قرب لشيخ نقشبندي اسمه أمحد ، مهمل باقي االسم، العلبي الذي اس

عرفت بعد ذلك من كتاب )األثر احلميد( أنه الشيخ أمحد العلبي، وفيها قرب مصطفى باشا اإلنجا 

 م. 1927النقشبندي املتوىف سنة 

وهي متصلة بملعب مدرسة يقع خلفها كانت مدرسة خاصة، آلل احللبي، ويف األصل كانت 

قرص آل سيفا الذين حكموا طرابلس، وال يستبعد أن يكون القرص باق من العرص اململوكي، وملعب 

 املدرسة هو قطعة من الرتبة األرزنية اململوكية.

 

 سة الذي هو يف األصل قطعة من املقربة اململوكية ملعب املدر

 



 

 

 

 ترمجة الشيخ األروادي من كتاب )إرغام املريد( لشيخ مشاخينا حممد زاهد الكوثري رمحه اهلل تعاىل.

الشيخ الكوثري رمحه اهلل تعاىل كان وكيل مشيخة اإلسالم يف الدولة العثامنية يف أواخر عهدها، 

ية، حتى كاد يتعرض لالغتيال عىل أيدهيم، فهاجر إىل مرص فرارا بدينه، وتويف وكان من مناهيض األتاتورك

م، وإمام 1997م، وهو شيخ مشاخيي:اإلمام عبد الفتاح أبو غدة املتوىف سنة 1952هـ / 1371فيها سنة 

ثها شيخنا حممد أمني رَساج املتوىف سنة   م يف شهر شباط منها، رمحهام اهلل2021هـ، 1442تركيا وحمدِّ

 تعاىل.

والكوثري رمحه اهلل يروي عن مجاعة من كبار تالميذ األروادي، وهم: الشيخ احلسن ابن عبد اهلل 

هـ ، والشيخ أمحد بن مصطفى الُعمري احللبي مفتي العساكر العثامنية، 1329القسطموين املتوىف سنة 

 هـ، رمحهام اهلل تعاىل.1334املتوىف سنة 

طريقة النقشبندية من لدن سيدنا أيب بكر الصديق ريض اهلل وقد نظم قصيدة يف سلسلة رجال ال

عنه وصوال إىل الشيخ خالد النقشبندي املجددي ثم تالمذته شيوخ الكوثري. ومما قاله عن الشيخ 

 األروادي: 

َيمِ  نا السيِد الــ * َغوِث النسيِب ُمفيِض الَفيِْض كالدِّ  كذا بأمحَد أرواِديِّ

 )إرغام املريد يف رشح النظم العتيد(: وقال يف رشح القصيدة املسمى



ومفردات البيت بينٌة غري حمتاجة إىل البيان، فاملراد به قطب العارفني، مريب املريدين، مرشد »

األصاغر واألكابر، الذي ال تسع فضائله بطون الدفاتر، شيخ اجلهابذة، الطود األشم، وأستاذ األساتذة، 

ظهر املعارف النفائس، قاصم ظهور األعادي، السيد أمحد بن الفرد العلم، حمي العلوم الدوارس، وم

سليامن الطرابليس األروادي، قدس رسه اهلادي، وهو حسيني النسب، وحائز ألكمل املقامات وأعىل 

 «. الرتب

 ثم رشع برتمجة الشيخ األروادي رمحه اهلل تعاىل، فقال:

ل يف» بلده مبادئ العلوم من األعالم،  ولد يف )أرواد( ناحية من نواحي طرابلس الشام، وحصه

ثم ارحتل إىل شواسع البالد القتناص العلوم من األفراد، وحرض دروس أشياخ الوقت: كالشيخ حممد 

الفضايل، ومفتي الديار املرصية السيد أمحد التميمي اخللييل، واملحقق إبراهيم الباجوري، والشيخ عبد 

دي، وخامتة املحققني العالمة ابن عابدين، وحمدث الشام الرمحن األشموين، والشيخ مصطفى املبلط األمح

الشيخ عبد الرمحن الكزبري الصغري، والشيخ حسني الدجاين، والشيخ حامد العطار، والشيخ عمر 

فييض، وغريهم من العلامء املرصيني، واملحدثني الفضالء الشاميني ]عىل ما بسط يف ثبته واستوىف فيه ذكر 

 لسبق يف العلوم. أساتذته[ حتى حاز قصب ا

وأجازه شيوخه باملنطوق واملفهوم، وشهدوا بسعة اطالعه ورسوخه، بل فاق عىل كثري من 

 «. أساتذته وشيوخه

 وبعد ذكره إجازته باإلرشاد من مجاعة من شيوخ الطرق الصوفية، قال:



 ثم الزم خدمة القطب األعظم، واملالذ األفخم، موالنا خالد، قدس رسه، وارتضع منه ثدي»

العرفان، وتربى لديه برهة من الزمان، حتى قطع عقبات السلوك، ونبع احلكم من قلبه بزوال الشكوك، 

 «. وصعد أوج الكامل، وبلغ أقىص مبالغ الرجال، فرشفه شيخه بإجازة اإلرشاد

فام من ِعلم إال وللمرتَجم فيه حظ وافر، وما من طريق إال »قال اإلمام الكوثري رمحه اهلل تعاىل: 

 «. ه فيه الفضل اجلزيل املتكاثرول

كام ترمجه الشيخ حممد أسعد اخلالدي يف حاشيته عىل )احلديقة الوردية يف ذكر رجال الطريقة 

 النقشبندية( عند ذكر خلفاء عمه الشيخ خالد النقشبندي، فقال: 

الراوي ومنهم العامل العالمة، املرشد الكامل الفهامة، العارف الصمداين، واهليكل النوراين، »

بفياض مدده غليل الصادي، الشيخ أمحد بن سليامن بن عثامن الطرابليس األروادي، فإنه رحل إىل حرضة 

موالنا خالد قدس رسه بعد حلوله بدمشق الشام، وسلك عىل يديه برهة من األيام، وخلفه اخلالفة 

 املطلقة، وأذن له باإلرشاد. 

ه خامتة اخللفاء اخلالدية، بّوأهم اهلل الرضوان يف البكرة وعىل ما ُفهم من كالمه يف قصيدته الرائية أن

 والعشية. 

وقد اشتهر الشيخ املرتجم بالوالية، والعلم، واحللم، والدراية. وله خلفاء أجالء، من أكملهم 

العارف الكبري، والفاضل النِّحرير، الشيخ أمحد بن مصطفى ضياء الدين الگموشخانوي، نزيل 

 تآليف املشهورة. القسطنطينية، صاحب ال



و كان املرتَجم له شاعرا، ناظام، فاضال، نحريرا. وتآليفه بلغت مائة وكسورا، عىل ما ذكره رمحه 

اهلل بإجازته للشيخ أمحد الگموشخانوي، التي أطلعني عليها عند اجتامعي بحرضته الرشيفة يف دار 

 اخلالفة العلية. 

لية، وكان يداعبه ويقول له: تصلح أن يقال لك وكان لسيدي الوالد املاجد، قدس رسه، أنظار عا

 قطب السواحل الشامية يا شيخ أمحد. 

وألف، ودفن يف مسجد هناك وتويف يف طرابلس الشام يف حدود سنة مخس وسبعني بعد املئتني 

«. يعرف بمسجد )الدباء( لصيق حائطه القبيل، رمحه اهلل تعاىل، وأدام عىل رضحيه نفحات الرضوان تتواىل

 انتهى. 

أمحد » وأيضا ترمجه اإلمام عبد احلي الكتاين يف كتابه احلافل )فهرس الفهارس واألثبات(، فقال: 

ابلس الشام يف أواخر القرن املنرصم، أي الثالث عرش هجري، بن سليامن األروادي الطرابليس، ُمسنِد طر

وشيخ الطريقة النقشبندية هبا، وهو من أكرب خلفاء موالنا خالد النقشبندي دفني دمشق، يروي عن ابن 

عابدين، والوجيه الكزبري، والربهان الباجوري، والبوالقي، وحسني الدجاين، وأمحد التميمي، وتلك 

ف التي جتاوزت املائة، كتاريخ كبري، وألفية يف علوم األدب، والتِّرب املسبوك يف هناية الطبقة، وله التصاني

وكل ما له عن الشيخ أيب النرص  -يقول الكتاين–السلوك، ورسالة يف الطريقة احلامتية، وله ثبت أرويه 

بد الرحيم اخلطيب الدمشقي وحممد سليم املسويت الدمشقي كالمها عنه عالًيا، وأروي عن حممد بن ع

النشايب الطندتائي وحممد بن سامل طموم املنويف عن أمحد بن مصطفى الكمشخانوي نزيل اآلستانة عن 

 9األروادي املذكور فإنه شيخه رواية وطريقة، وقد أجاز األروادي املذكور ألهل عرصه عامة وذلك 

 «.ني وألفبعد املائت 75، وكانت وفاته يف طرابلس الشام يف حدود سنة 1272صفر سنة 



هـ، وهذا يعني أهنم مل يزوروا قربه، 1275واملالحظ أن كل من ترجم له ذكر أن وفاته يف حدود 

 عىل التحقيق. 1275ألنه كتب عليه أن سنة الوفاة هي 

 

 ة:قرب الشيخ أمحد األروادي رمحه اهلل تعاىل. وقد حفر عىل شاهده األبيات اآلتي

 يا فتاح

 ُزر قرب أمحدنا الذي   / بالفيِض للزوار ُينجدْ 

د  النقشبندي اخلالدي / من للطريق سعى ُيَمهِّ

 حاوي الرشيعة واحلقيقة  / كم لراٍج كان ُيرشد

 قد كان قطب زمانه /  للحق يدو وهو ُمرشد



د  وأجاب ملا أن دعى /  لبيك من قلب موحِّ

خ طيبا / خليفة اهلادي ا دواشهد وأرِّ  ملجدِّ

 1275سنة 

 

 يقول اإلمام الكوثري رمحه اهلل:

وكان األروادي جماًزا من أساتذته بجميع الصحاح، واملسانيد، والسنن، وبكتب التفاسري، »

والفقه، والعربية، وسائر الكتب املدونة بأسانيَد إىل مؤلفيها. وعد الشيخ املرتجم الكتب التي ُأجيز هبا يف 

املحدثني الضياء الگموشخانوي حمذوفة األسانيد، وأحال بياهنا إىل أثبات  ثبته الذي أجاز به خامتة

أشياخه، ال سيام ثبت خامتة الفقهاء العالمة ابن عابدين، وثبت حامد العطار، والكزبري، وعمر الفييض، 

 وغريهم. 

ة عرصه واحلاصل أنه مسنُِد الوقت، حيث كان َثَبُتُه أمجَع األثبات، بأن احتوى مجيع روايات أئم

الثقات، ففي كل سنة خيتم راموز األحاديث غدوَة يوم اخلميس األوِل من رجب، يف تكية العارف 

الگموشخانوي، و جييز شيخ احلديث هناك بثبت الگموشخانوي املحتوي لروايات العالمة األروادي 

املعنعنة يف ثبت ابن  عن أساتذته املذكورين فيكون ملن جياز هناك حق رواية الكتب بأسانيدها إىل مؤلفيها

عابدين ]املسمى بعقود الآليل يف األسانيد العوايل املطبوع بدمشق سنة اثنتني وثلثامئة وألف، وهو ضخم 

، صفحة فمن أراد االطالع عىل أسانيد الكتب املذكورة يف ثبت العارف الكموشخانوي ٢٤٨يف بابه، يبلغ 

  لك أنساب الكتب وتسلسلت جزاهم اهلل عنا خرًيا.فدامت بذفلرياجعه[، وثبت العطار، وثبت الكزبري، 



وله تأليفات حسان منها: تاريخ كبري، ومنها ألفية يف علوم األدب، ومنها مرآة العرفان ولبه يف 

رشح رسالة من عرف نفسه فقد عرف ربه، ومنها كفاية املريد من مهامت الطريق، ومنها كتاب النور 

األكرب، ومنها كشف الستور عن معاين صالة النور، ومنها  املظهر يف رشح الصالة الوسطى للشيخ

اإلهلامات الربانية يف رشح الصالة الذاتية، ومنها رسالة يف الرابطة بنيه فيها شامئل رجال الطريقة، 

 «. وترمجتها مطبوعة، ومنها رسالة يف اخللوة

الرتكي، ذكر فيها  ويف ترمجة لتلميذه ضياء الدين الكمشخانوي كتبها األستاذ رشكان أونال

شيوخه، ومنهم اإلمام األروادي، ذاكرا أنه سافر إىل لقاء الشيخ خالد النقشبندي، وأنه صار خليفته يف 

 طرابلس الشام، بل خامتة خلفائه عىل اإلطالق. قال:

ومنهم: مفتي طرابلس الشام الشيخ أمحد بن سليامن بن عثامن األروادي املتوىف سنة »

 م.1858هـ/1275

أخذ الكمشخانوي منه إجازات يف احلديث، والتصوف، ويف شتى العلوم. وهو من أهل وقد 

عن « إرغام املريد»طرابلس الشام، وأصله من جزيرة أرواد له أكثر من مئة مصنف. نقل الكوثري يف 

 الشيخ حممد أسعد اخلالدي أنه قال عن األروادي: 

حلوله بدمشق الشام، وسلك عىل يديه فإنه رحل إىل حرضة موالنا خالد قدس اهلل رسه بعد »

أنه ، وعىل ما فهم من كالمه يف قصيدته الرائية ، وخلفه اخلالفة املطلقة، وأذن له باإلرشادبرهة من األيام

 « خامتة اخللفاء اخلالدية

وكان املرتجم له شاعًرا، ناظاًم، فاضاًل، نحريًرا، وتآليفه بلغت مائة وكسوًرا، عىل ما ذكره »وقال: 

 «. ه اهلل بإجازته للشيخ أمحد الكموشخانويرمح



ومما جتدر اإلشارة إليه أن الشيخ أمحد بن سليامن األروادي هو الوحيد من أرواد الذي اشتهر 

بطلب العلم وذكر يف الكتب. فإننا ال نجد يف كتب الرتاجم وال يف كتب األنساب من اشتهر بالعلم من 

تعاىل. وهذا ال يعني عدم الوجود مطلقا، غري أنه مل يذكر أحد من تلك الناحية إال الشيخ أمحد رمحه اهلل 

 تلك الناحية غريه.

وصار هلا مدرسة مستقلة هي وهكذا دخلت الطريقة النقشبندية رسميا إىل طرابلس الشام، 

الدهبا(، فكان يعقد فيها جملس اخلتم النقشبندي بشكل منتظم، ومل ينقطع إال  -مدرسة الدباء )الربوانية 

م، واملجلس 1999يف أواخر التسعينات من القرن املنرصم، فإنني سافرت من طرابلس إىل أسرتاليا سنة 

 كان ال يزال ينعقد، ثم إنه توقف بعد ذلك.

 مذة الشيخ األروادي من الطرابلسينيتال

عرفنا أن الشيخ األروادي رمحه اهلل تعاىل كان له تالميذ كبار من أهل تركيا، مها اإلمامان 

الُكُمشخانوي، والقسطموين. كام كان له تالميذ من بالد أخرى، من مثل الشيخ أمحد بن مصطفى الُعمري 

 احللبي، مفتي العساكر العثامنية. 

ن له تالميذ طرابلسيون سلكوا عىل يديه يف الطريقة النقشبندية، عرفنا منهم اثنني ألهنام إال أنه كا

 مدفونان بجواره يف الرتبة األرزنية، أوهلم:

هـ رمحه اهلل 1291ذي احلجة من سنة  7الشيخ حسني الُعلبي النقشبندي اخلالدي، املتوىف يف 

 تعاىل. وقد كتب عىل قربه العبارات اآلتية:

 رب موالنا الويلِّ املاجِد                بدِر الكامِل النقشبندي اخلالديُزر ق

 وقل السالم عىل احلسني املرتىض   قطِب الوفا الُعَلبي ملجأ القاصدِ 



 نوُر الوالية ساطع بجبينه                    َعَلُم التقى، بحُر اهلدى للواردِ 

 وحباه مواله َسنِيه مقاصدِ   ركُن الطريق له اجلنان تزخرفت              

ْ موىًل أتى تارخيه                طوبى له ضيُف الرحيم الواحدِ   األمَن َبرشِّ

 
 شاهد قرب الشيخ حسني الُعلبي رمحه اهلل تعاىل تلميذ األروادي.

 

مني  الشيخ خليل السه

مني املتوىف سنة الثاين هو الشيخ  ث خليل السه ـَُحدِّ هـ. والبعض يقول 1293اإلمام الكامل امل

 )الثمني( بالثاء، لكنني أثبت اإلسم كام هو حمفور عىل قربه رمحه اهلل تعاىل كام سيأيت. 

، ومما قاله: 19والشيخ خليل له ترمجة وافية يف كتاب األستاذ عبد اهلل نوفل )تراجم علامء طرابلس(

ه، وكان رمحه اهلل، عاملـًا فاضال، وشاعًرا مطبوًعا، 1213َجم الشيخ خليل أفندي فقد ُولد سنة أما املرت»

تلقى علومه الدينية والعقلية عىل أفاضل علامء عرصه يف الفيحاء، ثم سافر إىل مرص، ودخل اجلامع 

وعه إىل بلده نال األزهر، فلبث فيه أعواًما كان هبا موضع إعجاب علامء ذلك املعهد الكبري، وبعد رج

َ خطيًبا وإماًما يف اجلامع الشهري بالربطايس  «.منصب نقابة األرشاف، وُعنيِّ
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ـُرَتَجم »وقال:  رمحه اهلل مؤلفات كثرية، منها: أرجوزة يف علم  –أي الشيخ الثمني  –وللم

هاج إليضاح الفرائض، رشحها العالمة الكبري الشيخ حممد أفندي احلسيني الشهري. وله كتاب الُساج الو

ما يلزم احلاج، وكتاب الرحلة احلجازية، وقد ضمنها كثرًيا من شعره،..، وغري ذلك من املؤلفات املفيدة. 

 وله ختميس لطيف للربدة الرشيفة نقتطف منه هذه األبيات:

َقمِ  َة السه ُة الوجِد َأْبَدْت ُحله  أجفوُة احلبِّ أنَسْت لذَة احُلُلِم    أم ِشده

ن تذكر جريان بذي َسَلمِ  أم تلك لوعةُ   َصبٍّ بالغرام ُرمي         أمِّ

 َمَزْجَت دمًعا جرى من ُمقلٍة بدمِ                                   

 ومنها:

ْع لربَك كي تبقى به عَلام   واسأله، فْهَو الذي بالُس قد علِام                وارْضَ

 وخالف النفَس والشيطان واعصهام      أيِّد لروحك سنة الُعَلام                   

ِمِ   وإن مها حمضاَك النُصَح فاهته

 «.هجرية رمحه اهلل 1293قال: وله غري ذلك كثري من القصائد، وتوفاه اهلل تعاىل سنة 

شاهده أبيات نفهم منها أنه كان من وتاريخ الوفاة صحيح، فهو املحفور عىل قربه، كام حفر عىل 

ثني أصحاب األسانيد املتصلة إىل النبي صىل اهلل عليه وسلم. وقد حفر عىل قربه األبيات اآلتية:  امُلَحدِّ

ْض بذكرى لإلمام الكاملِ   يا زائًرا قرًبا لشمس أفاضِل      عرِّ

 واخضع له بتذلٍل وتأدٍب     وقل: السالُم عىل اخلليِل الفاِضلِ 

ها     سنَُد احلديث له ُعزي بتواُصلِ كن  ِز العلوِم وبحِرها، بل برِّ



 ولقد دعى اخِلله السمنَي إهلنا               جلنابه، وحباه خري مناِزلِ 

 يف جنة الِفردوس قلت مؤرخا       نال النعيَم به مجيُل فضائل

 هـ 1293سنة 

  

 شيخ خليل السمني، ويظهر يف الصورة جزء من الرتبة األرزنية التارخييةشاهد قرب ال

 



مني، فإنه توجد قبور  وباإلضافة إىل قبور العلامء األفاضل: األروادي وتلميذيه: الُعَلبي والسه

لبعض السادة النقشبندية أيضا، منهم: الشيخ عيل الثمني النقشبندي املشهور بابن البتول، ومل أجد له 

فيام بني يدي من الكتب، إال أنه كتب عىل قربه أنه ملقب بابن البتول، وأنه كان من أهل الفضائل  ترمجة

 هـ. 1315شعبان من سنة  25واملكارم، وأن وفاته كانت يف 

ومنهم الشيخ أمحد ، هكذا مهمل ثم تبني يل من خالل كتاب األثر احلميد أنه الشيخ أمحد العلبي، 

 ت اآلتية:وقد كتب عىل قربه األبيا

 هتفت مالئكة السامء ألمحدا                  ملا أتاها بالتُّقى متقلِّدا

 نفٌس مع األمالك صارت فرقدا       وهي التي للناس كانت ُمهتدا

 عرَجْت ملهبطها وقد ضمن الُبرشى         بغالفها فاختار فيه املرقدا

 فوقها متوسدا لو مل تكن هدى البيت خري حمتدا        ما كان أمحدُ 

 )!( مالئكة اجلنان بأمحدا  20فِرَحْت بمقدمه اجلناُن فأرخْت   )ُحرَسْت(

 هـ  1351شوال                                15
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 شاهد قرب الشيخ أمحد العلبي النقشبندي

 

شيخ عبد اهلل ابن الشيخ حسني العلبي ومن السادة النقشبندية املدفونني يف هذه املقربة، ال

هـ. ويبدو أنه خلف والده يف الطريقة وإمامة املدرسة، كام  1337صفر سنة  14النقشبندي، املتوىف يف 

يظهر من األبيات املحفورة عىل قربه، فعرفنا بذلك أن الشيخ حسينا العلبي كان إماما للمدرسة بعد شيخه 

 ىل قرب الشيخ عبد اهلل العلبي، فهي:األروادي. أما األبيات املحفورة ع

َت للموىل بغري قصوِر   فنزلت بالفردوس خري قصورِ   قد رِسْ

 الزمَت، عبَد اهلل، خدمة بيته   فحباك سكنى بيته املعمورِ 

 ولزمَت يا ابن إمامِه العلبي يف   حمرابه التقوى بال تقصري

 مألت فؤادك باهلدى والنورِ وسلكت خري طريقة نقشيٍة   

 سَبَقْت لك احُلسنى بذاك فأرخوا   أبرِشْ بجنات السالم، بِحورِ 



 

 قرب الشيخ عبد اهلل ابن الشيخ حسني العلبي

 

وهناك قبور أخرى مل أتبني متاما من هم أصحاهبا، أحدها ُيفهم من املكتوب عىل شاهدها أن اسمه 

 شيخ مصطفى وأنه كان مالكي املذهب، وليس عىل الرضيح تواريخ. ال

 

 

 



 

 اخلامتة

هذه شذرٌة من تاريخ طرابلس الشام املقروء، تشهد بأن مدينة طرابلس الشام هي متحف تارخيي 

حي، تزخر بكل أنواع اآلثار العمرانية واحلضارية التي تظهر مدى التقدم العمراين، والرقي احلضاري 

لغته طرابلس برجاهلا وأبنائها. مع لفت النظر إىل أنني مل أعتمد يف بحثي عىل غري اآلثار والعلمي الذي ب

د بعض الطلبة  املنظورة، ومل آخذ من الكتب إال ما أرشح به األثر املنظور الباقي. وكيل أمل بأن يتجره

حارضها، دحضا لدراسة اآلثار املنظورة الباقية بأسلوب اجتامعي جييل حقيقة تاريخ هذه املدينة و

 الفرتاءات املغرضني الذين يريدون أن يشوهوا وجهها، أو يطمسوا تارخيها. 

 تم البحث

 


