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 ذوى ء   اامر بر و سالما قضاة تاثير كيميا خواطر بر و عظام سادات ۀ) بر ضماير صافي1( 

 وشن و مبرهن بوده سير و خفى مباد كه در تاريخ ر االحتشام

هزار دو صد هشتاد بود ١٢٨٠) هشتم شهر ذى الحجه و اختمه بالخير و البهجة سنه 2( 

 شريف حاجى الحرمين زادهما الله نان صدور يافته كه مير چحادثه 

يمًا ولد مير سيد باى معروف بالطوع و الّرغبه از واليت شام شريف ) تعظيما و تكر3( 

 يل بختم خودرا ارسالداشته كه مضمون آن مشتمل ذمكتوبى م

 ۀمدرس غربى سمط در واقع الموضعو الحدود معلوم دكان يكباب ۀ) بر وقفيت اسكن4( 

 ة و الرضوان مسمى بكوكلداش حق و ملك الرحم عليه درويشخان

 الله لمرضاة طلبًا است بوده مذكوره مدرسه ۀسكن ۀلى طلبا) خالص خود بوده بر اه5( 

  مراجعت مذكوره ۀبعد ذلك متولى شرعى اوقاف مدرس 

بر صحة وقفيت اسكنه  يل مذكورذنموده از براى حجيت مكتوب م خود عصر ءابعلم) 6( 

  كتب از ۀاالستفتا منهم روايتى معتبرليهم ومذكوره و بعد المراجعت ا

 عصر القضاة اقضى جناب منظور درآورده كتابت قيد در ءعلما بخواتم مختومه حنفى) 7( 

 تعالى مساعه بناًء عليه بروايت  الله شكر ردانيدگ خويش

) مفتى بها علمأ عظام عمل نموده حكم بر وقفيت اسكنه مذكوره بر اهالى مذكوره بر 8( 

بطريق تعامل قديم سأير  الوقف ور كرده شد {امضأ الخط المحتوم المذكور}خيريةنهج مذك

 اوقاف 

ثه كه تحرير يافت تا كه عند ادح صورت بود اين شرعيًا صحيحًا حكما مذكوره ۀ) مدرس9( 

 .ردد و كان بمحضر جم غفيٍر من المسلمينگالحاجة مذكر حال و مصدق مقال 

 

 :هامهر 

 ١٢٨٠ن محمد شريف، محمد صادق قاضى كالن ب) 1 

 ١٢٧٠محمود خواجه قاضى ابن خان خواجه صديقى، ) 2 

 مير عبد الرسول مفتى ولد عشور محكمه شرع رسول) 3 

 ١٢٧٥محمد رجب ابن محمد عظم،  بفضل عميممفتى معظم  )4 

 ١٢٧٥محمد ذاكر مفتى بن مال عيسى محمد مخدوم، ) 5 

 ١٢٨٠يعقوب خواجه اعلم بن بابا خان علوى، ) 6 
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 مال مير خالدار مفتى بن مال رحيم جان آخوند) 7 

 ١٢٧٩عبد الله جان اعلم بن قاضى بابا جان مرحوم، ) 8 

 ١٢٧٠) مال مير يعقوب مفتى بن مال مير صالح آخوند، 9 

 ١٢٧٣) محمد ابراهيم مخدوم مفتى بن دامال سلطان باى اعلم، 10 

 مال عيسى محمد مفتى بن مال عشور محمد، ) 11 

 ١٢٨٠مال شاه محمود مفتى بن مال شاه رستم باى، ) 12 

 ١٢٧١بهاءالدين خواجه مفتى بن دامال مير عيسى مرحومى، ) 13 

 ١٢٧٦مال مير صالح مفتى بن مير يولبرس، ) 14 

 ١٢٨٠سيد احمد خواجه مفتى بن بزرك خواجه قاضى، ) 15 

 ١٢٧٦عمر على خواجه مفتى ابن نار خواجه ايشان، ) 16 

 ١٢٧٤محمد رجب خادم شرع نبى ابن سيد محمد مرحومى و الله تعالى اعلم، ) 17 


