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مقدمة

الرحيم الرمحن اهللا بسم

الذرات وعالم الخاليق، خالق يتحول، وال ملكه يزول ال الذي األول، القديم هلل الحمد
وصاحب الغمم، وكاشف النقم، ومبيد النعم. ومعيد الرمم، ومحي األمم، ُمفني بالحقايق،
أن وأشهد ترجعون، وإليه الحكم له وجهه، إال هالك يشء كل هو، إال إله ال والكرم، الجود
أجمعني، الخلق إىل ورسوله عبده محمًدا سيدنا أن وأشهد يرشكون، ا عمَّ تعاىل هللا إال إله ال
الليايل تعاقبت ما وسلم، وصحبه آله وعىل عليه هللا صىل األولني، القرون نبأ عليه املنزَّل

واألعوام. السنني وتداولت واأليام،
ولوالديه، له هللا غفر الحنفي. الجربتي حسن بن الرحمن عبد الفقري فيقول وبعد:
يليه، وما عرش الثاني القرن آخر حوادث يف أوراًقا سوَّدت كنت إني وإليه: إليهما وأحسن
إجمالية، شاهدناها واألمور الوقايع بعض فيها جمعت فيه. نحن الذي عرش الثالث وأوايل
ضمن يف واستطردت شاهدناها، وأمور أدركناها، محن وغالبها تفصيلية، محققة وأخرى
من املشهورين، األعيان تراجم وبعض تلقيتها، يََخة الشِّ أفواه ومن سمعتها، سوابق ذلك
مواليدهم تواريخ وبعض وأحوالهم، أخبارهم من لُمع وذكر املعتربين، والعلماء األمراء

ووفاتهم.
السنني عىل مرتبة النظام متسقة أوراق يف شواردها وتقييد شملها، جمع فأحببت
املطلع ويعترب املنفعة، من يرومه ما ويستفيد املراجعة، النبيه الطالب عىل ليسهل واألعوام؛
أولو يتذكر إنما الدهر، بحوادث ويتذكر مصاب، لحقه إذا فيتأىسَّ املاضية، الخطوب عىل
يف اآلثار «عجايب وسميته عجايبها، يف متنوعة بابها يف غريبة حوادث فإنها األلباب،



األول) (الجزء واألخبار الرتاجم يف اآلثار عجايب

من ينسانا ال أن لديه القبول بمحل وحل عليه، اطلع ممن لنرجو وإنا واألخبار» الرتاجم
هفواته. من عليه عثر عما يغيض وأن دعواته، صالح

ورسومهم وبلدانهم الطوايف أحوال معرفة عن فيه يُبحث علم التاريخ أن اعلم
األنبيا من املاضية األشخاص أحوال وموضوعه: ووفاتهم، وأنسابهم وصنايعهم وعاداتهم
عىل الوقوف منه: والغرض وغريهم، والسالطني وامللوك والشعرا والحكما والعلما واألوليا
ح والتنصُّ األحوال، بتلك العربة وفايدتُه: كانت؟ وكيف هي، حيث من املاضية األحوال
أحوال مثل عن العاقل ليحرتز الزمن؛ تقلبات عىل بالوقوف التجارب ملكة وحصول بها،
أقوالهم، سوء ويتجنب أفعالهم، خيار ويستجلب السالفني، املذكورة األمم من الهالكني

الباقي. طلب يف ويجتهد الفاني، يف ويزهد
أبو كتب حني وذلك عنه، هللا ريض الخطاب بن عمر اإلسالم ىف له واضع وأول
نعمل، أيها عىل ندري ال كتب املؤمنني أمري قبل من يأتينا «إنه عمر: إىل األشعري موىس
وقيل: القابل؟»، أم املايض، أهو الشعبانني، أّي ندري فما شعبان محله صكٍّا قرأنا فقد
هو الذي أو فيه نحن الذي هو هذا، شعبان «أي فقال: شعبان محله صك لعمر ُدفع
وما كثرت، قد األموال «إن وقال: — عنهم هللا ريض — الصحابة وجوه جمع ثم آت؟».
وهو — الُهرُمزان له فقال ذلك؟». به يضبط ما إىل التوصل فكيف ُموقت، غري قسمناه
للعجم (إن :— يديه عىل وأسلم عمر إىل وحمل فارس فتوح عند أُرس وقد األهواز، ملك
لفظة فعربوا األكارسة) من عليهم غلب من إىل ويسندونه روز»، «ماه يسمونه حسابًا
رشح ثم (الترصيف)، وجوه يف واستعملوه «التاريخ»، ومصدره «مورخ»، بـ روز» «ماه
عليه يتعاملون تاريًخا للناس «صنفوا عمر: لهم فقال ذلك، استعمال كيفية الهرمزان لهم
من حرض من بعض له فقال مضبوطة». املعامالت من يتعاطونه فيما أوقاتهم وتصري
من فيه ملا اآلخرون ارتضاه فما اإلسكندر» إىل مسند مثله حسابًا «لنا اليهود: مسلمي
معني، مبدأ إىل مسندة غري تواريخهم إن قيل الفرس. تاريخ عىل نكتب قوم: وقال الطول،

قبله. ما وطرحوا قيامه لدن من التاريخ ابتدأ ملك منهم قام كلما بل
الهجرة وقت النبيملسو هيلع هللا ىلصألن هجرة لدن من اإلسالم دولة تاريخ يجعلوا أن عىل فاتفقوا

ملسو هيلع هللا ىلص. مبعثه ووقت والدته وقت بخالف أحد فيه يختلف لم
خلًفا بها يتعارفون تواريخ والحجاز اليمن بأرض الزمان من القديم يف للعرب وكان
وعلت اإلسالم، وظهر املدينة، إىل مكة من ملسو هيلع هللا ىلص هاجر فلما الهجرة. زمان إىل سلف عن
وقعت التي الحادثة باسم سنة كل وُسميت لتاريخها، مبدأ هجرته اتخذت تعاىل هللا كلمة

8



مقدمة

األوىل: السنة اسم فكان عمر، زمن يف الهجرة من عرش سبعة سنة إىل ذلك وتدرج فيها،
آخره. إىل … بالقتال األمر سنة والثانية: املدينة، إىل مكة من بالرحيل اإلذن سنة

وتقصد األهلة، شهور تستعمل كانت الجاهلية يف العرب «إن التواريخ: أصحاب وقال
الصالة عليه إبراهيم سيدنا رسمه كما الحجة، عارش وقت حجهم وكان للحج، مكة
منها موقعه يختلف بل السنة، فصول من واحد فصل يف يقع ال كان ملا لكن والسالم».
ويف تارة، الصيف يف الحج أيام ووقوع والقمرية، الشمسية السنة بني ما الفاضل بسبب
يتغري، ال واحد زمان يف حجهم يقع أن أرادوا اآلخرين، الفصلني يف وكذا أخرى، الشتا
يف السفر عليهم ويسهل والربد، الحر يف الزمن واعتدال والغالل، الفواكه إدراك وقت وهو
أمريهم إىل ذلك فشكوا مناسكهم، قضاء مع واألرزاق البضايع من معهم بما ويتجروا الرب،
أنشأت «أنا قال: ثم فخطب، مكان كل من العرب إقبال عند املوسم يف فقام وخطيبهم؛
ثالث كل يف أفعل وكذلك شهًرا، عرش ثالثة السنة فتكون أزيده، شهًرا السنة هذه يف لكم
والغالل الفواكه إدراك وقت حجكم ليأتي وضعته حساب يقتضيه حسبما أقل أو سنني،
املحرم فنسأ سبيلها، إىل ومضت ذلك عىل العرب فوافقته منها». معكم بما فتقصدوننا
السنة يف الحج فوقع وهكذا؛ األول، ربيع إىل وصفر صفر، إىل املحرم ر وأخَّ كبيًسا، وجعله
األول محرمان: السنة يف وقع السنة وآخر عندهم، الحجة ذو وهو املحرم، عارش يف الثانية،
ثالثة، أو سنتني انقضاء وبعد عرش، ثالثة الشهور وعدة النيسء، يف واآلخر السنة رأس
بعده، الذي الشهر إىل وانتقاله الحج، فيه يقع كان الذي الشهر أي الكبيس، نوبة وانتهاء
الفالنية السنة من الفالني الشهر جعلنا «إنا قال: ثم أراد، بما وتكلم خطيبًا فيهم قام

بعده». الذي للشهر الداخلة
جميع عىل النيسء يديرون وكانوا بالزيادة، ُفرس كما بالتأخري النيسء ُفرس ولهذا
ومثل صفران، أخرى ويف محرمان، سنة يف مثًال لهم يكون حتى بالنوبة، السنة شهور
هذه أن فينبيهم خطيبًا لهم قام املحرم الشهر حد إىل النوبة آلت فإذا الشهور. بقية هذا
مقتىض عىل رأيه بحسب منها واحًدا عليهم فيحرم الحرام، الشهر اسم فيها تكرر السنة

مصلحتهم.
جميع عىل النيسء دور وتم الحجة، ذي يف ملسو هيلع هللا ىلص النبي أيام يف النوبة انتهت فلما
الحج ملوافقة الهجرة، من العارشة السنة وهي الوداع، حجة السنة تلك يف كانت الشهور
الصديق بكر أبو حج حني التاسعة السنة يف ملسو هيلع هللا ىلص يحج لم ولهذا الحجة، عارش فيها

القعدة. ذي عارش يف لوقوعه بالناس — عنه ريضهللا —
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«إال جملته: ومن تعاىل، هللا يشاء بما الناس وأمر خطب الوداع حجة ملسو هيلع هللا ىلص حج فلما
إىل الحج رجوع يعني واألرض» السموات هللا خلق يوم كهيئته استدار قد الزمان إن
َة ِعدَّ ﴿إِنَّ تعاىل: قوله تال ثم عليه. تعاىل هللا صلوات إبراهيم زمن يف كان كما األول املوضع
ُحُرٌم أَْربََعٌة ِمنَْها َواْألَْرَض َماَواِت السَّ َخَلَق يَْوَم ِهللا ِكتَاِب ِيف َشْهًرا َعَرشَ اثْنَا ِهللا ِعنَد ُهوِر الشُّ
ًة َكافَّ يَُقاِتلُونَُكْم َكَما ًة َكافَّ ِكنَي اْلُمْرشِ َوَقاِتلُوا ۚ أَنُفَسُكْم ِفيِهنَّ تَْظِلُموا َفَال ۚ اْلَقيُِّم يُن الدِّ ٰذَِلَك ۚ
يُِحلُّونَُه َكَفُروا الَِّذيَن ِبِه يَُضلُّ ۖ اْلُكْفِر ِيف ِزيَاَدٌة النَِّيسءُ ََّما إِن * اْلُمتَِّقنَي َمَع هللاَ أَنَّ َواْعَلُموا ۚ
أَْعَماِلِهْم ُسوءُ َلُهْم ُزيَِّن ۚ هللاُ َحرََّم َما َفيُِحلُّوا هللاُ َحرََّم َما َة ِعدَّ لِّيَُواِطئُوا َعاًما َويَُحرُِّمونَُه َعاًما
واالستمرار بقطعه وأمر الحساب، هذا من العرب ومنع اْلَكاِفِريَن﴾ اْلَقْوَم يَْهِدي َال َوهللاُ ۗ
بسنينهم الحج بوقوع فصارت الشمسية. السنة فصول من أتى زمان أي يف الحج بوقوع
عليه إبراهيم زمن يف كان كما منها زمان كل يف واقع والحج األربع، الفصول يف دايرة

السالم.
آخرون: وقال العلماء، من طايفة قول فهو القعدة يف واقعة الصديق حجة كوُن ثم
وهللا ذلك، عىل ما نَّة السُّ يف ُروي وقد الحجة، ذي من ميقاتها يف أيًضا حجته وقعت بل

بالحقايق. أعلم
عىل نفسه العاقل يقيس وبه واالعتبار، العظة فيه رشيًفا علًما التاريخ علم كان وملا
الكتاب أم يف السالفة األمم أخبار تعاىل هللا قص وقد الدار، هذه يف أمثاله من مىض من
املرسلني سيد أحاديث يف وجاء اْألَْلبَاِب﴾، ُوِيل ألِّ ِعْربٌَة َقَصِصِهْم ِيف َكاَن ﴿َلَقْد تعاىل: فقال
واإلنجيل، التوراة من غريوه وما إرساييل، بني عن كحديثه املاضني، األمم أخبار من كثري
ريض — الشافعي وقال العجب، ملتأمله يفيض مما والعجم، العرب أخبار من ذلك وغري

شعر: قيل وقد عقله»، زاد التاريخ َعِلَم «من عنه: هللا

ال��ع��م��ر أول م��ن ع��اش ق��د ت��وه��م��ت��ه م��ض��ى م��ن أخ��ب��ار اإلن��س��ان ع��رف إذا
ال��ذك��ر م��ن ال��ج��م��ي��ل أب��ق��ى إن ال��ح��ش��ر إل��ى ده��ره آخ��ر ع��اش ق��د وت��ح��س��ب��ه
ال��ده��ر آخ��ر واغ��ت��ن��م ن��وال ذا وك��ن وان��ق��ض��ى ع��اش م��ن أخ��ب��ار ع��ال��ًم��ا ف��ك��ن
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سلًفا بتدوينه تعتني اإلنساني، النوع هذا هللا أوجد حني من املاضية األمم تزل ولم
وأهملوه، وتركوه وأغفلوه، عرصنا أهل نبذه أن إىل خلف، بعد من وخلًفا سلف، عن
وباألهم ملعذورون، إنهم ولعمري األولني، أساطري وقالوا البطالني، شغل من وعدُّوه
انعكست قد الزمان فإن املنقبة، هذه مثل يف املتعبة ألقالمهم يرضون فال مشتغلون،
وال دفرت يف وقايعه تضبط فال الحساب، يف قواعده وانخرمت ظالله، وتقلصت أحواله،
أن إال اسرتجاع، له ليس وفات مىض وما ضياع، فايدة غري يف الوقت وإشغال كتاب،
األشغال، من به ُشغلوا عما منجمًعا واإلهمال الخمول زوايا يف منزويًا الحقري مثل يكون
شعر: وحسناته. الدهر سيآت بعد وحدته ويُسيلِّ خلواته، من أوقات يف نفسه فيشغل

ل��ل��م��ت��ط��ب��ب ي��ش��ك��وه ال��ذي ب��ان ق��ارورة ف��ي ال��ده��ر ب��ال ل��و

فروعها، تشعبت وال أصولها، ثبتت ما لواله كثرية، علوم فيه يندرج علم التاريخ وفن
وطبقات والتابعني، الصحابة وسري واملحدثني، واملفرسين والقراء، املناوي طبقات منها:
والسالم الصالة عليهم — األنبياء وأخبار واألطباء، والحكماء النحاة وطبقات املجتهدين،
واملواعظ واألخبار القصص من امللوك ومسامرة الصالحني، وحكايات املغازي، وأخبار —
ومفاكهة املحارضات كتب ومنه البلدان. وعجايب األقاليم وغرايب واألمثال، والعرب

الراغب. ومحارضات املطاع، وسلوان الخلفاء،
وثالثماية ألًفا السعادة» «مفتاح يف منها ذكر ا، جدٍّ فكثرية فيه املصنفة الكتب وأما
عىل تزيد فهي وإال — واستقصايه إدراكه بحسب وهذا — العلوم» «ترتيب يف قال كتاب،
إليها، الطبع النجذاب وذلك التواريخ، يف أُلَِّف ما مثل الفنون من فن يف أُلَِّف ما ألنه ذلك؛
عىل التطلع بحب اعتنايهم لزيادة السالطني رغبة ولكثرة واملغيبات، األمور عىل والتطلع
الكتب فمن ذلك. وغري … والسياسات األحوال من لهم ما مع امللوك، من تقدمهم من سري

شعًرا: القايل وهو مجلدات عدة يف كثري» ابن «تاريخ فيه املصنفة

ت��ن��ظ��ر وال��ع��ي��ن اآلج��ال إل��ى نُ��س��اق وإن��م��ا ت��ت��رى األي��اُم ب��ن��ا ت��م��ر
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األول) (الجزء واألخبار الرتاجم يف اآلثار عجايب

ُر ال��م��َك��دَّ ال��م��ش��ي��ُب ه��ذا زاي��ٌل وال م��ض��ى ال��ذي ال��ش��ب��اب ص��ف��و ع��اي��د ف��ال

ثالثماية سنة مات الطربي، جرير بن محمد جعفر أبو هو الطربي»، و«تاريخ
الزمان أول من فيه ابتدا «الكامل» بـ املسمى الجزري األثري ابن وتاريخ ببغداد، وعرش

وستماية. وعرشين ثماٍن سنة أواخر إىل
«املنتظم وله الجوزي» ابن و«تاريخ مجلدات، ستة يف الصحابة» «أخبار كتاب وله
ابن وتاريخ مجلًدا، أربعني يف الجوزي ابن لسبط الزمان» و«مرآة األمم»، تواريخ يف
الزمان» «أخبار املسعودي، وتواريخ الزمان» أبناء وأنبا األعيان «وفيات املسمى: خلكان

الذهب». و«مروج
والصغري «العرب» املسمى: واألوسط الكبري الذهبي تواريخ التواريخ: أََجلِّ وِمن
بن بكر ألبي بغداد» تاريخ «ذيل ومنها: السمعاني، وتواريخ اإلسالم»، «دول املسمى:
يف و«األنساب» مجلًدا، عرشين عىل يزيد مرو» و«تاريخ مجلًدا، عرش خمسة نحو الخطيب
وتواريخ الصفدي، وتاريخ العسقالني، حجر ابن العالمة وتواريخ مجلدات، ثماني نحو
اليافعي، وتاريخ مجلًدا، وخمسني سبعٍة يف عساكر ابن الحافظ وتاريخ السيوطي،
«أصبهان» وتواريخ حلب، وتواريخ بغداد، وتواريخ مجلدات، ست التواريخ وبستان
وتاريخ غرناطة، أخبار يف واإلحاطة األندلس، وتاريخ بلخ، وتاريخ نعيم، أبي للحافظ
املقريزي، الحافظ وتواريخ املنورة، املدينة وتاريخ الشام، وتواريخ مكة، وتاريخ اليمن،
وغري … واآلثار الخطط يف واالعتبار واملواعظ امللوك، دول يف والسلوك املقفى، الكبري وهو

ذلك.
أبي ابن تاريخ مثل كتبه غري يف بأسمايها أسمع لم تواريخ أسماء مؤلفاته يف ونقل

والقضاعي. زوالق، وابن املامون، وابن واملسبحي، طي،
مجلدات بعض منه رأيت مجلًدا، أربعني يف العيني العالمة تاريخ التواريخ: ومن
يف الالمع «الضوء السخاوي: الحافظ تاريخ ومنها الكامل، قالب يف ضخمة وهي بخطه،
خلدون ابن العالمة وتاريخ مجلدات، عدة املعجم حروف عىل رتبه التاسع» القرن أهل
متالطًما بحًرا رأى عليه اطلع من حدته، عىل مجلد ومقدمته ضخام، مجلدات ثماني يف
التواريخ وكتب دقماق، ابن وتاريخ واملفهوم، املنطوق جواهر بنفايس مشحونًا بالعلوم
وثالثني ثالث سنة لغاية وتاريخه منها، كبرية جملة املسعودي وذكر تحىص، أن من أكثر

ذلك. بعد ظنك فما وثلثماية،
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مقدمة

أجزاء بعض إال كله، ذلك نَر لم فإنا مسميات؛ غري من أسماء صارت وهذه قلت:
حافني الصَّ أيدي تداولته مما باملدارس، األوقاف كتب خزاين بعض يف بقيت ُمدشتة
يف البقايا بقايا ذهبت ثم والسودان. املغرب بالد إىل ونُقلت واملبارشون، الَقَوَمة وباعها

بالدهم. إىل وجدوه ما الفرنسيس وأخذ والحروب، الفتن
البحث بعد أجد فلم قبله، بيشء أوصله أن أردت سوَّْدتُه كنُت ما جمع عىل عزمت وملا
مختلة الرتكيب، ركيكة األجناد، من العامة بعض سوََّدها كراريس بعض إال والتفتيش
ظفرت وكنت الوقايع، بعض خالل يف مواضع من النقص اعرتاها وقد والرتتيب، التهذيب
جلبي أحمد له: يقال لشخص مطبوع، بالجملة نسق عىل لكنه الفروع، تلك من بتاريخ
ممن كغريه وينتهي املرصية، للديار عثمان بني تملك وقت من فيه مبتديًا الغني، عبد بن
األصحاب، بعض استعاره الكتاب ذلك إن ثم هجرية. وألف وماية خمسني إىل ذكرنا
أحٌد يتقيد لم هذا وقتنا إىل الوقت ذلك ومن العدم، صندوق يف ووقع القدم، به وزلت
املسنني، الشيخة أفواه من النقل إىل فرجعنا يفيد، شيٍّا الشان هذا يف يسطر ولم بتقييد،
أول من وذلك املقبورين، ترب أحجار عىل انتُقش وما واملبارشين، الكتبة دفاتر وصكوك
وتذكرناها، نسيناها ثم شاهدناها، أمور التسعني، إىل بعدها وما السبعني، إىل القرن
وانتظم كان، وجه بأي قصدنا ما تم أن إىل وسطرناها، تعقلناها أمور وقتنا إىل ومنها

األوان. ذلك إىل وقتنا من استطراده أردنا ما
من والخلو اإلمكان، بحسب الوقايع من ندركه ما — تعاىل هللا شاء إن — وسنورد
كبري، جاه ذي خدمة بجمعه أقصد ولم هللا، إىل مردنا وإن هللا، أمر يأتي أن إىل املوانع،
مليل لألخالق؛ مباين ذم أو مدح أو بنفاق، دولة فيه أداهن ولم أمري، أو وزير طاعة أو

جسماني. غرض أو نفساني
أملكه. لم مال براس وتجارتي أسلكه، لم طريًقا وصفي من هللا أستغفر وأنا

شعر:

َس��َواُم َل��ُه َوَل��يْ��َس يَ��ْرَع��ى َوَم��ْن بَ��ِع��ي��ُر َل��ُه َوَل��يْ��َس يَ��ْح��ُدو َك��َم��ْن
َط��َع��اُم َل��ُه َوَل��يْ��َس يَ��ْدُع��و َوَم��ْن َس��َراٌب َوَق��ْه��َوتُ��ُه يَ��ْس��ِق��ي َوَم��ْن
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ودواوين الغريبة، املعاني قوانني يف الطباع وفتور الباع بقصور اعرتايف مع هذا
األدبية. املتاني

ال��ع��ن��ق��اء وط��ع��م��ة ال��ذب��اب م��ال ق��ل��دت��ه ال��ذي ول��ألم��ر ل��ي م��ا
وب��ك��ائ��ي ب��ك��ائ��ه ب��ي��ن ش��ت��ان ذل��ه ي��ب��ك��ي وه��و ل��ع��ج��زي، أب��ك��ي

فيها وبث ومرعاها، ماءها منها وأخرج ودحاها، األرض خلق ملا تعاىل هللا أن اعلم
ومآكلهم، معايشهم ترتيب يف بعض إىل الناس بعض أحوج أقواتها، وقدر دابة كل من
إليه تحتاج ما ُل تُحصِّ التي الحيوانات كساير ليسوا ألنهم ومساكنهم؛ مالبسهم وتحصيل
الحتياجه معاشه؛ بأمر وحده يستقل ال ضعيًفا اإلنسان خلق تعاىل هللا فإن صنعة، بغري
تحصيلها يف ويتعاونون يتعاضدون تعاىل هللا فجعلهم وسالح، ولباس ومسكن غذاء إىل
أمورهم ساير تتم القياس هذا وعىل لهذا، ذلك ويخبز لذاك، هذا يزرع بأن وترتيبها،

والعدل. الظلم نفوسهم يف ورَكز ومصالحهم،
للعدالة ميزانًا بينهم يضع عالم، وملك عدل، سايس إىل بينهم الحاجة مست ثم
ومعامالتهم، طاعتهم إليه وترجع وسكناتهم، حركاتهم به توزن للسياسة، وقانونًا
ِباْلَحقِّ اْلِكتَاَب أَنَزَل الَِّذي ﴿هللاُ تعاىل: قال كما بالعدل، وميزانًا بالحق كتابه هللا فأنزل
هذا مبارشة وكانت والعدل، العلم وامليزان بالكتاب املراد التفسري: علماء قال َواْلِميَزاَن﴾.
الحكمة، وقانون اململكة، ترتيب خالف عىل وسبب. واسطة غري من بنفسه هللا من األمر
بني بهما ليحكموا والعدل؛ العلم قلوبهم يف ووضع خاليف، اآلدميني من فيها فاستخلف
ولو متبوع، رأي عىل كلمتهم وتجتمع مرشوع، دين عن تدبريهم يصدر حتى الناس،

معاشهم. واختل نظامهم، لفسد الرشيعة؛ وضع يف تنازعوا
أوامره حدود عىل واقًفا الترصف، يف آخر مناب أحد ينوب أن هو الخالفة: فمعنى
املساواة؛ تقتيض الذات يف صفة أو النفس، يف خلق فهي العدالة: معنى وأما ونواهيه،
عادًال اإلنسان يسمى وإنما يشء، كل منفعتها وعموم أثرها لشمول الفضايل، أكمل ألنها
يف واستخلفه فضله، فيض إليصال وواسطة سببًا وجعله عدله، من قسًطا هللا وهبه ملا
إِنَّا َداُووُد ﴿يَا تعاىل: قال كما والعدل، بالحق الناس بني يحكم حتى الصفة بهذه أرضه
بالقسط القايمون هم هللا وخاليف ،﴾ ِباْلَحقِّ النَّاِس بنَْيَ َفاْحُكم اْألَْرِض ِيف َخِليَفًة َجَعْلنَاَك

نَْفَسُه﴾. َظَلَم َفَقْد ِهللا ُحُدوَد يَتََعدَّ ﴿َوَمن االستقامة، طريق يف والعدالة
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املستقيم، بالرصاط الرشيعة يف عنها املعرب األمور، بأوساط للعلم تابعة والعدالة
ليست الحقيقية العدالة أن إىل إشارة ْستَِقيٍم﴾، مُّ اٍط ِرصَ َعَىلٰ َربِّي ﴿إِنَّ تعاىل: وقوله
يف وال األرض يف ذرة مثقال عنه يعزب ال الذي الحقيقي العادل فهو تعاىل، هلل إال
«بالعدل ملسو هيلع هللا ىلص: وقوله الشامل، وعدله الكامل علمه مقتىض عىل يشء كل ووضع السماء،
لو قدًرا، يشء لكل جعل الذي تعاىل هللا عدل إىل إشارًة واألرض»، السموات قامت
التمام بهذا النظام هذا عىل الوجود ينتظم لم عنه، ناقًصا أو عليه، زايًدا فرض

والكمال.

الصواب طريق إىل الهادي وهللا الباب، هذا مدار عليها تتمة

تعاىل: قال كما درجات، بعض فوق بعضهم هللا رفع خمسة، الخاليق من العدل أصناف
َدَرَجاٍت﴾: بَْعٍض َفْوَق بَْعَضُكْم َوَرَفَع اْألَْرِض َخَالِئَف َجَعَلُكْم الَِّذي ﴿َوُهَو

حكم ومعادن الدين، وُعُمد األمة أولياء فهم — والسالم الصالة عليهم — األنبياء األول:
هللا عن األمانة وحملة الهدى، سبل عىل املنرية الُرسج وهم خلقه، يف هللا وأمناء الكتاب،
يتعدون وال وامليزان، الكتاب معهم وأنزل قومهم، إىل رسًال بعثهم بالهداية، خلقه إىل
الناس يقوم حتى لهم، وهداية إرشاًدا والزواجر، األوامر من إليهم هللا أنزل ما حدود
واإليمان، اليقظة نور إىل والطغيان الكفر ظلمات من ويخرجونهم والحق، بالقسط
— األنبياء عدالة وميزان الِجنان، درجات إىل جهنم دركات من نجاتهم سبب وهم
َن مِّ َلُكم َع ﴿َرشَ تعاىل: قوله يف بإقامته هللا وصاهم الذين — والسالم الصالة عليهم

نُوًحا﴾. ِبِه ٰ َوىصَّ َما يِن الدِّ
وسكونًا، حركًة وفعًال، قوًال وآجًال، عاجًال وأخرى، دنيا الخاليق أمور من أمر فكل
عنه، انحرافه بقدر عنها ومنحرف امليزان، بهذا موزونًا دام ما العدالة نهج عىل جاٍر

والسنة. الكتاب أحكام اتباع وهو بالعلم، إال بالعدالة اإلقامة تصح وال
وإن األنبياء، من القدوة مقامات فهموا فهم األنبياء، ورثة هم الذين العلماء الثاني:
وصفوته هللا أحباب هم إذ آثارهم؛ واقتفوا بهداهم، واقتدوا درجاتهم، يعطوا لم
وأيدوا سبيلهم، عىل وساروا به، أتوا بما فصدقوا حكمته. نور ومرشق خلقه، من
املتابعة بكامل وعلًما إيمانًا وتحقيًقا، ذوًقا وفهًما، كشًفا حكمتهم ونرشوا دعوتهم،
برفع الحق، وإظهار العدل، قواعد تمهيد عىل مواظبني يزالون فال وباطنًا، ظاهًرا لهم
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يف األحوط برعاية التقوى مباني وإحكام واإلسالم، الهدى أعالم وإقامة الرشع، منار
يف مخلصون آدم، بني وخالصة العالم، يف هللا أمناء ألنهم للرخص؛ تزهًدا الفتوى،
ومن يربحون، ال الحبيب باب من الرشيعة، أحكام اتباع يف مجتهدون العبودية، مقام
بأجنحة إليه وطايرون األرسار، بطهارة تعاىل هللا إىل مقبلون مشفقون، ربهم خشية
ُهُم ِئَك ـٰ ﴿أُوَل واملكاملة، العلم بساتني وبالبل العظمة، ميادين أبطال هم واألنوار، العلم
ولهم املشاهدة، بنعيم وتلذذوا َخاِلُدوَن﴾، ِفيَها ُهْم اْلِفْرَدْوَس يَِرثُوَن الَِّذيَن * اْلَواِرثُوَن

يشتهون. ما ربهم عند
واملال الجاه حب من البعض حال يف االختالل من الزمان هذا يف ظهر وما
من الزمان يخلو ال ألنه الجميع؛ حال يف يقدح ال والحقد، والحسد واملنصب والرياسة
تكشف ال الخمول، ثياب تحت مستورون أخفياء ولكنهم املبطلون، كثر وإن محقيهم،
وخلفاء الزمان، وأفراد األكوان، آحاد وهم األزلية، والحكمة اإللهية الغرية يد حالهم عن
من هللا خاصة خالصة وهم القلوب، أقفال مفاتيح الغيوب، مصابيح وهم الرحمن،
ظمآن؛ كل ويرتوي حريان، كل يهتدي بهم صدقه، مقعد يف أبًدا برحوا وما خلقه،
ومعدن املصطفوية، النبوة مشكاة من مقتبس أنوارهم مشارق شمس مطلع أن وذلك
مما علينا اللهم أفض عليهم، ثناءً أحيص ال والسنة، بالكتاب مؤيد أرسارهم شجرة

لديهم.
إىل توصًال والرعايا، الناس بني واإلنصاف العدل يراعون األمور، ووالة امللوك الثالث:
وعمارة وأبدانهم، أموالهم يف الناس لسالمة السلطنة؛ ِقوام إىل وتوسًال اململكة، نظام
الرشيف. عىل والدني الضعيف، عىل القوي لتسلط وسطوتهم؛ قهرهم لوال بلدانهم،

سواء واإلنصاف، العدل وبنيانها: األمة أحوال وثبات وأركانها، اململكة فرأس
سعادة كل وبنيان مملكة، كل أساس فهما إسالمية، غري أو إسالمية الدولة كانت
فقال اإلحسان، إليه أضاف حتى به يكتِف ولم بالعدل، أمر تعاىل هللا فإن ومكرمة.
وبالجور ودوامها، األشياء ثبات بالعدل ألن َواْإلِْحَساِن﴾ ِباْلَعْدِل يَأُْمُر هللاَ ﴿إِنَّ تعاىل:
الخصوم، من االنتصاف حب عىل مجبولة البرشية الطباع فإن وزوالها، خرابها والظلم
قيل: كما بالقدرة، إال يظهر ال النفوس يف كامن والجور والظلم لهم، اإلنصاف وعدم

ي��ظ��ل��م ال ف��ل��ع��ل��ه ع��ف��ة ذا ت��ج��د ف��إن ال��ن��ف��وس ش��ي��م م��ن وال��ظ��ل��م
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عىل عالم وال صالته، عىل مصلٍّ يقدر لم العدالة، وميزان السياسة قانون فلوال
قال: حيث املبارك بن هللا عبد در وهلل سفره، عىل تاجر وال علمه، نرش

ألق��وان��ا ن��ه��بً��ا أض��ع��ف��ن��ا وك��ان س��ب��ُل ل��ن��ا ق��ام��ت م��ا ال��خ��الف��ة ل��وال

بني عدل «من باهلل: العلماء قال ما هو قلنا: العادل؟ امللك حد فما قيل: فإن
املسمى: كتابه يف الصويف ريضُّ ذكره حسبما والفساد» الجور عن وتحذر العباد،
ساعة «عدل ملسو هيلع هللا ىلص: هللا رسول قال قال: هريرة أبي عن األفراح» وسعادة األرواح «قالدة
نفس «والذي آخر: حديث ويف نهارها»، وصيام ليلها قيام سنة سبعني عبادة من خري
يصليها صالة وكل الرعية، عمل مثُل السماء إىل العادل للملك لرُيفع إنه بيده، محمد
له وقام عابد، كل بعبادة هللا عبد قد العادل امللك وكأن صالة» ألف سبعني تعدل
واشتغل العظمى، والسعادة الكربى، النعمة هذه قدر يعرف لم فمن شاكر، كل بشكر
العذاب، أشد إىل وتعرض أعدايه، جملة من هللا يجعله بأن عليه يُخاف وهواه، بظلمه
القيامة، يوم تعاىل هللا إىل الناس أحب «إن قال: أنه ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول عن روي كما
القيامة: يوم عذابًا وأشدهم تعاىل هللا إىل الناس أبغض وإن عادل، إمام منه: وأقربهم
وصفت الخلق، وأطاعه الحق نرصه ظلمه، عن وكف حكمه يف عدل فمن جاير». إمام
القلوب، وملك الجيش، عن واستغنى بالعيش، فتََهنَّأ الدنيا، عليه وأقبلت النعماء، له
شيٍّا خلق ما تعاىل هللا ألن جنًدا؛ رعيته وظلت فرًضا، طاعته وصارت الحروب، وأمن
أشنع وال الجور، من أمرَّ وال اإلنصاف، من القلوب إىل أروح وال العدل، من مذاًقا أحىل

الظلم. من
والسنة؛ بالكتاب إال العدل باب يف يقطع ال أن األمور والة وعىل امللك عىل فالواجب
الحرضة، تلك عن نيابة ورسوله، نبيه برشيعة هللا وعباد هللا، ُملك يف يترصف ألنه
يخالف فيما وقهره ربه سطوات من يأمن وال املقدس، الجناب ذلك عن وُمْستَْخَلًفا
إىل الناس أحوُج فإنه والجهل؛ والظلم واملخالفة الجور عن َز يَْحَرتِ أن فينبغي أمره،
منتصب فإنه والعدالة، الرشع قانون وحفظ والسنة، الكتاب واتباع العلم، معرفة
وهو بينهم، النزاع وقطع خصوماتهم، فصل وملتزم البالد، وإصالح العباد، ملصالح
ليتوصل وحرامها؛ بحاللها والعلم أحكامها، معرفة من بد فال باإلسالم، الرشيعة حامي
ودنياه، دينه مصلحة له فيجتمع رعيته، وحفظ مملكته وضبط ذمته، إبراء إىل بذلك
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وأبلُغ لبقائه، وأدوم ملكه، لعمود أقوم ذلك فيكون له، والدعا بمحبته القلوب وتمتلئ
الرعية. عىل واإلنصاُف العدُل اململكة: حفظ يف األشياء

عن استغنى عدل «من فقال: الشجاعة؟» أم العدل أفضل، «أيما لحكيم: وقيل
عيش». وأهنأ جيش أقوى العدل ألن الشجاعة؛

املقسطني وإن عبادة، العادل اإلمام وجه إىل «النظر عياض: بن الُفضيل وقال
الرحمن». يمني عن القيامة يوم نور من منابر عىل هللا عند

األمة: فسدت فسدا وإذا األمة، صلحت صلحا إذا «ِصنفان الثوري: سفيان قال
عىل ويشفق — وجل عز — هللا بكتاب يقيض الذي هو العادل وامللك والعلماء»، امللوك

أهله. عىل الرجل شفقة الرعية
ويل واٍل «أيما يقول: ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول سمعت قال: أنه أبيه، عن يسار ابن روى
عىل هللا كبه لنفسه، وَجهده كنصيحته ويجتهد لهم، ينصح فلم شيئًا، أمتي أمر من

النار». يف القيامة يوم وجهه

منهم، باإلنصاف جناياتهم وأُروش معامالتهم، يف العدل يراعون الناس، أوساط الرابع:
بمثلها. والسيئة بالحسنة، الحسنة يكافيؤن

وانخراطهم جوارحهم، وضبط قواهم، وتعديل نفوسهم، بسياسة القايمون الخامس:
هي التي رعيته، رعاية عن مسئول اإلنسان أفراد من فرد كل ألن العدول؛ سلك يف
«صاحب قيل: وكما رعيته» عن مسئول وكلكم راٍع، «كلكم ورد: كما وقواه جوارحه
تؤثر لم ما غريه، يف الشخص عدالة تؤثر وال وحاشيته»، بيته أهل عن مسئول الدار
النَّاَس ﴿أَتَأُْمُروَن تعاىل: وقوله بعيد، القريب قبل البعيد يف التأثري إذ نفسه؛ يف أوًال
تعاىل: لقوله بالخالفة، متصف واإلنسان ذلك. عىل دليل أَنُفَسُكْم﴾ َوتَنَسْوَن ِباْلِربِّ

تَْعَملُوَن﴾. َكيَْف َفيَنُظَر اْألَْرِض ِيف ﴿َويَْستَْخِلَفُكْم
إال تصح ال العبادات أرشف أن كما النفس، بطهارة إال هللا خالفة تصح وال
قال كما نفسه. قبح باعتبار جسمه ُحسن يكون أن املرء أقبح فما الجسم، بطهارة

فقبيح». ساكنه وأما فحسن البيت «أما الوجه: صبيح لجاهل حكيم
النفس نجس يصح وال العبادة، وكمال الخالفة صحة يف رشط النفس وطهارة
قد النفس، طاهر كان من إال أرضه وعمارة لعبادته يكمل وال تعاىل، هللا لخالفة
يمكن البدن فنجاسة نجاسة، للبدن أن كما نجاسة، فللنفس ونجسه، رجسه أزيل
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ََّما ﴿إِن تعاىل: بقوله أشار كما بالبصرية، إال تُدرك ال النفس ونجاسة بالبرص، إدراكها
نََجٌس﴾. ُكوَن اْلُمْرشِ

الكماالت اكتساب يف اإلنسان طاقة قدر عىل واالقتدار الطاعة، هي الخالفة فإن
يكن لم ومن الربوبية، بأخالق والتخلق العبودية، يف باإلخالص واالجتهاد النفسية
طابت «من قيل: ولهذا ينضح، فيه بالذي إناء فكل الفعل. طاهر يكن لم النفس طاهر

عمله». خبث نفسه خبثت ومن عمله، طاب نفسه
القلب، إىل بالبيت أشار أنه كلب» فيه بيتًا املاليكة تدخل «ال ملسو هيلع هللا ىلص: قوله يف وقيل
من وغريها، والحسد والحرص الغضب وإىل بالسوء، األمارة النفس إىل وبالكلب
فيه كان إذا القلب يدخل ال هللا نور بأن ونبه النفس، يف الراسخة الذميمة الصفات

قيل: كما الكلب، ذلك

ال��ك��ل��ب راب��ط م��ن ال��ن��اس ج��م��ي��ع َف��َع��ْق��ُر ب��ب��اب��ه ال��ع��ق��ور ال��ك��ل��ب ي��ربُ��ط وم��ن

وأما َفاْهُجْر﴾، َوالرُّْجَز * ْر َفَطهِّ ﴿َوثِيَابََك تعاىل: بقوله أشار الطهارتني وإىل
والعبادة العلم فهو ثوابه، به وتستحق للخالفة تصلح حتى النفس به تطهر الذي

الحياة. سبب هما اللذان املوظفة

وإنما جدران، يف كصورة التخطيطية الصورة حيث من اإلنسان أن اعلم
والعلم. بالنطق فضيلته

العلم فبقوة ممثلة». صورة أو مهملة، بهيمة إال اللسان لوال اإلنسان «ما قيل: لهذا
يُشبه والغضب والنكاح والشهوة والرشب األكل وبقوة امَلَلَك، يُضارع والفهم والنطق
بأفق لحق فقد والعمل، بالعلم الفكرية القوة تربية إىل ُكلََّها همته رصف فمن الحيوان.
همته رصف ومن َكِريٌم﴾، َمَلٌك إِالَّ ذَا ـٰ َه ﴿إِْن تعاىل: قال كما وربانيٍّا، ملًكا فيسمى: امَلَلك،
أن فحقيق األنعام، تأكل كما يأكل البدنية، اللذات باتباع الشهوانية القوة تربية إىل كلها
أو كجمل، حقوًدا أو ككلب، عقوًرا أو كخنزير، رشًها أو كثور، غمًرا ا إمَّ بالبهايم، يُلحق
وإىل مريد، كشيطان فيصري كله ذلك يجمع أو كثعلب، ومكر حيلة ذا أو كنمر، متكربًا
يكون وقد الطَّاُغوَت﴾، وََعبََد َواْلَخنَاِزيَر اْلِقَرَدَة ِمنُْهُم ﴿َوَجَعَل تعاىل: بقوله اإلشارة ذلك
قال الحيوان؛ كبعض إال الحقيقة يف وليس إنسان، صورة صورته َمن الناس من كثري

أََضلُّ﴾. ُهْم بَْل َكاْألَنَْعاِم إِالَّ ُهْم ﴿إِْن تعاىل: هللا
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شعر:

ِح��َج��ا ب��ه��نَّ يُ��ْق��رْن ل��م تَ��ص��اوي��ُر ل��ُه��م خ��ال��ُق��ه��م َج��لَّ َج��ْه��ًال ال��ب��ه��اي��م م��ث��ل

العباد لصالح الرشاد نصائح من وصل:

واالستخفاف الرذايل، ذوي واصطناع الفضايل، ذوي اطِّراح امللوك: هالك سبب أن اعلم
وزوال النوايب، من سلم العواقب يف نظر من املادح، بتزكية واالعتزاز الناصح، بعظة
استشار ومن ، َزلَّ برأيه اكتفى ومن ضل، بعقله استغنى ومن َفل، السِّ باصطناع الدول
من املأمول، بدرك فاَز العقول بذوي استعان ومن الصواب، سبيل سلك األلباب ذوي
امُللُك الزمان، خصب من للرعية أنفع السلطان عدل أعوانه، عن استغنى سلطانه يف عدل
عىل هللا َملََّكُه من عىل حقٌّ ويُقال: واإليمان، الجور عىل يبقى وال والعدل، الكفر عىل يَبقى
وللظلم كاظًما، وللغيظ تارًكا، وللهوى مالًكا، لنفسه يكون أن بالده يف وحكَّمه عباده،
وإذا ُمؤثًِرا، والعالنية الرس يف وللحق مظهًرا، والغضب الرضا حالتي يف وللعدل هاضًما،
عىل وكثر زمانه، عدله بنور وأرشق محبته، والقلوب طاعته، النفوس ألزم كذلك كان

قال: من َصَدق ولقد وأعوانه، أنصاره عدوه

ال��ج��م��ي��ع ص��لُ��ح ب��ص��الح��ه ال��ذي ال��م��ل��ُك أي��ه��ا ي��ا
رب��ي��ع أب��ًدا ف��ك��ل��ه ـ��ت ع��دل��ـ ف��إن ال��زم��ان أن��ت

واعتداؤه ظلمه كثر من وابل، مطر من خري عادل «ملك العاص: بن عمرو وقال
وفناؤه». هالكه قرب

شعر. انتقال. إىل نعمة وكل زوال، إىل محنة كل موعظة:

س��رور وال ي��دوم ح��زن ف��ال ي��دور م��خ��ت��ل��ًف��ا ال��ده��ر رأي��ت
ال��ق��ص��ور وال ال��م��ل��وك ب��ق��ي ف��م��ا ق��ص��وًرا ب��ه ال��م��ل��وُك وش��ي��دت
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املأمون: وقال

ورج��اُل دول��ٌة وق��ت ول��ك��ل األم��واُل وتَ��نْ��َف��ذُ ال��ث��ن��اء ي��ب��ق��ى

عىل تعتمد وال زايل، ظل فإنها بالدولة تثق ال قيمته. كثرت همته كربت من
لصاحب. تفي وال لشارب، تصفو ال الدنيا فإن راحل. ضيف فإنها النعمة

يصحبك الذي «إن إليه: فكتب انصحني. البرصي: الحسن إىل العزيز عبد بن عمر كتب
«كيف له: وقال قيس بن األحنف معاوية وسأل يصحبك»، ال ينصحك والذي ينصحك، ال
آفة الزمان». فسد فسدت وإن الزمان، صلح صلحت إن الزمان، «أنت فقال: الزمان؟»
الرعية وآفة القادة، مخالفة الجند وآفة الرسيرة، خبث الوزراء وآفة السرية، سوء امللوك
القضاة وآفة الرياسة، حب العلماء وآفة السياسة، ضعف الرؤساء وآفة السادة، مخالفة
الجريء وآفة الخصم، استضعاف القوي وآفة الورع، قلة العدول وآفة الطمع، شدة
إال يصلحها ال والخالفة الظن، حسن املذنب وآفة ، املنِّ قبح املنعم وآفة الحزم، إضاعة
ضعفت ومن رعيته، ضاعت قضيته جارت فمن العدل. إال يصلحها ال والرعية التقوى،
والرعية، السلطان اآلخر: صلح أحدهما صلح إذا شيئان ويُقال: رياسته، بطلت سياسته

.« وَعفَّ وَعَفا ، وَكفَّ َكَفى من امللوك «خري البلغاء: بعض كالم ومن
مروان: بني والة بعض يف الشاعر وقال

ب��ُم��داِم أي��ام��ك��م وأف��ن��ي��ت��ُم��و ب��م��ن��ام��ك��م ل��ي��ل��ك��م ق��ض��ي��ت��م م��ا إذا
ب��س��الم ي��ل��ق��اك��م ال��ذي ذا وم��ن ُم��ل��م��ٍة ف��ي ي��غ��ش��اك��م ال��ذي ذا ف��م��ن
ُم��دام ب��ش��رب أو غ��الم، ب��ل��ثْ��م بُ��ْل��َغ��ٍة ب��أي��س��ر ال��دن��ي��ا م��ن رض��ي��ت��م
ل��ئ��ام ب��ذم أو ك��رام، ب��م��دح م��َوكَّ��ل ال��ل��س��اَن أن ت��ع��ل��م��وا أل��م

أهل يف النقص هللا أدخل به، عمل أو بالجور، الوايل َهمَّ «إذا ُمنبه: بن وهب قال
أدخل به، عمل أو بالخري، َهمَّ وإذا يشء، كل ويف والزراعات، التجارات يف حتى مملكته،
البالد ويعم يشء، كل ويف والزراعات، التجارات يف حتى مملكته أهل عىل الربكة هللا

والعباد».
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السلوك نظم من املقتطفة العقلية أرضاإلشارات يف النقلية العبادات ولنقبضعنان
ومالك املنافع، كثري واسع باب وهو النقايص، وعرر الخصايص وغرر امللوك، مسامرة يف

قيل: كما صدية، غري القلب مرآة تكون وأن القابلية، حسن ذلك يف األمر

األدي��ب أدب ب��ن��اف��ع ف��ل��ي��س س��وء ط��ب��اَع ال��ط��ب��اُع ك��ان إذا

والعادة، والتدريب بالرياضة تطبعها يمكن فإنه عزيزة، كانت وإن األخالق وقيل:
وتتفق مفتعل، مجذوب والتطبع منفعل، جاذب الطبع أن والتطبع: الطبع بني والفرق
يقبل ال من الناس يف يكون وقد االسرتسال، مع تأثريهما ويُفرتق التكلف، مع نتايجهما
وتتآنف املنقبة، إىل تتشوق ذلك مع ونفسه الجميلة، األخالق وال الحسنة، العادة طبعه
يختار إليه، ندب ما تكليف عن ويستعيص عليه، يابى طبعه سلطان لكن املثلبة. من
وال التأنيب، ينفعه فال بالتسيل، فواتها عىل الحزن ويستبدل التحيل، عىل منها العطل
أملك املطبوع الطبع أن من األخالق يف املتكلمون قرره ما ذلك وسبب التأديب، يردعه
غريب املحل عىل يطرأ والذي لها، إعانته وكثرة إياها الستيطانه محله، هي التي للنفس

الشاعر: قال عنه.

ِخ��ي��م��ه��ا ال��ن��ف��س ع��ل��ى ويَ��ْغ��ِل��بْ��ه يَ��َدْع��ُه، ن��ف��س��ه ِخ��ي��م م��ن ل��ي��س م��ا ي��ب��ت��ِدْع وم��ن

الحال متوسطة الناطقة نفسه تكون الذي فهو والرذايل، الفضايل يجمع الذي وأما
بالفساد، أو بالصالح إما األخالء، معارشة من األخالق تُكتسب وقد والكرم، اللؤم بني
وقد األخيار، مصاحبة أصلحته لئيم وطبٍع األرشار، معارشة أفسدته كريم طبٍع فرب
عيل وقال يخالل»، من أحدكم فلينظر خليله، دين عىل «املرء قال: أنه ملسو هيلع هللا ىلص النبي عن ورد
الحكما بعض وقال ترقعه»، بم فانظر ثوبك، يف رقعة «األخ الحسن: لولده عنه ريضهللا
وأنت طباعهم طباُعك ترسق لئال املرذولة، الطباع ذوي مقارنة «احذر لولده: وصية يف

وأنشده: تشعر»، ال

ال��ج��رب م��ث��ل ص��اح��ب��ت��ه م��ن ربَّ ف��ي��ه��م وارغ��ب األخ��ي��ار، واص��ح��ب

الرسيرة، طاهر السرية، حسن األعراق، رشيف األخالق، كريم الخليل كان إذا وأما
سيئ كان وإذا يُهتدى، املكارم طريق يف رشده وبنجم يُقتدى، الشيم محاسن يف فبه

22



مقدمة

العاقل عىل فواجب هذا ومع كذلك، به املغتبط كان األقوال خبيث واألعمال، األخالق
حلل ويكتيس خاليقه، بتهذيب الكمال يحوَز حتى نفسه يجهد أن األريب والفطن اللبيب

طرايقه. وحميد شمايله بدماثة الجمال
وضعها وإن ارتفعت رفعها إن نفسه، يجعل حيث «املرء العاص: بن عمرو وقال
ردعتها متى أَلُوٌف، َونَُفوٌر َعُزوٌف َعُروٌف «النفس الحكما: بعض وقال اتوضعت»،

فسدت». أفسدتها وإن صلحت، أصلحتها وإن حملت، حملتها ومتى ارتدعت،
الشاعر: وقال

تَ��َس��لَّ��ِت وإال ت��اق��ت ط��م��ح��ت ف��إن ال��ف��ت��ى ي��ج��ع��ل��ه��ا ح��ي��ث إال ال��ن��ف��س وم��ا

أبيه. حسب ينفعه لم نفسه، حسُب فاته من وقالوا:
فيما وتمييزه فكره اإلنسان يستعمل أن الجميل الثناء إىل املوصل القويم واملنهج
منها استحسن بما نفسه فيأخذ غريه، ومن منه واملذمومة املحمودة األخالق عن ينتج
كرهه ما ترُك تأديبًا «كفاك قيل: فقد واستُقبح. منها استهجن عما ويرصفها واستُملح،

الشاعر: وقال غريك»، من الناس

األن��ام ب��ي��ن ش��ائ��نً��ا ل��غ��ي��رك ت��راه م��ا ل��ن��ف��س��ك أدبً��ا ك��ف��ى

أيًضا: وقال

يُ��ع��ج��ب��ْك م��ن م��ث��ل ت��ُك��ن ف��ُك��نْ��ُه ام��رٍئ خ��الُل أع��ج��ب��ت��ك إذا
ي��ح��ُج��ب��ك ح��اج��ٌب ج��ئ��ت��ه��ا إذا وال��م��ْك��ُرم��ات ال��م��ج��د ع��ل��ى ف��ل��ي��س

األحمق هو فذلك لنفسه، رضيها ثم فأنكرها، الناس عيوب يف نظر من وقالوا:
بعينه.

الشاعر: قال

م��ث��ل��ِه إل��ى م��ن��س��وب وأن��ت ف��ع��ل��ه ع��ل��ى ال��م��رء ت��ل��م ال
ج��ه��ل��ه ع��ل��ى َدلَّ ف��إن��م��ا م��ث��ل��ه وأت��ى ش��ي��ئً��ا ّذمَّ م��ن
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القضاء، سوء عنا وارصف الختام، حسن لنا يرس األنام، سيد بحرمة اللهم
الرضا. بعني لنا وانظر

فتقول: التاريخ مجمل زهر عن الشماريخ، طلع كمايم انشقاق أوان وهذا
﴿إِنِّي تعاىل: قوله بمصداق والسالم الصالة عليه آدم األرض يف ُجعل خليفة أول
كل بل الرسالة، عامة تكن لم ولكنها بعده، الرسل توالت ثم َخِليَفًة﴾ اْألَْرِض ِيف َجاِعٌل
عباده، بني هللا رشايع مقررون — السالم عليهم — الرسل فهؤالء فرقة. إىل أرسل رسول
يف معاشهم أمور انتظام ذلك عىل ليرتتب ونواهيه؛ أوامره وامتثال بتوحيده، وملزمون
الرسول ختامهم جاء أن إىل األخرى، يف امتثلوا إذا الرسمدي بالنعيم وفوزهم الدنيا،
وأمره كله، الدين عىل ليظهره الحق؛ ودين بالهدي هللا أرسله ملسو هيلع هللا ىلص محمد سيدنا الكريم
رضوان — الصحابة من آمن من به وآمن األوثان، عبادة من والتطهري واإلعالن بالصدع

املفلحون. هم أوليك معه، أنزل الذي النور واتبعوا ونرصوه، وعزروه — عليهم هللا
ويسمو، ويتعاىل وينمو يزيد ملسو هيلع هللا ىلص النبي بعث حني من القويم الدين هذا يزل ولم
ِدينَُكْم َلُكْم أَْكَمْلُت ﴿اْليَْوَم عليه: هللا وأنزل وفاته، النبي من وقربت ميقاته، تم حتى

ِدينًا﴾. اْإلِْسَالَم َلُكُم َوَرِضيُت ِنْعَمِتي َعَليُْكْم َوأَتَْمْمُت
هللا ريض عمر ثم عنه هللا ريض الصديق بكر أبو بعده باألمر قام ملسو هيلع هللا ىلص قبض وملا
بمغالبة الخالفة له تصُف ولم — وجهه هللا كرم — عيل ثم عنه ريضهللا عثمان ثم عنه

األمر. يف — أجمعني عليهم هللا رضوان — معاوية
بقوله: ملسو هيلع هللا ىلص النبي عليها نّص التي الخالفة مدة تمت عنه هللا ريض عيل وبموت

عضوًضا». ملًكا تكون ثم سنة، ثالثون بعدي «الخالفة
الخراساني، مسلم أبي بظهور وانقرضت األمويني، دولة ابتداء كان معاوية وبخالفة
وبلغت التام، الظهور دولتهم وظهرت «السفاح» أولهم فكان العباس: بني دولة وإظهار

والديلم. األتراك بتغلب االنحطاط يف أخذت ثم العظيمة، والضخامة الزايدة، القوة
فتنة ظهرت حتى فقط، االسم إال األمر آخر يف للخلفاء وليس منحطة، تزل ولم
وهو املعتصم، الخليفة وقتل بغداد وملك هوالكخان وخرج العالم، أبادت التي التاتار

ببغداد. العباس بني خلفاء آخر
املرصية، الديار افتتحت عنه هللا ريض الخطاب بن عمر املؤمنني أمري خالفة ويف
الراشدين، الخلفاء أيام النيابة يف تزل ولم العاص، بن عمرو يد عىل الشامية والبالد
بن املتوكل مقتل بعد العباسية الخالفة ضعفت أن إىل العباس، وبني أمية، بني ودولة
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فانفرد لها، متملك كل النواحي عىل تغلب ومايتني، وأربعني سبع سنة الرشيد بن املعتصم
وبعده اإلخشيد، دولة ثم بعده، من أوالده وكذلك والشام، مرص بمملكة طولون بن أحمد
من الفاطمي املعز قبل من القائد جوهر قدم مات وملا املتنبي، ممدوح املسك أبو كافور
وثالثماية، وستني إحدى سنة يف وذلك القاهرة، وأسس مانع، غري من فملكها املغرب
وسكن توابيت، يف محمولة وأجداده آبائه رمم ومعه وأمواله، مرصبجنوده إىل املعز وقدم

العباسيني. دون لنفسه الخالفة وادَّعى بالقرصين،
باملهدي، امللقب عبيد بن هللا عبد فظهر ومايتني، سبعني سنة يف أمرهم ظهور وأول
سنة إىل ذلك عىل وأقام باليمن، الروافض العبيديني املرصيني الخلفاء عبيد بني جد وهو
إىل فصحبهم حاله فأعجبهم كتامة من بقبيلة واجتمع السنة، تلك فحج وسبعني، ثماٍن
بعده، من أوالده وشأن شأنه فنما املغرب، إىل فصحبهم وقوة طاعة منهم ورأى مرص،
مرص، إىل املهدي بن القاسم بن إسماعيل بن معد التميم أبو هللا لدين املعز حرض أن إىل
وسوء العاضد، أيام يف أمرهم ضعف أن إىل السنني، من ومايتني نيًفا فملكوا أولهم، وهو

الشامية. السواحل بالد اإلفرنج فتملكت شاور، وزيره سياسة
واستخالصما اإلفرنج، قتال يف فاجتهد زنكي، بن محمود الدين نور بالشام وظهر
فحارصها مرص، ألخذ بعساكر شريكوه الدين أسد وجهز الشام، بالد من عليه استولوا
إىل الدين أسد فرحل دمياط، من فحرضوا باإلفرنج، العاضد فاستنجد شهرين، (نحو)
عظيم جيش يف املرصية الديار اإلفرنج وقصد الشام، إىل ورجع خراجه فجنى الصعيد،
فكانت الفريقني، بني الحروب ووقعت حصينة، مدينة ذاك إذ وكانت بلبيس، وملكوا
إن ثم الرضائب. أهله عىل ورضبوا وبحًرا، برٍّا باإلقليم وأحاطوا املرصيني، عىل فيها الغلبة
بالشعل عبيده وأرسل عنها، بالجالء الناس فأمر الفسطاط، بحرق أشار شاور الوزير
وخمسني أربعة بها النار واستمرت آخرها، عن فاحرتقت النار فيها فأوقدوا والنفوط،
فأرسل نسايه، بشعور إليه وبعث الدين، نور يستنجد العاضد الخليفة وأرسل يوًما،
فارتحل يوسف، الدين صالح أخيه وابني شريكوه الدين أسد وعليهم كثيًفا، جنًدا إليه

البالد. عن اإلفرنج
العاضد وخلع وصَلبه، املدينة بحرق أشار الذي شاور الوزير عىل الدين أسد وقبض
مكانه العاضد فوىل يوًما، وستني خمسة بعد مات أن يلبث فلم الوزارة، الدين أسد عىل
حيلته، وأعمل همته له فبذل النارص، امللك ولقبه األمور، وقلده الدين، صالح أخيه ابن

البدعة. وإخفاء نَّة السُّ إظهار يف وأخذ
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إىل بها ليتوصل جنده؛ يف أثارها فتنة له فأبطن العاضد، الخليفة عىل أمره فثقل
بني حروب ووقعت العصا، وانشقت األمر فتفاقم بالده، من وإخراجهم األكراد، هزيمة
عن الحروب وانجلت حسنًا، بالءً الدولة شمس وأخوه يوسف النارص فيها أبىل الفريقني
أعيان وقتل أقاربه، وحبس الخليفة عىل وضيق القرص النارص ملك ذلك فعند نرصتهما،
البيع استمر بحيث والنفايس، واألموال الذخاير من القصور يف ما كل واحتوى دولته

لنفسه. الدين صالح اصطفاه ما غري سنني، عرش فيه
العاضد ومات بغداد، إىل بذلك البشارة وسري بمرص، العبايس املستيضء وخطب
والعقائد والتشيع البدع من اإلقليم وطهر املحمدية، الرشيعة النارصيوسف وأظهر قهًرا،
وبعث واملاتريدية، األشاعرة عقايد وهي والجماعة، السنة أهل عقايد وأظهر الفاسدة،
ومحا فيه، بما العمل عىل الناس فحمل العقايد، يف له ألفه بكتاب الغزايل حامد أبو إليه
ُملك إليه انضم الشهيد الدين نور تُُويفِّ وملا الهدى، وأظهر الرشع، مستنكرات اإلقليم من
وبيت السواحل من الكفار عليه تغلب ما استخالص يف وأخذ الجهاد، وواصل الشام،
من اإلفرنج أحدثه ما وأزال سنة، وتسعني وإحدى نيًفا اإلفرنج بيد أقام بعدما املقدس،

والكنايس. اآلثار
ثم الكثرية. الفتوحات افتتح عندما عنه هللا ريض بعمر اقتداء القمامة يهدم ولم
إال يرتك ولم وخمسماية، وثمانني تسع سنة تويف أن إىل ذلك عىل يزل ولم ملكه، اتسع

درهًما. أربعني
بهاء عمايره عىل املشد وكان العظيم، القاهرة وسور الجبل، قلعة أنشأ الذي وهو

العادل. امللك أخيه وأوالد أوالده، يف األمر استمر ثم قراقوش، الدين
دمياط وملكوا العادل، بن الكامل امللك أيام يف مرص إىل أيًضا اإلفرنج وحرض
غري يف املوجودة هذه دمياط ذلك بعد وعمرت أجالهم، حتى شهوًرا فحاربهم وهدموها،
عنه هللا ريض الشافعي قبة أنشأ الذي هو هذا والكامل باملنشية، تسمى وكانت مكانها،
الحديث. بدار املعروفة القرصين بني الكاملية املدرسة وأنشأ موتاهم، بجواره َدفن عندما
دمياط، وملكوا اإلفرنج حرض الكامل بن أيوب الدين نجم الصالح امللك أيام ويف
مريض، وهو شهًرا عرش أربعة يحاربهم الصالح امللك واستمر فارسكور، إىل وزحفوا
وأربعني سبع سنة بها ومات باملنصورة، املعروفة املدينة وأنشأ الرشق، جهة وانحرص
حرض حتى األمور ودبرت موته، الدر شجرة زوجته وأخفت قايم، والحرب وستماية
طائفة وكانوا ريدا، ملكهم وأرس اإلفرنج وانهزمت كيفا، حصن من شاه توران ابنه

الفرنسيس.
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لهم وبنى كثيًفا، جنًدا منهم واتخذ املماليك، اشرتى من أول هو هذا الصالح وامللك
الصالح وامللك إقطاي، الفارس ومقدمهم البحرية، وسماهم بها، وأسكنهم الروضة قلعة
املدرستني. بجانب له بُنيت بقبة ودفن القرصين، بني الصالحية املدارس بنى الذي هو
مماليك من واستوحش شاه، توران ابنه وتملك الصالح، ومات اإلفرنج، انهزم وملا
الدر شجرة السلطنة يف وقلدوا بفارسكور، وقتلوه عليه فتعصبوا منه، واستوحشوا أبيه،
سنة. وثمانون إحدى واليتهم ومدة األيوبية، الدولة آخر وهي ُخلعت، ثم أشهر، ثالثة

وأربعني ثمان سنة الصالحي الرتكماني أيبك الدين عز مرص سلطنة توىل ثم
بمرص. الرتكية الدولة أول وهو وستماية،

لصغره، املظفر ُخلع العظمى التتار حادثة وقعت فلما عيل، املظفر ابنه َولَّوا ُقتل وملا
وهوشهم، عليهم فظهر التتار، ملحاربة املرصية بالعساكر وخرج قطز، املظفر امللك وتوىل
وقهروا األرض، من املعمور أغلب ملكوا كانوا أن بعد ذلك، بعد قايمة لهم تقم ولم
(التتار) ملكوا وستماية وخمسني أربع سنة ففي … البالد وأخربوا العباد وقتلوا امللوك
بن طيلون بن خان هوالكو نزل جميعه ذلك من فرغوا فلما بالسيف. الروم بالد سائر
مملكة كريس ذاك إذ وهي وستماية، وخمسني ست سنة وذلك بغداد عىل خان جنكيز
والفقهاء املسلمني جمهور ِمْن بها َمْن وأرسوا ونهبوا وقتلوا فملكها الخالفة، ودار اإلسالم
العاملني رب خليفة وفيهم والصالحني، األولياء وأكابر واملحدثني، والقراء واأليمة والعلماء،
ما بغداد يف وجرى دولته، وأكابر وأهله فقتلوه املرسلني، سيد عم وابن املسلمني، وإمام
وثمانماية ألف ألف فبلغوا القتىل ِبَعدِّ أمر هوالكوخان إن ثم اآلفاق. يف بمثله يسمع لم

وزيادة. ألف
يف بكر وديار والرها حران وعىل عليها واستولوا الجزيرة بالد إىل تقدم التتار إن ثم
وخمسني ثمان سنة يف حلب عىل ونزلوا الفرات، جازوا ثم وستماية، وخمسني سبع سنة
يتقدم لم ما وفعلوا األزقة، يف الدماء وجرت املساجد، وأحرقوا عليها، واستولوا وستماية

مثله.
معه وخرج هاربًا فخرج أيوب، بن يوسف النارص وسلطانها دمشق، إىل وصلوا ثم
فوصلوا وتعدَّوها بهم غدروا ثم باألمان، وتسلموها دمشق، إىل التتار ودخل القدرة، أهل
تهابهم الذين الرتك بجيش مرص سلطان فخرج املقدس، وبيت الكرك إىل ثم نابلس، إىل
ورشدهم فكرسهم جالوت، عني عند فالتقاهم الجيوش، أعداد أعينهم يف وتقلُّ األسود،
الناس فطار بالنرص، البشاير ووصلت يتخطفونهم، فيهم الناس وطمع األدبار، وولوا

فرًحا.
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بيربس وساق عظيمة، محبة الخلق وأحبه منصوًرا، مؤيًَّدا دمشق إىل املظفر ودخل
فتأثر ذلك، عن رجع ثم بحلب، وعده السلطان وكان وطردهم، حلب بالد إىل التتار خلف
بيربس، فأطلع خواصه، بعض إىل ذلك أرسَّ السلطان وكذلك الغدر، له وأضمر بيربس
األمرا من جماعة مع بيربس فاتفق صاحبه، من محرتس منهم وكل مرص إىل فساروا

الطريق. يف فقتلوه املظفر، قتل عىل
ثمان سنة وذلك الظاهر، بامللك وتلقب سلطانًا، مرص ودخل بيربس وتسلطن
الصالحي البندقداري بيربس الفتح أبو الدين ركن السلطان وهو وستماية، وخمسني
وجميع واملكوس املظالم أبطل بالقلعة استقر وعندما البحرية، املماليك أحد النجمي،
الخليفة وقتل التتار فتنة بسبب سنة عرشة اثنتي انقطاعه بعد الحاج وجهز املنكرات،

التتار. مع مكة أمري ومنافقة
الحاج أمري فقال الكعبة، كسوة ومن املحمل دخول من منعوهم مكة إىل وصل فلما
البلق». الخيل عىل يأتيني «دعه فقال: بيربس؟» الظاهر امللك من تخاف «أما مكة: ألمري
الثانية السنة يف له جمع مكة، أمري قاله بما السلطان وأخرب املحمل أمري رجع فلما
نوق ثالث عىل بعدهم وخرج الحاج، األمري لصحبة وجهزهم أبلق، فرس ألف عرش أربعة
فنرصهم فحاربوهم مكة، وأمري التتار منعهم وقد مكة دخولهم عند فوافاهم ُعشاريات
الظاهر امللك «أنا له: وقال بالرمح السلطان طعنه مكة وأمري التتار، ملك وُقتل عليهم، هللا
وكىس مكة، ودخل فرسه السلطان وركب األرض، إىل فوقع البلق». الخيل عىل جيتك
ست سنة املحرم عرشين سابع بدمشق مات حتى ملكه واستقر مرص، إىل وعاد البيت،
سبع سنة وحج يوًما، عرش واثنا وشهران سنة عرشة سبع ومدته وستماية، وسبعني
«الذهب ويف تواريخه، يف املقريزي العالمة ذكره طويل خرب ولذلك وستماية، وستني

وامللوك». الخلفاء من حج فيمن املسبوك
وعمارات فتوحات وله للرشع، وانقياًدا ورصامة، شهامة امللوك أعظم من وكان
جرى ما جرى ملا أنه وذلك العباس، لبني الخالفة رد ومنها حميدة، ومآثر مشهورة
فحرضشخص سنوات، ثالث خالفة بال اإلسالم ممالك وبقيت الخليفة، وُقتل بغداد، عىل
مهاريش، بني من عرشة ومعه العراق، عرب إىل الواقعة يف الفارين الخلفا أوالد من
القضاة قايض يد عىل نسبه فأثبت الدولة، وأهل القضاة ومعه للقائه الظاهر فركب
والشيخ القضاة وقايض السلطان فبايعه بالخالفة بويع ثم األعز، بنت ابن الدين تاج
الجمعة يوم وركب باملستنرص، ولُقب مراتبهم، عىل الكبار ثم السالم، عبد بن الدين عز
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ودعا العباس، بني رشف فيها ذكر بليغة خطبة وخطب القلعة، جامع إىل السواد وعليه
وكتب السلطان، إىل خلعة بعمل ورسم بالناس، صىل ثم وللمسلمني، للسلطان فيها
بيده، الخلعة السلطان الخليفة وألبس الجميع، بحرضة القاهرة بظاهر قرئ تقليًدا له
باب من ودخل رأسه، عىل محموًال والتقليد بالخلعة السلطان وركب األمور، إليه وفوَّض
وخازنداًرا، داًرا، وأستا أتابكيٍّا، له ورتب يديه بني مشاة واألمراء القاهرة، وزينت النرص،
بغًال، وثالثني فرس، وماية مماليك، وجملة خزانة، له وعني وكاتبًا، ورشابيٍّا، وحاجبًا،

ذلك. أمثال إىل … جمال قطارات وعرش
وجهز دمشق، إىل وشيعه السلطان معه فخرج العراق إىل التوجه عىل عزم إنه ثم
ألف وعليهم عليه وعزم والجزيرة، سنجار وصاحب املوصل صاحب الرشق: ملوك معه
فحاربوهم، التتار فالقاهم هيت. تجاوزت حتى وسافروا دينار، ألف وستني دينار ألف

خرب. له يعلم ولم الخليفة، فُعدم
خفاجة، بني عند مختفيًا أيًضا وكان العباس، بني من آخر حرضشخص أيام وبعد
دمشق صاحب به فأخرب مهنا، بن عيىس األمري عند وأقام دمشق، إىل العرب مع فتوصل
العرب، أمراء من جماعة مع فأرسله يستدعيه، فأرسل شأنه، يف السلطان وكاتب فطلبه،
فرجع إليها، يدخل أن يَر فلم أيام، بثالثة سبقه املستنرصقد وجد القاهرة إىل وصل فلما
كثريًا، خلًقا وجمع تيمية، بن الحليم عبد ومنهم وروساها، صاحبها فبايعه حلب إىل

بالحاكم. ولُقب عانة وقصد
فلما وخاصته، طاعته تحت ودخل هذا له فانقاد بعانة، وافاه املستنرص خرج فلما
فيه الظاهر امللك فكاتب مهنا، بن عيىس إىل وجاء الرحبة، الحاكم قصد املستنرص عدم
بالخالفة وبايعوه الظاهر امللك فأكرمه وجماعته، ولده ومعه القاهرة إىل فقدم فطلبه،
وأقام بمرص، الخالفة واستمرت بالقلعة، الكبري بالربج وأنزله للمستنرص، سبق كما

الظاهر. امللك مناقب من وهذه سنة، وأربعني نيًفا فيها الحاكم
وكان العادل، امللك أخوه ثم السعيد، امللك ابنه بعده توىل الظاهر امللك مات وملا
األلفي قالوون املنصور بامللك ولُقب بامللك، واستبد فخلعه لقالوون؛ واألمر صغريًا،
املنصوري، والبيمارستان الخريات صاحب وهو القلوونية، امللوك جد النجمي الصالحي
مع ومصافات الرومي، البحر بسواحل فتوحات وله بها، ُدفن التي والقبة واملدرسة،
وثمانني تسع سنة أواخر ومات وستماية، وسبعني ثمان سنة توىل ذلك. وغري التتار

سنة. عرشة إحدى مدته وكانت وستماية،
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علية، همة ذا شجاًعا بطًال وكان قالوون، بن خليل األرشف امللك ابنه بعده وتوىل
وتسعني ثالث سنة البحرية، جهة برتوجة وقتلوه وغدروه أمراؤه خانه مرضية، ورياسة
أخيه مدرسة بجانب النفييس املشهد من بالقرب أنشأها التي لرتبته ونُقل وستماية،
للسلطنة. ومرشًحا أوالده، أكرب هو وكان أبيه، حياة يف مات قالوون. بن عيل الصالح

الصالحي األلفي قالوون بن محمد النارص امللك أخوه بعده توىل األرشف مات وملا
الدين زين أبيه بمملوك وخلع سنة فأقام سنني، تسع وعمره السلطنة يف أقيم النجمي.
العادل، عىل السلطنة نايب املنصوري الچني الدين حسام األمري فثار العادل، امللك كتبغا
النارص واستدعي أيًضا. وقتال فقتلوه وكريجي (طغجي) عليه ثار ثم عوضه، وتسلطن
محجوًرا أشهر وخمسة سنني عرش فأقام ثانية، مرة السلطنة إىل وأعيد فقدم، الكرك من
فدبر السلطنة. نايب وسالر الجاشينكري، بيربس األمريان؛ الدولة بتدبري والقايم عليه،
ذلك، عىل األمريان فوافقه بعياله، الحج يريد أنه وأظهر وسبعماية، ثمان سنة يف لنفسه
بحمل الرشقية عرب وألزم اإلقامات، برمي والكرك دمشق إىل وكتب تجهيزه، يف ورشعوا
بركة إىل ركب ثم والجمال، الخيل من تقاديمهم األمراء أحرض لذلك تهيأ فلما الشعري،

األمرا. من جماعة للسفر معه وتعني الحاج،
ليلته، من فرحل بالربكة؛ نزوله عند له يرتجال أن غري من وسالر، بيربس وعاد
بقلعتها، ونزل شوال، عارش يف فقدمها الكرك إىل وتوجه بها، وعيَّد الصالحية، إىل وخرج
ليسرتيح، السلطنة وترك بالكرك، اإلقامة واختار الحج، عن عزمه ثَنَى قد بأنه ورصح
من معه كان من وأعاد والشوبك، بالكرك عليه ينعم أن وسأل بذلك، األمرا إىل وكتب
وأمر التقادم، وجميع والجمال واملال هجني، خمسماية وعدتهم الُهجن وسلمهم األمرا،

عنه. باملسري الكرك نائب
بنيابة تقليًدا للنارص وكتب املظفر، بامللك وتلقب الجاشنكري، بيربس وتسلطن
وأنعم الكرك، منرب عىل املظفر باسم وخطب البرش، أظهر التقليد وصله فعندما الكرك.
املماليك من معه كان من منه ويطلب يناكده، وأخذ املظفر، يرتكه فلم وأعاده، الربيد عىل
من أخذه الذي واملال القلعة، من أخذها التي والخيول عنده، لإلقامة اختارهم الذين
القيام عىل فحثوه فيه، هو ما يشكو الشام نواب إىل وكتب لذلك فحنق وهدده الكرك،

بالنرصة. ووعدوه ملكه، ألخذ
وطلع بيربس، وفرَّ مرص، إىل وقدم إليه، النواب وأتت دمشق، إىل وسار لذلك فتحرك
وثالثني اثنتني امللك يف فأقام وسبعماية، تسع سنة الفطر عيد يوم القلعة إىل النارص
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وأربعني إحدى سنة الحجة ذي عرشين حادي الخميس ليلة يف ومات أشهر، وثالثة سنة
سنة، وأربعون ثالث سلطنته ومدة وكسور، سنة وخمسون سبع وعمره وسبعماية،
مدته وطالت والعمارة، للعدل محبٍّا دهاء، ذا للسلطنة كفئًا جليًال عظيًما ملًكا وكان

بعيدة. بالد يف له وخطب األسود، وهابته اآلفاق، يف صيته وطار ذكره، وشاع
املرصية املمالك أعمال من املكوس جميع أسقط بامللك استبد ملا أنه محاسنه: ومن
فال عليها، وعاقب الرشوة وأبطل املشهور، النارصي الرُّوك وهو البالد، وراك والشامية
بالحق. إال يقيض وال الرأي، واتفاق واالمتحان الرتوي بعد مستحقها إال املناصب يتقلد
مرص إن يقال حتى العماير كثرت أيامه ويف حميدة، وأفعاله سعيدة أيامه فكانت
القرى من بلدة كل صارت بحيث القرى وكذلك النصف، من أكثر أيامه يف زادا والقاهرة
مشهورة، وتكايا ومدارس مساجد وألمرائه وله انفرادها، عىل مدينة والبحرية القبلية
وهزمهم مرص بعساكر إليهم فخرج التتار، بجنوده غازان ألقان دولته أوايل يف وحرض

مرتني.
عليها اإلطالع أراد فمن لُمًعا، إال نذكر ال ونحن طول، إىل تحتاج مناقبه وبعض
عنه ينقل ضخمان، مجلدان مخصوص مؤلف النارصية السرية ويف باملطوالت، فعليه

الحيل: للصفي طويلة قصيدة شعر فيه قيل ومما نره، ولم املؤرخون،

وم��غ��ارب��ا م��ش��ارًق��ا ال��م��ل��وك ك��ل ل��ه خ��ض��ع��ت م��ن ال��س��ل��ط��ان ال��ن��اص��ر
م��ت��اع��ب��ا ال��ف��راغ راح��ات وب��ع��د راح��ة ال��م��ك��ارم ت��ع��ب ي��رى م��ل��ك
س��ب��اس��ب��ا ال��ب��ح��ار ت��ذر وع��زاي��م أب��ح��را ال��س��ب��اس��ب ت��ذر ب��م��ك��ارم
وق��واض��ب��ا ق��نً��ا م��ل��ي��ت ذك��ره م��ن خ��ل��ت وإن س��ن��اه م��ن أرض ت��خ��ُل ل��م
وم��ح��اربً��ا م��س��ال��ًم��ا ال��زم��ان م��ث��ل ب��ط��ش��ه وي��خ��ش��ى م��ك��ارم��ه، ت��رج��ى
م��واه��ب��ا ال��ع��ي��ون م��أل س��خ��ا وإذا م��ه��اب��ة ال��ق��ل��وب م��أل س��ط��ا ف��إذا
ح��اص��ب��ا س��ط��اه م��ن ويُ��رس��ل س��ب��ًط��ا واب��ًال ع��ط��اه م��ن ي��ب��ع��ث ك��ال��غ��ي��ث
م��خ��ال��ب��ا ال��ق��ن��ي��ص ف��ي وي��ن��ش��ب ط��وًرا، ب��زئ��ي��ره غ��اب��ه ي��ح��م��ي ك��ال��ل��ي��ث
م��ض��ارب��ا ال��ه��ي��اج ف��ي وي��م��ض��ي ط��ل��ًق��ا م��ن��ظ��ًرا ل��ل��ن��واظ��ر ي��ب��دي ك��ال��س��ي��ف
واص��ب��ا ع��ذابً��ا ق��وٌم وي��ع��دُّه واص��ًال ع��ذبً��ا م��ن��ه ت��ح��م��د ك��ال��س��ي��ل
ع��ج��اي��ب��ا ل��ل��ع��ي��ون وي��ب��دي م��ن��ه، ن��ف��اي��س��ا ل��ل��ن��ف��وس ي��ه��دي ك��ال��ب��ح��ر
ص��اي��ب��ا أو ص��يِّ��بً��ا إال تُ��ْل��ِف ل��م ورأي��ه ي��دي��ه ن��دى ن��ظ��رت ف��إذا
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م��ك��اس��بً��ا ب��ال��ث��ن��اء وف��از إرثً��ا، ل��ول��ده ال��ف��خ��ار ق��الوون أب��ق��ى
م��راك��ب��ا األم��ور أخ��ط��ار ل��ل��م��ج��د س��ي��روا ال��ص��واف��ن س��ئ��م��وا إذا ق��وم
ح��ب��اي��ب��ا ال��ع��داة ح��س��ب��وا ف��ك��أن��ه��م ال��ع��دا ب��ل��ق��ا ت��ت��يُّ��ًم��ا ال��ح��روب ع��ش��ق��وا
ح��واج��ب��ا وال��ِق��ِس��يَّ ا، ق��دٍّ وال��لُّ��ْدن س��وال��ف��ا ال��س��ي��وف ظ��ن��وا وك��أن��م��ا
ذواي��ب��ا ال��ن��ج��وم ع��ل��ى ي��ج��ر ش��رف ل��ه وم��ن ال��ع��زي��ز ال��م��ل��ك أي��ه��ا ي��ا
أق��ارب��ا ب��ال��وداد األج��ان��ب ن��ذر ب��ه��م��ة ال��م��س��ل��م��ي��ن ب��ي��ن أص��ل��ح��ت
م��واه��ب��ا ال��زم��ان ل��ه ي��ك��ون م��ل��ًك��ا رأى ف��م��ن األم��ان زم��ن ووه��ب��ت��ه��م

منها. حرضني ما وهذا آخرها، إىل
البيتان: هذان مراثيه يف قيل ما أحسن ومن

ب��اس��ر م��ن��ك��ف ووج��ه��ه ب��دا ل��م��ا األف��ق ل��ب��در ق��ل��ُت
ال��ن��اص��ر ال��م��ل��ك م��ات ف��ق��ال ب��ه��ج��ة ع��ن ت��س��ف��ر ال ل��ك م��ا

بالقبة والده مع ُدفن مات وملا بيتًا، ستني نحو بليغة مرثية فيه الحيل وللصفي
السلطان منهم سلطانًا؛ عرش اثنا أوالده وأوالد أوالده من وتوىل القرصين بني املنصورية
امللوك، بني همته علو عرف شاهده ومن بالرميلة، الخيل بسوق الجامع صاحب حسن
«ديوان منها التي العرشة كتبه التلمساني حجلة أبي بن الشيخ باسمه ألف الذي وهو
وغري الجن» ديك سن و«قرع ليل» و«حاطب الحمامة» و«طوق و«السكردان» الصبابة»

ذلك.
أمر الذي وهو محمد، النارص امللك بن حسني بن شعبان األرشف امللك ومنهم

بعضهم: يقول ذلك ويف عمايمهم، يف الخرضاء العالمة بوضع األرشاف

ي��ش��ه��ر ل��م م��ن ش��أُن ال��ع��الم��ة إن ع��الم��ة ال��ن��ب��ي ألب��ن��اء ج��ع��ل��وا
األخ��ض��ر ال��ط��راز ع��ن ال��ش��ري��ف يُ��غ��ن��ي وج��وه��ه��م ك��ري��م ف��ي ال��ن��ب��وة ن��ور

أموالها ونهبوا غفلة، حني عىل اإلسكندرية إىل اإلفرنج قدمت هذا األرشف أيام ويف
فوجدهم بعساكره، وسار األرشف فتجهز مرص، إىل الخرب ووصل نساءها، وأرسوا
إن ويُقال: مجلدين، يف عليه اطلعُت تاريخ الواقعة ولهذه وتركوها، عنها ارتحلوا قد
الواقعة. تلك يف املأسورات النساء من أصلها ه أمُّ قرط أذنه يف يكون الذي الفرنساوي
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وعصوا؛ فتجمعوا مرص، من بإخراجهم فأمر األجالب، املماليك عبث كثر أيامه ويف
منهم وغرق طايفة، منهم فقتل منهم كثري عىل وقبض فانهزموا، وقاتلهم فحاربهم
وهؤالء األمراء، بعض إىل التجوا طايفة منهم بمرص وبقي طايفة، منهم ونفى طايفة
وأيُدُمرالجاي ورصغتمش حسن، السلطان مملوك العمري يلبغا مماليك من كانوا املماليك
يف يزالوا فلم الجركس، جنس من ومنهم األجناس، مختلفي كثريون وهم اليوسفي،
فاستقر الدولة، يف وتداخلوا وتراجعوا تحيلوا أن إىل للدولة، وحقد وهياج ومقت اختالف
السلطان، أوالد أي: األسياد، مماليك يف ودخلوا بالطباق، سكنوا منهم طايفة أن عىل أمرهم
ومماليك السلطانية املماليك إىل انضم من ومنهم غري، ال عرشة أمري بقي من ومنهم

املرصي. اإلقليم يف مذكور أرذل وكانوا األمرا،
وكتموا الفرصة، ذلك عند انتهزوا ذلك، أسباب يف وأخذ الحج، عىل األرشف عزم فلما
يثريون أنهم السلطان بصحبة الذين أصحابهم مع وتواعدوا مكرهم، ومكروا أمرهم
نظام ينقضوا حتى فعلهم يفعلون بمرص املقيمون وكذلك العقبة، يف السلطان مع الفتنة

واألمراء. السلطان ويزيلوا الدولة،
األمور، رتب أن بعد زايد، ٍل وتجمُّ عظيمة أبهة يف مرصخرج من السلطان خرج وملا
ومنهم الخيانة، فيه يظن ال من بصحبته وأخذ به، يثق من وثغورها بمرص واستخلف

القدر. من الحذر ينفع وال كذلك، بمرص غريهم ومن منهم وأبقى الجلبان، من جملة
من طايفة استمالوا أن بعد الفتنة أثاروا مرص عن وبَُعَد السلطان خرج فلما
مستعدين ووقفوا ابنه، وولوا السلطان بموت ونادوا فعلوه، ما وفعلوا السلطانية، املماليك
يف السلطان عىل أصحابهم أيًضا وثار السلطان، مع الغائبني أصحابهم فعل منتظرين
وبعضمماليكه، الكبار األمراء وصحبته مرص، إىل املجيء طالبًا أمور بعد فانهزم العقبة،
إىل والبعض الحجاز، إىل والبعض الشام، إىل البعض وذهب والحج، الخزينة ونهبت

السلطان. حريم صحبته مرص
وتمكن وخنقه، السلطان واختفاء األمراء، ذبح من التواريخ يف مسطر هو ما وجرى
محاظيه، واقتسموا السلطان، وذخاير األموال بيوت ونهبوا الدولة، من األجالب هؤالء
وأخذوا القالوونية الدولة عز وأزالوا امللوك، ملواقع منهم صعلوك كل ووصل األمرا، وكذلك
األرض، ملوك الناس أسفل باألمس كانوا الذين وأصبح واملناصب، اإلمارات ألنفسهم

يشء. كل ثمرات إليهم يُجبى
مماليك أحد الجركيس، برقوق ظهور عن أسفرت وحروب حوادث فيهم وقعت ثم
يدبر يزل فلم واملكر، الدهاء يف غاية وكان كبريًا، أمريًا واستقراره العمري، يلبغا
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بمرص، الجراكسة ملوك أول وهو لنفسه، السلطنة وأخذ األرشف، ابن عزل حتى لنفسه
الجراكسة. دولة وظهرت القالوونية، دولة زالت وأوالده هذا شعبان وباألرشف

األرشف إىل أوالدهم ويف فيهم، امُللك واستمر فرج، ابنه وبعده برقوق، أولهم:
وعرشين ثالث وانقضاؤها وسبعماية، وثمانني أربع سنة دولتهم وابتداء الغوري، قانصوه

سنة. وثالثني وتسعة سنة ماية دولتهم مدة فتكون وتسعماية،
املرصية، الديار إىل وقدومه عثمان، بن شاه سليم السلطان فتنة انقضايها: وسبب
عليه وخامد بحلب، دابق مرج عند فالقاه الغوري، قانصوه مرص سلطان إليه فخرج
الديار سليم السلطان تملك حتى يزل ولم وفقدوه، فخذلوه والغزايل، بك خري أمراءه
تواريخ يف ومفصل مسطر هو كما بها نايبًا بك خري وأقام الشامية، والبالد املرصية

وغريهم. … زنبل وابن القرماني، وتاريخ إياس، البن الزهور مرج مثل: املتقدمني
اإلسالم. صدر يف كانت كما النيابة إىل مرص وعادت

الجراكسة من بقي من عن عفا مرص أمر سليم السلطان أي له خلص وملا
والخريات األوقاف مرتبات قرر بل املرصية، السالطني ألوقاف يتعرض ولم وأبنائهم،
ومصارف واملتقاعدين، واملشايخ لأليتام ورتب واألنبار، الحرمني وغالل والعلوفات،
معه وأخذ بالده، إىل رجع ثم واملغارم، واملكوس املظالم وأبطل واملرابطني، القالع
الصنايع أرباب من انتقاه ما معه وأخذ واملبايعة، الخالفة وانقطعت العبايس، الخليفة

صنعة. وخمسون نيٌف مرص من ُفقد إنه بحيث بالده، يف توجد لم التي
القواعد، فأسس — والرضوان الرحمة عليه — سليمان املغازي بعده توىل تويف وملا
الكافرين، نريان وأخمد الدين، منار ورفع الحوالك، وأنار املمالك، ونظم املقاصد، وتمم
البالد تزل ولم التصانيف، بها مشحونة وتراجمه التعريف، عن أغنت الجميلة وسريته
هذا إىل فيه علينا استولوا الذي األوان ذلك من حكمهم تحت ومنقادة سلكهم، يف منتظمة

أمراؤهم. وحكامها نوَّابهم، مرص ووالة فيه، نحن الذي الوقت
الخلفاء بعد األمة أمور تقلَّد من خري من دولتهم صدر يف العثمانيون وكانوا
ممالكهم اتسعت فلذلك املرشكني؛ يف جاهد من وأعظم الدين، عن ذَبَّ من وأشد املهديني،
لهم ودانت األرض، من املعمور أحسن وملكوا نوابهم، وأيدي أيديهم، عىل هللا فتح بما
والثغور، النواحي وحفظ األمور، إغفالهم عدم مع هذا والعرض. الطول يف املمالك
الحرمني وخدمة الدين، وأهل العلما وتعظيم املحمدية، والسنن اإلسالمية الشعاير وإقامة
وطالت دولتهم، فتحصنت والرشايع؛ بالقوانني والوقايع األحكام يف والتمسك الرشيفني،

واململوك. املالك لهم وانقاد امللوك، وهابتهم مدتهم،
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سليم السلطان توىل ملا أنه تاريخه: يف اإلسحاقي حكاه ما هنا إيراده يحسن ومما
يخفى وال العجمي، باشا شميس يُدعى مصاحب لوالده كان املذكور سليمان السلطان ابن
باشا شميس سليم السلطان فأقر األساس. املحكمة العداوة من والعجم عثمان آل بني ما
عجيبة، مداخل له املذكور شميسباشا وكان والده، أيام عليه كان ما عىل مصاحبًا العجمي
شيئًا يدخل أن فقصد العقول، بها يسحر ومصاحبة مريض، قالب يف يلقيها غريبة، وحيل
والعمال، الوالة أرباب من الرُّشا قبول وهو عثمان آل دولة لخلخلة سببًا يكون منكًرا
عبدكم املصادفة: أي العرض سبيل عىل له قال السلطان، مصاحبة من تمكن فلما
فضلكم فيض من وقصده اآلن، منصب بيده وليس كذا، منصب من املعزول فالن
سليم السلطان سمع فلما وكذا. كذا الخزينة إىل ويدفع الفالني، باملنصب عليه إنعامكم
فتغري عثمان، آل بيت السو إدخال وقصده منه، مكيدة أنها علم باشا، شميس أبداه ما
سببًا ذلك يكون حتى السلطنة بيت الرشوة تُدخل أن تريد رافيض، يا له: وقال مزاجه
يل. والدك وصية هذه تعجل ال شاه، باد يا له: وقال به فتلطف بقتله، وأمر إلزالتها،
عليه فاعرض للدنيا، ميل عنده يكون وربما السن، صغري سليم السلطان إن يل قال فإنه
عليها، فُدم والدك وصية هذه له فقل امتنع فإن بلطف، فامنعه إليه جنح فإن األمر، هذا

القتل. من وخلص بالثبات، له ودعا
يضيق ذلك بعد وأقول املعاني، من الحكاية هذه تضمنته فيما وتأمل أخي، يا فانظر
شعر: بالقول اللسان، عنه يفصح حتى بمجهول الحال وليس لساني، ينطلق وال صدري

ح��ك��م��ا أب��ت��غ��ي ال��ل��ه أف��غ��ي��ر ف��م��ا أف��ت��ح أن ال��ع��ج��ز أخ��رس��ن��ي وق��د
ال��ع��ل��ل ح��روف داخ��ل��ت��ه��م ف��ق��د ص��ح��ة ع��ل��ى ق��دي��ًم��ا وك��ان��وا

ُسنَة مرص عسكر يف ظهر املرصية، وأمرايهم ونوابهم العثمانية الدولة أثناء ويف
فيها ووافقوا الشقاق، بينهم فيما وأسست النفاق، فيهم زرعت شيطانية، وبدعة جاهلية
قسمني، اقتسموا بأجمعهم الجند أن وهو وحرام، سعد قولهم يف اليام الحوف أهل
أصل ولذلك قاسمية، لها يقال وفرقة فقارية، لها يُقال فرقة حزبني: بأرسهم واحتزبوا
للغرض تتميًما املسامرة، يف بإيراده باس ال مسطور، املتأخرين سري بعض ويف مذكور،

املذاكرة. مناسبة يف
من قتل من وقتل ُمناه، املرصية الديار ملك من بلغ ملا شاه سليم السلطان أن وهو
يا وأصدقائه: وخاصته جلسايه لبعض يوًما قال املواكسة، سوق يف وسامهم الجراكسة،
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له فقال ومعناه. ذلك جنس من وسؤال نره؟ لم الجراكسة من أحد بقي هل ترى هل
السن يف طاعن األمري، بسودون يسمى قديم منَّا رجل هنا العظيم، امللك أيها نعم بك: خري
يناظرهما وال امليدان، يف أحد يضاهيهما ال بطلني شهمني بولدين تعاىل هللا رزقه كبري،
ولديه وحبس بالكلية، املقارشة عن تنحى القضية هذه حصلت فلما الفرسان، من فارس
مستمر اآلن إىل وهو العبادة، عىل واعتكف العادة، وخالف باألحجار، أبوابه وسدَّ بالدار
ينبغي كامل خبري عاقل، رجل وِهللا هذا السلطان: فقال وراحته. بيته يف مقيم حالته، عىل
غفلة عىل إليه نذهب جملة بنا قوموا وإشارته. بركته من ونقتبس لزيارته، نذهب أن لنا
ببعض الحال يف ركب ثم األحوال. من هو حال أي عىل ونشاهده املقال، نحقق لكي
يديه وبني اإليوان، مسطبة عىل جالسا فوجده عليه ودخل إليه توصل أن إىل الرجال
أنه عرف فعندما أنواع. ومماليك وعبيد وأتباع، خدم وعنده القرآن، يقرأ وهو املصحف،
والطفه بالجلوس، فأمره يديه، بني ومثل عليه، وسلم تواِن، بغري ملقابلته بادر السلطان
وعدم عزلته، سبب عن فسأله ضمايره. وسكنت خاطره، اطمأن أن إىل املأنوس، بالكالم
الظلم وترادف األمور انحالل دولتهم يف رأى ملا أنه فأجابه: وعشريته. بخلطته اجتماعه
كبار وأقىص مشري، عاقل وال وزير، إىل يصِغ فلم برأيه، مستقل سلطانهم وأن والجور،
الكبار، األمرا مناصب الصغار مماليكه وقلد حيلته، من أمكنه بما أكثرهم وقتل دولته،
وتعدوا العباد، وظلموا بالفساد، فسعوا يفرتون؛ وما وتركهم يفعلون، بما لهم ورخص
الغيوب. عالم إىل وابتهلوا القلوب، عنه فانحرفت الرشعية. املواريث يف حتى الرعية عىل
وتباعدت الغرور، حال عن فتنحيت الدمار. من لدولته بد وال إدبار، يف أمره أن فعلمت
القتال مبارشة عن وحبستهما األهوال، يف التداخل من ولدّي ومنعت الرشور، نار عن
عموم فإن العام. البالء من كغريهم فيصيبهما اإلقدام، من فيهما أعلمه بما عليهما، خوًفا

مخصوص. بالرحمة الفتن واتقاء منصوص، البالء
السلطان، إليهما فنظر محبسهما، من وأخرجهما إليهما، املشار ولديه أحرض ثم
رشيقة، وألفاظ رقيقة بعبارة فأجاباه وخاطبهما الشجعان، الفرسان مخايل فيهما فرأى
ثم والتنبيه، التشبيه فضل الجواب يف يتعديا ولم فيه، سألهما ما كل يف يخطيا ولم
مزيد له وحصل وطرب، ولذَّ ورشب، فأكل الطعام؛ موايد من املقام يناسب ما أحرضوا

االرتياح. وكمال االنرشاح،
باإلنعام أيًضا الخان عليه وتفّضل وهدايا، تقادم السلطان إىل سودون األمري وقدَّم
فرغ وملا ومراتبهم، منازلهم درجة ورفع مطالبهم، حسب لهم بالتوقيع وأمر والعطايا،
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القوم، مع السلطان ركب يوم ثاني وأصبح مكانه، إىل عايًدا ركب وإحسانه، تكرُّمه من
أصناف جميع عىل ونبَّه القصور، ببعض وجلس املال، من بجمع الخال، إىل وخرج
سودون األمري وطلب صغري، وال كبري وال أمريٌ منهم يتأخر فلم بالحضور، العساكر
جمعتكم؟ املكان هذا ويف طلبتكم، لَم أتدرون لهم: فقال يديه، بني فحرضوا وولديه،
ذو وأخوه قاسم يركب أن أريد فقال: الغيوب. عالم إال القلوب يف ما يعلم ال فقالوا:
من صارا ألنهما املطاع؛ أمره فامتثال النهار. هذا يف بالخيل ويتسابقا ويرتامحا الفقار،
حتى الفنون، الفروسية أنواع من وأظهرا ولعبا، ورمحا وركبا فنزال واألتباع، الجند
ثم إدراك، الوقت ذلك يف لهم ليس ألنهم األتراك؛ منهما وتعجب العيون، فيهما شخصت
وقلدهما السلطان عليهما فخلع املكان، أعىل إىل وصعدا فرسيهما، عن فنزال إليهما أشار

واإلياب. الذهاب يف والزماه بالركاب، وتقيدا األقران، بني بذكرهما ونوَّه إمارتني،
ينقسموا أن فأمرهم املتواني، والعسكر األمراء وحرض الثاني، اليوم يف خرج ثم
والثاني: الفقار، ذو رئيسهم يكون قسم فريقني؛ بأرسهم وينحازوا قسمني، بأجمعهم
املرصيني، الشجعان أكثر قاسم وإىل العثمانيني، أكثر الفقار إىل وأضاف الكرار، قاسم
يف باألحمر يتميزوا أن القاسمية وأمر الثياب، من األبيض بلبس الفقارية وميَّز
املتنابذين وصورة املتحاربني، هيئة عىل امليدان يف يركبوا أن وأمرهم والركاب، امللبس
وانعطفوا كالسيل، وانحدروا الجياد، ظهور عىل وعلوا باالنقياد، فأذعنوا املتخاصمني،
يف وساقوا كالجبال، واندفعوا النزال، يف وتناوبوا متالحقني، ورمحوا متسابقني،
وكثرت األصوات، وارتفعت بالصفاح، وتقابلوا بالرماح، ولعبوا العجاج، وأثاروا الفجاج،
أن وقرب الراقع، عىل يتسع الخرق وكاد الزعازع، وكثرت الهيازع، وزادت الصيحات،

باالنفصال. ذلك عند فيهم فنودي والقتال، القتل يقع
حزبني، امللعبة بهذه واقتسموا فرقتني، مرصوعساكرها أمرا افرتقوا اليوم ذلك فمن
يتقلبون ما كل يف اآلخر اللون وكره فيه، ظهروا الذي اللون محبة عىل منهم كل واستمر
سعد نصف إىل يميلون والفقارية واملرشوبات، واملأكوالت املتناوالت أواني حتى فيه،
ال قاعدة فيهم وصار واملرصيني، حرام نصف إال يألفون ال والقاسمية والعثمانيني،
يفشو األمر يزل ولم األحوال، من بحال عنها االنحراف يمكن وال اختالل، يتطرقها
بالد، خرِّبت فكم الدما. فيه وأهرقت ونما، تجسم حتى والعبيد، السادة ويتوارثه ويزيد،

أخيار. وُقهرت أحرار، وُسبيت قصور، وأُحرقت دور، وُهدمت أمجاد، وُقتلت
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ط��وي��ال ح��زنً��ا أورث��ت ق��د س��اع��ة ل��ذِة وَل��ُربَّ

مصطفى تابع الفرتدار بك قاسم إىل ينسبون القاسمية أصل وإن ذلك، غري وقيل
وألف، خمسني سنة من ذلك ظهور وأول الكبري، بك الفقار ذي إىل نسبًة والفقارية بك،
يف وتأنق جلوس، قاعة بيته يف أنشأ املذكور بك قاسم أن اتفق فقد بالحقايق، أعلم وهللا
عنده وتغدى إليه فأتى املذكور، الحاج أمري بك الفقار لذي ضيافة فيها وعمل تحسينها،
الفقار ذو وجمع غد، يف تضيفني أيًضا وأنت بيك: الفقار ذو له قال ثم قليلة، بطايفة
بعرشة بك قاسم وحرض الوجاقات، يف واختيارية وأمراء صناجق اليوم؛ ذلك يف مماليكه
ذو وأوىص البيت، يف عنده فدخل والرساج، والسعاة خلفه، خواسك واثنني طايفته من
عىل صحبته وجلس السماط، فرشوا أن إىل بطلب. إال عليهما يدخل أحد ال أن الفقار
إنهم الفقار: ذو فقال واالختيارية. الصناجق يقعدوا حتى بك: قاسم فقال السماط،
وأنت يل، ويدعون عيلَّ يرتحمون أموت عندما مماليكي جميعهم هؤالء بعدنا، يأكلون
بك، قاسم تنبه ذلك فعند والطني. املاء يف املال ضيعت لكونك بالرحمة؛ لك تدعو قاعتك

كذلك. إرشاقات ينشئ ورشع
وكان والبخل، املال بكثرة والقاسمية والكرم، بالكثرة موصوفة الفقارية وكانت
الفقاري بريق يكون أن املواكب يف ركبوا إذا اآلخر من الفريقني أحد به يتميز الذي
عىل الحال يزل ولم بجلبة، ومزاريقه أحمر، القاسمية وبريق برمانة، ومزاريقه أبيض،

عرش. الثاني القرن استهل حتى ذلك.
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الفقار ذو فالفقارية: وقاسمية. فقارية فريقني مرص وأمراء عرش، الثاني القرن واستهل
قزالر، بيك ومصطفى بيك، وإسماعيل بيك، ودرويش الحاج، أمري بيك وإبراهيم بيك،
بيك جوز ومرجان ديله، بارم بيك وسليمان القرد، بك ويوسف بجدة، قزالر بيك وأحمد
وأمري تسعة الجميع بمرص. فقاري صنجًقا عملوه محمد، السلطان قهوجي أصله كان

منهم. الحاج
وقانصوه شنب، أبو وإبراهيم ظبيك، أبو ومملوكه الدفرتدار، بيك مراد والقاسمية:

هللا. وعبد منوفية، بيك وأحمد بيك،
باشا حسن القرن: أوايل يف عثمان بن سليمان السلطان طرف من مرص ونواب
ذلك يف والسلطان األلف، بعد وواحد ماية سنة حتى وألف وتسعني تسع سنة السلحدار
الحاج، إمارة شنب أبو بيك إبراهيم وتقلد خان، إبراهيم بن سليمان السلطان الوقت

وتسعني. تسع سنة وذلك دفرتدار، بيك وإسماعيل
بيك إبراهيم بني عظيمة واقعة حصلت وألف وتسعني تسع سنة الحجة أواخر ويف
العرب، من كثريًا وقتلوا الجيوش، جبل خلف الحجازيني العرب وبني الفقار ذي ابن
الحج طريق يف العرب ووقفت كثرية، أرسى منهم وأحرض ومواشيهم، أرزاقهم ونهبوا
بأحمالها، جمل ألف نحو وأخذوا كثريًا، خلًقا الحاج من فقتل بالرشقية، السنة تلك
العقبة، إىل فوصلوا صناجق، أمراء خمسة عليهم فعني الحج. َكتُْخداي خليل وقتلوا

العربان. وهرب
طكوزجالن، بيك مصطفى عليهم وألبسوا العسكر، من شخص ألفا سافر أيامه ويف

١٦٨٨م. وألف ماية سنة األول جمادى غرة يف أدرنه إىل وسافروا



األول) (الجزء واألخبار الرتاجم يف اآلثار عجايب

أنه عىل الطني دير إىل أرسله أن بعد كتخداه الباشا خنق الثاني جمادى رابع ويف
عليه. نقمه لذنب وذلك الغالل، لتحصيل جرجا إىل يتوجه

منها. املسجونون وهرب العرقانة املحابيس نقب شعبان ويف
العادة. عىل أوانه يف وطلوعه النيل زيادة مع األسعار غلت أيامه ويف

قيطاس وتوىل املقتول، جرجا حاكم بيك محمد بيت إىل ونزل باشا، حسن ُعزل ثم
أشهر. وتسعة واحدة سنة املرة هذه مدته فكانت مقام. قايم بيك

وحرض بمرص، مات الذي باشا إبراهيم كتخدا سابًقا وكان باشا، أحمد توىل ثم
وماية إحدى سنة املحرم عرش سادس يف القلعة إىل وطلع الرب، طريق عن باشا أحمد
فعينوا رسداًرا، عليهم يكون صنجًقا وعليهم عسكري، ألفي بطلب أغا ووصل وألف،
التاريخ هذا ويف اآلخرة، جمادى منتصف يف وسافر سابًقا، جرجا حاكم بيك مصطفى
ثاني يف وتوجهوا صنجقان، وعليهم والبهنسا البحرية والية إىل عظيمة تجريدة سافرت
الباشا، كتخدا الكشاف، وجميع بيك، إسماعيل خلفهم أيًضا وسافر اآلخر، جمادى عرش
مراًرا. وعربانه وايف ابن وحاربوا اختيارية، وبعض الجاويشية وكتخدا البلكات، وأغوات
وأما الغرق، نحو منهزمني وولوا األحزاب، فيها فُهِزم كبرية، وقعة بينهم وقعت ثم
يف العرب من جمًعا صادفوا فإنهم الباشا وكتخدا بلفيا، أغا وحسن بيك قيطاس

مرص. إىل حرضوا ثم رءوًسا، منهم وقطعوا مالهم، ونهبوا فأخذوهم، طريقهم
حاكم بيك محمد مع بها ومحاربته مكة، رشيف غالب ابن وقعة كانت أيامهم ويف
مكة، إمارة زيد بن حسني بن محسن السيد وتوىل الرشيف، عىل الهزيمة فكانت جدة،
منتصف يف وذلك بلياليها أيام ثالثة مكة وزينت كثرية، حروب بعد باألمان ونودي
ودفن وألف وماية اثنتني سنة اآلخر جمادى عرش ثاني وتويف باشا، أحمد ومرض رجب،

أشهر. وستة واحدة سنة مدته فكانت بالقرافة.
بالكشف فأمر السقوط، إىل تداعى كان وقد املؤيدي، الجامع ترميم مآثره: ومن

ه. ورمَّ وعمره عليه،
الدفرتدار. بك قيطاس تويف رجب عرش رابع ويف

كتخدا مكان بالخزينة، سفره من املتوىف تابع بيك قانصوه حرض يوم ثاني ويف
مرسوم ورد ثم دفرتدار. بك قانصوه فألبس سيده. موت بعد قائممقام املتويل الباشا
ترصفه مدة فكانت مرسى آخر إىل بالترصف وأُذن قائممقام، الباشا كتخدا عيل بوالية

يوًما. وتسعني أربعة
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اثنتني سنة رمضان عرش ثاني يف القلعة إىل البحر من وحرض باشا، عيل توىل ثم
عىل ورجع الحج، إىل توجه أن إىل بمرص وأقام ترتخان، صحبته وحرض وألف، ومائة

الشام. طريق
مضمونه مرسوم ومعه الرومية، الديار من سليمان حرضقرا القعدة عرش ثاني ويف
ورضبت أيام، ثالثة مرص فزينت إبراهيم؛ السلطان بن أحمد السلطان بجلوس الخرب

القلعة. من مدافع
بأن وأخرب مكة، من نجاب ورد وألف، وماية ثالث سنة صفر عرش ثالث ويف
السلطنة إىل عرًضا الباشا فأرسل مكة، إمارة وتوىل محسن، عىل تغلب سعد الرشيف

بذلك.
والحرمني الدشايش نظر والية مضمونه مرسوم ورد أول، ربيع عرش ثامن ويف
أغات عن عوًضا حاًال الحاج أمري الفقار ذي ابن بك إبراهيم فتوىل الصناجق، من ألربعة
هللا وعبد مستحفظان، كتخدا عن عوًضا املحمدية عىل الدفرتدار بك ومراد مستحفظان،
الحرمني أوقاف عىل بك وإسماعيل الغرب، كتخدا عن عوًضا الخاصكية وقف عىل بك

ذلك. عىل قفاطني باشا عيل فألبسهم مستحفظان، جاويش باش عن عوًضا
زيد بن سعد الرشيف الرومية الديار من حرض السنة من رمضان مستهل ويف

الحجاز. إىل وتوجه مكة، بوالية
تقلد تاريخه ويف الروم، إىل املتوىف باشا أحمد كتخدا عيل سافر شوال شهر ويف

بك. مراد عن عوًضا الدفرتدارية بك إسماعيل
بابهم يف وحصلت ببابهم، مستحفظان كتخدا خليل جلب قتل شوال، عرش ثالث ويف
وألبسوهما كتخدا، ورجب بلكهم، من أفندي سليم وأخرجوا محمد، كچك أثارها فتنة

عرشينه. ثالث يف الصنجقية
ما جميع وأبطلوا بلكات، السبع باتفاق مرص من الحمايات محمد كچك وأبطل
ونادوا بيورلدى، بذلك وكتب وغريها، بالثغور الحمايات من واالنكشارية بالعزب يتعلق

الشوارع. يف به
محموًال بيته إىل ونزل بالقلعة، وخنقه أفندي سليم عىل الباشا قبض القعدة غرة ويف
إىل وسافر عنه فرفعوها الصنجقية، من استعفى ثم كتخدا، رجب وتغيب تابوت، يف

املدينة.
بمولودين بمرصوضواحيها األسواق بتزيني مرسوم ورد األول ربيع عرش ثامن ويف

إبراهيم. واآلخر: سليمان، أحدهما: سمى أحمد، السلطان ُرزقهما توأمني
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الحًقا العسكر من نفر بألف يدك أبو بك حسني سافر شعبان عرش ثاني ويف
كريد. لقلعة األول ربيع أواخر يف سافر كان وقد شنب، أبي بك بإبراهيم

هبت بشنس، عرش لحادي املوافق وألف، وماية خمس سنة رمضان عرش ثاني ويف
أنها الناس فظن الجمعة، صالة يف الناس وكان الجو، منه أظلم وتراب شديدة ريح

كثرية. دور وُهدمت طولون، جامع منارة عىل التي املركب وسقطت القيامة،
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شهر ويف والفناء، الغالء ووقع األرايض، فرشقت برسعة وهبط السنة تلك النيل مد وقرص
إليه فعني سعد، الرشيف ظلم من وشكوا السلطنة، دار إىل مكة من أناس سافر الحجة
معه، فتحاربوا الحاج، بصحبة فوردا الشام، نايب باشا وإسماعيل جدة نايب بك محمد
عود بعد ثم مكة. عىل هاشم بن هللا عبد الرشيف وولوا منزله، العسكر ونهب ونزعوه،
مصالحات وقعت السنة هذه ويف هاشم، بن هللا عبد وطرد وتغلب، سعد رجع الحجاج

والرشاقي. الري بسبب املريي املال يف
مصطفى السلطان بجلوس الخرب ورد وألف وماية ست سنة رجب عرش ثاني ويف

محمد. بن
إىل عسكري ألف عىل باشا مسافًرا بموكب بك أحمد طلع شعبان عرش ثاني ويف
رودس ملحافظة عسكري بألف بك إسماعيل عرشينه سابع يف أيًضا بعده وطلع إِنكروس،

اإلسكندرية. إىل سافر ثم أيام ثالثة بها فأقام بوالق. إىل بموكب
الطواشية، أغا وإسماعيل أغا، نذير أموال بضبط مرسوم ورد شعبان رابع ويف

وختموها. أموالهما وضبطوا مستحفظان، بباب فسجنوهما
باشا عيل إىل باألزهر واملجاورون والعلما األوقاف أرباب أنهى شوال خامس ويف
يلزم وما املساجد، عىل املرصدة الرزق وخراج األوقاف، خراج دفع من امللتزمني امتناع

فامتثلوا. توقف غري من عليهم ما بدفع امللتزمني فأمر الشعائر، تعطيل من
غالل بسبب بيته يف جمعية بعمل الدفرتدار بك مراد إىل الباشا أرسل شوال ويف
إىل غاللها تبقى الرشاقي البالد أن التوافق فوقع ذلك. يف وتشاوروا فاجتمعوا األنبار،
اشرتاها بالثمن، بيعت أوراًقا وأخذوا عليهم، ما ملتزموها فيدفع الري وأما القابل، العام
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ما امللتزمون وَغلَّق نصًفا، وخمسون ماية الجراية عن االستحقاق أرباب من امللتزمون
الوصوالت. برشاء عليهم

اسماعيل بن فارس الرشيف بأن منفلوط من الخرب ورد شوال عرش ثاني ويف
املغاربة. عرب شيخ وايف بن هللا عبد قتل التيتالوي

أغا وإسماعيل أغا نذير متاع بجمع بمرسوم أغا ورد القعدة، عرش حادي ويف
فإنها الرسايا، من اختلسوها التي والذخاير الجواهر عدا ما أثمانها، وضبط املعتقلني
الينكجرية؛ قلعة يف يسجنا وأن وأماناتهما، أموالهما، عن يفحص وأن بأعيانها، تبقى
والذخاير، الجواهر خالف كيس، وأربعماية ألًفا املبيعات أثمان وبلغ ذلك، بهم ففعل

املنوفية. والية كاشف بك سليمان يد عىل الخزينة صحبة األموال مع جهزت فإنها

44



وألف وماية سبع واستلهتسنة

نسا ومن رجاًال والشحاذون الفقراء اجتمع وألف، ومائة سبع سنة املحرم غرة ويف
يجبهم فلم الجوع، من وصاحوا الديوان، بحوش ووقفوا القلعة، إىل وطلعوا وصبيان،
الغلة حواصل ونهبوا الُرميْلة، إىل فنزلوا وطردهم، الوايل فركب باألحجار. فرجموا أحد،
وكانت والفول، بالشعري مآلنا وكان الباشا، كتخدا وحاصل القمح، ووكالة بها، التي
بثلثماية، والشعري فضة، نصف بستماية القمح إردب بيع حتى الغال ابتداء الحادثة هذه
يوجد، فال العدس وأما فضة، نصف بثمانماية واألرز وخمسني، بأربعماية والفول
منهم امتألت حتى واألرياف القرى أهايل وحرضت بمرصوأقاليمها، عظيمة شدة وحصل
القرى وخلت الجوع، من الكثري ومات الجيف، الناس أكل حتى الكرب، واشتد األزقة،
الخبازين، روس عىل ومن األفران، ومن األسواق، من الخبز الفقراء وخطف أهاليها، من
حتى العصا، وبأيديهم الخطف، من يحرسونه الخبز طبق مع والثالثة الرجالن ويذهب
ثامن يف باشا عيل عزل أن إىل ذلك عىل األمر واستمر به، يعودون ثم بالفرن، يخبزوه

ألف. ومائة سبع سنة املحرم عرش
ونزل قائممقام، شنب أبا بك إبراهيم وجعل الشام، من باشا إسماعيل مسلم وورد
سنوات أربع مدته فكانت الفيل. بركة عىل املطل العزب كتخدا أحمد منزل إىل باشا عيل
عىل باملوكب القلعة إىل وطلع الرب، وحرضمن باشا، إسماعيل توىل ثم وأياًما، أشهر وثالثة
من الناس فيه ما ورأى الوالية يف استقر فلما صفر. عرش سابع الخميس يوم يف العادة
بتوزيعهم أمر اجتمعوا فلما بقراميدان، والشحاذين الفقرا بجميع أمر والغالء، الكرب
دولته وألعيان جانبًا، لنفسه وأخذ وقدرته، حاله قدر عىل إنسان كل واألعيان، األمرا عىل

الغال. انقىض أن إىل ومسا، صباًحا والطعام الخبز من يكفيهم ما لهم وعني جانبًا،
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فصاروا والغربا، الفقرا ن يُكفِّ أن املال بيت الباشا فأمر عظيم، فناء ذلك وأعقب
إىل املؤمنني، سبيل عند السلطان َمْغِسل إىل بهم ويذهبون الطرقات من املوتى يحملون
والتجار األمرا من الخري وأهل األغنياء، كفنه من خالف وذلك الوباء، أمر انقىض أن
وإبراهيم البكري، العابدين زين الشيخ فيه وتويف شوال، آخر يف ذلك وانقىض وغريهم،

وغريهما. الحاج أمري الفقار ذي ابن بك
ألفني معه وَختََن بك، إبراهيم ولده لختان عظيًما ُمِهًما الباشا عمل ذلك انقىض وملا
ودينار. كاملة بكسوة غالم لكل ورسم الفقرا، أوالد من غالًما وثالثني وستة وثالثماية

كيس، ستماية عليه فطلع فحوسب، املنفصل باشا عيل بمحاسبة مرسوم وورد
ذلك. َغِلِق حتى موجوداته، وباعوا منزله فختموا

أيام. ثالثة وضواحيها املدينة فزينت نرصة، بسبب بالزينة أمر وورد
هو الخلع فلبس بك، مراد وأمريهم العسكر من ألفني بطلب مرسوم ورد رجب ويف

شعبان. عرش حادي يف وسافروا املناصب، وأرباب
ذي الحاج أمري تابع بك، قيطاس تقلد وألف، وماية سبع سنة رجب عارش ويف

بك. إبراهيم سيده ابن عن عوًضا الصنجقية بك الفقار
وعرش جرايات وخمس عثماني خمسماية له ورتب أغا، نذير عن اإلفراج وورد

بالسجن. أغا إسماعيل رفيقه واستمر مرص، ديوان يف عاليف
الحج. إمارة بك أيوب تقلد سابعه ويف السفر، من بك أحمد ورد رجب رابع ويف

السفر. من راجًعا بك إسماعيل ورد شعبان ثاني ويف
مرص أسواق بتزيني أمر ورد وألف، وماية ثماٍن سنة األول ربيع عرش ثالث ويف

بك. مراد باستشهاد الخرب أيًضا وورد محمود، وسمي للسلطان بمولود رسوًرا
وقتلوه، اليهودي ياسف عىل العساكر قامت السنة من رمضان عرش ثالث ويف
يوم وذلك وحرقوه، حطبًا فجمعوا الرعايا وقامت الرميلة، يف وطرحوه رجله من وجروه
املنفصل، باشا عيل دولة يف الرضب بدار ملتزًما كان أنه ذلك: وسبب الصالة، بعد الجمعة
الخزينة بتحصيل والتزم أموًرا، مرصفأمىل أحوال عن سئل وسيل إسالمبول، إىل ُطلب ثم
بوالق من اليهود تلقته حرضمرص وملا ُمحدثات، إحداث بمكره ن وحسَّ املعتاد، عن زيادة
إجرائها إجرايها عىل الباشا ووافقه بها، حرض التي األوامر وُقريت الديوان، إىل وأطلعوه
البلد وأعيان التجار وتوجه الناس، فاغتمَّ مرص، شوارع يف بذلك الندا وأشهر وتنفيذها،
وفاوضوا القلعة إىل وطلعوا والصناجق، األمرا، فركب ذلك؛ يف وراجعوهم األمرا، إىل
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اليهودي يسلمهم أن وسألوه واحدة، قومًة عليه فقاموا يرضيهم. ال بما فجاوبهم الباشا،
العرقانة، يف بوضعه فأمرهم منه أخذه عىل وصمموا عليه، فأغلظوا تسليمه، من فامتنع
الباشا عىل الجند فقامت أمرهم. كما به ففعلوا أمره، يف ينظروا حتى عليه يشوشوا وال
وفعلوا وأخرجوه السجن إىل فمضوا فامتنع، ليقتلوه املذكور اليهودي يسلمهم أن وطلبوا

هللا: رحمه الحجازي البدري حسن الشيخ يقول ذلك ويف ذُكر، ما به

اإلل��ه ع��ل��ي��ه ق��ض��ى ي��ه��ودي ح��ل ب��م��ص��ر
ل��ق��اه ك��ري��ه س��وء ع��ن��ي��ف غ��ل��ي��ظ ف��ظ
ع��اله ج��واد ل��ه أت��ان��ا ص��وم ب��ع��ش��ر
ووراه أم��ام��ه س��ع��ي��ا ت��ش��ت��د وال��ن��اس
ل��رداه ق��اده م��ا وف��ي��ه أم��ر وم��ع��ه
ح��اله ي��غ��ي��رون م��ص��ر دي��ن��ار أن م��ن
س��واه ب��ن��ق��ش ف��ي��ه ن��ق��ش ي��ب��دل وال��ق��رش
ح��واه م��م��ا ب��ال��ن��ق��ص ق��ه��ًرا ال��م��ال ل��ي��اخ��ذ
ق��ف��اه ق��ص��وا ق��ّص م��ا ع��ل��ي��ه��م ق��صَّ ف��ح��ي��ن
ع��ن��اه ع��ن��ه ازال م��ق��ال ذى ب��ص��ارم
ت��راه وال��ع��ال��م��ون أح��رق��وه ذا وب��ع��د
ح��ك��اه ال��ه��ب��اء ف��ي��ه رم��ادا اس��ت��ح��ال ح��ت��ى
ن��ح��اه ق��د م��ا ب��ئ��س ي��ا ال��ي��ه��ودى ذاك ب��ئ��س ي��ا
ج��ن��اه م��ا ع��ل��ى ب��ه ف��ع��ل��وه م��ا ن��ع��م ي��ا
ع��راه وح��ل��وا غ��اروا ع��ل��ي��ه ق��وم��ا ن��ع��م ي��ا
ب��وب��اه واج��ت��اح��ن��ا ع��الن��ا اف��ت��ل��وه ل��و
ده��اه م��ا ص��وم��ن��ا م��ن ع��ش��ر ث��ال��ث وك��ان
ب��اله م��ن ق��ل��ع��ة ف��ي ع��ط��ل��وه��ا ب��ج��م��ع��ة
ب��ن��اه ق��د م��ا ذاق ق��د أرَّخ��وه وم��وت��ه
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ان��ت��م��اه ال��ح��ج��از إل��ى م��ن ح��س��ن ذا وق��ال

أنه بسبب املحكمة، شهود أحد الزرقاني محمد الشيخ الباشا أحرض تاريخه ويف
األسواق، يف جمل عىل وتشهريه لحيته، بحلق فأمر املال، بيت إىل آل منزل وقف حجة كتب
الطينة. جزيرة إىل بنفيه أمر ثم الزور، الحجج يكتب من جزاء هذا عليه، ينادي واملنادي
أمني وأحرض األمراء، الباشا فجمع ُطّرة. عليها دينار سكة وردت صفر ويف
وعرشين اثنني الذهب عيار يكون وأن بها، يطبع أن وأمره له، وسلمها الرضبخانة
وخمسة ماية األبوطرة وسعر درهًما، عرش وخمسة ماية رشيفي مائة كل والوزن قرياطا،
إليها. وتوجه جرجا، والية عىل واليًا بك الرحمن عبد لبس الشهر ذلك ويف نصًفا، عرش

مدة فكانت الباشا، وعزلوا املرصية العسكر قامت األول ربيع عرش ثاني ويف
باشا حسني حرض أن إىل مرص قايممقام بك مصطفى وتقلد سنتني، باشا إسماعيل
وألف، وماية تسع سنة رجب منتصف يف عظيم، موكب يف القلعة إىل وطلع صيدا، من
فقىض املسلماني، بك يوسف وعليهم العسكر، من نفر ألفي تجهيز بطلب مرسوم ورد

رمضان. عرش تاسع يف وسافر أشغاله،
قد وكان ليسافر، العادلية إىل باشا إسماعيل خرج الحجة، ذي شهر منتصف ويف
وباع كيًسا، خمسني عنها دفع إردب، ألف خمسون عليه فتأخر باشا، حسني حاسبه

بغداد. إىل وتوجه وقفها، قد كان التي البدرشني وبالد منزله
عن بثمن، والعاليف الجراية االستحقاقات أرباب أخذ وألف، وماية عرش سنة ويف

نصًفا. عرش ستة شعري إردب وكل فضة، نصًفا وعرشون خمسة قمح إردب كل
القاهرة، إىل قدم بالعليمي، يدعى الفيوم أهل من رجل ظهر الثانية جمادى آخر ويف
فيه وادَّعوا العوام، من كثري عليه فاجتمع املؤمن، لسبيل املواجهة القهوة بظهر وأقام
بسببه يحصل وكان بالرجال، النساء واختلط جهة، كل من الناس عليه وأقبلت الوالية،
نفيسة السيدة مشهد بناحية وُدفن بالقلعة، وقتلوه العسكر، عليه فقامت عظيمة، مفاسد

عنه: هللا عفا الحجازي، حسن الشيخ يقول ذلك وىف عنها هللا ريض

ي��دع��ي��ه م��ا وادع��ى ب��م��ص��ر دج��ال ج��اء
ووج��ي��ه وض��ي��ع م��ن إل��ي��ه ال��ن��اس ه��رع
ف��ي��ه ال��خ��ي��ر ي��رت��ج��ون أك��بُّ��وا ق��د وع��ل��ي��ه
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ي��ع��ت��ري��ه م��ا ل��ي��رى ص��ري��ُع يُ��دل��ى ول��ه
إل��ي��ه ي��س��ع��ى م��ن خ��اب ان��ع��ك��اس��ا ف��ي��ه ف��ي��رى
ي��ل��ي��ه م��م��ا وق��ف��وا ن��ف��اق أه��ل ج��اءه
وت��ي��ه رق��ص ب��ي��ن��م��ا ذك��ر م��ج��ل��س ع��ق��دوا
ك��ال��ع��ت��ي��ه وص��راخ وص��ي��اح ون��ب��اح
ب��ال��ب��دي��ه ج��ال��س��ات رج��ال م��ع ون��س��اء
ي��ب��ت��غ��ي��ه ف��س��ق أج��ل ون��ه��ار ل��ي��ل ط��ول
ح��اك��م��ي��ه ه��ذا ب��ع��د ع��ل��ي��ه ال��ل��ه س��ل��ط
ف��ي��ه ال��ث��ان��ى ج��م��اد م��ن ع��ش��ر ب��ع��د ل��ث��الث
ص��ال��ت��ي��ه ب��ح��س��ام ث��الث م��ع ق��ت��ل��وه
ت��اب��ع��ي��ه م��ع ش��ره ال��ب��راي��ا ال��ل��ه وك��ف��ى
ل��دي��ه ال��ش��ر ُق��ت��ل أرُخ��وه ق��د ق��ت��لُ��ُه
إل��ي��ه ف��ان��ظ��ر ح��س��ُن ال��ح��ج��ازي ال��ب��در ق��ال��ه
وال��دي��ه م��ع واس��ع ب��ل��ط��ف م��ن��ك رب��ن��ا
ال��ن��ب��ي��ه ط��ه ل��ل��ن��ب��ى وس��الم وص��الة
وارث��ي��ه ق��وٍم ث��م وص��ح��ب آل وع��ل��ى

من أن وذلك وفاس، تونس أهل من املغاربة واقعة كانت شوال، عرش رابع ويف
وسط يف بها ويمرون الحرام، للبيت سنة كل تُحمل التي الكعبة كسوة يحملوا أن عادتهم
الدخان يرشب رأوه من كل ويرضبون بها، للتربك منها جانبًا املغاربة ويحملون القاهرة،
إنبوبته، فكرسوا القازدغيل كتخدا مصطفى أتباع من رجًال فرأوا مرورهم. طريق يف
التشاجر، وزاد متسلحون، منهم طايفة مقدمتهم يف وكان رأسه، وشجوا معه وتشاجروا
أكثرهم، عىل فقبض البوابة أوضباشة وحرض السوق، أهل عليهم وقام القضية، واتسعت
بالعرقانة، بسجنهم فأمر بالقضية؛ وأخربوه الباشا، إىل بهم وطلع الحديد، يف ووضعهم
عن أفرج ثم السجن، يف جماعة منهم ومات مرص، من الحج سافر حتى فاستمروا

باقيهم.
عرشة إحدى سنة الثاني ربيع منتصف مرص إىل وحرض باشا، محمد قره توىل ثم

ذكره. املتقدم باشا إسماعيل كتخدا وهو وألف، وماية
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وسياتى والتسعرية، املقصوصة الفضة حادثة حصلت عرش أربعة سنة أيامه ويف
مستحفظان. أغا عىل ترجمة يف ذلك خرب

السلطان وجلوس مصطفى، السلطان بوفاة أخبار وردت عرشة خمس سنة ويف
منها. اآلخر ربيع عرش سابع يف خان محمد بن أحمد

أمر ثم واألسواق، الطرق توسعة ألجل والدكاكني؛ السقايف بقطع الباشا وأمر
أمر ثم ذلك، ففعل األسواق، من أكثر أو ذراع نحو فحفروا وتمهيدها، األرض بقطع

الجدران. كشفت أن إىل األرض بقطع
سنة رجب شهر يف ُعزل أن إىل سنوات خمس مرص عىل واليًا باشا محمد ومكث
وأنشأ قراميدان، باب بجوار الذي األربعني تعمري مآثره ومن وألف، وماية عرشة ست
تجاهها وأنشأ بها، وأسكنهم األروام، من الخلوتية لفقراء وتكية بخطبة، جامًعا فيه
فيه (يقرأون) يقراون لألطفال ومكتبًا مطبًخا علوها ويف للفقرا، ضيافة ودار مطبًخا
حماًما بالغوري املعروف البستان وبني بينها فيما وأنشأ يكفيهم، ما لهم ورتب القرآن،
ورمم األشجار، فيه وغرست الغوري بستان وجدد امللون، بالرخام مفروشة فسيحة
عظيمة مسطبة وبنى أخور، أمري سكن املنزل بجوار وعمر بالبستان، التي الغوري قاعة
مسطبة وعمر املناصب، وأرباب الحاج ألمري املحمل وتسليم القفاطني، إلباس برسم
رخام حوض القلعة من إليه ونُقل بقراميدان، البديع الحمام وأنشأ النشاب، عليها يُرمى
وعمر املسبح، وسط يف فسقية به وعملوا حدارات، السبع من أنزلوه واحدًة، قطعًة صحن
مجاورين، فقراء به وجعل الجيالني، القادر عبد سيدي بن عيىس سيدي مقام بالقرافة
فيها ورتب الجاويشية، نوبة بجوار القلعة بداخل صهريًجا وأنشأ يكفيهم، ما لهم ورتب

الشمس. طلوع بعد يوم كل القران يقراون نفًرا عرش خمسة
مخدومه أجل من معه لحزازٍة جرجا حاكم بك الرحمن عبد قتل يف تسبب الذي وهو

ترجمته. ذكر عند خربه يف ذلك تتمة وسيأتي باشا، إسماعيل
وانفصل مصطفى، السلطان زمن يف الوزارة توىل وكان باشا، محمد رامي وتوىل
القلعة إىل فطلع مرص، عىل واليًا منها حرض ثم قربص، بجزيرة محافًظا وُجعل عنهما،

وألف. وماية عرشة ست سنة شعبان سادس االثنني يوم يف
بك. أيوب عن عوًضا الحج إمارة بك قيطاس تقلد عرش سبعة ويف

وطلب بالدعاء، وابتهلوا الناس، فضج الزيادة؛ عن النيل توقف السنة تلك ويف
الدعا، بإجابة املعروفة األماكن من وغريه الجيويش جبل عىل واجتمعوا االستسقا،

النوازل. من ذلك وشذ توت، عرش حادي يف لهم هللا فاستجاب
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فقال: بعضهم أرخه وقد

وع��اش��ر ح��ادى ت��وت ف��ي واف��ي م��ص��ر ف��ي ال��ن��ي��ل
ال��خ��واط��ر ج��ب��ر ل��ل��ه أرخ��وه ق��د وال��ن��اس

الحجازي: حسن الشيخ يقول ذلك وىف

نُ��ك��ُر ق��ط ف��وق��ه م��ا ن��ك��ي��ُر م��ص��ر اله��ل
س��ح��ر ذاك وك��ذب��ه��م يُ��ح��ص��ى ل��ي��س ن��ف��اق��ه��م
ج��ب��ر ي��اِت ل��م وك��اد ع��اًم��ا ال��ن��ي��ل ت��ع��ط��ل
ح��ص��ر ف��ي��ه م��ا ف��اض ق��د م��ن��ه��م ال��ك��ذب ذا ف��ع��ن��د
وع��ص��ر وظ��ه��ر ص��ب��ح وف��اء ي��وم ل��ك��ل
وزر ف��ي��ه م��ا ي��رون ذا ع��ل��ى وي��ح��ل��ف��ون
ج��س��ر ي��رق��ب ي��غ��دون ن��ه��ار ك��ل ل��ل��ب��ح��ر
ي��ع��رو ال��ت��ح��ق��ي��ق ع��ن��ه��ا ش��ت��ى أخ��ب��ار ي��روون
ك��ف��ر ي��ح��ص��ل ف��ك��اد ض��ج ال��ن��اس ع��ل��ى ع��ال
ي��س��ت��ق��روا ل��م ي��دع��ون واس��ت��م��روا ل��ي��أس��ه��م
ون��ص��ر ف��ت��ح ج��ل ق��د ق��دي��ر ِم��ن أت��ى ح��ت��ى
ك��س��ر ب��ال��ك��س��ر وزال ف��ض��ال أوف��اه ال��ن��ي��ل
ال��م��س��ر ال��وف��اءُ ذاك ب��ت��وت ع��ش��ٍر ح��ادي ف��ي
ون��زر ذاك ك��ان ق��د ذراع ع��ش��ر وس��ب��ع
ي��س��ع��ر ال��ق��وت ف��ي وزاد االراض��ى ي��ع��م ف��ل��م
يُ��س��ر ت��ع��ش��اه ح��س��ن ال��ح��ج��ازي ذاك وع��ن��د
ب��ح��ر ت��وت ف��ي وج��ب أرخ ذل��ك ال��ع��ام

مايتني القمح اإلردب سعر وبلغ الغال، فحصل رسيًعا، وهبط البالد، بعض فروى
نصف ماية والشعري فضة، نصف مايتني والعدس كذلك، والفول فضة، نصف وأربعني
فضة، أنصاف بثالثة رطل كل الضاني اللحم وبيع فضة، نصف أربعماية واألرز فضة،
بثالثماية والزيت فضة، نصف بستماية القنطار والسمن بنصفني، والبقري والجامويس
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بنصف، بيضات ثالث والبيضكل َفِقس، هذا وعىل أنصاف، بثمانية والدجاجة وخمسني،
األزقة. يف الشحاذون وكثر أنصاف، بثمانية الدهن الشمع والرطل

الهندي القماش فشح مراكب، الهند من وال اليمن من يأِت لم عرش ثمانية سنة ويف
الفرحات فبيع الشاش، وغال فضة، وخمسني وسبعماية ألفني القنطار بلغ حتى البن وغال

نصف. بسبعماية والُخنكاري فضة، نصف بأربعماية خان
محمد نزل تاسعه ويف باشا. عيل ُمسلِّم وحرض باشا، محمد عزل رجب سادس ويف
عىل املطل سابًقا العزب كتخدا أحمد بمنزل وسكن عظيم، موكب يف القلعة من باشا

السكران. حمام من بالقرب الفيل بركة
بساحل وأرىس العادة، عىل املالقات إليه وذهبت البحر، طريق من باشا عيل ووصل
ثاني ويف األتباع، خالف نفس ومايتني ألف نحو يف وهو شعبان، تاسع االثنني يوم بوالق
لقدومه. املدافع ورضبوا القلعة، إىل وطلع باملوكب، ركب عرشة ثماني سنة شعبان عرش
من شخًصا أن سببها: واملتفرقة، العزب بني فتنة وقعت الشهر هذا أواخر ويف
ديوان يف خليفة توىل عزله بعد ثم سابًقا، صغري كاتب أفندي محمد يسمى العزب بلك
طايفة عىل باإلسكندرية رسدار عمل ثم املقابلة، من بها ُعزل تهمة له وحصل املقابلة،
فحلوا البحر، يف غرق أنه وأشيع املراكب، يف وركب القبودان، كتخداى وعمل العزب،
الديوان، إىل وطلع مرص إىل حرض مدة وبعد وغريه، بابه يف التعلقات من وماله اسمه
يقدر لم تعلقات بعض له وبقي وتعلقاته، وجراياته العزب يف الذي اسمه وصحح
بُلك إىل وذهب منهم خاطره فتغري أمره، وأهملوا بابه، أهل يساعده ولم خالصها، عىل
يركب وجعل فيهم، ويدخلوه العزب من يخرجوه أن وسألهم إليهم، وانضم املتفرقة
إذ الديوان إىل طالع يوم ذات هو فبينما العزب. باب عىل ويمر للديوان، يوم كل معهم
وحبسوه فرسه عىل من وأنزلوه فرسه، لجام عىل وقبضوا العزب، من جماعة له وقف
العزب، يف املال بيت أمني محمد وحرض الديوان، يف وهم املتفرقة الخرب وبلغ بابهم، يف
ما عىل املتفرقة جماعة فعاتبه لتمرضه، جاويش باش عن نايبًا اليوم ذلك يف وكان
فدخل رضبه، وأرادوا أطواقه من عليه فقبضوا الجواب، يف عليهم فأغلظ جماعته، فعله
املتفرقة، فعله بما وأخربهم العزب، باب إىل فنزل أيديهم. من وخلصوه املصلحون، بينهم
املتفرقة جماعة من اثنان عليهم مّر فلما بابهم. عىل ووقفوا العزب، طائفة فاجتمعت
طايفة عليهم هجموا حاذوهم فلما عيل، وصاري األبدال، محمد وهما منازلهم، إىل نازلني
ما ونهبوا وشجوهما، الخيل عن وأنزلوهما مؤمًلا، رضبًا ورضبوهما واحدة، هجمة العزب
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اجتمعوا للمتفرقة الخرب وصل فلما امللبوس. من عليهم ما وأخذوا الُعدد، من الخيل عىل
وأهل والصناجق األغوات إىل أمرهم وأنهوا الينكجرية، باب يف وقعدوا الوجاقات، بقية مع
أنفار أربعة إخراج عىل التوافق وقع أن إىل أيام ثالثة ذلك عىل واستمروا والعقد، الحل
ومحمد العزب، كتخدا أحمد وهم: مرص، من ونفيهم الفتنة، نار إلشعال سببًا كانوا الذين
كان الذي أوغيل قايض أفندي ومحمد باشه، أوده باش محمد والرشيف املال، بيت أمني

الصعيد. جهة إىل فسفروهم عليه، وصمموا الجميع ذلك عىل فوافق ذلك. عىل الباعث
كتخدا أغا رضوان عوضه وتوىل مستحفظان، أغا عيل عزل الحجة شهر ثاني ويف
يدمغوا أن األسواق أهل وأمر ووصل، وقطع املعلوم، بالشعار وركب سابًقا، الجاويشية
فضة، نصف دمغة كل عىل وجعلوا السلطانية، بالدمغة (الرضب) الدرب دار يف األرطال

طرة. له مال ذلك من فتحصل
الدفرتدار، بك إسماعيل تويف وألف، وماية عرش تسعة سنة املحرم عرش سابع ويف

سابًقا. الحاج أمري كان الذي وهو عوضه، بك أبراهيم ويل
اثنني الذهب عيار يكون بأن أحمد السلطان من مرسوم ورد صفر سادس ويف

عرش. ستة عىل يقطعونه وكانوا قرياًطا، وعرشين
يملكه ما كامل وبيع الرامي باشا محمد بحبس أمر ورد الخميس يوم سابعه ويف
الذي البحر وايل وإبطال الدين، صالح يوسف بقرص فحبس وغريه، ملبوس متاع من
دخول بسبب صفر نصف إىل تأخروا وقد الحجاج، وصل وفيه العزب، باب من يتوىل

األقمشة. من بها ما ورشاء الهند، مراكب
من وغريهم والخازندار الكتخدا وهو الباشا، أتباع من جماعة حبس ربيع شهر ويف

الكلمة. أرباب
بك أيوب عن عوًضا الدفرتدار بك إبراهيم تقلد اآلخرة جمادى عرش ثامن ويف
بكري ابن أغا أحمد وتوىل مستحفظان أغا رضوان ُعزل وفيه سلطاني، مرسوم بموجب
رودس، جزيرة إىل ونفيه باشا محمد نوبة بإبطال أمر ورد وفيه عنه، عوًضا أفندي

سافر. أن إىل بها وأقام بوالق، إىل يومه من فنزل
واستخالص يوسف، قرص يف وحبسه باشا، عيل بعزل أمر ورد رجب، أوايل ويف
باشا، عيل وحبس قايممقام، بك إبراهيم وجعل إسالمبول، تجار إىل الديون من عليه ما

موجوداته. وبيعت
وحسني باشه أوده باشا أحمد إفرنج فعزلوا الينكجرية، بباب فتنة وقعت وفيها

بدمياط. الطينة إىل نفوهم ثم أغا
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إىل فقدم اإلسكندرية، إىل وقدومه مرص، عىل باشا حسني بوالية األخبار ووردت
إىل بركات بن يحيى الرشيف سافر وفيه عرش، تسعة سنة شعبان عرشين ثالث يف مرص

سلطاني. بمرسوم مكة
ليًال، مرص ودخال الطينة، حبس من أغا وحسني باشة، أوده أحمد إفرنج فّر وفيه

التفكجية. باب إىل حسني والتجأ الجراكسة، أغاة عند أحمد إفرنج فاختبأ
ويف العادة، عىل املعتاد باملوكب القلعة إىل باشا حسني طلع عرشينه خامس ويف
إىل أحمد إفرنج قدوم بلغهم ملا بأسلحتهم بالباب الينكجرية اجتمع عرشينه سادس
وامتنعوا الجراكسة، طايفة ذلك يف فعاند الطينة. إىل ورجوعه نفيه من بد ال وقالوا مرص،
يوافق ولم البلكات، بقية وساعدهم وجاقكم، من نقله من بد ال وقالوا فيه، التسليم عن
فاجتمع ببابه، بلك كل فعل وكذلك وليلتني، يومني ببابهم ومكثوا ذلك، عىل الينكجرية
االتفاق فوقع الفتنة، حسم يف وخاطبوهم واألعيان، الصناجق عىل واملشايخ العلما كل
الباشا كتخدا مع القفاطني له وأرسلوا طبلخانه، صاحب أحمد إفرنج يجعلوه أن عىل
خالف وإن الصنجقية، فرمان عليه وقراوا األغا، مجلس إىل وأحرضوه الدرك، وأرباب
الجراكسة أغاة منزل من وطلع الصنجقية، ولبس األمر، فامتثل ذلك. بخالف عليه يكون

غايته. يف والطبلخانة السلطاني الصنجق له ونزل منزله، إىل عظيم بموكب
منها: بأوامر البحر طريق عن املذكور باشا حسني كتخدا حرض أنه الحوادث: ومن
يقال التي والعثمانية الزالطة يرضبوا وأن قرياًطا، وعرشين ثالثة عىل الذهب عيار تحرير
ووافقوا ذلك، من املرصيون فامتنع لذلك. سكة وأحرضمعه الرضب، بدار األخشاية، لها:

فقط. الذهب عيار تصحيح عىل
فباعوها املسجون، باشا عيل موجودات ببيع بمرسوم أغا حرض شوال شهر ويف

بالديوان. باملزاد
أنه وسببه: الدفرتدار، بك إبراهيم خازندار خليل بطلب أغا ورد الحجة شهر ويف
يجذبها فصار بقوس، دالل رجل أتاه املذكور الخازندار خليل أن السلطان إىل أُِنهى
املذكور، خليل يد من القوس فأخذ العثمانيني، من رجل بجانبه وكان فيها، ويترصف
بها وسافر القوس، منه وأخذ املذكور، خليل قوة من فتعجب يستطع، فلم جذبها وأراد
خربها واتصل جذبها، عىل أحد يقدر فلم الفن، ذلك أهل بها ليمتحن الرومية الديار إىل
بمرص إن الرجل: له فقال صعوبتها. من فتعجب يستطع، فلم لجذبها فطلبها بالسلطان
مكحلة أيًضا وعنده طرفاه، تجتمع حتى يجذبها وصار أوترها، بك إبراهيم عند مملوًكا
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السلطان فأمر الحصان. ظهر عىل رامح وهو الهدف بها يرمي درهًما، ثالثون وزنها
وأرسله. بك إبراهيم فجهزه بإحضاره،
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الرويسا، بقية ومعه الديوان، إىل وطلع املراكب، ريس ُخوجه جانم يسمى قبودان ورد
ثامن يف فُجهز الرومية، الديار إىل باشا عيل بتجهيز مرسوًما له أبرز بالباشا اجتمع فلما
السفاين، يف ونزل وأتباعهم، واألغوات والصناجق باشا حسن فيه بموكب ونزل عرشينه،

أول. ربيع أوايل يف وسافر
حاكم بك محمد أن الباشا إىل وأنهوا بالديوان، عسكر اجتمع شوال عرش ثامن ويف
اسمه آخر وولوا فعزلوه الفساد. إىل يودي وهذا وأّمنُهم، املغاربة عربان أنزل جرجا
عرف الذى وهو جرجا، عىل وألبسوه صنجًقا، جعلوه بك. قيطاس أتباع من محمد

أخباره. وستاتي بقطامش،
باشا حسني أدخله الوزير، كتخدا أخو زاده محسن ورد شوال عرش تاسع ويف
باشا بك محمد وتولية أيوازبك، بعزل مرسوًما وأبرز القلعة، إىل وطلع حفل، بموكب
الرشيف. الحاج صحبة سافر أن إىل قراميدان غيط يف فأنزله منصبه. يف زاده محسن

وألف وماية عرشين سنة القعدة عرش رابع االثنني يوم يف أن الحوادث: ومن
ليشرتي زويلة بباب اب قصَّ دكان عىل الحلبي أغا محمد يسمى لرجل مملوك وقف
فأرسل بذلك، عثمان فأُعلم البوابة، باشه أوده عثمان اِر َحمَّ مع فتشاجر لحًما، منه
فلما الرشطة. سجن يف بحبسه فأمر إليه، وأحرضوه اململوك ذلك عىل وقبضوا أعوانه،
الرشطة صاحب باب إىل وأتباعه وأوالده هو حرض مملوكه سجن جاويش محمد بلغ
باشه أوده عثمان فقبض مشاجرة، بينهما وحصل الكالم، يف فتفاوضا مملوكه، لخالص
ذاك إذ وهو باشه أوده باش إىل وركب السجن، يف وأودعه املذكور جاويش محمد عىل
بذلك له يرضوا فلم القضية، وعرض مستحفظان كتخدا إىل وطلع هللا، عبد بن سليمان

السجن. من ومملوكه جاويش محمد وأخرج فرجع بإطالقه. وأمروه
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والثالث املتفرقة، طايفة مع الجاويشية طايفة اجتمعت الحادثة يوم ثاني ويف
باشه أوده عثمان نفي وطلبوا الديوان، يف واألغوات الصناجق، واألمرا اإلسباهية، بلكات
املذكور عثمان وطلبوا الديوان إىل فطلعوا ذلك، عىل الينكجرية توافقهم فلم املذكور،
بحبس القايض فأمر والقايض، الباشا بحرضة الدعوى وأقيمت فحرض، عليه، للدعوى
عزله من بد ال وقالوا بذلك، األخصام يرَض فلم جاويش، محمد حبس كما بك عثمان
ذلك يف فتوقف بنفيه، أمًرا الباشا من العسكر فطلب الينكجرية، توافقهم فلم ونفيه.
خاناه نوبة من مطبخهم وأنزلوا الجاويشية، كتخدا بمنزل واجتمعوا مغضبني، فنزلوا
من وامتنعوا ونهاًرا، ليًال أيام ثالثة به وأقاموا أغا، صالح الجاويشية كتخدا منزل إىل
واتفقوا واحد، رجل قلب عىل أنهم وتحالفوا البلكات أهل اجتمع ثم الديوان. إىل التوجه
عىل معهم يكونوا أن واتفقوا الصناجق، عىل اجتمعوا ثم باشه. أوده عثمان نفي عىل
مع املحافظني ألنفارهم مكاتبات اإلسباهية وأرسل يعتربوهم، لم ألنهم الينكجرية طايفة
وويل البوابة، باشه أوده عزل اليوم ذلك ويف بالحضور، يأمرونهم بالواليات الكشاف

خالفه.
أن أخربهم َمن الينكجرية طايفة إىل حرض الشهر، عرشين ثامن الجمعة يوم ويف
الحرب، بآلة الباب إىل ليحرضوا أنفارهم إىل القابجية فأرسلوا قتالهم، يريدون العسكر
وجلسوا ذلك، بعد اطمأنوا ثم دكاكينهم، غالبهم وقفل األسواق، أهل وانزعج فاجتمعوا،
منزل ويف أبوابهم يف ويتشاورون يجتمعون الستة الوجاقات أهل واستمر دكاكينهم، يف
كانوا فإنهم الينكجرية وأما الدفرتدار، بك إبراهيم ومنزل بالشاطر، املعروف أغا محمد

فقط. بالباشا يجتمعون
كثيف جند يف بالصعيد كان الذي بك محمد قدم الحجة عرش رابع األحد يوم ويف
الخلع ولبس املعزولني، الصعيد حكام عادة عىل مرص ديوان إىل وطلع كثرية، وأتباع
عىل واتفقوا اجتمعوا الست الوجاقات أهل إن ثم بالصليبة. بيته إىل ونزل السلطاني،
من أن أيًضا واتفقوا قايمة، يف ذلك وكتبوا وضواحيها، بمرص املتجددة املظالم إبطال
جامكية له يكون ال املذبح أو بالبحرين والتعريف واألنبار الدرب بدار وظيفة له كان
ويحرروا أمورهم، يف املحتسب ينظر وأن الوجاقات، من لوجاق ينتسب وال الديوان، يف
أحد يتعرض ال وأن معه، مباًرشا القايض باب من معه يركب وأن العادة، عىل موازينهم
جميع املذكورة الغالل يحمل وأن األنبار، غالل تحمل التي النيل ببحر التي للمراكب
كل وأن الوجاقات، أبواب من لباب منها مركب تختص وال النيل، ببحر التي املراكب
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من يشء يباع ال وأن ُعرش، عليه يؤخذ ال األكل باسم األمنا بالد من مرص يدخل ما
عرش سبعة من بأزيد الرطل يباع ال وأن اإلفرنج، جنس إىل والقهوة الحيوانات قسم
يف به وينادى بيورلدي عليها ليأخذوا الباشا إىل املكتبة القايمة وأرسلوا فضة، نصف
اجتمعوا هؤالء فعلوا ما االنكشارية بلغ وملا البيورلدي، إعطا يف الباشا فتوقف األسواق،
وغريها، الواليات إسباهية ومظالم الخردة بمظالم القايمة، تلك نظري قايمة وكتبوا ببابهم،
إجرى من بد ال وقالوا يعتربوها، فلم الوجاقات، أهل عىل فعرضها الباشا، إىل وأرسلوها

املظالم. من منها إبطاله يجب ما وإبطال قايمتنا
بباب الصناجق ومعهم الوجاقات أهل اجتمع الحجة عرشين حادي األحد يوم ويف
أن الباشا إىل وأرسلوا الباشا، عند بالديوان األرشاف ونقيب العسكر وقايض الغرب،
ونصبوا أنزلوه ذلك يفعل لم وإن به، واملناداة فيه سالوه ما بإبطال بيورلدي لهم يكتب
ما لهم كتب ذلك، منهم الباشا تحقق فلما الدولة. عىل ذلك وعرضوا منهم، حاكًما عوضه
الرشطة، وصاحب املحتسب، بها ونزل موجبه، عىل حجة أيًضا القايض لهم وكتب سالوه

الشوارع. يف بذلك ونادوا الباشا، أتباع من وأغا القايض، ونايب
سبع واستمر الثامنة، الساعة يف الشمس جرم ُكِسَف عرشين سنة الحجة غاية ويف

انجلت. ثم درجة عرشة
عند الينكجرية اجتمع وألف، وماية وعرشين إحدى سنة محرم رابع السبت يوم ويف
املعروف بالغيط جميًعا أنفارهم واجتمع واحد، رجل قلب عىل أنهم وتحالفوا أغاتهم،
بك إبراهيم بمنزل الوجاقات أهل اجتمع سابعه ويف كذلك، وتحالفوا كتخدا، بحسني
أن برشط واملحبة، املصافاة من عليه كانوا كما يكونوا أن عىل وتصالحوا الدفرتدار،
ذلك يستمر فلم منه. يشء يف يتعرضوا وال به، ونودي القايمة، يف ُكتب ما جميع ينفذوا

الصلح.
النرشتي، الشيخ موت بعد فتنة األزهر الجامع يف وقع عرش، حادي السبت ليلة ويف

الشرباوي. هللا عبد الشيخ ترجمة يف ذكرها وسيأتي
لنا تكتبوا حتى الديوان إىل الرضب دار نقل يف نوافق ال قالوا: الينكجرية إن ثم
إعطا من أخصامهم فامتنع عليها. تخوف وال منا صدرت لخيانة يكن لم ذلك بأن ُحجة
الدولة، باب إىل ذلك شأن يف يعرضوا أن عىل الست البلكات أهل توقف ثم بذلك. حجة
األرشاف ونقيب هم فاجتمعوا نُقلت. بنقلها أمر وإن به، رضوا مكانها يف أقرها فإن
الينكجرية عدا ما ختومهم، عليه ووضعوا املذكور، العرض وكتبوا السجاجيد، ومشايخ
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من وأغا البلكات من أنفار مع وأرسلوه القايض من أمضوه ثم الختم. من امتنعوا فإنهم
وألف. ومائة وعرشين إحدى سنة املحرم عرشين سادس يف الباشا طرف

الحل أرباب إىل أنفسهم عند من عرًضا وكتبوا ببابهم، اجتمعوا فإنهم الينكجرية وأما
مستحفظان كاتب أفندي عيل للسفر وعينوا الرومية، بالديار وجاقهم أهل من والعقد

عرشينه. سابع االثنني يوم يف فسافروا للسفر وجهزوهم جربجي، وأحمد سابًقا،
صبيحة يف العادة عىل مقرًرا بك قيطاس الحاج إمارة تقلد األول ربيع عرش ثالث ويف
فلما الحاج، إمارة منصب عىل سعى األمرا بعض أن أُشيع وكان سنة، كل يف النبوي املولد
عىل الكبري الباب خارج وجلسوا سالحهم، البسني ببابهم اجتمعوا ذلك الينكجرية بلغ
من يمكنوه ال بك قيطاس خالف الحج إمارة شخص لبس إن أنه عىل بناء الديوان طريق
الخزينة، تحصيل أيام هذه وقالوا: خافوهم، منهم ذلك واألمرا الصناجق رأى فلما ذلك.
الصناجق رأي فاجتمع املال. تعطيل إىل يودي الجماعة هؤالء من أمر وقوع ونخىش
والعقد، الحل بيدهم الذين الينكجرية من أشخاص ستة نفي عىل الست الوجاقات وأهل

العرض. جواب يأتي حتى للفتنة تسكينًا التزامهم بالد إىل مرص من ويخرجونهم
إىل يلتفتوا فلم وُعَدِدهم، َعَدِدهم يف بابهم يف اجتمعوا دبروه، ما الينكجرية بلغ فلما
الينكجرية واستعد أبوابهم، يف كذلك واجتمعوا ومحاربتهم، نفيهم من البد وقالوا: فعلهم
وأغلقوا وانزعاج، خوف البلد ألهل فحصل واملدافع. والذخرية باألسلحة وشحنوه ببابهم
النوبة من القلعة من مطبخهم الجاويشية ونقل األول، ربيع عرش سابع وذلك الدكاكني
أبواب عىل محافظني طوايف منهم الينكجرية طايفة وأقام الجاويشية، كتخدا منزل إىل
أن من خوًفا القرافة؛ إىل املوصل باملطبخ الذي الصحرا وباب امليدان وباب القلعة،
الجاويشية، كتخدا له أرسلوا كانوا ألنهم امليدان؛ وينزلونه الباشا، يستميلون العسكر
فلم العسكر، قايض يد عىل الينكجرية مع ْ ِليتَداَعوا قراميدان إىل النزول منه وطلبوا
اليوم ذلك يف مشقة معه ومن الجاويشية لكتخدا وحصل ذلك، من الينكجرية تمكنهم

عظيم. جهد بعد إال خلصوا وما الباشا، عند من عودهم عند املذكورين من
محمد واختاروا والعسكر، الصناجق اجتمع األول ربيع عرشين الخميس يوم ويف
باملدافع الجيويش جبل عىل القرافة جهة من القلعة لحصار بالصعيد؛ كان الذي بك
أغا مصطفى فعينوا باملدينة، نهب وقوع العسكر وخافت به، أمروه ما ففعل والعسكر،
ويف الباشا، عزل زمن يف يفعل كان كما وشوارعها، البلد أسواق يف يطوف الجراكسة أغاة
بك أحمد وعينوا بالرميلة، واإلسباهية الصناجق األمرا اجتمع عرشينه ثاني السبت يوم
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املتوصل بابهم من الينكجرية طايفة ليحارصوا النفكجية؛ أغات أحمد بإفرنج املعروف
الذين الينكجرية وأما باإلمداد، إليهم يصل من ويمنعوا الوزير، وباب املحجر إىل منه
بالباب املحافظني العسكر يدهموا أن عىل واتفقوا الرشطة، بباب فاجتمعوا بالقاهرة كانوا

الينكجرية. باب إىل ويدخلوا ويكشفوهم،
أغات ومصطفى بالوايل الشهري إبراهيم عينوا والعسكر، ذلك الصناجق بلغ فلما
كانوا الذين الينكجرية خربهم بلغ وملا زويلة، باب إىل اإلسباهية من طايفة يف الجبجية
وإبراهيم األدباشه، جلوس محل أغا مصطفى فجلس تفرقوا، الرشطة، باب يف تجمعوا
واستمروا والخرق، ُزويلة باب نواحي يف طوايفهم وانترشت العسس، جلوس محل يف بك
العسكر وقايض والعلما األرشاف نقيب صبحها يف فطلع املنوال، هذا عىل األحد ليلة
لم إن الينكجرية بأن فتوى وكتبوا بالصليبة، بالشيخونتني واجتمعوا األشاير، وأرباب
طرف من جوخدار صحبة الفتوى وأرسلوا محاربتهم، جاز وإال املطلوبني نفي يف يسلموا
املحاربة، عن وفشلوا عزايمهم تراخت عليهم قريت فلما الينكجرية. باب إىل القايض
وكتبوا الصناجق، األمرا فضمنتهم القتل، من ضمانهم برشط املطلوبني نفي يف وسلموا
أيواز اللواء أمري إىل املطلوبني الثمانية األنفار أنزلوا الحجة وصلتهم فلما بذلك. حجة لهم

الريف. بالد إىل سافروا هناك ومن بوالق، إىل بهم فتوجها أغا، ورضوان بك
إىل وطلع الرومية، الديار من صغري أخور أمري ورد اآلخر ربيع عرش تاسع يوم ويف
املظالم بإبطال أحدهما: الجمع؛ بمحرض بمرص بالديوان ُقريا مرسومني وأبرز القلعة،
وأحمد ببوالق، املعروف هللا عطا ونفى العسكر، من املعروضة القايمة بموجب والحمايات
عرش اثني فرق العرشة مرابحة عىل القهوة تجار يحاسبوا وأن أغا، يوسف بن جلبي
الينكجرية قلعة من الرضب دار بنقل الثاني: واألمر واملصاريف، املال راس بعد فرًقا
مال من عليهما يرصف ما يحسب وأن بالفيوم، الالهون قنطرة وبنا الديوان، حوش إىل

العامرة. الخزينة
أحمد بإفرنج الشهري بك أحمد صنجقية برفع الباشا من أمر برز تاريخه يوم ويف

الجملية. بوجاق وإلحاقه بك،
أغالن، بشهر املعروف كتخدا أحمد بمنزل مستحفظان أعيان اجتمع السبت يوم ويف
وال يغدرهم ال وأن الصدق، عىل وتعاهدوا معه، وتصالحوا أحمد إفرنج خلف وأرسلوا
وطلع األحد، يوم يف الحمار وركب عرضه، وأخذوا الُجميل، الباب إىل معه ومضوا يغدروه
سابًقا، كان كما أدباشه باش وتقرر األدباشية، من غفري جمع يف مستحفظان باب إىل

منزله. إىل وعاد
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الينكجرية، وجاق من وأخرجوهم املنفيون، الثمانية األنفار رجع الشهر غاية ويف
واألغوات. الصناجق األمرا باطالع الوجاقات أهل عىل ووزعوهم

ورد أنه وعرفهم الحرف، مشايخ فأحرض القايض أرسل األوىل جمادى أوايل ويف
الوجاقات أحد يف نسبة وال عالقة والصنايع الحرف أرباب من ألحد يكون أال يتضمن أمر
بلغ ثم امتثال. غري عىل وقاموا عسكري، وابن عسكري غالبهم بأن فأجابوه السبع
يذكره ولم عنه وتغافل ذلك وترك فخافهم به، مكروه إيقاع عىل أجمعوا أنهم القايض

بعد.
وعمل باملقياس، االجتماع من يفعلونه كانوا ما الينكجرية أبطل السنة هذه ويف

تنظيفه. عند وغريها والجمعيات األسمطة
الديوان، بحوش أحدثوها التي الرضب دار بناء تم الثاني جمادى منتصف ويف
محل إىل البارود معمل ونقل البارود، معمل ذلك قبل محلها وكان السكة، بها وُرضب
بك، قيطاس عن عوًضا الحاج عىل أمريًا شنب أبو بك إبراهيم لبس وفيه بجوارها،
من بذلك ورد مرسوم بموجب بك إبراهيم عن عوًضا مرص دفرتدارية بك قيطاس وتوىل

األعتاب.
إبراهيم ووالية باشا، حسن بعزل الخرب ورد ١١٢١هـ رمضان عرش تاسع ويف
حضوره، حني إىل عنه نايبًا باشا حسن يكون بأن مكاتبة منه ووردت القبودان، باشا

املعتاد. هو كما مرص صناجق من أحد إىل النيابة أمر يفوض ولم
زاد حتى األودية وسالت األمطار، ترادفت القبطي لكيهك املوافق شوال شهر ويف
األودية، يف للماء الطْفل ممازجة لكثرة لونه وتغري أذرع، خمسة بمقدار النيل بحر

رمضان. غرة من ابتداوها وكان الشهر، غاية إىل وتنسكب تنزل األمطار واستمرت
الصناجق وأمامه عظيم بموكب القلعة من باشا حسني نزل القعدة ذي منتصف ويف
باشا إبراهيم ووصل عصفور، بسويقة السعادة أغادار يوسف األمري منزل إىل واألغوات

١١٢١هـ. سنة الحجة منتصف يف القلعة إىل وطلع القبودان،
السبعة البلكات أهل اجتمع وألف وماية وعرشين اثنني سنة محرم منتصف ويف
فنفوا بينهم، من أنفار ثالثة نفي عىل واتفقوا الشافعي، اإلمام بجوار باشا عيل بسبيل
ومن الحوالة، كاتب أفندي وعيل أغا، قاسم الجاويشية اختيارية من الخميس يوم يف
يف بالباشا يجتمعون بأنهم اتهموهم أنهم وسببه: املحاسبجي، أفندي عيل املتفرقة وجاق
وعيال أوالد بأسماء املكتتبة الجوامك بقطع أغروه وبأنهم باألحوال، ويُعرِّفونَه وقت، كل
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جوامكهم فضبط جماعة مات أنه واتفق األوقاف، عىل املرتبة والجوامك عنهم، املحلول
عىل يوافقهم فلم ذلك يف راجعوه العسكر وأن عنهم، املحلول وعيال أوالد عىل املرتبة
أحد إىل اسمه ينقل ملن إال أسلم ال فقال: املرة، بعد املرة االختيارية راجعه وأيًضا ذلك،
فرمانًا. منه وأخذوا بذلك فرضوا أعارضه. ال فإني اسمه نُقل فمن السبعة، الوجاقات

يف عاند من وأن املرتبات، بإبطال أوامر يده وعىل الوزير سلحدار ذلك بعد فورد
العزب، اختيارية من أنفار الثالثة نفي الباشا فأراد بالطاعة. فأذعنوا الحاكم، يؤدبه ذلك
وسافر ذلك، بإبقاء باالستعطاف عرض كتابة عىل العسكر اتفق ثم العسكر. توافق فلم

السبعة. األبواب من أنفار سبعة به
عن عوًضا الحج إمارة بك إيواز األمري تقلد األول، ربيع غاية الخميس يوم ويف

قوته. ووهن مزاجه، لضعف بك؛ إبراهيم
الرومية الديار من ورد وألف، ومائة وعرشين اثنتني سنة األول جمادى أوايل ويف
إسالمبول، وزن عن الوزن يف زايد املرصية الفضة وزن أن مضمونه بالديون قرئ مرسوم
وعرشين ثالثة عىل عياره ويحرر ظاهرة، الجنزريل سكة يرضب وأن الزايد، بقطع واألمر

قرياًطا.
املرتبات بإبقاء مرسوم ورد وفيه الثامنة، الساعة يف زلزلة حصلت رجب ثامن ويف
وال وعيال، أوالد التذاكر يف اليوم بعد يُكتب ال ولكن كانت، كما شأنها يف عرض التي

وقف. جهة عىل ترتب
بك أيوب وإقامة باشا، خليل ووالية باشا إبراهيم عزل ورد عِرشه خامس ويف
مدته فكانت الفيل. بربكة أغا عباس منزل إىل القلعة من باشا إبراهيم ونزل قايممقام،
بالرب فقدم الشام، أعمال من بصيدا وكان الكوسج، باشا خليل ووصل أشهر، ثمانية

ألف. وماية وعرشين اثنتني سنة شعبان عارش الثالثاء يوم
وعليهم املرصي، العسكر من آالف ثالثة بطلب أمر ورد القعدة ذي عرش ثاني ويف
سفره فتعذر حاًال، جرجا حاكم بك محمد عىل النوبة وكانت املوسقو، لسفر صنجق
بأربعني بك محمد وأمره الصنجقية، فقلدوه بك، الفقار ذو تابع بك إسماعيل بدله فأقيم

الحجة. عرش ثاني القفطان ولبس عنه، بدًال وجعله مرصية، كيًسا
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الرومي، شباط وسابع القبطي، أمشري عرش لرابع املوافق الخميس بيوم املحرم واستهل
يف وشق بموكب، بك إسماعيل نزل وفيه الحوت، لربج الشمس انتقلت اليوم ذلك ويف

املحرم. منتصف يف بالعسكر وسافر بوالق، إىل القاهرة وسط
ومعه القازدغيل، كتخدا مصطفى طايفة اجتمع عرشه، سادس الجمعة يوم ويف
أوده باش أحمد إفرنج يرضون ال أنهم واتفقوا نفًرا، عرش خمسة االنكشارية أعيان من
األمرين بأحد يرَض لم وإن الوجاق، يف جربجيٍّا يكون أو الضلمة، يلبس فإما باشه،
العزب، بباب االجتماع وكان شاوا، وجاق أي إىل ويذهبوا الوجاق من املذكورون يخرج
أنفار الثمانية رجوع عىل أيًضا وصمموا الستة، البلكات أرباب ذلك عىل وساعدهم
وصاروا واالختيارية، بينهم الصناجق ومشت الينكجرية، باب من أخرجوهم كانوا الذين
سابًقا. الحاج أمري بك إبراهيم بمنزل وتارة الدفرتدار، بك قيطاس بمنزل تارة يجتمعون
الوجاقات من إليهم انضم ومن املذكورين، أنفار الثمانية نقل عىل الجميع رأي أجمع ثم
الكتخداية من ثالثة منهم منفيني، مرص من كثرية أنفاًرا يخرجوا وأن العزب، باب إىل

للباشا. ذلك شأن يف وعرضوا الينكجرية، ممن والباقي الجربجية من وعرشة
املسافرين، مع فليذهب املوسقو لسفر مكتوبًا منهم كان من أن عىل األمر فاتفق
العزب كاتب وحرض العزب، باب إىل ويذهب عرضه، فيعطي مكتوبًا يكن لم ومن
عرضهم، أعطوهم عداهم وما السفر، يف اسمه كان من وأخرجوا املقابلة، يف والينكجرية
إقامتهم وعدم املسافرين، يف اسمه خرج من سفر عىل الحث ووقع ذلك، عن وتفرقوا

اإلسكندرية. بثغر باملسافرين يلحقوا وأن بمرص،
اجتمع وفيه بك، إيواز الحاج أمري صحبة الحاج ركب قدم صفر. عرش ثالث ويف
تابع جربجي سليمان واألمري القطار، رسدار كان الذي القازدغيل جاويش حسن
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باب من عرضهم وطلبوا جداوي، رسدار جربجي وإبراهيم الرصة، رسدار القازدغيل
موىس طلب ثم يوافقوهم، فلم واستعطفوهم، بابهم اختيارية إليهم فذهب مستحفظان،
الجملية، من اسمه وينقلوا الوجاق، من أيًضا يخرج أن إيواز األمري ابن تابع جوربجي
بك، وقيطاس بك، وإيواز بك، إبراهيم إىل جربجي موىس فذهب أغا. رضوان يوافقه فلم

أغا. رضوان يوافق فلم ذلك، يف له يتشفعوا أن وسألهم
أغاة عيل ويتوىل املذكور، أغا رضوان يعزل بأن للباشا يعرضوا أن رأيهم فاتفق
تابع أغا إسماعيل عوضه ويويل الجاويشية كتخدا سليمان يعزل وأن سابًقا، الينكجرية
الصناجق األمرا مع توافقوا الجملية اختيارية وكانت ذلك، من الباشا فامتنع بك، إبراهيم
أغا، رضوان منزل من الصندوق أخذوا الباشا، امتناع رأوا فلما أغا، رضوان عزل عىل
وأما أياًما، ذلك عىل واستمروا ببابهم، وجاق كل أهل واجتمع جاويش، بمنزل واجتمعوا
املوصلة الطريق وقطعوا العزب، بباب اجتمعوا فإنهم العزب إىل انتقلوا الذين الينكجرية
يبَق ولم واألتباع، العسكر من الينكجرية باب إىل الطلوع يريد من ومنعوا القلعة، إىل
عن املاء منع ألجل للسواقي توجهوا ثم املطبخ. باب إال القلعة إىل املوصلة الطريق يف
اليسار، بعرب التي السواقي خشب فكرسوا إليها، الوصول من العسكر فمنعهم القلعة.
طريق من الطلوع أراد الينكجرية أنفار من نفًرا إن ثم والقواديس، األحبال وقطعوا
املطبخ باب يف ودخل الجبل، طريق من فمىض ومنعوه، رأسه وشجوا فرضبوه املحجر
وعرضوا منهم، جماعة فأخذه حاله، وعرفهم الينكجرية وبقية أحمد، بإفرنج واجتمع
الطاعة عن خارجني بغاة صاروا هؤالء فقالوا: العسكر، وقايض باشا خليل عىل أمره
قتالهم لنا جاز فقد وسلبوهم، الناس وأخافوا والزاد، املاء ومنعونا ذلك، فعلوا حيث
محاربة يف الباشا استأذن باشه أوده أحمد إن ثم صفر. عرش سابع وذلك ومحاربتهم،
القايض تعوق الوقت ذلك ومن ذلك، يف له فأذن واملكاحل، باملدافع ورضبهم العزب باب
يوًما. سبعني مدة الفتنة انقضاء إىل الباشا مع واستمر وأخافوه، امليدان من النزول عن
من وذلك باملدافع، العزب باب عىل ورضب املحاربة، يف ورشع أحمد، إفرنج ورجع

باملحجر. أنفار أربعة العزب طائفة من وقتل العشا، بعد إىل الزوال بعد
الحاج، أمري بك إيواز األمري الصناجق األمرا من اجتمع اليوم ذلك صبيحة يف ثم
بك قيطاس تابع بك ومحمد بك، ومحمود بك، وقانصوه شنب، أبو إبراهيم واألمري
عىل للعزب معونة الرميلة إىل ويذهبوا الحرب، آلة يلبسوا أن عىل واتفقوا الدفرتدار،
قلعة وعىل منزله، عىل املارين طريق عىل مدافع ركَّب بك أيوب أن فأخربوا الينكجرية،
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من فامتنعوا منازلهم، وينهب بك أيوب يذهب الرميلة إىل طلعوا إذا وربما الكبش،
طارق. من خوًفا بسالحهم منازلهم يف وجلسوا الركوب،

طايفة مع أغا رضوان عىل واجتمع بلياليها، أيام ثالثة يحارب أحمد إفرنج واستمر
أفندي ومحمد جربجي، سليم فقالوا: الفتنة، إلثارة سببًا كان من عىل وتذاكروا نفره، من
بعد األربعة هؤالء نرىض ال فقالوا: تواىل. جوربجي وأحمد أفندي، ويوسف طلق، بن

علينا. اختيارية يكونوا أن اليوم
االختيارية من اثنني بلك كل من وأرسلوا بك، قيطاس منزل إىل وتوجهوا ركبوا ثم
لألربعة تذاكر وكتبوا عظيم، موكب يف فأركبوه أغا. رضوان يطلبون بك أيوب منزل إىل
ثم أحد. بهم يجتمع وال ألحد، يركبون وال بيوتهم، يلزمون بأن املذكورين االختيارية
باشه أوده ألحمد تذكرة وكتبوا الصلح، يف وتذاكروا بك، أيوب منزل إىل أغا رضوان ركب
وأغوات الصناجق لسان عن الباشا إىل عرًضا فكتبوا الصلح. من فأبى الحرب بإبطال
وأبطلوا أمره، فامتثلوا الينكجرية إىل الباشا فأرسل املحاربة. برفع الخمس الوجاقات

املدافع. ورضب الحرب
ليتكلموا الينكجرية؛ اختيارية من جماعة يطلبون أرسلوا واألغوات الصناجق إن ثم
العسكر من الطريق بانقطاع تعللوا أنهم غري الحضور، إىل فأجابوا الصلح، يف معهم
وخلت أحرضهم من إليهم فأرسل العزب، كتخدا حسن إىل فأرسلوا باملحجر، املقيمني
كتخدا مقز بن وأحمد سابًقا، كتخدا حسن إرسال عىل الينكجرية رأي فاجتمع الطريق.
جميع معهم وحرض بك، إسماعيل بمنزل والصناجق بالعسكر فاجتمعوا أيًضا. سابًقا
فقالوا: الينكجرية. باب إىل وأرسلوا الفتنة، هذه إخماد يف وتشاوروا والعقد، الحل أهل
ال الفتنة هذه إلثارة سببًا كانوا الذين الثمانية هؤالء أن برشط الصلح نأبى ال نحن
يسلموا وأن فيه، يقيمون وال األصلية، وجاقاتهم إىل يذهبون بل العزب؛ باب يف يكونون
يرضوه. ولم ذلك العزب باب أهل فأبى رأيه. فيه يفعل للباشا اإلخميمي حسن األمري
الخمسة الوجاقات اختيارية ومعهم أحمد، إفرنج إىل كتخداتهم الصناجق األمرا فأرسل
ويُعفون وجاقاتهم، إىل — ذكرتم كما — يرجعون الثمانية األنفار بأن عنده يشفعون
يرضوا لم إن وقال: ذلك، َعَىل أحمد إفرنج يوافق فلم حسن. األمري طلب ومن النفي من
صلح. غري عىل فتفرقوا العزب. ديار آثار أخفي أن إىل ونهاًرا ليًال حاربتهم وإال برشطي
بقناطر بك إبراهيم بمنزل ربيع شهر رابع يف واألغوات الصناجق األمرا اجتمع ثم
بعد منه صدر من أن عىل حجة وكتبوا حال، كل عىل الصلح إجراء يف وتذاكروا السباع،
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بك أيوب وكلموا جميًعا، املذكورين الجماعة خصم يكون الجماعة رضا يخالف ما اليوم
املرشوع. األمر تمام إىل املحاربة يمنع وأن الحال، بصورة أحمد إفرنج إىل يرسل أن

يوًما. عرش خمسة نحو الحرب فبطل
ونصب متاريس، وعمل القلعة، جوانب تحصني يف األيام هذه مدة أحمد إفرنج وأخذ
حاكم بك محمد ذلك أثناء يف وحرض الصهاريج، مالوا وجبخانة، ذخرية وتعبية مدافع،
األعظم السواد ومعه الرابع اليوم يف ودخل أيام، ثالثة وأقام بالبساتني، ونزل الصعيد
السلطان جامع من وحارب بالرميلة، بردي آق ببيت ونزل والهوَّارة، واملغاربة العرب من
ثالثني نحو جماعته من وقتل يظفر، فلم سابًقا، الجراكسة أغات يوسف منزل من حسن
من إليه انضم من مع بك قيطاس تابع بالصغري املعروف بك محمد عليه وظهر نفًرا،
ووضعوا السالح، سوق ناحية يف ترتسوا وكانوا ومماليكه، بك وإيواز بك إبراهيم أتباع
وهجم هناك، وترتس طولون، إىل وذهب محله من وانتقل الجامع، شبابيك يف املتاريس
تابع الفقار ذو وصحبته غفَلة، حني عىل املؤمنني بسبيل كانوا الذين العزب طايفة عىل
فرتكوا املقاومة، العزب يطق فلم الفريقني، من عظيمة مقتلة بينهم فوقع بك، أيوب
إن ثم مكانهم. يف عسكره من جماعة بك محمد وربط العزب، باب إىل وذهبوا السبيل
أمر يف واالختيارية باشه أوده أحمد مع وتكلم الينكجرية، باب إىل طلع الخليفي الشيخ
برضب وأمرهم الطبجية، إىل وأرسل يليق، ال ما وأسمعه أحمد إفرنج عليه فقام الصلح،
سكان وأما ومىض. الخليفى الشيخ وقام وقاموا الناس فانزعج غفلة، حني عىل املدافع
وتفرقوا املدينة، ونزلوا منازلهم وتركوا أمتعتهم، من أمكنهم ما أخذوا فإنهم العزب باب
واألسواق، والخانات الوكايل وأغلقوا شديد، خوف الناس عند وحصل القاهرة، حارات يف
من خوًفا واملحجر والحطابة الرميلة، جهة مثل القلعة، من القريبني السكان غالب ورحل
والذي واحرتق، املدافع من ُهدم غالبها فإن ظنوه، كما األمر وكان عليهم، املنازل هدم
ذلك من يشء العزب باب يُِصب ولم بالنار، الينكجرية طوايف عسكر حرقه منها سلم

غري. ال األغا موضع وكذلك جانبًا، منه انهدم فإنه الكتخدا، مجلس عدا ما
أغا وأحمد جراكسة، أغات عمر وعينوا بك، أيوب مع توافق أحمد إفرنج إن ثم
وجامع بقوصون، باملدرسة إليهم انضم بمن فقعدوا جمليان، أغا ورضوان تفكجيان،
العزب، عىل الطريق ليقطعوا األحمر؛ بالدرب قجماس وجامع العزى، بسويقة ِمْرذادة
طريل، ديناًرا شخص كل وأعطى الينكجرية، من نفًرا تسعني نحو أحمد إفرنج واختار

املذكورة. األماكن إىل الغروب بعد وأرسلهم
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املحل إىل توجه فإنه أغا أحمد وأما الركوب، عن واعتذر تعلَّل فإنه أغا رضوان فأما
ربطوا الذين وأما الجنابكية، يف والعزب الصناجق من طايفة مع فتحارب له، ُعني الذي
باب إىل به الذاهبني من الفطور فأخذوا الصباح، إىل أحد يأتهم فلم مرذادة بجامع
يريد حسن السلطان جامع من العزب من باشه أوده رجل نزل ذلك أثناء ويف العزب،
إىل وأرسلوه بالقميص، وتركوه ثيابه وسلبوه األخصام من طايفة عليه َفَقبَض منزله،
فدخلوا مرذادة، بجامع املقيمني إىل منهم طايفة أرسلوا ذلك العزب بلغ فلما أحمد. إفرنج
وما ذاك، إذ مستحفظان، كتخدا عمر منزل ونقبوا بركات، بن يحيي الرشيف بيت من
الذين العسكر رآهم ما فبمجرد كتخدا، مراد منزل وصلوا أن إىل املنازل، من بجواره
أتباعه وزع فإنه قجماس، بجامع املقيم جراكسة أغا عمر وأما فروا، مرذادة بجامع
من خصوًصا شديد، خوف الخطة تلك ألهل فحصل التبانة، وجهة زويلة باب جهة
ومن العزب عسكر من بجملة الرزاز جربجي صالح العزب فأرسلت بالشارع، بيته كان
جاويش باش حسن األمري كأتباع العزب، إىل انقلبوا الذين الينكجرية من إليهم انضم
محمد وجماعة كتخدا، جلب حسن واألمري القازدغيل، تابع جاويش حسن واألمري سابًقا،
وعىل عليه جربجي صالح واستوىل قجماس، بجامع كان من مع فحاربوا كدك، جاويش
املرداني، جامع القازدغيل تابع جاويش حسن األمري وملك بشبابيكه، التي املتاريس
األخطاط بتلك طوايفهم وانترشت أَْصَلم، بجامع أقام جلب جاويش وحسن به، وأقام

بها. الساكنون فاطمأن واألماكن،
املؤيد جامع إىل ذهب قجماس جامع من فّر ملا فإنه الجراكسة أغاة عمر وأما
التفكجية، أغا عىل أحمد ومر فركب يطلبه أرسل بك محمد إن ثم زويلة، باب داخل
خوف قوصون ُخط ألهل وحصل بالصليبة، الصعيدي بك محمد إىل وذهبا معه، فأركبه
عنهم رحل فلما املنازل. من غالبهم ورحل بالسليمانية، أغا أحمد إقامة بسبب عظيم
وعملوا التفكجية، أغا أحمد محل إىل املتفرقة من طايفة وحرضت وتراجعوا، اطمأنوا
عيل فأتى عنها، رحلوا ثم قاليل، أياًما هناك ومكثوا الحطب، عطفة راس عىل متاريس
إن ثم به. وجلسوا املوضع، ذلك فتملكوا العزب؛ من بطايفة بالداودية الساكن الكتخدا
وصل فلما كتخدا، إسماعيل قرا األمري منزل عىل هجموا واإلسباهية املتفرقة من طايفة
ظالم تابع جربجي أحمد وريسهم العزب، عسكر من بريًقا له عينوا العزب إىل الخرب
إىل منه وتوصل دكان، صدر فخرق الباب، جهة من الدخول يمكنه فلم كتخدا، عيل
املنزل أثاث نهب يف مشغولني فوجدوهم البغاة طايفة عىل ودخلوا كتخدا، إسماعيل منزل
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القهقرى ورجعوا السلب من بأيديهم ما فألقوا واحدة، هجمة عليهم فهجموا املذكور،
كانت أن إىل الفريقان وتقاتل فتبعوهم بك، مصطفى بيت من منه دخلوا الذي املحل إىل
من البغاة مّكن لكونه بك؛ مصطفى منزل العزب ونهب واإلسباهية، املتفرقة عىل الدائرة

بك. أليوب مصادًقا كان ولكونه منزله، إىل الدخول
جامع ودخل قوصون، إىل العسكر من معه بمن انتقل املذكور جربجي أحمد إن ثم
الصليبة، إىل ويميض هناك من يمر جرجا حاكم بك محمد وكان به، وتحصن املاس
فدخل خاليًا، الجزايريل كتخدا حسني منزل وجد أنه وهو فرصة جربجي أحمد فانتهز
يعلو بالبريقدار، املعروف عزبان، كتخدا محمد بمنزل متصًال قًرصا داخله فرأى فيه
ليغتال معه؛ ممن وطايفة هو فيه فمكث الشارع، عىل ترشف وطبقاته منزله، دهليز
الصليبة، جهة إىل مارٍّا الحطب عطفة من خرج قد بك بمحمد وإذا به، مّر إذا بك محمد
منزل من أتاه الرصاص أن فظن فُقتلوا، طايفته من أربعة فأصيب بالبندق، فرضبوه
ونهبوا املنزل، أكثر فاحرتق فيه النار وأرضم بابه عىل فوقف البريقدار، كتخدا محمد
فاحرتقت واملواجهة له املجاورة باألماكن اتصلت النار إن ثم ومتاع، أثاث من فيه ما
يمينًا املظفر تربة إىل املاس جامع من الجهتني من هناك التي والدكاكني والرباع البيوت
النسا وخرجت البغاة، نهبته يحرتق لم والذي األمتعة، من بها ما وأُفسدت وشماًال،
الساكن كتخدا وعيل املاس، جامع عىل جربجي أحمد فاستوىل الوجوه، مكشفات حوارس

السليمانية. باملدرسة أقام بالداودية
طريق الخصوص وعىل املارة، من تعطلت فإنها وطرقها القاهرة أطراف وأما
به، يستعني الدجوى حبيب إىل أرسل بك أيوب لكون والقرافة؛ العتيقة ومرص بوالق
محمد صحبة الصعيد من حرضوا الذين الهوارة أخالط وكذلك طايفة، منهم فحرض
مرص أهل كاد حتى السقايني ِجمال واستاقوا الخلق، يسلبون باألطراف فاختلطوا بك
بك وإبراهيم الدفرتدار، بك وقيطاس بك، إيواز فرقتني: العسكر وصار عطًشا، يموتون
ومحمود بك، سليمان ابن بك وعثمان بك، وقانصوه بك، ومحمد سابًقا، الحاج أمري
بك ومحمد بك وأيوب واحدة، عصبة والعزب والجاويشية الثالثة اإلسباهية وبلكات بك،
وسليمان بلكِّه، وأهل باشه متفرقة أغا ومحمد األنفار، غري من اإلسباهية وأغوات الكبري
والباشا، أحمد، إفرنج صحبة بالقلعة املقيمني الينكجرية وبلك الجاويشية، كتخدا أغا
واحتبسوه بحيلة األرشاف نقيب عندهم وأخذوا واحدة، عصبة الجميع العسكر، وقايض

الجبل. باب عدا ما القلعة أبواب جميع وأغلقوا عندهم،
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واستمر املذكور، الباب من إال إليها والطلوع القلعة من النزول من الناس وامتنع
خلق العزب وبباب ونهاًرا، ليًال العزب باب عىل املدافع يرضبون معه ومن أحمد إفرنج
كل عليهم تُرصف جوامك لهم ورتبوا الحارات من قاربه وما حوله، منترشون كثريون
واتفقوا الجماميز، بدرب بشتك بجامع الصناجق األمراء اجتمع األمر طال فلما يوم،
وولوا نايبًا، قايممقام بك قانصوه فأقاموا األمرا، من قايممقام وإقامة الباشا عزل عىل
الجراكسة وَعىل أغا، صالح الُجملية عىل فولوا الثالثة، اإلسباهية وهم البلكات أغوات
كتخدا جعلوه أغا وإسماعيل بك، الفقار ذي بن أغا محمد التفكجية وَعىل أغا، مصطفى
كان الذي حسن، لألمري الزعامة وقلدوا باشه، متفرقة أغا الرحمن وعبد الجاويشية،

أغا. هللا بعبد الباشا وعزله زعيًما،
خليل إىل توجهوا بالقلعة الذين الينكجرية طايفة الخرب وبلغ ذلك أحكموا فلما
بمحاربة يأمرهم باشه ومتفرقة الثالث البلكات ألغوات فكتب بالصورة، وأخربوه باشا
إفرنج مع اتفق ثم السلطان. نايب عىل خارجني بغاة لكونهم معهم؛ ومن الصناجق،
اسمه كتب من لكل ويعطي كجدي» «رسدن لهم: يقال جديد عسكر اتخاذ عىل أحمد
وريس بريقدار، ماية كل وعىل شخص، ثمانماية فكتبوا عتامنة، وخمسة دنانري خمسة

كجدي. الرسدن أغات له: يقال
من العزب طايفة عىل يهجم بأن أحمد إفرنج مع اتفق الصعيدي بك محمد إن ثم
فلما املذكور، الباب من قريبًا وكمنوا له، فاستعدوا العزب باب ويكرس قراميدان، طريق
من كثريًا شيئًا أحرضوا العزب وكان املذكور، الباب عىل هجموا األخرية العشا بعد كان
النار أوقدوا بك محمد عسكر تكامل فلما والكربيت، والقار بالزيت وطلوه القرطم حطب
فصار ففروا، بالبندق رضبوهم ثم كالنهار، وصار قراميدان لهم فأضاء الحطب ذلك يف

منهزمني. وولوا كثرية طايفة منهم فقتلوا رضبوه، لهم ظهر من كل
الصعيدي بك محمد إىل يرسلها وأوامر بيورلدات يكتب صار بك قانصوه إن ثم
فأرعد السلطانية، األموال من عليه ما وليُحصل نفسه عىل آمنًا واليته إىل بالتوجه يأمره

وأبرق.
وذهبوا مرص، قايممقام طرف من امُلوىلَّ الوايل حسن أخذوا العزب من جماعة إن ثم
عبد الخرب بلغ فلما ليملكوه، الوايل باب إىل الصناجق األمرا أتباع من جماعة وصحبتهم
تجد لم فلما أيًضا، باشه األوده وفر بك، أيوب بيت إىل وفّر فرشه، أخذ الوايل أغا هللا
من جماعة عليهم فقام لينهبوه، الوايل هللا عبد ملنزل توجهوا الوايل بيت يف أحًدا العزب
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منهم وقتلوا العزب، فهزموا الجند من بجوارهم ومن الجاويشية كتخدا سليمان أتباع
الدفرتدار. بك قيطاس بباب الوايل حسن فأقام رجًال،

يطلبهم بك وقيطاس بك وإيواز بك إبراهيم إىل الباشا أرسل الخرق اتسع فلما
أجابوا الفرمان عليهم وقرأ الباشا تابع حرض فلما الينكجرية، مع ليتداعوا الديوان؛ إىل
املدافع، وترتيب الينكجرية من الطرق بانقطاع الطلوع عن واعتذروا والطاعة، بالسمع
من إليه انضم ومن بك أيوب مع اتفق منهم الباشا يئس فلما إليه. لتوجهنا ذلك ولوال

محاربتهم. عىل العسكر
أيوب أرسلوا األول ربيع ثالث األحد يوم كان فلما البلد. خارج إىل الجميع وبرز
البلد، عن املاء وُمنع وحمريهم، السّقايني ِجماَل ليأخذوا العربان؛ إىل بك ومحمد بك
األمراء فأمر فضة، أنصاف خمسة القربة ثمن ووصل املاء، فعّز وجدوه ما جميع فأخذوا
ممن الجمال ويستخلصوا العيني، قرص جهة إىل يركبوا أن العسكر من طايفة اآلخرون
بك محمد بلغ فلما بالجمال. عليهم يمر من ينتظرون باملساطب وجلسوا فتوجهوا نهبهم.
فاندهشوا مستعدين. غري وهم عليهم وهجموا الهوارة من طايفة جمع هناك حضورهم
ُسّواسهم لكون خيلهم يجدوا لم جماعة عنهم وتأخر فروا، ثم ساعة أنفسهم عن ودافعوا
وأعطى عظيًما، رسوًرا فانرسَّ للباشا روسهم وأرسل بك محمد فقتلهم وفروا، أخذوها

كثريًا. ذهبًا
واتفقوا ذلك، عليهم يسهل لم بك، وإيواظ بك قانصوه منزل إىل املنهزمون رجع فلما
جهة إىل الفريقان وخرج الثاني، ربيع عرش رابع االثنني يوم يف فركبوا إليهم، الربوز عىل
وُقتل األبطال، فيه تجندلت شديًدا قتاًال وتقاتال وتحاربا، فتالقيا والروضة العيني قرص
وغريهم، والهوارة العربان خال الفريقني من نفر األربعماية عن زيادة خاصة الجند من

خلفه. فساق املجراة جهة إىل فانهزم الصعيدي، بك محمد بك إيواظ وقصد
إيواظ عىل فرضبوا وحذًرا، مكيدة املجراة فوق أنفاًرا أجلس قد الصعيدي وكان
جموعه، وتفرقت جواده، عن فسقط صدره يف برصاصة فأصيب لريدوه. بالرصاص بك
بك إيواظ بموت الخرب عليهم ورد إذْ املعركة يف القوم وبينما رأسه، األخصام وأخذ
ورجع أتباعه فحمله الرأس، مقطوع مقتوًال فوجدوه طلبه يف وذهبوا نفوسهم، فانكرست
رأس هذه قال: بك، محمد إىل بها وذهبوا بك إيواظ رأس قطعوا وملا منازلهم، إىل القوم
فقال ورضوان. بك أيوب عند بها وذهب فأخذها بك. إيواظ قليدهم رأس قالوا: من؟
عيش علينا حرم وقال: بك أيوب فبكى قليدهم. رأس قال: من؟ رأس هذه بك: أيوب
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يف ربيت أنت بك: أيوب له قال عليهم. وراحت قليدهم رأس هذا بك: محمد قال مرص.
فيها للقاسمية ليس الدعوة وهذه ومال، وأوالد رجال وراه بك إيواظ أن تعلم أما أين؟

هللا. يريده ما إال يكون وال ماًال ويرصفون تارهم فيطلبون الدم جرى واآلن جناية،
معه، وملن له األمر تمام وظن شديًدا، فرًحا فرح الباشا إىل بالرأس ذهبوا وملا
لهم فأرسلها الراس، بك أيوب من وطلبوا بك، إيواظ ودفنوا وبقاشيش، ذهبًا وأعطى
أبو إبراهيم إىل وأرسلها تذِْكرة، كتب بك أيوب إن ثم جثته، مع فدفنوها سلخها، ما بعد
الباشا خاطر نأخذ أيام ثالثة بعد تعاىل هللا شاء إن له: ويقول بك، إيواظ يف يعزيه شنب
ويرتبوا يرصفونها دراهم الباشا من يأخذوا حتى التثبيط بذلك وأرادوا الصلح، ويقع

أمرهم.
إسماعيل معه وأخذ الجزار، يوسف فركب بك، إيواظ أتباع أمر من كان ما وأما
بك إبراهيم عنده فوجدوا بك، قانصوه عند وذهبوا كاشف، وأحمد املتوىف بك إيواظ بن
املعروف الصغري بك ومحمد ديله، بارم بك وعثمان بك وقيطاس مملوكه بك وأحمد
بك، قيطاس بكى الجلوس بهم استقر فلما والكآبة. الحزن وعليهم جالسني بقطامش
قال العمل؟ كيف قالوا: أمركم. دبروا البكاء؟ فايدة وإيش الجزار: يوسف له فقال
اآلن وإننا بعضكم، يف فقارية أنتم عالقة، فيها لنا ليس الواقعة هذه الجزار: يوسف
عسكر، ورس حاج وأمري صنجًقا اعملوا ماًال، وخّلف ألًفا، خّلف واحد ومات انجرحنا،
ِمَن فرمانًا وأعطوني الربكة، وفيه أبيه بيت يفتح صنجًقا إسماعيل سيدي ابن واعملوا
الذي أن عىل أيًضا، أقمتموه الذي الرشع نايب من وحجة قايممقام، جعلتموه الذي
يعطي وهللا العسكر، عىل الحلوان نرصف ونحن البالد، حلوان عنه يسقط عدالته سقطت

عباده. من يشاء ملن النرص
يوم وخرجوا للمبارزة، الفريقان وتهيأ أيام، الثالثة يف أمورهم وراضوا ذلك ففعلوا
محاربة عىل رأيهم فاتفق منزله. حّصن بك أيوب وكان الثاني، ربيع عرش تاسع السبت
طولون، جامع محارصة عىل بك أيوب فخرج املنزل، محارصة ثم أوًال، املجتمعة العسكر
وعدم األمر تطاول العزب طايفة رأى فلما منازلهم، إىل رجعوا ثم وأمور، حروب ووقعت
عىل رأيهم اجتمع ونهاًرا ليًال عليهم املدافع ورضب فيها من وامتناع القلعة، إىل التوصل
يف وينادوا العسكر، من بطايفة الوايل بباب ويجلسوه الينكجرية، عىل كتخدا يولوا أن
بالبوابة، البريق تحت يأتي مستحفظان وجاقات يف علوفة له كانت من كل بأن الشوارع
املرحوم قريب جاويش حسن وعملوا ذلك ففعلوا بيته. ينهب أيام ثالثة بعد يأِت لم ومن
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وأمامه وركب قفطانًا، قايممقام بك قانصوه وألبسه نوبته، لكونها كتخدا خليل جلب
وأحرضوا الوايل، بيت نزل أن إىل ذكر، بما ينادي أمامه واملنادي والعسكر، والبريق الوايل

العسكر. وكذلك بطايفته، البلد وطاف محله، وأجلسوه ذاك، إذ املتويل األدباشه
محمد ومعهم العزب، باب عىل البُذْروم من الينكجرية هجمت الخميس يوم ويف
العزب وكان البدروم، من أولهم نزل فعندما أحمد، وإفرنج الباشا وكتخدا الكبري بك
الجدد والفلوس بالرش مآلنني مدفعني يوسف قرص تحت التي الزاوية يف أعدوا قد
يطأ منهزمني فولوا منهم، وأنفار والبريقدار رسكدك أغا محمد فوقع عليهم، فرضبوا
قايممقام إن ثم بك، قانصوه إىل فأرسلوها املقتولني، روس العزب فأخذت بعًضا. بعضهم
أبى له أرسلوا فلما واهتمامه، لضبطه مستحفظان أغا عيل تولية عىل اتفقوا والصناجق
وعثمان الصغري بك ومحمد الجزار بك يوسف فركب منزله، من فتغيب ذلك، يفعل أن
فيه، هو الذي باملكان وأُخربوا يجدوه، فلم أغا عيل منزل عىل ودخلوا كبرية، عدةَّ يف بك،
األغاوية قفطان فألبسه قايممقام، إىل معهم وتوجه وتخوف امتناع بعد فأتى فطلبوه،
مشاة العساكر يتقدمه بالقفطان، منزله إىل وعاد الثاني، ربيع عرش رابع الخميس يوم

املواكب. يف عادتهم هي كما الجاللة، وبلفظ بالتكبري معلنني واملالزمون بالسالح
من طايفة مستحفظان كتخدا حسن بمعرفة قايممقام عني اليوم ذلك صبيحة ويف
وأغا بوالق، وايل وصحبته التكية يف ليجلسوه جربجي؛ أحمد صحبة بوالق إىل العسكر
منزله، يف فأجلسوه الباشا، جانب من بها ياتي الذي الرسالة أغات عن عوًضا املتفرقة من

ذلك. وغري … وخيل وأمتعة، فرش، من األوىل الرسالة ألغات وجدوه ما ونهبوا
باب من القاهرة خارج إىل الفريقان خرج عرشينه سادس السبت يوم صبيحة ويف
فتحارب الحرب، وآالت املدافع ومعهم العيني قرص من بالقرب واجتمعوا السباع، قناطر
بك وأيوب أجله، دنا من الفريقني من وُقتل العرص، إىل النهار ضحوة من الفريقان
من طايفة وتأخرت البالد، داخل إىل الفريقان تراجع ثم العيني، بالقرص بك ومحمد
قانصوه الخرب وبلغ وحارصهم، بهم واحتاط الصعيدي، بك محمد إليهم فأتى العزب
الصعيدي بك محمد مع فتقاتلوا بك، وعثمان بك ومحمد بك يوسف إليهم فأرسل بك،
العيني؛ لقرص املجاورة التكية داخل بك أيوب كان وقد السد، قنطرة إىل وتبعوه وهزموه،
فقصدوه بالتكية، أنه بك يوسف فبلغ بنفسه، ونجا جواده ركب الحرب رأى فلما
العيني القرص ونهبوا يصدقوهم، فلم بذهابه، الدراويش فأخربهم بالقرص. واحتاطوا
الجزار، بك يوسف ذهب األحد يوم صبيحة ويف منازلهم. إىل وعادوا وأحرقوه، وأخربوه
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ولم وتحاربوا، الحرب محل يف اجتمعوا ثم بوالق، بطريق الذي أحمد إفرنج غيط ونهب
كثري. ناس منهم يُقتل يوم كل ويف ذلك، عىل يزالوا

تطاول بسبب وتنازعوا قايممقام، بمنزل الصناجق األمرا اجتمع أول جماد ثاني ويف
من وجاق يف اسم له من بأن املدينة يف ينادوا أن عىل اتفقوا ثم األيام، وامتداد الحرب
ونودي أيام، ثالثة وأمهلوهم وُقتل، ماله نُهب أغاته بيت يحرضإىل ولم السبعة، الوجاقات
الينكجرية طايفة من القلعة يف من إىل بيورلدي قايممقام وكتب عرصيتها، يف بذلك
منكم ينزل لم فمن أيام، ثالثة أمهلناكم بأننا والنفر، واألدباشية والجربجية والكتخدائية
من اسمه رفعنا فر ومن به، ظفرنا من وقتلنا وهدمناها، داره، نهبنا يمتثل ولم بعدها

كلمتهم. واختفت أمرهم فتالىش الدفرت.
العسكر من كبرية طايفة وأرسلوا الحرب، محل إىل واألغوات األمرا خرج رابعة ويف
فإنهم الرجالة وأما النهار، آخر إىل الفرسان فتحارب بك، أيوب منزل ملحارصة املشاة؛
من مع فتحاربوا الجراكسة، أغاة عمر منزل إىل وتوصلوا بك، إبراهيم منزل من تسلقوا
أيوب منزل علوه عىل املبني الرَّبع نقب يف ليًال ورشعوا فيه، ودخلوا أخلوه، أن إىل فيه

فيه. وكمنوا فنقبوه بك،
بك، أيوب منزل عىل واحدة حملة حملوا عرشه، خامس األحد يوم صبيحة كان فلما
هاربًا وخرج بك أيوب وركب فيه، من كل فّر بل يمنعهم من يجدوا فلم البنادق ورضبوا
مستعًدا، كان كونه مع ونهبوه، منزله فملكوا يتوجه؟ أين يعلم فلم الجبل، باب من
فلم وعساكر بريًقا أحمد إفرنج له وأرسل الكبش، قلعة ويف املدافع منزله أعايل يف وَركَّب
مقام، قايم ببيت قتلوه ما بعد التفكجية أغا أحمد منزل أيًضا ونهبوا شيئًا، ذلك يفده
الصعيد جهة إىل بك محمد وفر الشام، جهة إىل الجميع وفّر بك، بأيوب لحق من ولحق
سابًقا، الكسوة ناظر أغا يوسف بيت ونهبوا حزبهم، يف كان من بيوت يف النهب ووقع
جربجي أحمد وبيت وأحرقوه، الكبري بك محمد وبيت باشه، متفرقة أغات محمد وبيت

والدكاكني. الربع من لحقه وما بك أيوب بيت وأحرقوا قونيل،
وذلك الحرب، وآالت باألسلحة قايمقام بمنزل العساكر واجتمع ذلك، حصل فلما
الباشا، محل عىل مدافع فرّكبوا الجيويش، جبل إىل طايفة وأرسلوا األوىل، جمادى سادس
عىل مدافع ستة ورضبوا أسفل، من بالقلعة وأحاطوا املستحفظان، قلعة عىل ومدافع
القلعة داخل كان من وفّر األمان، يطلب أبيض بريًقا الباشا فنصب بنادق ورموا الباشا،
فعند املطبخ، باب من خرج وبعضهم السور، من بالحبال نزل فبعضهم العسكر، من
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ونقيب القايض، الباشا فأرسل الديوان؛ ودخلوا الباب، عىل الخارجة العساكر هجمت ذلك
عن وسألوهما وأكرموهما، فتلقوهما، والعسكر، الصناجق من أمانًا له يأخذان األرشاف
الشياطني، بهؤالء اغرترنا كنا إنا لكم، ويقول السالم، يقرئكم الباشا لهم: فقاال قصدهما،
الصناجق أن أعلموه لهما: فقالوا نخالفكم. فال بمطلوبكم تُِعلُمونا أن واملراد فروا، وقد
الباشا وأما قايمقام، بك قانصوه وأن عزله، عىل اتفقوا قد والعسكر واألغوات واألمراء

جوابهم. ويأتينا الدولة عىل األمر نعرض أن إىل املدينة يف ويسكن ينزل فإنه
عىل واستأمنهم بالطاعة فأجابه ذلك، عن يعرفه الباشا إىل نايبه القايض فأرسل
مستحفظان وأغات قايمقام، ويَْقُدُمه خواصه يف ساعته من وركب وأتباعه، وماله نفسه
ونزل وأمامه، خلفه من الوجاقات واختيارية شماله، عن املتفرقة وأغات يمينه، عن
بالسب يشافهونه اصطفت قد والعامة الصليبة، عىل الرميلة من وشق امليدان، باب من
باب عىل العسكر وهجم املظفر، جامع بجوار الخازندار أغا عيل بيت دخل أن إىل واللعن

مستحفظان. أغا حسني أسباب بعض ونهبوا فملكوه، مستحفظان
فقطَّعوه، العسكر إىل أشار بك يوسف رآه فلما املطبخ، باب من أغا حسني وخرج
بن إسماعيل بحرضة الجراكسة أغات عمر وكذلك باملحجر، أفندي إسماعيل وقطعوا
كتخدا وحسن خازندار، عيل بَلِديِّه عْرض يف وقع الذي الفقار ذو وخازنداره إيواظ،
وصار إيواظ، ابن بك إسماعيل قتل الذي هو هذا الفقار وذو القتل، من َفحمياه الجلفي
أحمد وكجك إفرنج ونزل العزب، بباب فقتلوه موضعه، يف ذلك ذكر يأتي كما أمريًا
بهما وذهبوا عليهما، فقبضوا باملحجر الجالسون فعرفهما ُمتنكِّرين املحجر إىل أودباشه
محل إىل أغا عيل وطلع بك، إيواظ بيت إىل بهما وذهبوا رأسيهما، وقطعوا العزب باب إىل
مستحفظان باب إىل باألسلحة العساكر وأمامه الوايل، باب من كتخدا حسن وطلع حكمه،
كتخدا إسماعيل بيت يف فوجده َمْقس بربِّ كتخدا أحمد إىل جاويش ونزل أمامه، والبريق
أغا عيل وركب تابوت، يف منزله إىل وأخذوه فخنقوه الباب إىل به وطلع فأخذه عزبان،
وبناء املتاريس وأحجار األتربة بتنظيف وأمر البلد فطاف بالبريشان، املالزمني وأمامه
العزب بباب كانوا الذين وطلع قفاطني، السبع البلكات أغوات قايمقام وألبس النقوب،

إنسان. ستماية تُهم وِعدَّ بابهم، إىل الينكجرية من
بك ومحمود الحاج، إمارة عىل الجزار بك يوسف لبس األوىل جمادى عرش حادي ويف
الرشقية. عىل للتجريدة الجراكسة أغا مصطفى املذكور بك يوسف وَعنَي السويس، عىل
بموكب بيته من وخرج الصعيد، والية عىل الصغري بك محمد لبس عرشه رابع ويف
وبيارقهم، برسدارياتهم بلكات السبع من معه عينوا الذين الطوايف وصحبته األثر، إىل
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بلكات. الخمس من نفر وثلثماية والعزب، الينكجرية من مايتان نفر؛ خمسماية وِعدتهم
ألف الثلثماية: من شخص ولكل ترحيلة، فضة نصف ألف املايتني: من نفر كل أعطوا و
خرج الكبري بك محمد وكان اآلخرة، جمادى رابع وسافروا فضة، نصف وخمسماية
ومحمد ديله، بارم بك وعثمان الجزار، بك يوسف وراه فخرج الهوارة، وصحبته مقبًال
ناحية من مّر أنه فأخربهم الرتابني، شيخ فالقاهم الطني دير فوصلوا قطامش، بك
رضوان خازندار أن رجوعهم حال يف وبلغهم منازلهم، إىل فرجعوا الليل، نصف التبني
بك محمد يزل ولم دماغه، وقطعوا عليه فقبضوا بالتكية، الدراويش عند تخلف أغا
ونهب الُكشاف، من بها ما وقتل الهوارة، وصحبته إخميم، وصل حتى يسري الصعيدي
يف ليترصف جرجه؛ قايمقام إىل فأرسل أسيوط، إىل ذهب ثم قبيحة، أفعاًال وفعل البالد،
الليل، نصف إنبابة من ومرَّ بحري، إىل مختفيًا ونزل نقوًدا، إليه وأرسلها تعلقاته، جميع
إىل خربه ووصل حلب، إىل وطلع إفرنجي مركب يف ونزل دمياط، إىل سايًرا يزل ولم
حلب من ركب إنه ثم يدركونه، فلم الربج عىل ولحقوه والعسكر، الرسادرة فجمع الرسدار
الجاويشة وكتخدا متفرقة أغا ومحمد بك أيوب وكان الرب، من السلطنة دار إىل وذهب
عليه وعرضوا بقصتهم، وأعلموه الوزير، وقابلوا قبله، وصلوا الوايل وحسن أغا سليمان
أتاهم ثم تعيينًا، لهم ورتب مكان، يف وأنزلهم فأكرمهم والقايض الباشا وعرض الفتوى،
فإنه أغا رضوان وأما منصبًا، وواله عليه فخلع أيًضا، الوزير معهم وقابل بك، محمد

صحبته. الكور أغا ومحمد الشام، ببالد تخّلف
سابع ويف الرشقية، من أغا ومصطفى بك يوسف رجع األول ربيع عرش تاسع ويف

الصنجقية. بك إيواظ ابن بك إسماعيل ابن بك محمد تقلد اآلخرة جمادى
إرسال وطلبوا وقع، ما بصورة عرضحال وكتبوا قايمقام، بيت يف اجتمعوا إنهم ثم
وانقضت الدايل، بك محمد صحبة تصل الخزنة أن فيه: وذكروا مرص، عىل واليًا باشا
االختصار. سبيل عىل وذكرناه بعضها، لخصنا التي الوقايع من بها حصل وما الفتنة

عرش ثامن يف وسافر وحاسبوه، باشا وايل حرض حتى بمرص باشا خليل واستمر
قال كما ورشور، وحروب فتن أيام وكانت وألف، وماية وعرشين أربع سنة األوىل جمادى

تعايل: هللا رحمه الحجازي حسن الشيخ

ِم��الح ل��ي��س��ت أي��اُم��ه ب��اش��ة م��َص��ر ج��اء ق��د
وِص��َف��اح رم��اح ك��ذا ب��ه��ا م��داف��ًع��ا َض��َرَب
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ِك��الح ف��ي ب��اش��ا خ��ل��ي��ل ت��اري��خ��ه ف��ي ف��ق��ل��ت
ان��ش��راح وق��ت ب��ه ل��ي��س ك��ال��ح زم��ان ف��ي أي
ال��ِق��ب��اح َق��ْم��َع َربِّ��ه ِم��ن ح��س��ن ال��ب��دري وي��س��أل

أيًضا: وقال

ال��ع��ب��ي��ْد ع��ل��ى ن��ازل��ٌة ب��م��ص��رن��ا ن��زل��ت ق��د
م��زي��د م��ن ع��ل��ي��ه��ا ل��ي��س ش��ن��ي��ع��ٌة ف��ظ��ي��ع��ٌة
َه��ِم��ي��د ف��ي ب��اش��ا خ��ل��ي��ل ت��اري��خ��ه��ا ف��ي ف��ق��ل��ت
ال��ش��دي��د ال��م��ق��ت وغ��اي��ة وان��ِط��َف��ا خ��م��ود ف��ي أى
ال��م��ري��د ق��ه��ر رب��ه م��ن ح��س��ن ال��ب��دري وي��س��أل

بك إيواظ ترجمة يف بعضها أذكر منظومات الحادثة هذه خصوص يف ذلك غري وله
وغريه. اإلفرنج وأحمد

رجب أواخر يف القلعة إىل وطلع مرص، إىل فوصل الباشا وايل مرص عىل توىل ثم
١٧١١م. وألف. وماية وعرشين ثالث سنة

كشوفية وزادوه صنجقية، بك إبراهيم تابع األعرس بك أحمد قلدوا شوال ويف
إىل تجريدة بإخراج رسم قد الباشا وصول قبل قايمقام بك قانصوه وكان البحرية،
صحبته، ورجعوا الصعيدي بك محمد صحبة مرص إىل أتوا الذين املفسدين، هوارة
ألف وصحبته قطامش بك محمد التجريدة وأمري الكشاف، وقتلوا إخميم وأخربوا
وأن تاريخه، سنة البهار مال من فضة نصف آالف ثالثة عسكري كل وأعطوا عسكري،

وعرشين. وأربٍع وعرشين، ثالٍث سنة عن جرجا حاكم بك محمد يكون
أسيوط، إىل وصل أن إىل القبيل الوجه طلب ثم اآلثار، إىل خيامه وبرَّز وقىضأشغاله،
أدباشه حسني ومنهم: وقتله، الصعيدي بك محمد طرف من وجده من كل عىل فقبض
الغربي، الجبل إىل بأهلها الهوارة طوايف وهربت منفلوط، إىل انتقل ثم دقماق. ابن
صحبته وساروا لهم وقع بما فأخربوه حسن. األمري صحبة بحري هوارة إليه وأتت
قبيل، هوارة دم بإهراق الجمع بحرضة قري فرمانًا وأبرز بالصيوان، فنزل جرجا، إىل
وأغنامهم مواشيهم ونهبوا بحري، هوارة عليهم وتسلط إسنا، إىل عليهم بالركوب وأمر
سريه يف يزل ولم قتلوه، منهم وجدوه من وكل منهم، واشتفوا وطواحينهم، ومتاعهم

جرجا. إىل رجع ثم وقوص، قنا وصل حتى
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مكتوبًا لهم يأخذ أن منه والتمسوا شنب، أبو إبراهيم إىل التجوا قبيل هوارة إن ثم
بموجب الباشا من وفرمانا كذلك، الصعيد حاكم إىل ومكتوبًا باألمان، بك قيطاس من
إىل فأجاب عنده، يرتجى األعرس بك أحمد صحبة تَذِكرة بك قيطاس إىل فأرسل ذلك.
ورجع الهوارة، عن والعفو التجريدة وبرجوع كتخدا، كاشف محمد به وأرسلوا ذلك،
غالل مركب بك إبراهيم إىل وأرسلوا والهدايا، التقادم وصحبته والتجريدة كاشف محمد

وأغناًما. ُمثْمنَة وخيول
باشا، خليل محاسبة منها مرسومات يده عىل الدولة من أغا ورد شوال أواخر ويف

أمالكهم. وكذلك الفتنة أيام يف قتل من بالد وبيع الخزينة، واستعجال
املؤيد، بجامع الناس يعظ واعظ رومي رجل جلس ذلك قبل رمضان شهر ويف
يفعله ما وذكر الوعظ من انتقل ثم أتراك، وأكثرهم املسجد، وازدحم الجمع عليه فكثر
أعتابهم، وتقبيل األوليا، قبور عىل والقناديل الشموع وإيقاد األوليا، برضايح مرص أهل
وذكر ذلك، إبطال يف السعي األمور والة وعىل تركه، الناس عىل يجب ُكْفٌر ذلك وفعل
يجوز ال أنه املحفوظ، اللوح عىل اطلع األوليا بعض إن طبقاته: يف الشعراني قول أيًضا
القباب بناء يجوز ال وأنه املحفوظ، اللوح عىل األوليا عن فضًال األنبياء تطلع فال ذلك.
يف زويلة بباب الفقراء وقوف أيًضا وذكر ذلك، هدم ويجب والتكايا األوليا رضايح عىل

رمضان. ليايل
فهرب واألسلحة، بالنبابيت ووقفوا الرتوايح، صالة بعد خرجوا ذلك حزبه سمع فلما
فذهب األولياء؟ أين يقولون: وهم املعلقة واألكر الجوخ فقطعوا بالباب، يقفون الذين
وأجاب فتوى، وكتبوا الواعظ، ذلك بقول وأخربوهم باألزهر، العلما إىل الناس بعض
باملوت، تنقطع ال األوليا كرامات بأن الخليفي أحمد والشيخ النفراوي أحمد الشيخ عليها
ذلك، عن زجره الحاكم عىل ويجب يجوز، ال املحفوظ اللوح عىل األوليا اطالع إنكاره وأن

وعظه. مجلس يف وهو للواعظ، ودفعها الفتوى تلك الناس بعض وأخذ
لكم، ذكرُت ما بخالف أْفتوا بلدكم علماء إن الناس، أيها يا وقال: غضب، قرأها فلما
يساعدني من منكم فهل العسكر، قايض مجلس يف وأباحثهم معهم أتكلم أن أريد وأني

الحق؟ وينرص ذلك عىل
العامة من عليه واجتمع الكريس، عن فنزل نفارقك؛ ال معك نحن الجماعة: له فقال
العرص. ُقريب القايض بيت دخل أن إىل القاهرة وسط من بهم ومرَّ نفس، ألف عن زيادة
املفتَينْي إحضار منه وطلبوا الفتوى، له فقدموا مرادهم عن وسألهم القايض فانزعج

معهما. والبحث
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ما فقالوا: دعواكم. ونسمع نحرضهم ثم الجموع، هؤالء ارصفوا القايض: فقال
ببطالنها. حجة لهم يكتب أن منه فطلبوا باطلة. هى قال: الفتوى؟ هذه يف تقول
ذلك، لهم فقال الرتجمان، وخرج منازلهم، إىل ذهبوا والشهود ضاق، قد الوقت إن فقال:
مرادهم. حسب حجة لهم كتب أنه إال النايب وسع فما القايضبحريمه. واختفى فرضبوه
عادتهم، عىل الوعظ لسماع باملؤيد الظهر وقت عرشينه الثالثاء يوم يف الناس اجتمع ثم
أن أظن بعضهم: فقال حضوره، من املانع عن يسألون فأخذوا الواعظ. لهم يحرض فلم
الحق ينرص أن أراد من الناس، أيها وقال: منهم رجل فقام الوعظ. من منعه القايض
وَمن القايض رآهم فلما القايض؛ مجلس إىل بهم فمىض الغفري، الجمُّ فتبعه معي! فليقم
القايض، إال يبَق ولم الشهود، من بها من وفرَّ الخوف، من عقولهم طارت املحكمة يف
الديوان، إىل معنا واركب قم له: فقالوا أدري! ال فقال: شيخنا؟ أين له: وقالوا عليه فدخلوا
شيخنا، بقتل أفتوا الذين أخصامنا لنا يحرض أن ونسأله األمر، هذا يف الباشا ونُكلم

قتلناهم. وإال أيدينا من نجوا دعواهم أثبتوا فإن معهم، ونتباحث
الديوان، إىل طلعوا أن إىل وأماِمه خلفه من وتبعوه ُمْكرًها، معهم القايض فركب
الديوان مألوا الذين هؤالء إىل انظر فقال: وقته، غري يف حضوره سبب عن الباشا فسأله
وأنهم واليوم، باألمس منهم وقع وما قصتهم عن وعرَّفه بي، أتوا الذين فهم والحوش
إىل الباشا فأرسل قهًرا. وأركبوني اليوم وأتوا قهًرا، حجة مني وأخذوا الرتجمان، رضبوا
نريد فقالوا: مرادهم. عن هؤالء اسألوا لهما: وقال العزب، وكتخدا الينكجرية، كتخدا

علينا. به أفتيا فيما شيخنا مع ليبحثا والخليفي؛ النفراوي إحضار
إىل وأصعدوه بالواعظ وأتوا املؤيد إىل ونزلوا مرادهم، عىل بيورلدي الباشا فأعطاهم
بجمعيتهم ويذهبون باملؤيد، غد يف اجتماعهم عىل ويحرضهم يعظهم، فصار الكريس،

ذلك. عىل وافرتقوا الدجالني، وقمع للدين االنتصار عىل وحضهم القايض، إىل
بك وقيطاس بك إبراهيم إىل بيورلديٍّا أرسل البيورلدي أعطاهم ملا فإنه الباشا وأما
وتحقرينا الفتن، تحريك وقصدهم األدب، سوء من العامة فعله وما حصل، ما يعرفهم
يقر لم ذلك األمراء قرأ فلما البلد، من السفر عىل والقايض أنا عزمت وقد والقايض، نحن
ينظروا أن عىل رأيهم وأجمعوا الدفرتدار، ببيت واألغوات الصناجق وجمعوا قرار، لهم
وأمروا البلد، من الواعظ ذلك ويُنفي حقهم، من ويخرجوا وجاق أي من العصبة هذه
يسكنه من ويطرد املؤيد، جامع يدخل وأن عليه، قبض منهم رآه ومن يركب، أن األغا

َفط. السَّ من
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فلم املؤيد، جامع إىل الجاويشية وأرسل األغا، ركب اليوم ذلك صبيحة كان فلما
إىل أرسله به ظفر فمن املتعصبني، أفراد عىل ويفتش يفحص وجعل أحًدا، منهم يجدوا
حسن الشيخ يقول ذلك ويف الفتنة، وسكنت بعضهم، ونفوا بعضهم، فرضبوا أغاته، باب

هللا: رحمه الحجازي

أع��رْض ق��د ص��دٍق م��نَ��ْه��ج ع��ن واع��ْظ ب��ه��ا َح��لَّ ق��د م��ص��ٌر
تُ��ْج��ِه��ض ح��اًال ال��ُح��بْ��ل��ى م��ن��ه ق��وًال ف��ي��ه��ا ج��ه��ًال أَبْ��َدي
تَ��ن��ه��ض ب��ه��م ال��دي��ن أح��ك��اُم ب��س��ادات ال��ظ��نَّ ف��أس��اء
يُ��ف��رض؟ ل��ه��م ب��ال��خ��ي��ر َخ��تْ��م ل��ك��م أي��ن ِم��ْن ل��ن��ا ق��ال إذْ
تُ��رف��ض زي��ارتُ��ه��م ب��ال��م��وت ان��ق��ط��ع��ت ل��ه��ُم وك��رام��اٌت
يُ��نْ��َق��ض ُك��الٍّ وُم��رتَّ��ب��ُه��ْم ق��ب��ابُ��ُه��ُم ج��م��ي��ُع وتُ��َه��دُّ
يُ��ْع��َرض ُم��طَّ��ِل��ٌع ل��ل��ه��ادي ف��م��ا ال��م��ح��ف��وِظ ال��ل��وح وع��ل��ى
تُ��ْق��رض ش��رًع��ا ف��اه��ت إن ب��ه��ا األَل��ُس��ن َش��ت��ى وخ��راف��اٌت
ح��رض ق��د ال��ع��س��ك��ر، وع��ل��ي��ن��ا واس��ت��ع��ل��ى واْس��ت��وَْغ��ل وغ��ال
َف��َق��بَ��ْض ف��ي��ه م��ا ي��ك��ت��َب ك��ى َج��ْه��ًرا ذه��ب��وا ال��ق��اض��ي وإل��ى
أع��رض ع��ن��ه��م وم��ا ف��ارت��اَع ان��ط��ل��ق��وا ال��ب��اش��ا ن��ح��و وب��ه
واس��ت��ن��ه��ض ال��واع��ُظ ي��ب��ق��ى أن ط��ل��ب��وا ق��د م��ا أم��ض��ى ول��ه��م
واْس��تَ��ْح��َض��ض أول��ئ��ك ق��م��ع ف��ي واألُم��را ص��ن��اج��ق ال��ح��ال ف��ي
اْس��تَ��ْع��رض َم��ن ك��لَّ وأزال��وا ص��دًق��ا م��ع��ه ق��ام��وا ف��إذن
اْس��تَ��ربَ��ض ق��د ال��خ��زي وع��ل��ي��ه ُق��ت��ل وق��ي��ل ف��رَّ وال��واع��ُظ
أْم��َرض ع��ي��ٌب أرِّخ ول��ه ُم��ْؤنَ��تَ��ُه ال��ل��ُه وك��ف��ان��ا
يَ��ْرُف��ض أو ن��اف��ق م��ن ي��دع��و ح��س��نً��ا يُ��س��م��ى َم��ْن وال��بَ��ْدِري
أب��ع��ض َم��ن يَ��ْرُم��ض بَ��ْع��دان ف��ال ك��ان ذا ب��ه رم��ض��اُن
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تشاجر ثامنه ويف الغزو، إىل يَّة امِلْرصَ العساكر من آالف ثالثة بطلب سلطاني مرسوم ورد
يُعلم ولم فقتله، الرشيف الرتكي فرضب البندقانيني سوق يف تركي مع رشيف رجل
عىل القتل وأثبتوا الديوان، إىل به وطلعوا تابوت، يف املقتول األرشاف فوضع ذهب؟ أين

القاتل.
يرجمون وصاروا القاهرة، أسواق وقفلوا األرشاف، قامت عارشه يوم كان فلما
الرعية من لقوه من وكل الدكاكني، بقفل ويأمرونهم بالحجارة، الدكاكني أصحاب
وأرسلوا الجمعة يوم كذلك وأصبحوا يومهم، ذلك عىل ومكثوا يرضبونه، أمري من أو
خرجوا ثم الحسيني، باملشهد واجتمعوا ليحرضوا، مرص بقرى القاطنني لألرشاف خربًا
بالسالح أتباعه عليهم فخرج الدفرتدار، بك قيطاس منزل إىل وذهبوا بريق وأمامهم

وهزموهم. فطردوهم
وأغات الثالث، اإلسباهية أغوات وركب العساكر، عليهم تحركت أمرهم تفاقم فلما
إىل كل ورجع الجمعية تفرقت ذلك فعند البلد، وطافوا وِعَدِدهم، َعَدِدهم يف الينكجرية
طائفة نفي عىل األمراء رأي اجتمع ثم الدكاكني، وفتحت واألمان، باألمن ونادوا مكانه،

عنهم. فعفوا والعلما املشايخ فيهم فتشفع األرشاف، أكابر من
منه قطعة كل املنوفية، بالد من وعشما رسسنة بقريتي ثلج وقع الشهر هذا ويف
الناحية زرع من عظيًما مقداًرا أحرقت صاعقة نزلت ثم وأكثر، وأقل رطل، نصف مقدار

أناًسا. وقتلت
بوالق من أغا يوسف تابع بك مصطفى سافر األول ربيع ثامن الخميس يوم ويف
صحبة املوسقو سفر يف كانوا الذين العساكر وحرضت للغزو، املعينني صحبة بالعسكر
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رؤوسهم عىل لهم وضعوا بالنرص، إسالمبول إىل عادوا وملا بك، إسماعيل رسدارهم
وعىل مرص ودخلوا بإسالمبول، بك إسماعيل أمريهم ومات لهم، ِسَمة عمائمهم يف ريًشا

بالشلنجات. املسماة الريش تلك رؤوسهم
وسقط الجو، منها أظلم عاصف بريح فرتينة خرجت الغروب قبل عرشينه ثاني ويف

منازل. بعض منها
السلطنة بني الصلح حصول مضمونه مرسوم ومعه أغا ورد الثاني ربيع غرة ويف
لهم وتركوا النفقة ثلثي منهم أخذوا رجعوا وملا املرصي، العسكر ورجوع واملوسقو،

الدركات. وأصحاب للرسدارية تعطى التي الجوامك من الرتاقي وكذلك الثلث،
الدفرتدار بك قيطاس بتقليد مرسوم يده وعىل باشا قابجي ورد ه عْرشِ ثامن ويف
بأبي املعروف بشناق بك إبراهيم يكون وأن الجزار، بك يوسف عن عوًضا الحاج عىل أمريًا
القلزم ببحر سفينتني بإنشاء آخر ومرسوم الخلع، ولبسوا ذلك فامتثلوا دفرتداًرا، شنب
السلطانية األموال من كيًسا وخمسني ماية مكة إىل يجهزوا وأن الحرمني، غالل لحمل
باألمرا اجتمع بك قيطاس إن ثم باشا. حسني ابن بك محمد يد عىل العني عمارة برسم
الباشا عىل فعرضوا ومهماته، الحاج لوازم عىل بها يستعني لدراهم احتياجه إليهم وشكا
تسليمها بعد شأنها يف ويعرض الخزينة، مال من كيًسا بخمسني يمده أن منه وطلبوا

عنها. بدًال الوجاقات من يحصلوها ذلك يمضوا لم وإن الدولة، إىل
خليل يُسمى جدة ملحافظة معني باشا الشام طريق من وصل األربعاء يوم ويف
سليمان» «سارجة لهم: يقال كثرية رومية وعساكر عظيمة كبكبة يف القاهرة فدخل باشا،
أمري بك وقيطاس الباشا ملالقاته وخرج بيارق، ثالثة يقدمهم باألثقال محملة وجمال
املعروف بالغيط وأنزلوه وقابلوه والصناجق، واألغوات األمراء من عظيمة طايفة يف الحاج
أن إىل معه وساروا خيوًال، له وقدموا حافًال، عظيًما ِسماًطا هناك ومدوا بك، بحسن
يف املتوىف بك إسماعيل املرحوم بمنزل أنزلوه أن إىل عظيم موكب يف املدينة إىل دخلوا
تاريخه، سنة رجب أوائل يف سافر حتى هناك يزل فلم الحنفي، بجوار املوسقو َسفر

أيًضا. عظيم بموكب وخرج
بك محمد عن عوًضا جرجا والية عىل األعرس بك أحمد تقلد شعبان منتصف ويف
عوًضا قطامش بك ملحمد الحج إمارة بتقليد أمر ورد ثم بقطامش. املعروف الصغري
فعل من وذلك وعرشين، خمس سنة ورجع وعرشين، أربع سنة بالحج وطلع سيده، عن
تقلد عرشينه الخميس يوم ويف قزالر، بك مصطفى جرجا والية وتقلد ا، رسٍّ بك قيطاس
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تابع قيطاس وكذلك الصنجقية، شنب أبي بك إبراهيم تابع بجركس املعروف بك محمد
وايل كتخداية وتوىل أفندي، الباقي عبد ورد شوال عارش ويف الحاج، أمري بك قيطاس

مرص. والية عىل للباشا تقرير ومعه باشا،
من آالف ثالثة بطلب معني أغا صحبة مرسوم أيًضا ورد القعدة ذي عرش ثالث ويف
الجْمع. بحرضة بالديوان ذلك وقرئ املهادنة، لنقضهم املوسقو لسفر املرصي العسكر
بارم بك سليمان ابن بك عثمان عن عوًضا رسدار. بشالق املعروف بك حسني فألبسوا

املحرم. أوائل يف وسافر أشغاله، وقىض ديله،
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بك محمد صحبة صفر شهر يف الحجاج ورجع الخزينة، باستعجال أغا أيًضا ورد
وكور النجديل، كتخدا وحسن بك، ومحمد بك، قيطاس إىل مرص رياسة وانتهت قطامش،
وأخذ القاسمية، بيت قطَع نَْفُسه بك لقيطاس فسولت الصابونجي. وإبراهيم هللا، عبد
يف بك إيواظ ابن بك إسماعيل خيول عىل فهجم حبيب، بن سالم وأغرى ذلك، يف يدبر
الوسية، ِبُدوَّار كانت فإنها الخاص الخيول عدا ما ومعارفها. الخيول أذناب وجم الربيع،
يوسف عنده وكان فأخربوه، أخور أمري صبحها يف وحرض شيئًا، منها يأخذ ولم وذهب
الناحية قايمقام يّة دفَّ أبي حسن بتقليد عليه وأشار تَه، حدَّ وَسكََّن فالطفه الجزار، بك
ثم يأتي. فيما حبيب ابن ترجمة يف ستذكر أمور حبيب ابن مع له وجرت ذلك، ففعل
الضعفاء عرب أن فيه يُذكر الخبريي منصور األمري لسان عىل أيًضا عرضحاًال كتب إنه
يأمنُه. قاصٍد صحبة العرضحال ذلك وأرسل الفيوم، درب وقطعوا الوادي، أخربوا
بك قيطاس طلع فلما القرافة. خفري البكاري صحبة الباشا إىل وأرسله منصور، فختمه
ا ِرسٍّ أمرَّا الباشا مع رتب بك قيطاس وكان األمراء، باقي واجتمع الباشا، إىل صبحها يف
بك، ويوسف بك إبراهيم بالد ُحلوان من إليه يؤول وما القاسمية، يف وأطمعه وأغراه

وأتباعهم. بك إيواظ وابن
وقراه الديوان، كاتب فأخذه بالعرضحال، البكاري دخل مجلسهم استقر فلما
الذين املفاسيد لهؤالء أذهب أنا وقال: الحدة، الباشا فأظهر الحارضين. أسماع عىل
من يخرج فينا ما أقل بك: إبراهيم فقال الطريق. ويقطعون السلطان، بالد يَُخرِّبون
بك وقيطاس بك ويوسف بك، وإسماعيل بك إبراهيم ذهاب عىل الكالم وانحطَّ حقهم،
بك وأحمد الكشوفية، يف سويف بني يف بك قانصوه وكان قطامش، ومحمد بك وعثمان
ونزلوا قفاطني، الباشا عليهم خلع ذلك عىل االتفاق وقع فلما البحرية. إقليم يف األعرس
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ونزلوا العرص بعد وَعدُّوا الجيزة، بربِّ خنان أم تحت إىل ومطابخهم خيامهم فأرسلوا
ويكونون املغرب، بعد خلفهم يعدون أنهم بك عثمان مع بك قيطاس واتفق بخيلهم،
ُمْلَجَمة، الخيول يرتكون الصيوان إىل ينزلون وعندما الخيول، عىل وَعلَُّقوا الَعَشاء أكلوا
عىل نركب ثم نقتلهم، صناجق الثالثة إلينا أتى فإذا بأسلحتها، والطوائف واملاليك
خال قتلهم الذين الفقارية ثأر ونَُخلِّص وقع، من كل فنقتل مربوطة، وخيولهم طوائفهم
ونزلوا العشاء، وقت وذلك املشاعل، وأوقدوا وعدوا ذلك فعلوا فلما الَطرَّانة. يف بك إبراهيم

بالصيوان.
قاال بك، قيطاس عند نذهب بنا قوموا بك: وإسماعيل بك ليوسف بك إبراهيم قال
الخيانة. من يشء بباله يخطر ولم ماٍش، وهو بك إبراهيم فذهب الكفاية. فيك أنت له:
جالسون إنهم فقال: رفقائه، عن بك قيطاس سأله وجلس وسلم عندهم دخل فلما
إىل بك وعثمان بك محمد قام ذلك فعند الخيانة. من فيهم أرادوه ما يتم فلم محلهم،

إليهما. ورجعا التَّبْن مخايل وَعلََّقا الخيل لجامات وخلعا سالحهما وقلعا خيامهما،
ونحن وسيم، عند وانصبوا غٍد يف الثالثة أنتم اركبوا بك: إلبراهيم بك قيطاس فقال
ذلك، إىل فأجابه عليهم. فاركبوا جهتكم إىل فيأتون العرَب، فنطرد ارة. َسقَّ جهة إىل نذهب
وساروا حملوا الصباح ويف الصباح، إىل وباتوا بذلك، فأخربهم رفقائه إىل وذهب قام ثم
عن فسألوهم بالفطور الزيدية إليهم فنزلت بك، قيطاس إليهم أشار كما َوسيم جهة إىل

رش. وال َجَرب وال عرب ال هللا بحمد وأمان أمن يف الوادي لهم: فقالوا العرب،
بأن حبيب ابن إىل وأرسل مرص، إىل رجع فإنه معه ومن بك قيطاس وأما
وسيم بناحية الجماعة يَْدَهُمون سالم ابنه مع ويرسلهم بىل، وعرب سعد نصف يجمع
بك، إبراهيم وبني بينه قديمة لصداقة العربان جمع يف حبيب ابن َ َفتلكَّأ ويقتلونهم.
قيطاس برجوع فأخربهم له، حصل لعذر عنهم تخلَّف كان األجناد من رجل لهم وحرض
بالجيزة ونزلوا بك، وإسماعيل بك ويوسف بك إبراهيم فركب مرص، إىل معه ومن بك
منازلهم إىل الصباح يف وعدوا هناك وباتوا الزيدية، خيالة وصحبتهم هريرة، أبي عند

ساملني.
تناقص األول، ربيع غرة يف القاهرة يف ابتداؤه وكان طاعون، حصل السنة هذه ويف
الجزار بك يوسف وتقلد اإلسكندرية، إىل باشا عابدين ووصل اآلخرة، جمادى أواخر يف
إىل وطلع الحيل، إىل الباشا حرض وملا بك، إسماعيل سيده ابن عيل وخلع قايمقام،
الباشا، وأحبه عظيمة، تقدمة بك إسماعيل له وقدم تقادمهم، األمراء وأحرض العادلية،
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وحرضمرسوم والكشوفيات، املناصب فقلدهم القاسمية، فرقة إىل قلبه ومال به، واختص
بك، قيطاس قتل الذي هو هذا باشا وعابدين بك، إيواظ ابن بك إلسماعيل الحج بإمارة

بك. قيطاس ترجمة يف ذلك خرب يأتي كما بقراميدان،
ثم مدًة هناك وأقام الروم، بالد إىل سيده قتل بعد تابعه قطامش بك محمد وهرب
عيل وصاري كاشف هللا عبد تقلد واليته ويف ترجمته، يف ذلك خرب وسيأتي مرص، إىل عاد
الرحمن عبد أيًضا منهم وتقلد إيواظية، األربعة صناجق كاشف وإسماعيل األرمني وعيل
أتباع ومن جاويشية، كتخدا بك وإيواظ كتخدا أغا وإسماعيل جملية، أغات ولجة أغا
جلبي ومحمد الصغري، وقاسم فارسكور، وإبراهيم الكبري، قاسم شنب أبي بك إبراهيم
الحال واستقر صناجق، خمستهم الصغري، محمد وجركس شنب، أبي بك إبراهيم بن
يف وعرشين ثماٍن وسنة وعرشين سبع سنة إيواظ ابن بك إسماعيل األمري بالحج وطلع

ورخاء. وسخاء وأمان، أمٍن
آالف ثالثة بطلب مرسوم يده وعىل إسالمبول من أغا ورد وعرشين ثماٍن سنة ويف
فلما الكبري. جركس بك محمد عىل النوبة وكانت قائد، أمري وعليهم املرصي، العسكر من
إىل ونزل القفطان، جركس بك محمد عىل الباشا خلع املرسوم وقري بالديوان اجتمعوا
صناجق خاليف عندك له: ويقول بك، إبراهيم سيده إىل وأرسله القفطان فطوى داره
كيًسا، عرشين األعرس بك أحمد صحبة إليه أرسل ثم خاطره. فتكدر قشالن، فإني كثرية
قرص إىل وركب حاله َز فجهَّ الطَّرَّانه. عىل أكياس بعرشة وصوًال أيًضا فأعطاه فاستقلها،
يستعجل املعني واألغا وصفائه، حظه يف أياًما فأقام الحريم عنده وأحرض باملوكب، الحيل
بذلك. يبايل ال وهو والذهاب، باالستعجال الباشا من فرمان يأتيه يوم كل ويف السفر،

إليه أرسل بيته إىل نزل فلما ذلك، شأن يف بك إبراهيم مع تكلم الباشا إن ثم
جوابه: يف فقال واالستعجال. الباشا بتقريط فأخرباه الكبري، بك وقاسم األعرس بك أحمد
أرتحل فال أكياس، العرشة يل يدفعوا حتى الطرانة، تحت إقامتي من أحسن هنا جلويس

الوصول. لهم ورمى أكياس، العرشة تأتيني حتى
إال وسعه فما الوصول. إليه ورد بمقالته وأخربه بك، إبراهيم إىل بك أحمد فرجع
نزل ذلك وصله فلما بعناده. بيتي هذا يخرب سوف وقال: نقًدا، إليه القدر ذلك دفع أنه
وعرشين تسع سنة عن مرص. بواليته وأخرب باشا عيل مسلم ورد ثم وسافر. املراكب إىل
بيته، إىل ونزل قايمقام، شنب أبو بك إبراهيم وتقلد بالديوان، فاجتمعوا وألف ومائة
عندما القلعة من باشا عابدين ونزل ماط، السِّ أمني وجعله األعرس، بك أحمد عىل وخلع
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والعكاكيز، الخدم أرباب إليه وسافرت إسكندرية، إىل باشا عيل بوصول الخرب وصل
القلعة إىل وطلع باشا عيل وحرض بمرص، باشا عيل حضور قبل باشا عابدين وسافر
مرص ورياسة ساكنة، والفتن صالحة واألمور مرص، والية يف واستقر املعتاد، الرسم عىل
كتخدا ومحمد بك؛ إيواظ ابن بك إسماعيل واألمري الكبري، شنب أبي بك إبراهيم لألمري
القازدغيل جاويش حسن وأتباع عزبان، الصابونجي جربجي وإبراهيم مستحفظان جدك
رؤسا من وخالفهم كتخدا، مصطفى تابع باشه أوده وسليمان باشه، أوده عثمان وهم

ثالثني. سنة الكبري بك إبراهيم األمري ومات البلكات، وباقي العزب باب
بك إبراهيم ابن بك محمد وسكن بك، إيواظ ابن بك إسماعيل بالرياسة فاستقل
ويف أبيه، خشداش ابن بك إلسماعيل والحسد الغرية من فيها ما نفسه ويف أبيه بمنزل
عسكر من آالف ثالثة بطلب مرسوم يده وعىل قابجي ورد وعرشين، تسع سنة أواخر
إسماعيل أخي إيواظ ابن بك محمد عىل الدور وكان الجهاد، لسفر أمري وعليهم مرص،
صنجقية كاشف أحمد فقلد السفر يف نفسه يسرت فال العقل خفيف أنه أخوه فعلم بك،
األمري وركب أشغالهم، وقضوا كتخداه، الهندي عيل مملوكه وجعل العسكر، أمري وجعله
األورام، عسكر وأدركوا أيام، ثالثه بعد وسافروا بوالق، إىل ونزلوا باملوكب، والسدادرة
سيده فوجد ثالثني) سنة (يف السفر من جركس محمد وحرض صحبتهم، وسافروا
من جماعة إليه فضم للرياسة، نفسه فتاقت بك، إسماعيل مرص وأمري تويف، بك إبراهيم
بهم يلوذ ومن وقيالن وأصالن أغا عمر تابع الفقار وذي يدك أبو حسني مثل الفقارية
الوقت ذلك يف الدفرتدار وكان الصيفي، له يقال قبيًحا اًجا َرسَّ لهم واتخذ أمثالهم، من
إلثارة جركس؛ بك محمد تحرك رأى وكلما شنب، أبي بك إبراهيم تابع األعرس بك أحمد

نَاِريتَه. ويطفئ ويالطفه عليه يَُهدَّي الفتن
اليوم، ذلك يف أيًضا قتله بك إسماعيل وأراد أغا عمر سيده قتل ملا الفقار ذو وكان
كتخدا حسن له وأخرج القتل، من وحماه الجلفي، كتخدا حسن خازندار عىل فوقع
ولم إيواظ، ابن بك إسماعيل رشكة وهي سيده، عن بالحلول العروس) (قمن يف حصة
ويريد الفقار لذي بكراهته لعلمه فايظها؛ يف بك إسماعيل يذاكر أن كتخدا حسن يقدر

قتله.
إليه وانضم السفر، من جركس بك محمد وحرض الجلفي، كتخدا حسن مات فلما
من شيئًا يعطيه أن يرَض ولم يفد، فلم بك إسماعيل شأنه يف وخاطب املذكور الفقار ذو
بك محمد عىل فدخل الفشل، من الفقار ذي خناق ضاق حتى مراًرا، هذا وتكرر فايظه،
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أفعل له: فقال بك، إسماعيل اغتيال يف وفاوضه حاله، إليه وشكا خلوة، وقت يف جركس
ووقفوا الفقارية، من خيالة وجماعة وقبالن أصالن يوم ثاني يف معه فأخذ تريد، ما
إسماعيل فمّر الديوان، إىل طالع وهو الغلة، سوق عند الرميلة طريق يف بك إلسماعيل
عليهم فرموا بك. عيل وصاري جرجا بك وإسماعيل الجزار بك يوسف وصحبته بك
باب إىل بصحبته ومن بك، إسماعيل ورمح قوَّاٌس، َرجل إال منهم يصب فلم بالرصاص،
قد وأنه جركس، بك محمد من الشكوى ملخصه عرضحال وكتب هناك ونزل القلعة،
بك. يوسف صحبة الباشا إىل وأرسله البلد، يف الفتن إثارة ويريد املفسدين، عنده جمع
أَبَى وإن جركس، بك محمد بإحضار للوجاقات خطابًا فرمان بكتابة باشا عيل فأمر

واقتلوه. فحاربوه،
إىل ووصل وقاسمية، فقارية من له املنضمني مع ركب جركس إىل الخرب وصل فلما
وآخرون، يدك أبو بك حسني وقتل وحاربوه، فحاربهم إليه، املوجهني فصادف الرميلة
طريق عىل فذهب داره إىل الوصول من يتمكن ولم حوله، َمن وتفرق جركس وانهزم
فالقاه مملوكني سوى صحبته يبَق ولم شربا، إىل وصل حتى سايًرا يزل ولم النارصية،
إسماعيل بيت إىل بهم وأتوا سالحهم، وأخذوا عليهم، فقبضوا الجزيرة عرب من جماعة
بقتله عليه فأشارا والصابونجي. البحرين أمني كتخدا أحمد عند وكان بك، إيواظ ابن بك
ونفاه وذهبًا، كسوة وأعطاه ور، َسمُّ فروة عليه وخلع بيتي، دخل إنه وقال: يرَض، فلم
بك. أحمد العسكر أمري واستشهد بالسفر، كانوا الذين العسكر ورجع قربص، جزيرة إىل
وأعطوه بك، أحمد مخدومه عن عوًضا صنجًقا الهندي كتخدا عيل الدولة فقلدت
عمل مرص إىل وصلوا فلما حلوان. غري من بالده له وأطلقوا الحياة، قيد الخاصكية نظر
بك َعِيل َعَىل الباشا وخلع القلعة، إىل وطلع ركب ثم بالحيل، سماًطا الجزار بك يوسف له
فائظها بالد بتقاسيط عليه وأنعم بك، إسماعيل بيت إىل ونزل السالمة، خلعة الهندي

الخاصكية. عىل وناظًرا صنجًقا، واستمر كيًسا، عرش اثنا
حارة سكان أن وهو ببوالق حادثة حصلت — ثالثني سنة أعني — السنة هذه ويف
أُخور، أمري اليهم فحرض الحاج، أمري أوسية أتباع الجمالة بعض مع تشاجروا الجوابر
والوايل الينكجرية أغات إليهم فأرسل بك، إسماعيل األمري إىل الخرب ووصل فرضبوه،
وأخرجوا باقيهم، وهرب جماعة، منهم وقتلوا بطائفته، الصنجق فركب فرضبوهم،
الدرب واستمر مهولة، حادثة وكانت الجهتني، من الدرب وسمروا بمتاعهن، النساء
ابن بك محمد وأمريها الخزينة سفر موسم كان وفيها سنتني، نحو ومسمًرا مقفوًال
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والسدادرة، املناصب وأرباب باملوكب وخرج الدور، إليه وصل وكان شنب، أبو بك إبراهيم
إسماعيل حق يف إليهم أَْوىش الدولة ورجال بالوزير واجتمع إسالمبول إىل وصل وملا
النواب. وطرد بها السلطنة ادعى بمرص أمره استمر إن أنه وعرفهم إيواظ، ابن بك
ومماليكه أتباعه كلهم صاروا الجاويشية وكتخدا والدفرتدار الوجاقات وكبار األمراء فإن
كان من كل وأبعد ونفى يشء، كل يف مراده عن يخرج ال املتويل باشا وعيل أبيه، ومماليك
عىل كيس آالف أربعة للدولة وعمل به، يلوذ ومن جركس مثل الدولة، خدمة يف ناصًحا
وكان ذلك إىل فأجابوه شهامة. صاحب يكون آخر واٍل وتولية والباشا، بك إسماعيل إزالة
فأرسل جركس، بك محمد إحضار عىل الكبري بك قاسم أوىص مرص من خروجه قبل

عنده. واختفى خفية وأحرضه إليه
حضوره عند له ورسموا الشامي، الحاج أمري باشا رجب عينوا الدولة أهل إن ثم
بك إسماعيل قتل عىل يحتال ثم ويقتله، ويحاسبه باشا، َعِيل َعىلَ يقبض أن مرص إىل
مرص، إىل شنب أبي ابن بك محمد ورجع الهندي، بك عيل عدا ما وعشريته، إيواظ ابن
يوسف، بقرص باشا عيل بحبس األمر ومعه باشا، رجب ُمَسلِّم وحرض دفرتدارا، وعمل

األعرس. بك أحمد إىل وقائمقامية
وتقلد ملالقاة، له وسافرت العريش، إىل باشا رجب بوصول الخرب وصل أيام وبعد
وهي السنة، تلك بالحج أمريًا بك إسماعيل وطلع السماط، أمني فارسكور بك إبراهيم
حرض ثم العريش، إىل باشا رجب وصول عند وذلك وألف، ومائة وثالثني إحدى سنة
إليه أحرض بالقلعة اسقر فلما العادة. عىل واملوكب الشنك له وعملوا مرص، إىل باشا رجب
قطع ثم حسابه، بعمل وأمرهم والروزنامجي، خزينته وكاتب وخازنداره باشا، عيل ابن
الطحاوي جعفر أبي بمقام باشا عيل ودفن الباب، إىل وأرسلها وسلخها، ظلًما رأسه

مخلفاته. جميع بضبط وأمر املظلوم، باشا بعيل قربه اآلن إىل ويُعرف بالقرافة،
آواه من وكل عليه، باملناداة والوايل األغا وأمر خفية، جركس محمد له أحرض ثم
بك إيواظ ابن قتل يف والتدبري العمل كيف له: وقال به، اختىل ثم داره. باب عىل يشنق
فإنهم الوشاوشة، طريق يف يقفون العرب إىل ترسل أن ذلك يف الرأي له: فقال وجماعته؟
بك يوسف أرسلوا أيام عرشة وبعد بك، هللا عبد لهم فأرسلوا بذلك يعرفونكم يرسلون
أغات ولجه أغا الرحمن وعبد جرجا بك وإسماعيل بك إيواظ ابن بك ومحمد الجزار،
الجاويشية، كتخدا الدفرتدار بك إسماعيل يقتل الربكة من يرتحلون فعندما الجملية.
بتجريدة ونرسله بك، إسماعيل ابن بك محمد إىل الحج إمارة وتقلد أظهر أنا ذلك وعند

والتدبري. الرأي هو وهذا جماعته، مع يقتلونه بك إيواظ ابن إىل
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أن بعد ظهر ثم مرص، إىل ودخل بك إسماعيل اختفى بل يتم ولم ذلك ففعلوا
تدبريه، وفسد عزبان، كتخدا مصطفى بيت إىل وأنزلوه باشا، رجب وعزل أموره، دبر
ترجمة يف ذلك خرب تتمة وسيأتي إسالمبول، إىل وأرسلوه الواقع بصورة عرضحال وكتبوا
عىل رصفها كيًسا وعرشين مائة الرضب دار مال من أخذ باشا رجب وكان بك، إسماعيل

التجريدة.
طلب بالقلعة استقر فعندما وثالثني. ثالث سنة النشائجي باشا محمد وصل ثم
الكبري بك إسماعيل ابن بك ملحمد الحج إمارة وقلد كيًسا، وعرشين املائة باشا رجب من
والعفو باألمان مرسوم حرض ثم وثالثني، أربع وسنة ثالث سنة بالحج فطلع الفقاري،

بالديوان. وقري بك إيواظ ابن بك إلسماعيل
محمد نفس يف الكامن الباطني والحقد التنافر مع الحال وسكن باشا، رجب وسافر
يسامح وهو إيواظ، ابن بك إلسماعيل شنب أبي بك محمد أستاذه وابن جركس بك
بمكرهم عقدوها عقدة وكل معهم، أموره ويسوس وقبايحهم، أفعالهم عن ويتغافل لهم
ومخاصمات ووقايع أمور وبينهم بينه وجرت رأيه، وجودة وسياسته رأيه بحسن حلها
الذي تاريخه يف الغني عبد جلبي أحمد ذكرها رشحها. يطول ومصالحات وجمعيات

مني. ضاع
حني عىل بالقلعة وقتلوه واغتالوه خانوه حتى عليهم ظاهًرا بك إسماعيل يزل ولم
إسماعيل معه وقتلوا معهم، ومن وقيالن وأصالن أغا عمر تابع الفقار ذي يد عىل غفلة
بك ومحمد بك، هللا عبد قتل عىل تحيلوا ثم الجاويشية، كتخدا أغا هللا وعبد جرجا، بك
والية أيام يف وألف وماية وثالثني سٍت سنة يف وذلك الجزار، ابن بك وإبراهيم إيواظ ابن

تراجمهم. ذكر يف ذلك تتمة وسيأتي املذكور، باشا محمد
من إليه وانضم املنوفية، وكشوفية الصنجقية، بك إسماعيل قاتل الفقار ذا وقلدوا
بلغيه، بك مصطفى إليه انضم فممن الظهور. يف أمرهم وبدا الفقارية، من خامًال كان
الدايل، بك وإسماعيل الفقاري، الكبري بك إسماعيل ابن وهو الحاج، أمري بك ومحمد
اختيارية، وخالفهم قزالر بك ومصطفى سيده، ابن بك وإسماعيل األعور، بك وقيطاس
أفندي مصطفى وجعل وأشغاله، لوازمه وقىض أموره، ونظم الوجاقلية، من وأغوات
من وصحبته حافل موكب يف وركب املنوفية، إىل السفر عىل وعزم تركي، كاتب الدمياطي
محمد بيت إىل متوجهني الداودية جاويش ومحمد كتخدا رجب وكان الفقارية، من ذكر
الكلمة ولهما األقوايس، مع الينكجرية باب وبيدهما به، خصيصني وكانا جركس، بك
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من معه الراكبني إىل ونظرا فوقفا الفقار ذي موكب فصادف القازدغلية، دون بالباب
ابن بك إسماعيل عىل وترحما مزاجهما، وتكدر جركس، عىل خاطرهم فتغري الفقارية،
انفعالهما سبب عن فسألهما منفعلني، فرآهما إليهما نظر جركس عىل دخال وملا إيواظ،
أمر ثم خريًا، يكون فقال: الفقارية. قتلنا الحال هذا دام إن وقاال: رأياه، بما فأخرباه
ساللم يف يقف أن وأمره به، يثق رساًجا معه فوظف وقيالن. أصالن بقتل الصيفي
عليه وفزع الرساج، ذلك مع مشاجرًة الصيفي أحدث بحضورهما علم فعندما املقعد،
طبنجته الرساج ذلك فأخرج خلفه الصيفي فجرى أمامه، من الرساج فهرب بالطبنجة،
يف طبنجته الصيفي أيًضا وفرغ فيه، فأفرغها عيب. أصالن: له فقال زنادها، ورفع أيًضا،
وأرسلوا خيولهما، وأخذوا الدم، الخدم ومسح جركس، ببيت املقعد بساللم وذلك قيالن

تابوتني. يف بيوتهما إىل املقتولني
يرسلها بتجريدة فرمانًا الباشا من وطلب القلعة، إىل طلع جركس بك محمد إن ثم
بمعرفتكم بنفسه خاطر رجل وقال: الباشا، فامتنع الفقارية من معه ومن الفقار، ذي إىل
ولم بيته، إىل ونزل جركس فقام بقتله. فرمانًا ذلك بعد أعطيكم أني كيف واطالعكم
أبرز الباشا خناق ضاق فلما والباشا. الدواوين وأهملوا الديوان، إىل ذلك بعد يطلع
ويمنعهم بذلك، والوجاقلية للمشايخ فرمانات وكتب جركس، صنجقية برفع مرسوًما
أموًرا، ورتب جمعيات، وعمل األمر، فتدارك جركس إىل الخرب وبلغ إليه، الذهاب من
الدايل. ابن بيت يف وأسكنوه وأنزلوه، الباشا، وعزلوا القلعة، وحوايل بالرميلة واجتمعوا

سنوات، خمس املدة هذه يف مدته فكانت وثالثني. ثماٍن سنة أواخر يف ذلك وكان
فرمانًا منه وأخذوا قايمقام، وجعلوه عليه، فخلع شنب، ابن بك محمد له وأرسلوا
املنوفية، وكاشف العسكر أمري فارسكور بك إبراهيم وجعلوا الفقار، ذي عىل بالتجريدة
يف طوائفه فوزع بلغيه بك مصطفى من حصل بما بك الفقار ذي إىل الخرب ووصل
بك إبراهيم سافر فلما مطرباز. باشه أوده أحمد بيت إىل خفية مرص إىل ودخل البالد،
وأرسل مرص، إىل دخل أنه املخربين من وتحقق موجوداته، فضبط يجده لم بالتجريدة
وأرسلوا عليه، والتفتيش بالفحص والصيفي الوايل لهلوبة فأمر لجركس بذلك الخرب
مكاتبات ذلك قبل أرسل باشا محمد وكان الباشا، وبنزول نمقوه بما محًرضا عرضحال
واليًا باشا عيل عينوا املرصيني عرض وصل فلما بالتفصيل. حصل بما الدولة لرجال
التي كيس آالف األربعة بطلب وقابجي قبودان وصحبته ومكيدة، بتدبري مرص إىل جديًدا

الشواربية. بالد عىل حلوانًا شنب أبي ابن بك محمد جعلها
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رجب شهور يف الواقع الخماسني أول يف أن باشا: عىل محمد أيام يف الحوادث ومن
النسيم الستنشاق ذلك؛ يف العادة جري عىل الناس طلع وألف ومائة وثالثني خمس سنة
إىل طائفة منهن وذهب األزبكية، ناحية إىل النساء من رسب وخرج الخالء، نواحي يف
من السيوف وبأيديهم رساجون، جماعة إليهن فحرض الدكة. قنطرة تجاه األعجام غيط
والحلل. الحيل من عليهن وما ثيابهن، وأخذوا عليهن، وهجموا سكارى، وهم الخليج جهة
فأخذوا الرساجني أولئك ذهاب بعد إليهن حرضوا القنطرة باشه وأدوه الخفراء إن ثم
ما جملة ومن األكابر، من النساء من هناك من وجميع النهب، بقية وكملوا بقي، ما
خمسة والبشت أكياس، تسعة قيمته الحزام إن وقالوا جوهر، وبشت جوهر، حزام ضاع
فعروهما، األكابر؛ من امرأة وصحبتها الجنكية، آمنة هناك: كان من جملة ومن أكياس،
وزوجا وبنادقة، جواهر عليها طاقية رأسه وعىل صغري ولد لها وكان عليهما، ما وأخذوا
أخذوا: ما جملة ومن مثقال، أربعمائة وزنه قديم بندقي ذهب وخلخال جوهر، أساور
يف لؤلؤة، الشبيكة من عني كل ويف األصفر، والقصب األصفر الحرير من شبيكة لباس
بيوتهن إىل وأرسلن وفرجياتهن، أزرهن وأخذوا كذلك، والدكة مخيش، رشيط لؤلؤة كل

الحوادث. أشنع من الحادثة هذه وكانت وذهبن، بها يسترتن بثياب فأتني
إىل فرمانًا موجبه عىل وأخذوا الباشا، إىل عرضحال قدموا يوم ثاني يف إن ثم
محل إىل فذهبوا البوابة. باشه أوده الوايل وصحبته يتوجه أنه عىل الينكجرية أغات
باشه أوده بيد الخفراء من الفعلة هذه أن عىل فشهدوا الخطة، أهل وأحرضوا الواقعة،
باشه واألوده الخفراء، عىل فقبضوا والحمارة، الرساجني أرسل الذي وهو القنطرة، مركز
الوايل الباشا وأمر العرقانة، يف والخفراء بابة، يف باشه األوده فحبس فأنكروا. وسئلوا
كثريًا ماًال منه فأخذوا باشه، األوده فعل من ذلك أن أقروا العذاب آلة رأوا فلما بعقابهم.
وال اليوم، بعد الغيطان إىل يذهبن ال النساء عىل والوايل األغا ونادى قري، أبي إىل ونفوه

الحمري. يركبن
وثالثني، خمس سنة اآلخر ربيع عرش سابع يف الرومية الديار من أغا ورد أنه ومنها
غالل لحمل هنديٍّا مركبًا بها ليشرتوا جدة؛ باشه إىل كيًسا ستني بدفع مرسوم يده وعىل
عظيم تاجر األغا ذلك وحرضصحبة التاريخ، هذا قبل غرقت مركب عن عوًضا الحرمني
بركة إىل وصلوا أن إىل الربيد، خيل عىل الجميع ووصل أتباعه، ومعه الشوام تجار من
عليهم فنزل األغا وفارقهم األمان، أرض وصلوا لكونهم راحة لهم ليأخذوا فنزلوا؛ الحاج،

الطريق. يف صادفه من كل وكذلك معهم، ما وأخذ َفَعرَّاهم حبيب بن سالم

95



األول) (الجزء واألخبار الرتاجم يف اآلثار عجايب

منزله، إىل الولجة من ذخرية محملة بك الرحمن لعبد جمًال سبعون ذلك جملة ومن
صحبة وكان فيه، خري ال ما منهم وحصل السقائني، وجمال بك هللا عبد جمال وكذلك
فنزل الصعيد إىل وذهب دجوة من ُطرد ملا أنه ذلك: وسبب ومغاربة، الجزيرة عرب سالم
الجبل خلف من فرجع أوالده، وقتل وحاربه القبايل عربان عليه وجمع بك قيطاس إليه
الحاج، أمري إليه نزل مرص إىل بذلك الخرب وصل فلما الطريق، وقطع بالربكة وقعد
وهم الصوالحة، عرب صحبتهم وعينوا إيواظ، ابن تابع بك حمزة القليوبية وكاشف
التي املساطب يف نازل حبيب وابن هناك، وجلس باملسبك الحاج أمري فنزل حرام. نصف
فإن قبيل. إىل متوجه وهو نهبه وكان إطفيح، رشق كاشف صيوان وناصب الربكة، بعد
ونهب صيوانه، وأخذ سالم، فهزمه قلَّة يف وكان عليه، رمح سالم عليه أقبل ملا الكاشف
الغيطان، يف معه ومن هو خيوله وربط الربكة، ونزل النقاقري، وأخذ والجمال، الوطاق

واحدة. ليلة يف برسيم فدان وثالثني ستة فأكلوا
وخليل بك وحمزة بك هللا عبد وعينوا بالرجوع، الحاج أمري إىل أرسل الباشا إن ثم
ومعهم البلكات، ومن أتباعه من جندي خمسمائة صحبتهم بك إسماعيل وأرسل أغا،
به، يلوذ ومن وإخوته حبيب بن سالم عدا ما أوطانهم، يف بالتعمري العرب لجميع فرمان
يف ما التجريدة ونهبت غزة، جهة إىل وسار حبيب ابن وارتحل التجريدة، لهم وسافرت

طائل. غري من فرجعوا بالعود، فرمانًا الباشا إليهم وأرسل البالد، من طريقهم
حنطة، قمح مملوءتان حوران أرض من مركبان وهما شاهقتان، ورد أنه ومنها
لقصور بمرص غاليًا الغلة سعر وكان دمياط، يف بيعتا إردب، آالف عرشة واحدة كل يف
املركبني. هذين ورود يف السبب هو فهذا بذلك، البالد وتسامعت املايض، العام يف النيل

أغا عيل الصنجقية تقلد وألف ومائة وثالثني خمس سنة القعدة ذي شهر ويف
جرجا، وحاكم العنرب وأمني صنجقية أغا عيل وكذلك العدب، بأبي ُعرف الذي األرمني
اثنني القديم املعتاد يف وكانوا صنجًقا، وعرشين أربعة مرص صناجق بذلك وكمل
بك لعيل كتخدا بصنجقية الباشا فتكرم اإلسكندرية. وقبطان الباشا، وكتخدا وعرشين،
بك؛ إسماعيل أتباع من عرشة بذلك فكمل بك، إيواظ ابن بك إلسماعيل إكراًما األرمني
الهندي، بك وعيل بك، وحمزة محمد، وأخوه بك، هللا وعبد الدفرتدار، بك إسماعيل وهم:
هذا بك وعيل ولجة، بك الرحمن وعبد الجزار، خازندار بك وإبراهيم بك، عيل وصاري

عارشهم. وهو بك إيواظ ابن ونفس العدب بأبي املعروف
الصغري، جركس ومملوكه الكبري، وجركس ابنه، بك محمد شنب: أبي بيت ومن
تابع الفقار وذو فارسكور، بك وإبراهيم واألعرس، الصغري، وقاسم الكبري، وقاسم
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إسماعيل وابن الكبري، بك قيطاس تابع بك وقيطاس القزالر، بك ومصطفى قانصوه،
تتمة الوايل وإبراهيم جور، ومرجان املسلماني، بك وأحمد بك، محمد وهو الدفرتدار بك

عرش. أربعة
وبني األعرس، بك أحمد والبحرية بك، إسماعيل بن محمد الغربية كشوفية وتقلد
الرحمن عبد والرشقية الدفرتدار، شنب أبي بك محمد والجيزة الصغري، بك قاسم سويف
بك قيطاس وتقلد الجراكسة، أغاوية من عزله بعد أغا خليل القليوبية عيل ولبس بك،
تابع أغا محمد ابن أغا حسني وتقلد التفكجية، أغاوية من عزله بعد املنوفية كشوفية
أغا محمد بك إسماعيل وألبس الخزينة، عىل الوايل بك وإبراهيم الفيوم، كشوفية البكري
مصطفى تلبيس بك محمد أراد وكان عليه، هو ما عىل الجملية أغاوية عيل أرشف ابن
غم بك إيواظ ابن بك إسماعيل وبني شنب، أبي ابن بك محمد بني فحصل بلغية، أغا

الديوان. يف وكالم
وألبس وتركهم، امليدان باب من النزول إال وسعه ما ذلك أغا مصطفى رأى فلما
متفرقة، أغات بك الرحمن عبد تابع أغا ومصطفى الجراكسة، أغاوية أفندي الغفار عبد
ابن ونزل القديمة، بمرص قرصه إىل الجبل باب من ونزل بطائفته، بك إسماعيل وركب

الغيظ. من مملوؤون وهم بك، وقاسم واألعرس، شنب أبي
وقفطان وسيف مرسوم يده وعىل الرومية الديار من أغا ورد ذلك قبل رجب ويف
الغفار لعبد املتفرقة وأغاوية السنة، عىل للباشا وتقرير مكة، رشيف يحيي للرشيف
ذلك: وسبب … الرومية الديار من تأتي املتفرقة أغاوية وإن ذلك، نظري يسبق لم أفندي،
ذلك فأرسل السلطنة، إىل أهداه طوايش عنده كان أفندي الغفار عبد والد أفندي حسن أن
ذلك بسبب فحصل ذلك، عىل القفطان الباشا فألبسه سيده، ابن إىل املتفرقة أغاوية األغا
منهما والظاهر غريه، بخالف ظاهرتان فرقتان وجاقهم أن ذلك: وسبب الوجاق، يف فتنة
أغا الرحمن وعبد أغا، وعيل الشاطر، أغا سليمان وهم: االختيارية، من أشخاص ستة
السنبالوين، أغا محمد وكبريهم سابًقا، املتفرقة كاتب وإبراهيم أغا، وخليل القاشقجي،
وظهرت كلمتهم، انحطت بك إسماعيل ظهر ملا لكن جركس، بك محمد طرف من وهم
حسني بن جلبي وأحمد الدايل، ابن أغا إسماعيل وهم بك، إسماعيل طرف من الذين كلمة

جلبي. وأيوب الطالبية، أستاذ أغا
أن عىل بينهم فيما وتناجوا والحسد، الحقد أولئك لحق األغاوية الغفار عبد توىل فلما
إسماعيل بيت إىل أغا الغفار عبد فهرب الباب، وملكوا بأنفارهم فاجتمعوا الباب، يملكوا
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حصل، بما وأخربهم أغا، الغفار عبد عليهم فدخل اآلخرون، الجماعة عنده وكان بك،
وأرسل الحكم، محل ويجعلوه جلبي، أحمد بيت إىل يذهبوا أن بك إسماعيل عليهم فأشار
أغا، ومصطفى الكبري، إسماعيل تابع أغا وباكري إبطال، أغا محمد فطلبوا الطرف، أولئك
جركس واقعة يف منهم وخرجوا كرباءهم، وكانوا العزب، إىل بابهم من منفيني وكانوا

إليهم. الحضور من فأبوا املتقدمة
عىل وولوا وعزلوا إبطال، عن عوًضا اختيار باشا القاشقجي عملوا عليهم أبوا فلما
الحاج، وأمري بك عيل وصحبته الديوان، إىل بك إسماعيل صبحها يف وطلع مرادهم،
اثنني وجاق كل ومن أغوات، اثنني الباشا فأرسل القاشقجى، بفعل الباشا وأخربوا
لهم فأرسل واألمرا، الباشا وأخربوا فرجعوا عليهم، ففزعوا الخرب، لينظروا اختيارية
األمراء وأقام الكشيدة، إىل ذهابهم عدم عىل وصمموا فأبوا، الكشيدة إىل بنفيهم فرمانًا
وإن األمر، هذا يفصلون غد يف أنهم الباشا ووعدوا نزلوا إنهم ثم الغروب. إىل الباشا عند
أنفار الستة توزيع عىل واتفقوا جمعية، عملوا يوم ثاني يف كان فلما حاربناهم. يمتثلوا لم
الوجاقات، يف وتفرقوا كذلك، فكان فرمانات. ست الباشا من وكتبوا وجاقات، الست عىل
إقامته بعد بيته إىل وثالثني خمس سنة رجب عرش ثالث إيواظ ابن بك إسماعيل ونزل
دخلوا الطائفة أوائل إن بحيث وصناجقه، ومماليكه طائفته يف أيام ثالثة العزب باب يف
وتُمم الكشف، بالطرابيش املائتني نحو خلفه وكان العزب، باب من ركوبه قبل البيت إىل
ابن أغا إسماعيل من الفتنة هذه أصل أن له فظهر الخرب تحقق ثم مراده، عىل األمر
محمد وأحرض العزب، أغاوية أغا إسماعيل وألبس الديوان، إىل يوم ثاني يف فطلع الدايل.
إبطال وعمل محلهم، إىل وردهم العزب، باب من أغا ومصطفى أغا وباكري إبطال أغا

اختياًرا. باشا
أربعمائة ومعهما العرب، إىل املتوجهان بك وحمزة بك هللا عبد حرض اليوم ذلك ويف
يرميا بأن بك إسماعيل إليهما فأرسل بالحياة، املقادم من وسبعة رأًسا، وخمسون
وهللا ففعال بالليل، مرص إىل ويدخال بالحياة، الذين ويقتال الخانقاه، الخلفاء يف الرءوس

ذلك. يف بغرضه أعلم
يحيى بأن مكة من عرضحال ورد وثالثني، خمس سنة شعبان يف أيًضا أيامه ويف
املسلماني، بك أحمد صحبة عينوا الذين مرص، وعسكر جدة، وايل باشا وعيل الرشيف،
من آالف سبعة معه وكان سابًقا، مكة رشيف مبارك الرشيف مع تحاربوا مكة، وأهل
أن إال جواده، ظهر عىل من باشا عيل وسقط عظيمة، مقتلة بينهم ووقع اليمانية، العرب
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ورسدارية سمور، خلعة بك أحمد عىل فخلع الجنيب، بجواده وأنقذه أدركه، بك أحمد
ومن وخمسمائة، ألفني عن زيادة العرب من وُقتل عرفات، يف ذلك وكان مستحفظان
وكان جمليان، رسدار أغا عيل ومات كذلك، الباشا أتباع ومن الخمسني، نحو العسكر
أبطل وقد يحيى، الرشيف جرية يف وكانوا شخًصا، عرش اثني األرشاف من قتل الباشا

الجرية.
وقادمون اللموم، جمع يف مجتهدون وإنهم جدة، إىل املعركة بعد رجعوا إنهم ثم
وعليهم عسكري، وخمسمائة ألف قدر بإرسال والتعجيل االهتمام والقصد بمكة، علينا
وقد خالية، مكة وتصري بالدهم إىل يذهبون الحج ينقيض عندما عندنا الذين ألن صنجق؛
مكة. ومفتي الدين جالل الشيخ صحبة الرومية الديار إىل ذلك بمثل وأرسلنا أخربناكم
عىل بوصول وأخرب الساعي ورد ثم الجواب. وانتظروا أيًضا، بذلك واألمراء الباشا فكتب
بك ملحمد مقامية بقائم امُلَسلَّم يومني بعد وحرض البليك، غليون يف اإلسكندرية إىل باشا
وسافرت تعيينات، له ورتب حواله، شهر بمكان وأنزله سمور، فروة عليه فخلع جركس
صنجقية رضوان خازنداره بك محمد وقلد واملالزمون، والجاويشية الخدم وأرباب املالقاة
املذكور، لرضوان وأعطاها الهندي، بك عيل من الخاصكية وأخذ السماط، أمني وجعله

حياته. قيد بالخاصكية بيده الذي الرشيف الخط وأبطل
وَخَلع العادلية، إىل وركب ،١١٣٨ سنة أول ربيع منتصف يف باشا عىل ووصل
املدافع له ورضبوا املعتاد، باملوكب القلعة إىل وطلع التقادم، له وقدَّموا القدوم، ِخَلَع
خطابًا كتخداه لسان عىل تذكرًة أرسل املنفصل باشا محمد إن ثم الحال. وسكن والشنك،
عليكم، يسلم الباشا حرضة أن مضمونها: القازدغيل جاويش وعثمان بلغية بك ملصطفى
األمر حكم شنب أبي بيت وقطع الفقار، ذي ظهور يف التدبري من بد ال لكم: ويقول

القابجي. بها املعني الحلوان كيس آالف األربعة وتحصيل السلطاني،
فقال: عليه، وعرضها جاويش، عثمان أحرض بك مصطفى إىل التذكرة وصلت فلما
الهندي بك عيل ضم عىل فاتفقا الناس، فيه تجتمع مفتوح بيت إىل أوًال يحتاج هذا
ذلك، بعد تدبريهم يدبرون ثم ومماليكهم. املقتولني الصناجق طوائف يجمع وهو إليهما،
تريده ما وكل نساعدك، نحن له: فقالوا بخلويده. فاعتذر ذلك، عليه وعرضوا فأحرضوه
ليًال. الهندي بك عيل عند بك الفقار ذا املطرباز باشه أوده أحمد وأحرض إليك، يحرض
أخيه، طوائف كامل فأحرض إيواظ، بن جلبي مصطفى أحرض الهندي بك عيل إن ثم

املقتولني. األمراء وجماعة
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رجب له فأرسل وناس، ملوم عنده الهندي بك عيل أن جركس بك محمد وبلغ
فلما إليه. الخاصكية نظر برد ووعده الجمعية، بتفريق يأمره جاويش ومحمد كتخدا
هذا إيش كتخدا: رجب له فقال ورشبًا. وأكًال واالزدحام، الناس كثرة وجدا إليه وصال
اطردهم، قال: أفعل؟ وكيف له: فقال مال. إىل يحتاج الناس وجمع خايل وأنت الحال
إني حتى خشدايش وابن وخشدايش أستاذي، ابن بني ما وهم أطردهم، وكيف وقال:
البلد لك وأخلص الخاصكية، نظر لك ونرد وخدمك عائلتك مع اقعد فقال: بلًدا!!! رهنت
الفقار ذا فأخرب الهندي بك عيل ودخل عنده، من وانرصفا خريًا، يكون قال: املرهونة.
إليهما فأرسل الربكاوي. جربجي ويوسف دفية أبي أغا سليمان إيل أرسل له: فقال بذلك،
أفندي إبراهيم قتل عىل فاتفقوا يفعلونه. فيما وتشاوروا إليه، وأدخلهما وأحرضهما،
دبروا بعدما فأصبحوا غرضنا، يتم ذلك وعند العزب، باب يملكون وبقتله العزب، كتخدا
بعد دفية أبو فركب الدراهم، وفرقوا والشواربية، والفقارية، املعزول، الباشا مع أمرهم
عزبان. كتخدا إبراهيم عىل ودخال الربكاوي، جربجي يوسف طريقه يف وأخذ الفجر،
زوج ويوسف كاشف سليمان صحبته وأخذ الفقار، ذو وتطليس الباب، إىل معهم فركب
ينتظرونهم الرميلة إىل وأتوا الجزار، بن ومحمد الرشايبي ويوسف بك إيواظ بنت هانم

والجهات. املحالت ربطوا بعدما
عليه، ليسلم كاشف سليمان إليه تقدم الرميلة، إىل كتخدا إبراهيم وصل فعندما
البكجية فطردوا الباب، إىل األرضورمحوا إىل فسقط ورضبه إيواظ، ابن خازنداره وتبعه
إىل باشا عيل ونزل املحمودية، جامع إىل وحرض باشا، محمد الحال يف وركب وملكوه،
القديم: الحال مثل املناصب وقسموا سعد، نصف صناجق كامل واجتمعت العزب، باب
وكتخدا الفقارية، من باشا ومتفرقة القاسمية، من والدفرتدار الفقارية، من الحاج أمري
أبو الينكجرية وأغات ذلك، عىل فاتحة وقرأوا ذلك، ونحو … القاسمية من الجاويشية

زعيم. الدمياطي أفندي ومصطفى دفية،
القازدغيل جاويش عثمان قرص يف ونزل اإلسكندرية، من أتى القبودان وكان
محمد وخلع بك؛ الفقار ذي مع به وكرنك حسن السلطان وملك بهم، فأتى بعسكره
كاشف عيل وَعَىل كان، كما صنجقية الفقار ذي وعىل دفرتدار، الهندي بك ِعيل َعَىل باشا
جلبي مصطفى وعىل جرجا؛ وحاكم صنجقية كاشف سليمان وعىل صنجقية، قطامش
الرشايبي يوسف وعىل صنجقية، هانم زوج أغا يوسف وعىل صنجقية؛ إيواظ ابن
وحرض وايل، الدمياطي ومصطفى مستحفظان، أغات دفية أبي وسليمان صنجقية،
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وقيطاس الدايل بك وإسماعيل بلغية بك ومصطفى سابًقا الحاج أمري بك محمد إليهم
املحمودية. يف وأقاموا قيطاس، ابن بك وإسماعيل الكور بك

بيت إىل وأرسل أيًضا، استعد فإنه جركس بك محمد وأما هؤالء، من كان ما هذا
وجامع الحمام، درب عند متاريس وعملوا ومدافع، األجناد من كبرية عدة بك قاسم
والرصاص بالبنادق بالعطارين املؤمن بسبيل من عىل عساكرهم وهجمت الحرصية،
يدرك لم وأكثرهم السالح، وسوق القلعة جهة إىل وهربوا وهزموهم، أجلوهم حتى
َمْن عىل ورموا الجمال، مذبح عند الحال يف متاريسهم عملوا ذلك وقع فلما حصانه،
عند متاريس الحال يف جركس طائفة وبنى بالرميلة، املجتمعون وهرب باملحمودية،

األخرى. الفرقة أمر وارتبك األشكنية، وكالة
وتقدم القشالنني، الخاملني من ذاك حني وكان — الربكاوي جربجي يوسف إن ثم
ونط العزب باب من وتسلق الهالك، يف نفسه رمى — بريق رسدار بالسفر الطلوع له
منهم وطلب باملحمودية، والصناجق باشا محمد عند وطلع نازل، والرصاص الحائط
الذين طرد لهم وضمن نفر، ومائة جشتي رسدن بريق يعطيه العزب لكتخدا فرمان
عليهم ورشط جركس، بيت عىل البيارق تسري ذلك وعند قاسم، بيت وملك املؤمن، بسبيل
وسار امليدان، باب من معه بمن ونزل ذلك، ففعلوا العزب، كتخدا ذلك بعد يجعلوه أن
هناك، بهم فوقف الرميلة. تربة عىل ينفذ باب وهناك باشا، إسماعيل تكية جانب من بهم
مهللون وهو متتابًعا، رصاًصا يطلق املؤمن سبيل عىل معه بمن وهجم البريق، وطوى
حتى أقفيتهم، يف وهم الحرصية، درب إىل مكانهم من وفروا فأجلوهم، غفلة؛ حني عىل
قاسم بيت عىل املدافع وأداروا بك، قاسم بيت ودخلوا منهم، وملكوها متاريسهم جاوزوا
نزلت ذلك فعند بك، قاسم بيت عىل بالبنادق ورموا الحرصية، جامع منارة وصعدوا بك،
ورتب يوسف، قرص إىل القبودان وطلع الصليبة، جهة إىل وساروا األبواب، من البيارق
عزم ذلك فعند ومات. املنار من برصاصة بك قاسم وأصيب جركس، بيت عىل مدفًعا
الصغري، جركس بك ومحمد األعرس بك أحمد معه فخرج والفرار؛ الرحيل عىل جركس
مرص جهة إىل وذهبوا باملال، املحملة الهجن من خمسة عىل مماليكه من خمسة وأركب
وعمر شنب، ابن بك محمد بمرص منهم وتخلف وساروا اآلخر، الرب إىل وعدوا القديمة،
إىل باشا محمد وطلع فارسكور، بك وإبراهيم بك، وعيل بك، ورضوان الحاج، أمري بك
وقلد بك، الفقار ذو وترأس بكريد، منصبه إىل وسافر باشا عيل ونزل ثانيًا، القلعة
وأرسلوه ذكره، يأتي الذي الشهري بك عثمان وهو صنجقية، مملوكه كاشف بك عثمان
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وأغات عساكر ومعهم جركس، بك محمد خلف إيواظ بنت هانم زوج بك يوسف صحبة
ووقعوا يقتلونه، خالفها أو بالجيزة جركس أتباع من وجدوه من كل فصاروا البلكات
العيار صاحب داود املعلم مع فسجنه باشا محمد إىل فأرسلوه الروزمانجي أفندي بأحمد
ميتًا وجدوه شنب أبي ابن بك ومحمد الحاج، أمري بك عمر وقتلوا قتلوهما، ثم بالعرقانة،
بركة إىل وخرجا يََمق، واألقوايس جداوي رسدار كتخدا رجب وعملوا األزهر، بالجامع
املقتولني بيوت ونهبوا برءوسهما، وأتى قتلهما من فأرسلوا السويس، إىل ليذهبا الحاج

معه. ومن الكبري جركس وبيت والهربانني،
بك وعيل بك الفقار ذا فأخربوا والتجريدة بك ويوسف بك عثمان رجع أيام وبعد
معه ومن جركس بك محمد عن العرب سألوا عيىس ابن حوش وصلوا ملا أنهم الهندي
وركبوا األخرض، الجبل إىل أوصلهم دليًال معهم أخذوا ثم هناك. باتوا أنهم فأخربوهم
جمادى سابع السبت يوم مرص من وخروجه جركس هروب وكان درنة، إىل هناك من
بما عرضحال وكتبوا جمعية، عملوا إنهم ثم وألف. ومائة وثالثني ثماٍن سنة اآلخر
ابن بك إسماعيل بالد حلوان أصل من كيس ألف وسلموه للقابجي، وأعطوه حصل،
قطامش بك محمد بالد خالف وذلك أيًضا، وأمرائه وابنه شنب أبي وبالد وأمرائه، إيواظ
األعظم الوزير إىل مكاتبة أيًضا وكتبوا بك، قيطاس كتخدا أغا محمد وكور أغا ورضوان
قتل بعد الروم إىل وهروبه ذكره تقدم الذي بك قيطاس تابع قطامش بك محمد بطلب
فلما باشا، قابجي إىل الباشا وأعطاه واألغوات، الصناجق، األمراء جميع عليه وختم سيده،
أرسلوا مرص أهل له: قال يديه بني حرض فلما بك. محمد الوزير طلب الدولة إىل وصل
بالدفرتدارية عليه فأنعموا مديون. وأنه يديه ذات بقلة فاعتذر بمرص، إليهم يطلبونك
أينما جركس بك محمد دم بإهدار الجهات لسائر فرمانات وكتبوا مرص، إىل والذهاب

املرصيني. طلب حسب وذلك رش، وأهل ومفسد عاٍص ألنه وجد؛
بن مصطفى فقلد إمريات؛ وقلدهم جماعة، عىل خلع مرص وايل باشا محمد إن ثم
صنجقية، الدايل بن وإسماعيل صنجقية، سابًقا الجملية أغات وحسن صنجقية، إيواظ
وذلك القالقيسصنجقية، كاشف وسليمان صنجقية، الجزار بك يوسف بن جلبي ومحمد
إىل بمرص الرياسة وانتهت الحال، وسكن وغريهم، والسدادرة والبلكات الوجاقات خالف
الرومية الديار من مرص إىل قطامش بك محمد وحرض الهندي، بك وعيل بك الفقار ذي
قليل وكل السابق، الرشط بموجب تقلدها الهندي بك عيل ألن الدفرتدارية؛ من يتمكن فلم

روحك. ْل طوِّ له: فيقول بك. الفقار ذا بك محمد يذاكر
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بك ويوسف إيواظ، ابن بك ومصطفى العدب، بأبي املعروف بك عيل أن فاتفق
دفية، أبا أغا وسليمان الجاويشية، كتخدا أغا هللا وعبد الرشايبي، بك ويوسف الخائن،
حظٍّا، يعملون منهم واحد عند ليلة كل يف يجتمعون وكانوا القاسمية، فرقة من والكل
عقولهم من الرشاب أخذ فلما العدب. أبي بك عيل عند ليلة يف فاجتمعوا رشابًا. ويرشبون
الهندي ويصري والصغري، الكبري أخي العزيز يموت وقال: إيواظ، ابن بك مصطفى تأوَّه
الوفاء. قريب النيل وكان قبضته! يف والباشا يده، تحت من ونأكل مرص! سلطان مملوكنا
وقال الفقار، ذا أقتل وأنا دفية: أبو وقال البحر، جرب يوم الباشا أقتل أنا بك: عيل فقال
الفاتحة، وقروا واحد، بقتل التزم الجماعة من واحد وكل الهندي، أقتل وأنا بك: مصطفى
وأقام الهندي، إىل هرب سيده قتل وملا بك، هللا عبد مماليك من أصله مملوك معهم وكان
سمع فلما الهندي، بك عيل من أخذه الصنجقية بك مصطفى تقلد فلما أياًما. خدمته يف
أيًضا. فأخربه الفقار، ذي إىل فأرسله وأخربه، الهندي بك عيل إىل ذهب القول ذلك منهم

فأخربه. الباشا إىل فبعثه
تحت وقتله الباشا، عليه قبض العدب أبو بك عيل وطلع الديوان يوم كان فلما
فرمانًا الوقت يف وأرسل كثريًا، شيئًا وكان فيها، ما ونهب بداره وأحاط قايتباي، ديوان
حماًرا وأركبوه إيواظ، ابن بك مصطفى عىل فقبضوا الجماعة، باقي بالقبضعىل األغا إىل
واختفى أيًضا، مقدمه معه وقتل بقتله، فأمر الباشا، إىل وأحرضوه مقدمه، وصحبته
شنب، أبي ابن بك محمد وأم بك، إيواظ بنت هانم بنفي فرمانًا الفقار ذو وأخذ الباقون،
غائلتهن وضمن واستقبحه، ذلك، يف القازدغيل جاويش عثمان فمانع بك. عيل محظية

كفايتهن. لهن ورتب بيوتهن، من يخرجن ال أن وألزمهن
وكان بالرياسة، الهندي بك عيل وانفرد القاسمية، جانب ضعف ذلك حصل فلما
أغا رضوان فجعلوا الكور. أغا ومحمد أغا، رضوان فأحرض الشام. إىل أرسل الفقار ذو
وتحرك الفرصة، اغتنموا ذلك فعند املنوفية. بإقليم غائب الجزار بك ومحمد الجملية،
عزبان جربجي يوسف مع أمرهم فدبروا الدفرتدارية. طلب يف قطامش بك محمد
الفقار وذا الهندي بك عيل وقتلوا القازدغيل، جاويش وعثمان أغا ورضوان الربكاوي
بأقليم وهو قيطاس بك إسماعيل وأمريها تجريدة، الجزار بك محمد إىل وأرسلوا قانصوه،
عىل وقبضوا جرجا، حاكم وجعلوه صنجقية، الدمياطي أفندي مصطفى وقلدوا املنوفية،
وأخذ املنوفية، إىل بالتجريدة وسافر أشغاله، بك إسماعيل وقىض شنب، أبي بك سليمان
أخذ الخرب وصله ملا وكان الجزار، بك محمد إىل وساروا سعد، نصف عربان صحبته
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وحاربهم، وحاربوه هناك، فلحقوه سديمة جرس إىل وارتحل الوطاق، وترك عليه يعز ما
الليل. إىل نفسه وحمى وعرب، أجناد بينهم وُقتل

وترك رشيد، إىل وسار مركب يف ونزل احتياجات، وبعض مملوكني معه أخذ ثم
وطاق جاوزوا حتى مبحرين ليًال وساروا الهجن، فأخذوا مملوًكا. وعرشين أربعة
وعرفه قيطاس بك إسماعيل وطاق إىل فذهب ماش. مملوك عنهم وتخلف بك، إسماعيل

خدمته. يف فأقاموا عنده. وأخذهم فردوهم، بطائفة كتخداه إليهم فأرسل بمكانهم،
خربه ووصل وكالة، يف واختفى رشيد، إىل دخل حتى سريه يف بك محمد يزل ولم
نظري يف وتقلد ذلك، يف استأذن أن بعد وقتله عليه، فقبض الخشاب، جربجي حسني إىل
البحرية. إىل ذلك بعد ونزل وألف، ومائة أربعني سنة البحرية وكشوفية الصنجقية ذلك
التي مركبه وأرسل ِدْرنة، عىل وطلع اإلفرنج، ببالد غيبته عن جركس بك حرضمحمد ثم
فركب قبيل. جهة قبل من تركهم الذين أمراؤه إليه وحرض اإلسكندرية، إىل فيها وصل
منه، ففر الخشاب، بك حسني فصادف اإلسكندرية. إىل ليصل البحرية؛ إىل ونزل معهم،

سويف. بني عىل ونزل الفيوم، إىل رجع ثم وجماله. وخيوله خيامه جركس وغنم
حسني فحاربه املرشدون. القاسمية عليه واجتمع جرجا، قرب القطيعة إىل ذهب ثم
وعازقهم، وطاقهم عىل واستوىل وطائفته، بك حسني وقتل والسدادرة، جرجا حاكم بك
تجريدة. بسفر فرمانًا وأخرج جمعية، بك الفقار ذو فجمع مرص؛ إىل أخباره ووصلت
فكانت البهنسا. بوادي معه فتالقوه وعساكر. قطامش بك وعيل بك عثمان إليه فسافر
وخيامهم، عرضيهم عىل معه ومن جركس بك محمد واستوىل التجريدة، عىل الهزيمة

مرص. إىل املهزومون ورجع الليل، بينهم وحال
فاحتاجوا أخرى، تجريدة وإخراج التشهيل عىل واتفقوا األمراء، الفقار ذو فجمع
القابلة، السنة عن املريي من كيس ثلثمائة بمبلغ الباشا من فرمانًا فطلبوا مرصوف إىل
منه وأخذوا قائمقام، قطامش بك محمد وقلدوا وأنزلوه، عليه فركبوا عليهم فامتنع
أشغالهم ورتبوا زائًدا، اهتماًما فيها واهتموا التجريدة، أمر وجهزوا بمطلوبهم، فرمانًا
الهزيمة وقعت ثم بك، سليمان جركس جماعة من وقتل وحروب، أمور وجرت وخرجوا،

جركس. عىل
وطلع وألف، ومائة وأربعني اثنتني سنة يف وذلك باشا، باكري مرص إىل ووصل
هذه أيام يف بمرص وحصل السنة، أواخر يف العساكر وعزله أشهًرا، فمكث القلعة إىل
ورئيسهم مكرهم، ودبروا باملدينة، املختفون القاسمية جماعة وثار عظيم، ضنك التجاريد
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يف العشاء وقت بك الفقار ذي عىل طائفة منهم ودخل دفية، أبو أغا سليمان ذلك يف
هللا فقىض معه. موعدهم ينتظر الرشق جهة جركس بك محمد وكان وقتلوه، رمضان
اآلخر، بموت أحدهما يشعر ولم داخلها، الفقار ذي وموت مرص، خارج جركس بموت
وقتلوهم عليهم وظهروا بالقاسمية، الفقار ذي أتباع وثارت أيام، خمسة بينهما وكان
من القاسمية دولة وانقرضت هذا، يومنا إىل ذلك بعد قائم منهم يُقم ولم ُدوهم، ورشَّ

القازدغلية. طائفة منها وتفرع الفقارية، دولة وظهرت املرصية، الديار
مستقالٍّ فصًال هذا جعلت وقد وفياتهم، يف تراجمهم ذكر عند األخبار تتمة وسيأتي

القاسمية. دولة آخر هي التي وألف، ومائة وأربعني اثنتني سنة إىل القرن أول من
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العلماء من بقليل قبله وما القرن، هذا من قبلها وما السنني هذه يف مات من ذكر
املتقدمني تراجم من يشء عىل أعثر لم فإني اإلمكان. بحسب اإلجمال سبيل عىل واألعاظم
وما فقط، َوَفياَِتهم حصلته ما إال ذلك يف ُمَدوَّنًا شيئًا أجد ولم القرن، هذا أهل من
الطاقة، حسب عىل أشياخهم وإجازات أسانيدهم، بعض من واستنبطته ذهني، يف َوَعيْتُه
دولة أول وهي ١٧٢٩م، وألف ومائة وأربعني اثنتني سنة آخر إىل القرن أول من وذلك

عثمان. بن محمود السلطان
املرسلني: سيد علوم وارث اإلسالم، شيخ والفهامة والحرب العالمة اإلماُم وأولهم
هللا عبد الشيخ والده عن ويَْروى وغريه، خليل شارح املالكي. الَخَرِيش محمد الشيخ/
املالكي السنهوري سالم الشيخ عن كالهما الّلقاني إبراهيم الشيخ العالمة وعن الخريش،
العسقالني حجر ابن الحافظ عن األنصاري، زكريا اإلسالم شيخ عن الغيطي، النجم عن

وألف. ومائة إحدى سنة تُُويف البخاري. اإلمام إىل بسنده
نزيل العناني، سليمان بن داود بن محمد الدين/ شمس اإلمام الشيخ ومات
البابيل، والشمس الغزي، والشهاب السرية، صاحب الحلبي َعيل َعن أخذ الجنبالطية.
الربهاني، عيل بن حسن عنه َحدَّث وغريهم. اللقاني والربهان الخفاجي، والشهاب

وألف. وتسعني ثماٍن سنة تويف وغريهم. … والبديري والخليفي،
املفيدة: والتصانيف العديدة، التآليف صاحب املدققني، وعمدة املحققني إمام ومات
والغرر، الدرر وحاشية الكنز، رشح تصانيفه: ومن الحنفي، الحموي أحمد السيد/
شيوخه: ومن — هللا رحمهم — السنة تلك يف أيًضا تويف ذلك. وغري … والرسائل
أحمد والشيخ الطوخي، منصور والشيخ عالن، بن محمد والشيخ األجهوري، عيل الشيخ

الغزي. العلم عيىس بن هللا عبد كالشيخ وغريهم … اللقاني خليل والشيخ البشبييش،
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أحمد بن محمد بن محمد بن محمد الدين/ شمس الشيخ الفنون عالمة ومات
بالرشنبابيل الشهري الحسيني حسني الدين رشف بن الرضير محمد الدين أمني بن
سبطه عن نقًال مرتىض السيُد شيُخنا نسبَه ذكر كذا عرصه. يف األزهر مشايخ شيخ
عيل والشيخ املزاحي، سلطان كالشيخ ة: َعدَّ شيوخ عن أخذ الدين، بدر محمد العالمة
البَُليدي، عنه: وأخذ البابيل، وأجازه البشبييش، وأحمد الزيادي، والنور الشرباِمليس،
ومائة اثنتني سنة تويف الديوي. ربه عبد الشيخ بواسطة ْرباوي. والشَّ والجوهري، وامللوي،

وألف.
أبي عن روى الجزايري. الكريم عبد بن محمد الَجمال/ أبو ر امُلعمِّ الرشيف ومات
اليَويس، مسعود بن الحسن الوفاء وأبي القادر، عبد الربكات وأبي قدُّوره، سعيد عثمان
بن العزيز وعبد الزرقاني، ومحمد واألجهوري، البابيل وأجازه القشايش، الغيث وأبي
ومحمد الشلبي، والشهاب والغنيمي، القليوبي، والشهاب والشربامليس، الزَمزمي، محمد
والشهاب والقشايش، الغزي، والنجم الحبيش، محمد تعز ومفتي الواعظ، حجازي

وألف. ومائة اثنتني سنة تويف واملزاحي. السبكي،
والده عن أخذ املالكي. اللقاني إبراهيم بن خليل اإلمداد/ أبو العالمة اإلمام ومات
هللا عبد والشيخ والشربامليس، األجهوري، والنور اللقانَيني، ومحمد السالم عبد أخويه وعن
القليوبي، والشهاب الشرباوي، عامر والشيخ املزاحي، وسلطان البابيل، والشمس الخَريش،
وياسني الجنبالطي، الجواد وعبد الحنفي، الشوبري وأحمد الشافعي، الشوبري والشمس
وأخذ الحرام، باملسجد دروًسا وعقد النبتيتي، وعيل الدواخيل، وأحمد الشامي، العليمي
الوجيه عن وباملدينة املالكي، الدين تاج والقايض الصديقي، عالن بن محمد عن بها

وألف. ومائة خمس سنة تويف وأجازوه. الخلييل الدين وغرس الخياري،
اإلمام املغربي العيايش بكر أبي بن محمد بن هللا عبد سالم/ أبو اإلمام ومات
أبو والعالمة مَحمد، بن الكريم عبد األكرب أخوه منهم: شيوخ؛ عىل باملغرب قرأ الرحالة،
بن أحمد والعالمة الفايس، القادر عبد سيدي املغرب وإمام الُسْكتَّاني، يوسف بن بكر
الخفاجي، والشهاب األجهوري، النور عىل بمرص فقرأ املرشق إىل ورحل األبار، موىس
الجواد وعبد املزاحي، وسلطان البابيل، والشمس الشربامليس، وعىل املأموني، وإبراهيم

املالكي. الطريني
سعيد بن هللا وعبد الطربي، العابدين زين عن فأخذ سنني عدة بالحرمني وجاور
إبراهيم والشيخ الثعالبي، وعيىس الزمزمي، العزيز وعبد الجمال، بن وعيل باقشري،
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وله ١٦٧٩م، وألف تسعني سنة تُويف أن إىل بها وأقام بالده، إىل ورجع وأجازوه، الكردي،
صاحبه. ُكلٌّ وأجاز العجمي حسن بالشيخ اجتمع أنه فيها وذكر مجلدات، عدة يف رحلة
الزرقاني علوان بن محمد بن أحمد بن يوسف بن الباقي عبد الحجة/ اإلمام ومات
عن وأخذ ة، ُمدَّ األجهوري النوَر والََزَم بمرص، وألف عرشين سنة ولد الوفائي، املالكي
الحديثية، البابيل الشمس دروس يف وحرض الشربامليس، والنور الحميص، ياسني الشيخ
وألف، وأربعني خمس سنة ويفّ بن اإلكرام أبي من الذكر وتلقى شيوِخه، ُجلُّ وأجازه
رابع يف تويف وغريه. خليل مخترص رشح منها مؤلفات وله باألزهر، لإلقراء وتصدر
قوِيش. محمُد الشيُخ بالناس إماًما عليه وَصىلَّ وألف، وتسعني تسع سنة رمضان عرشين
املقديس، الحنفي الحسيني اللطف أبي بن الرحيم عبد الشيُخ/ الُقْدس عالم ومات
الشربامليس، الشيخ وبمرصَعَىل الطربي، القادر عبد بن العابدين زين اإلمام َعَىل بمكة قرأ
وحسن الحنفي، الشوبري الشهاب عىل والفقه الشوبري، والشمس البابيل، والشمس
بن عيل بن محمد السيد عىل وبدمشق الطرابليس، الحموي الكريم وعبد الرشنباليل،

وألف. ومائة أربع سنة بأدرنة غريبًا تويف الدمشقي، املقديس الحسيني محمد
املقرئ البقري إسماعيل بن قاسم بن محمد الدين/ شمس العالمة اإلمام ومات
والحديث اليمني، الرحمن عبد الشيخ عن القراءات علم أخذ الشناوي. الصويف الشافعي
عن أيًضا والحديث املنياوي، ومحمد والشوبري والزيادي املزاحي عن والفقه البابيل، عن
البقري، إسماعيل بن موىس الشيخ عمه عن والطريقة اللقاني، والربهان الحلبي، النور
تلميذه، تلميذُ أو تلميذُه، إما مَرص علماء وغالُب األحمدي، الحلبي الرحمن عبد والشيخ
عرشين رابع يف وتويف ١٦٠٩م، وألف عرشة ثماني سنة ومولده وانفرد، وأجاد وألف

سنة. وتسعني ثالث عن وألف ومائة عرشة إحدى سنة الثانية جمادى
الفضل أبي بن بكر أبي بن محمود بن بكر أبو الشاعر/ الفاضل األديب ومات
مرص، إىل ورحل نشأ وبها بدمشق ولد بالصفوري، الشهري الشافعي الدمشقي العمري
ديواُن وُجِمع يتمه، ولم جزءًا، الحلبي سرية ونظم البابيل، الشمس عن بها وأخذ وتََوطَّنَها
سنة تويف له. املالزمني من وكان البكري، العابدين زين بن محمد األستاذ باسم شعره

البكري. األستاذ قرص عند بوالق خارج فرج الشيخ برتبة ودفن وألف، ومائة اثنتني
ابن ُكَريشة محمد بن أحمد بن هللا عبد بن الرحمن عبد بن هللا عبد السيد/ ومات
«ولد فقال: املرشع، صاحب ترجمه السقاف. الرحمن عبد بن إبراهيم بن الرحمن عبد
وصحب البرصي، الرحيم عبد بن عمر اإلسالم شيخ وأدرك والده، حجر يف وتربى بمكة
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الرضير، العيدروس حسني بن بكر أبو وكذا الِخْرَقة، وألبسه علوي، بن محمد الشيخ
الجمعة ليلة تويف وبها مكة، إىل وعاد جده وزار الرشعية، العلوم عنه وأخذ ابنته، وَزوََّجه

وألف. ومائة أربع سنة
املكارم أبي الشيخ ابن محمد بن محمد بن محمد العابدين/ زين األستاذ ومات
(أرشق والدته تاريخ وكان وألف، ستني سنة ولد الصديقي، البكري الوجه أبيض محمد
بجوار أسالفه عند وُدفن الفصل، يف وألف ومائة سبع سنة تويف العابدين). بزين األفق

عنه. هللا رىض — الشافعي اإلمام
الدين شهاب بن حسن بن إبراهيم الدين/ برهان الشيوخ شيخ السند ومات
العلم وأخذ ١٦١٦م، وألف وعرشين خمس سنة شوال يف بتهران ولد املدني، الكوراني
دخل ثم مدة، بها وأقام بغداد إىل ارتحل ثم الصديقي. الكوراني رشيف محمد عن
الصيفي والزم املنورة، باملدينة تَْسيَاره عصا وألقى الحرمني، إىل ثم مرص، إىل ثم دمشق،
وعبد البابيل، والشمس سلطان، والشيخ الخفاجي، الشهاب وأجازه تخرج، وبه القشايش
عرصه، أدرك ملن أجاز وقد الحكمي، مطري بن عيل الحسني وأبو الالهوري، سعيد بن هللا

وألف. ومائة إحدى سنة األوىل جمادى عرشين ثامن وتويف
عىل َه تَفقَّ املالكي الشربخيتي مرعي بن إبراهيم الدين/ برهان العالمة اإلمام ومات
يف خليل مخترص رشح منها مؤلفات وله الفييش، يوسف والشيخ األجهوري، الشيخ
السرية ألفية عىل ورشح النووية، األربعني َعَىل ورشح العشماوية، َعَىل ورشح مجلدات،

وألف. ومائة سٍت سنة رشيد إىل متوجه وهو بالنيل غريًقا مات للعراقي.
واملنشأ، املولد الدمياطي الدنجيهي الدين صالح بن السعود أبو األستاذ/ ومات
املسعودي ابن العالمة عىل القرآن وَجوَّد وستني، ألف سنة ولد البارع، الفاضل الشافعي
االشتغال، يف وَجدَّ البشبييش، الشهاب دروس والزم مرص، قدم ثم الدمياطي. النور أبي
وألف. ومائة تسع سنة املحرم أوائل يف باملدينة الحج من راجع وهو وتويف مكة، وقدم
الرحمن عبد بن محمد بن عيل بن حسن الشيخ/ املسلمني مفتي العالمة اإلمام ومات
الحادي القرن أهل من عرصه أشياخ عن أخذ الوالد. الشيخ جد وهو الحنفي، الجربتي
الشوبري، والشهاب والشربامليس املزاحي وسلطان والزرقاني واألجهوري كالبابيل عرش.
نسخ عىل تقاريره وكتب كلية، مالزمة والزمه الكبري، الرشنباليل حسن الشيخ عىل وتفقه
الدرر وكتاب نجيم، ابن للعالمة والنظاير األشباه كتاب ومنها عليه، حرضها التي الكتب
جرد ثم الهوامش، من عليهما وما األصل بخطه، النسختني وكال ُخرسو، ملال الغرر رشح

110



الشيوخ تراجم يف فصل

واألشباه الدرر عىل املشهورتان الحاشيتان وهما مستقلني، تأليفني فصارا عليهما، ما
اآلن إىل عندي موجودتان الهوامش من عليهما وما النسختني وكلتا الرشنباليل، للعالمة
تسع سنة يف الرشنباليل األستاذ تويف وملا البسملة. عىل رسالة تأليفه: ومن املرتَجم، بخط
حسن، الشيخ ولده وأقرأ واإلفتاء، والتدريس لإلفادة بعده تََصدَّر ١٦٥٨م، وألف ستني
الجد وترك وألف، وتسعني سٍت سنة يف املرتجم وتويف وتمهر. ترعرع حتى به وتقيد
بلغ حتى املنزيل محمد الشيخ املرحوم بنت مريم الحاجة والدته َفَربَّته صغريًا، إبراهيم
من كل بحرضة عليها عقده وعقد الدلجي، أفندي الوهاب عبد ببنت فزوجته رشده
الحنفي، الرشنباليل الحي عبد والشيخ ويفّ، ابن اإلرشاد أبي يوسف الدين جمال الشيخ
الدين شهاب والشيخ البشبيىش، الرؤوف عبد والشيخ املرحومي، أحمد الدين وشهاب
شيخ الدمياطي الشافعي الدنجيهي السعود أبي الدين زين والشيخ الربماوي، أحمد
يف أسماؤهم املثبتة وغريهم، … األرمناوي محمد الدين شمس والشيخ املتبولية، املدرسة
بالذهب مموهة لوحة وعليه بالذهب، ومسطر محرر رومي كبري كاغد يف العقد حجة
اآلن إىل عندي محفوظة وهي ١٦٩٦م، وألف ومائة ثماٍن سنة شعبان بغاية مؤرخة
منه وحملت أول، ربيع يف بها وبنى النجمية، الصالحية بمحكمة أفندي موىس بإمضاء
وألف، ومائة عرش سنة يف وذلك واحد، بشهر الوالد والدة بعد الجد فمات الوالد. باملرحوم

غري. ال سنة عرشة ست وعمره
ولد املكنايس، سعيد أبي بن العباس بن أحمد بن حسن الدين/ نور اإلمام ومات
مكناس، نزيل الفايس أحمد بن محمد عىل وقرأ ١٦٤٢م، وخمسني واثنتني ألف سنة بها
وسبعني أربع سنة مرص وقدم وكثريين، الفايس القادر عبد سيدي دروس وحرض
ويحيى البشبييش وأحمد الطوخي ومنصور الشربامليس دروس وحرض ١٦٦٣م، وألف
مشاركة له وكانت املكنايس، املحجوب الرحمن عبد السيد عىل واجتمع وحج الشهاوي،

وألف. ومائة إحدى سنة بمرص مات العلوم. سائر يف
الربماوي خالد بن الدين شهاب بن محمد بن إبراهيم العالمة/ اإلمام الشيخ ومات
الشوبري، الشمس عىل قرأ األزهر. الجامع شيخ األحمدي األنصاري الشافعي األزهري
َر وتََصدَّ به، واختص القليوبي الشهاب دروس الزم ثم والشربامليس. والبالبيل، واملزاحي،
العجلوني، خليل بن محمُد عنه روى وألف. ومائة سٍت سنة تُويف َمَحلِّه. يف للتدريس بعده
وأثنى وترجمه القليوبى، دروس يف امُلَليْحي ورافقه َمَخا، نزيل املرحومي عيل بن وعيل

عديدة. تآليف وله عليه،
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مكة قدم اليُوِيس، مسعود بن حسن الدين/ نور اإلمام الشيخ املغرب عالم ومات
سنة باملغرب تويف مشهورة. عديدة مؤلفات وله ١٦٩٠م وألف ومائة اثنتني سنة ا حاجٍّ

وألف. ومائة عرشة إحدى
حسن بن عامر بن منصور بن شاهني الشيخ/ الشيوخ شيخ العالمة اإلمام ومات
واأللفية، والكنز، القرآن، وحفظ ١٦٢٠م، وألف ثالثني سنة ببلده ولد الحنفي، األرمناوي
املقرئ العالمة عىل بالروايات فقرأ األزهر، إىل ورحل وغريها، … والرجبية والشاطبية،
املنشاوي وأحمد الشوبري أحمد العالمة الفقه: يف والزم الشافعي، اليمني الرحمن عبد
والشهاب الدفري، وعمر املنزالوي، ومحمد الحميص، وياسني الرفاعي، وأحمد الحنفيني،
الحنفي. الرشنباليل وحسن الشافعي، امليموني وإبراهيم اللقاني، السالم عبد القليوبي

قاسم بن أحمد تلميذ بسيبويه الشهري محمد اإلسالم شيخ العقلية: العلوم ويف
الدروري، الدين رسَي العالمة عن وأخذ له. حصلت بأشياءَ ُه َ وبَرشَّ كثريًا، والزمه العبادي،
شيوخه، ُجلُّ وأجازه املزاحي، وسلطان البابيل، والشمس الشربامليس، عيل والشيخ
حسن بن كمحمد األعيان من جمع أخذ وعنه عديدة، فنون يف األزهر يف لإلقراء وتصدر

وألف. ومائة إحدى سنة تويف وغريهما. الحنفي، عيل والسيد امُلّال،
محمد الشيخ وعن البناء، عن أخذ البشتكي، حسن بن أحمد الشيخ/ العالمة ومات

وألف. ومائة عرش سنة وتويف الرشنبابيل،
بن محمد بن أحمد بن الرحمن عبد بن أحمد بن هللا عبد الرشيف/ السيد ومات
زين بن مصطفى عن أخذ املحدث. الفقيه اإلمام الرتيمي بافقيه هللا عبد بن الرحمن عبد
بن شيخ والسيد الرحمن، عبد ولده وعنه سعيد، محمد والسيد العيدروس، العابدين
جمادى آخر يف ْحر الشَّ ببندر تويف وجعفر. العابدين زين وأخواه العيدروس، مصطفى

وألف. ومائة أربع سنة
الوفائي اإلطفيحي منصور بن محمد السنة/ شمس بمرص املحدثني خاتمة ومات
الشربامليس، عيل الضياء أبي عن وأخذ ١٦٣٢م، وألف وأربعني اثنتني سنة ولد الشافعي،
الصويف، الشوبري عمر محمد والشمس املزاحي، سلطان والشيخ البابيل، الشمس وعن

شوال. عرش تاسع وألف ومائة عرشة خمس سنة تويف القليوبي. أحمد والشهاب
الرشنباليل الشايف عبد بن الحق عبد بن الحي عبد الشيخ/ املحققني إمام ومات
القاهرة إىل ارتحل ثم بها. ونشأ ببلده، ولد املحققني، وقدوة املتأخرين، مة َعالَّ الحنفي
وسلطان الشوبري، أحمد والشهاب الرشنباليل، حسن الشيخ عن وأخذ بالعلوم، واشتغل
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بن محمد والرسي العناني، محمد والشمس الشربامليس، وَعِيل البابيل، والشمس املزاحي،
والزم بهم، َه وتََفقَّ بالدفري، املعروف الزهري عمر بن عمر والرساج الدروري، إبراهيم
الدين زين بن ياسني مة العالَّ الشيخ عن أيًضا وأخذ واملعقول، الحديث يف عرصه فضالءَ
خفاجي، وابن النماوي حسني والشيخ البصري، املعطي عبد والشيخ الحميص، العليمي
عليهما وأََكبَّ والحديث، الفقه يف وبرع والتحقيق، بالفضيلة واشتهر ل، وَحصَّ واجتهد
مشاركة والفرائض والرصف واملعاني واألصول النحو يف وشارك بهما، واشتهر آخًرا،
عرشة سبع سنة تويف مرص، رياسة إليه وانتهت به، وانتفعوا الفضالء وقصدته تامة،

نفيسة. السيدة معبد عند وُدفن وألف، ومائة
عيل بن أحمد بن حسن بن صالح الَحيْسَوب الَفْريض الفقيه اإلمام الشيخ ومات
واملنقول املعقول ويف مذهبه، يف عمدة وكان وقته، أشياخ عن أخذ الحنبيل. البهوتي
الطلبة. بأيدي متداولة مفيدة وتقييدات وتعليقات وحواٍش تصانيف عدة وله والحديث،
الشيخ عن الفرائض وأخذ الخلوتي، ومحمد الحنبيل البهوتي منصور الشيخ عن أخذ
والزم الشرباوي، هللا عبد الشيخ مشايخ من وهو الدلجموني، ومحمد املزاحي، سلطان
الفقه، يف ألفية وله الشرباوي عامر الشيخ عن الحديث وأخذ الخلوتي، الشمس عمه
إحدى سنة أول ربيع عرشين ثامن الجمعة يوم تويف الكايف. ونظم الفرائض، يف وألفية

وألف. ومائة وعرشين
ْشَرتِي الشُّ حسن سيدي ذريَّة من التونيس فارس محمد العالمة/ اإلمام ومات
غالب يحفظ كان الصوفية. أكابر من فارس محمد بن محمد الشيخ والد هو األندليس.
وألف. ومائة عرشة أربَع سنة بها مرصومات إىل رجع ثم مدة. بدمياط أقام جده. ديوان
أحمد بن يوسف بن الباقي عبد بن محمد هللا/ عبد أبو الشيخ العالمة اإلمام ومات
باقي يف العبارة وفصاحة املشاركة، كمال مع املحدثني خاتمة املالكي، الزرقاني علوان بن
وعن الشربامليس، النور عن وأخذ ١٦٤٥م، وألف وخمسني خمس بمرصسنة ولد العلوم،
محمد بن محمد بن محمد السيد العالمة عنه: َوَحدَّث والده، وعن البابيل، العرص حافظ
زين بن الحي عبد الدين زين والسيد والجوهري، والحلوي، الشرباوي، هللا وعبد األندليس،
الربهاني. والبدر املالكي، مصطفى بن يحيى بن وعمر البَْهنَِيس، الحسن بن العابدين
للسخاوي. الحسنة املقاصد واخترص املواهب، ورشح املوطَّأ، كرشح النافعة املؤلفات وله
ِلُدروس معيًدا وكان نفعها، وعمَّ والده بإشارة كراسني نحو يف املخترص هذا اخترص ثم
إذا إال درسه يفتتح وال عنه، يسأل غاب إذا وكان كثريًا، بشأنه يعتني وكان الشربامليس،
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عن يعتذر الشيخ وكان جماعته، يف لذلك محسوًدا فكان الطلبة. أصغر أنه مع حرض
وألف. ومائة وعرشين اثنتني سنة تويف به» أوصاني ملسو هيلع هللا ىلص النبي «إن ويقول: ذلك،

ومائة عرشة خمس سنة رمضان غرة يف األزهر الجامع إمام رضوان الشيخ/ ومات
وألف.

ظاهرة، كراماته وكانت زويلة، باب خفري شوشة أبو أحمد املجذوب/ الشيخ ومات
األكل عن تعوقه ال فمه يف وهي ويرشب، ويأكل إبرة، املائة نحو فمه يف يضع وكان
عرشة خمس سنة اآلخرة جمادى عرشين سابع الثالثاء يوم يف مات والكالم. والرشب

وألف. ومائة
العجمي عمر بن يحيى بن عيل بن البقاء أبو حسن الشيخ/ العمدة السند ومات
بخط وجدته كما ١٦٣٩م وألف وأربعني تسع سنة ولد الفنون، صاحب الحنفي املكي
الطربي العابدين زين الشيخ عن وأخذ ُمتون، َة وِعدَّ القرآَن وحفَظ نشأ وبها بمكة، والده
املرشدي الدين وحنيف صادق محمد والسيد باقشري سعيد بن هللا وعبد الجمال بن وعيل
الوافدين من جمع عن وأخذ الخرقة، منه ولبس القشايش َعَىل وباملدينة البابيل، والشمس
الفيض أحمد بن القادر وعبد الدمشقي، العيثاوي محمد بن ومحمد الجعفري، كعيىس

العيايش. بكر أبي بن هللا وعبد الغزي،
أحمد كالشيخ األقطار مشايخ غالُب باإلجازة إليه وكتب شيوخه، ُجلُّ وأجازه
الدمشقي، الصفوري القادر وعبد الشربامليس، عيل والشيخ املعمرين، من وهو العجيل
واعتنى الفايس، القادر عبد والشيخ الدمشقي، حمزة بن الدين كمال بن محمد والسيد
الخالق عبد كالشيخ األعالم من جماعة به وانتفع وأفاد، بالحرم ودرَّس الشيوخ، بأسانيد
الدهان الدين وتاج املدني، املدرس عيل بن محمد بن وأحمد املكي، الحنفي الزجاجي
هللا فتح بن مصطفى والشيخ الفايس، محمد بن الطيب بن ومحمد املكي، الحنفي
بالطائف، وألف ومائة عرشة ثالث سنة شوال ثالث الجمعة يوم ظهر تويف الحموي.

عباس. ابن من بالقرب وُدفن
اثنتي سنة وذلك الشافعي، املرحومي أحمد الشيخ اإلمام هللا عبد السيد/ ومات

وألف. ومائة عرشة
بن يوسف الشيخ/ واإلشارات النفحات صاحب املفخم واملالذ املعظم األستاذ ومات
وفاة يوم السجادة توىل خلفائهم. من عرش الرابع وهو الوفائي، اإلرشاد أبو الوهاب عبد
نفس بكرم حسنًا سريًا وسار ١٦٨٦م، وألف وتسعني ثماٍن سنة رجب ثاني يف والده
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ومائة عرشة ثالث سنة املحرم عرش حادي يف تويف أن إىل وديانة، ومعروف زائدة وحشمة
عنهم. هللا رىض — أسالفه بحوطة وُدفن وألف،

النجار، أحمد بن سليمان عن أخذ العويف. الحرضمي سالم بن محمد الفقيه/ ومات
ومائة عرشة إحدى سنة بالهند تويف العيدروس. محمد بن الرحمن عبد بن محمد وعنه

وألف.
القاهري األصل املنفلوطي محمد بن أحمد الشيخ/ املفيد العالمة اإلمام ومات
وأخذ ١٦٥٣م، وألف وستني أربع سنة ولد الشافعي، الفقي بابن املعروف األزهري
والشهاب تََفّقه، وبه السندوبي، الشهاب عن والعربية البقري، الشمس عن القراءات
وحرض الشربامليس، النور عن أخذ وكذا شتى، علوم يف العديدة السنني والزمه البشبييش،
العبارة رقيق التقرير ُحْلَو ذكيٍّا بارًعا عامًلا إماًما وكان املرحومي، الشهاب دروس
وَطْرِح والبشاشة، الوجه طالقة مع مطالعة، بدون الدقيقة العلوم يقرر الحافظة، َجيَِّد
شجاع أبي رشح عىل وأخرى تكمل، لم األشموني عيل حاشية تآليفه: ومن التكلُّف.
عنها، خارجة أو املاهية، يف داخلة هي هل والهيئات السنن بيان يف ورسالة للخطيب،
بعض فاختلسه تبييضه، قبل ومات السافرة، البدور ورشح الساعة، أرشاط يف وأخرى
سابع االثنني يوم صبيحة مسموًما قيل: فجأة. تويف وكتمه. لنفسه ونسبه وبَيََّضه الناس

وألف. ومائة عرشة ثمان سنة شوال عرشي
عىل وصيٍّا كان وهو املالكي، النرشتي محمد الشيخ/ العالمة العالم اإلمام ومات
إىل َدْفنُه َر وأُخِّ الظهر، بعد األحد يوم تويف الجد، موت بعد الوالد الشيخ املرحوم
واألمراء الصناجُق وحرضجنازته حافل، بَمْشَهد باألزهر عليه وصيل االثنني، يوم صبيحة

وألف. ومائة عرشين سنة وذلك مشهوًدا، يوًما وكان واألعيان،
بن محمد بن محمد بن أحمد بن الرحمن عبد بن أحمد هللا/ عبد أبو السيد ومات
ِبِرتْيَْم، ولد املقدم، الفقيه ابن أحمد بن محمد بن عيل بن أحمد بن هللا عبد بن الرحمن عبد
عبد بن بكر وأبي بافقيه، علوي بن الرحمن عبد والفقيه البيتي، عمر بن أحمد عن وأخذ
عبديد عمر بن وأحمد بافقيه الحسني بن أحمد والقايض العيدروس، شهاب بن الرحمن
وممن والفرائض. الفقه يف وصنف ودرس ر، وتمهَّ العلوم يف وتميز وأجازوه، وغريهم، …
العيدروس، بن العابدين زين بن مصطفى أوالد العابدين، وزين وجعفر شيخ عنه روى
عرشة ثمان سنة ْحر بالشَّ تويف وغريهم. … العيدروس مصطفى بن شيخ بن ومصطفى

وألف. ومائة
مجلد. يف ديوان له وقته، شاعر الدلنجاوي أحمد الشيخ/ األريب األديب ومات
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التوجيه: وفيه كالمه، ومن

ب��س��خ��ط وم��غ��رم��ه ب��رض��ا، وش��اتَ��ه ي��خ��صُّ ق��م��ٌر
ب��ض��ب��ط ح��ك��ًم��ا وس��أل��ت��ه ب��ت��ل��ط��ٍف ع��ات��ب��ت��ه
يُ��خ��ط��ي ل��ي��س ال��ه��داي��ة ط��رَق ال��ذي وه��و ف��أج��اب��ن��ى
م��ع��ط��ي وال��ل��ه ق��اس��ٌم أن��ا وإن��م��ا اإلم��اَم ل��س��ُت

منه: ُمنَْجك، ابن قصيدة عىل تخميس وله

َك��ْل م��ا ل��ل��ب��ري��ة ل��ح��ظ��ي��ك س��ي��ف َك��ْل ال��ط��ال س��اق ع��ل��ي��ك س��اٍق ُك��ل
ال��ـ ك��س��اك ق��د س��اِق��يً��ا ن��ت��َف��دَّاك ش��اَك��ْل خ��دي��ك ل��ون ال��ك��اس ح��ي��ث��م��ا

ب��س��اق��ك ال��م��ض��يء َف��ْرِق��ك م��ن ل��ح��س��ن
وص��ف��ى ح��ار ح��س��ن��ه ف��ي م��ل��ي��ًح��ا ي��ا ط��رف��ي أس��ه��ر ه��واه ف��ي م��ن ج��ل
ف��ي��ـ وِم��ن ي��دي��ك م��ن ال��ش��م��س ت��ش��رق أُخ��ف��ى ل��س��ُت ص��ب��وًة رم��ُت ك��ل��م��ا

إش��راق��ك م��ن وال��ب��در ال��ث��ري��ا، ـ��ك
ش��ط��را ب��ال��ل��ح��ظ م��ات ال��لَّ��ح��ظ م��ش��ت��ري ط��رَّا ال��ُح��س��ن ب��دول��ة م��ل��ي��ًك��ا ي��ا
ب��دًرا ك��ون��ك ال��ع��ج��ي��ب أول��ي��س أدرى ال��ح��واج��ب ق��وُس وع��ج��ي��ب

��اِق��ك! ع��شَّ م��ن وال��م��ح��اق ك��ام��ًال

مواليا: وله

ال��م��زن ج��ف��تْ��ك ال خ��ب��ري��ن��ى أغ��ص��ان��ك ت��ه��ُزْزن ال��نَّ��ق��ا أث��ي��الت ع��ل��ي��ك ب��ال��ل��ه
ج��زن م��ا أو ال��ج��رع��اء، ج��ان��ب م��ن ج��زن ه��ل ُح��زن ق��ل��ب��ي ُح��ْزن ال��ل��وات��ي ال��ظ��ب��اء ع��ن

الجواب:

ي��رم��زن ال��ق��ن��ا وأل��ف��اظ أوت��اره��نَّ ُش��زن ل��م��ا ب��ال��ج��رع��اء ج��زن ن��ع��م ق��ال��ت
وال��ح��زن ال��ب��ك��ا ي��ج��ددن ت��ع��اود ل��م إن ي��غ��ِم��ْزن وال��ع��ي��ون اس��م��ع ق��ال��ت ارج��ع��ى ق��ل��ت
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بقوله: الشرباوي وأرخه ١٧١١م، وألف ومائة وعرشين ثالث سنة تويف

ل��ح��َدْه ال��دل��ن��ج��اويُّ س��ك��ن وق��د ص��دي��ق م��ن ل��ك ه��ل ال��ش��ع��ر س��أل��ت
ع��ن��َدْه ال��ق��ب��ر ف��ي س��اك��نً��ا وأص��ب��ح ع��ل��ي��ه م��غ��ش��يٍّ��ا وَخ��رَّ ف��ص��اح
ب��ع��َدْه ال��ش��ع��ُر َم��اَت أرَّخ��ُت ف��ق��د أق��ِص��ْر ال��ش��ع��ر أراد ل��م��ن ف��ق��ل��ت

وعرشين أربع سنة تويف األزهري. الجنزوري سليمان املفيد/ العالمة الشيخ ومات
١٧١٢م. وألف ومائة

أخذ املكي الحنفي الحموي هللا فتح بن مصطفى اإلخباري/ املحدث اإلمام ومات
ومحمد واملزاحي، والشربامليس، والبرصي، والثعالبي، والنخيل، والبابيل، العجمي، عن
األخذ وأكثر البشبييش، أحمد والشهاب األرمناوي، وشاهني الكوراني، وإبراهيم الشلبي،
وفيات يف كتابًا وألََّف أهلها، عن األخذ يف فيها َع تَوسَّ اليمن، إىل رحلة وله الشاميني، عن
تويف عرش) الحادي القرن أهل أخبار يف السفر، ونتائج االرتحال (فوائد سماه األعيان.

العلوي. عقيل بن عمر السيد عنه حدَّث ١٧١٢م. وألف ومائة وعرشين أربع سنة
السقاف الرحمن عبد السيد/ واإلشارات الكرامات صاحب السند السيد ومات
الحرضمية، يار بالدِّ ولد املرشع: ذيل يف العيدروس الشيخ قال املدينة. نزيل باعلوي،
حتى بها واشتغل العارفني، األكابر عن النَّْقشبَنِْديَّة الطريقة بها فأخذ الهند، إىل ورحل
العلوية الرشيفة تزوج وبها املنورة، باملدينة فقطن الحرَمني وورد أنواُرها، عليه الحت
الشيُخ الطريقة بها عليه أخذ وممن الرهط، صاحب هللا عبد السيد يَِّة ذُرِّ من العيدروسية
لم أنه نفسه: عن يخرب املرتَجُم وكان الصالحني. بعض بإشارة السندي، حياة محمٌد
بإذن إال ألحد النقشبندية الطريقة يُْعِط لم وأنه حجاٌب، ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول وبني بيني يبَق
بقوله: إليه يشري الذى األكرب العيدروس بن بكر أبي سيف أُعطي وأنه ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول

م��ع��دود ال��ش��دائ��د ل��دف��ع غ��م��ده ف��ي وس��ي��ف��ي

وقوله:

ال��ول��ود ت��ش��ي��ب وق��ائ��ع ال��م��ه��ن��د ي��الق��ي ب��س��ي��ف��ي

وألف. ومائة وعرشين أربع سنة بها تويف حتى حميدة، طريقة عىل يزل ولم
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الرضير الدِّيوي أحمد ربِّه/ عبد الشيُخ واإلسالم املسلمني عمدُة الهماُم اإلماُم ومات
دمياط، إىل ارتحل ثم بها. ونشأ ببلده، ولد اإلسالم، مصابيح العلماء أحد الشافعي
واشتغل الوردية، البهجة منها ُمتون وعّدة القرآن، فحفظ امْلتبولِيّة، باملدرسة وجاور
القرآن عليه وقرأ به، ه وتَفقَّ الفنون، يف والزمه النور، أبي بن كالشمس أفاضلها عىل هناك
الشهاب عند فحرض القاهرة، إىل ارتحل ثم به. وتهّذب الطريَق عنه وأخذ بالروايات،
فأمره الحج، إىل توجه أن إىل فنون، يف الرشنبابيل الشمَس الزم ثم قليًال. البشبييش
َطَلبَتُه، وبرعت به، النفع وعم لذلك، فتصّدى بجماعته، والتقييد موضعه، بالجلوس
َعُروضيٍّا حيسوبًا فرضيٍّا نحويٍّا فقيًها فاضًال إماًما وكان اآلفاق، من الفضالء وقصدته
باهلل، الباطن مشتغل الرسيرة، صايف الحافظة، غريب االستحضار، كثري ماهًرا، نحريًرا
بعد األحد يوم ودفن اآلخر، ربيع عرش ثالث السبت يوم تُويف بالعلم. الظاهر جميل
ست سنة وذلك والعام، الخاصُّ فيه اجتمع عظيم. حافل بمشهد باألزهر عليه الصالة

وألف. ومائة وعرشين
وعرشين ثالث سنة وذلك القيلوبي، الباقي عبُد الهمام/ والعمدُة اإلمام الشيُخ ومات

وألف. ومائة
عبد بن الباقي عبد الدين تقي الشيخ ابن محمد املواهب/ أبو العالمة الشيخ ومات
والده، عن وأخذ بها، ولُد بدمشق، الحنابلة السادة مفتي الدمشقي البعيل الحنبيل القادر
والفقَه البقري، الشيخ ُمقرئها عىل بالروايات وقرأ مرص، إىل رحل ثم شاركه. وعمن
املزاحي َعَىل والفنوَن البابيل، الشمس َعَىل والحديَث الخْلَوتي، البهوتي محمد الشيخ َعَىل
وثمانني ثالٍث عن وألف ومائة وعرشين ست سنة شوال يف تُويف والعناني. والشربامليس
عاٍل، وهو كتابه، الدمشقي عمر بن عيل بن أحمد العباس أبو الشيُخ عنه َحدََّث سنة.
وغريهم. … الصديقي الدين كمال بن مصطفى والسيُد الحنبيل، أحمد بن محمد والشيُخ
الخربتاوي خرض بن أحمد بن سليمان الشيخ/ ر املَعمَّ املحقق العالمُة اإلماُم ومات
خمس سنة تويف ترجمته. ذكر اآلتي الخربتاوي داود الشيخ والُد هو املالكي، الربهاني

سنة. عرشة وستَّ مائة عن وألف، ومائة وعرشين
النّفراوي مهنا بن سالم بن غنيم بن أحمد الشيخ/ العالمة العالم اإلمام الشيخ ومات
مبادئ يف ه فتَفقَّ القاهرة، إىل حرض ثم بها. ونشأ نَْفَرة، ببلده ولد وغريها، الرسالة، شارح
عبد بن محمد والشمس الزرقاني، الباقي عبد العالمة الزم ثم اللقاني. بالشهاب أمره
وأخذ البصري، املعطي عبد الشيخ والزم عنهما، الحديث وأخذ بهما، وتفقه الخريش، هللا
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َر، وتَصدَّ واجتهد، البشبييش، والشهاب الطوخي، منصور الشيخ عن واملعقول العربية
النحو، سيما ال العقلية. للعلوم واإلتقان املعرفة كمال مع مذهبه، يف الرياسة إليه وانتهت
ورشح النََّوويَّة، ورشح الرسالة، رشح مؤلفاته: ومن به. وانتفعوا األعيان، عنه وأخذ

سنة. وثمانني اثنتني عن وألف ومائة وعرشين خمس سنة تويف األجرومية.
عامر بن عطية بن محمد بن أحمد العباس/ أبو الشيخ الشهريُ العالمُة اإلماُم ومات
جده وقدم الرشق، من أصله الرضير. بالخليفي الشهري املوساوي الخري أبي بن نوار بن
بها له فحصل املنوفية، أعمال من موىس بمنية وأقام معتقًدا، صالًحا وكان الخري، أبو
القرآن. وحفظ بها، ونشأ بها، الشيخ وولد بها، واستمروا الصالحة، الذرية ورزق اإلقبال،
العناني، الشمس َعَىل ه فتفقَّ عرصه. فضالء عىل بالعلوم واشتغل القاهرة، إىل ارتحل ثم
فسأله املوسوي. نسبة عليه ثقل ملا بالخليفي سماه الذي وهو الطوخي، منصور والشيخ
فنسبه الخليفي، عثمان سيدي تعاىل هللا أولياء من أشهرها فقال: بلده، أهل أشهر عن
السندوبي، الشهاب دروس وحرض فنونًا، عنه وأخذ البشبييش، الشهاب والزم إليه،
وأتقن ل وحصَّ وبرع واجتهد العجمي. الشيخ وأجازه وغريهما، الرشنبابيل، والشمس
الذكاء يف آية منطقيٍّا، عروضيٍّا متكلًما بيانيٍّا نحويٍّا أصوليٍّا فقيًها ثًا محدَّ وكان وتفنن،
وعذوبة املنطق، وحالوة والسآمة، امللل وعدم الصدر، وسعة البشاشة مع التعبري، وحسن
وُدفن صفر، عَرش خامَس األربعاء يوم عرص يف تويف املشايخ. من كثري به انتفع األلفاظ.
عن وألف. ومائة وعرشين سبع سنة باملجاورين، عرشه سادس الخميس يوم صبيحة

سنة. وستني ست
الحنفي. بالدقدويس املعروف التونيس أحمد الشيخ/ الَفّهامة العمدُة اإلماُم ومات
ومائة وثالثني ثالث سنة املحرم عرش سادس األحد ليلة العشاء صالة بعد فجأة تُويف

وألف.
املالكي. املغربي الرشيف أحمد العالمة/ الشيخ أيًضا السنة تلك يف ومات

َمليئًا وكان املالكي، َشنَن محمد الشيخ/ األزهر الجامع شيخ العالمة الشيخ ومات
ولده عىل وصيٍّا الجداوي محمد الشيُخ وُجعل أقرانه، بني زمانه أهل أغنى ُمتََموًِّال،
أربعون البندقي الذهب صنف من فكان ماله. سلمه رشده بلغ فلما موىس. سيدي
والجماكي، والوظائف والضياع واألمالك الفضة وأنواع والطريل، الجنزريل، خالف ألًفا
بشاطئ عظيمة داًرا له وبنى موىس، ولُده جميَعه بدده ذلك. وغري … واألطيان والرزق،
اثنتني سنة يف مديونًا، مات حتى يزل ولم عظيمة، أمواًال عليها أنفق ببوالق، النيل
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وعبيد مماليك للمرتَجم وكان بقليل، بعده مات ولًدا وترك ١٧٧٨م، وألف ومائة وتسعني
ومائة وثالثني ثالث سنة املرتجُم تُويف ذكره. اآلتي شنن بك أحمد مماليكه: ومن وجوار،

سنة. وسبعني سبع عن وألف،
وألف. ومائة وثالثني إحدى سنة تويف الَوسيمي. أحمد الشيُخ/ العالُم العمدُة ومات
َوجدِّه ألبيه وكانت األرشاف، السادة نقيب أفندي حسن السيُد/ املكرَُّم الجناُب ومات
مصطفى السيُد عوضه النقابة منصب يف وأُقيم دولتهم، انقرضت وبموته قبْله مْن ه وعمِّ
عرش تاسع الجمعة يَوم تُويف األمر. ورود حني إىل قائمقام الرفاعي، أحمد سيدي بن
وعرشين اثنتني سنة جمادى شهر يف ورد ثم وألف. ومائة وعرشين إحدى سنة رجب
جاويش أحمد بمنزل ببوالق ونزل نقيبًا، القادر عبُد السيُد — ١٧١٠م وألف ومائة
يف مذبوًحا صبحها يف فُوجد هناك، وبات األرشاف، باشجاويش ذاك إذ وهو الخشاب،
محمُد النقابة وتقلد قاتله، يظهر ولم بالقلعة، ذلك بسبب باشجاويش وحبس فراشه،
عبد ذبح تاريخه وواىف ذلك، عن الرفاعي مصطفى السيد المتناع سابًقا عزبان كتخدا

القادر.
العابدين زين بن عيل بن منصور الشيخ/ املحدث الفقيه العالمة الشيخ ومات
بها، بارٍّا وكان والدته، حجر يف يتيًما بها ونشأ بمنوف، ولد الشافعي، البصري املنويف
باألزهر، وجاور القاهرة، إىل ارتحل ثم متون. وعدة القرآن، فحفظ له؛ تدعو فكانت
الطوخي، منصور والزين الرشنبابيل، والشمس والسندوبي، البشبييش بالشهابني وتفقه
يف وبرع وتفنََّن، واجتهد وَجدَّ الحديث، عنه وأخذ العلوم، يف الشربامليس النور والزم
لدقائق االستحضار وقوة والذكاء، الحذق يف املنتهى إليه وكان والنقلية، العقلية العلوم
وانتفع ورشحها، املوجهات نظَم الحق. وجه عىل املسائل لعويصات اإلدراك رسيع العلوم،
عرشين حادي تويف اآلباء. عىل األبناء عنه باألخذ وافتخرت النبالء، به وتخرج الفضالء، به

التسعني. جاوز وقد وألف، ومائة وثالثني خمس سنة األوىل جمادى
سنة رجب سلخ املغربي الصغري محمد الشيخ/ الشيوخ شيخ العالمة اإلمام ومات

وألف. ومائة وثالثني ثماٍن
الزيج صاحب الفلكي أفندي رضواُن العالمُة/ العمدُة الفاضُل األجلُّ ومات
الجديد الرصد أصول عىل املجدي البن اليتيم الدر طريق عىل حرره الذي الرضواني،
وتحقيقات وحسابيات تآليف ذلك وغري … املواهب أسنى كتاب وصاحب السمرقندي،
وجداول مسودات بعري حمل عن ينيف ما بخطه وكتب لكثرتها، ضبطها يمكن ال
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شأنه. عىل مقبًال الناس، خلطة عن منجمًعا بوالق يسكن وكان ذلك، وغري حسابيات،
بعَض منه فالتمس الفن، يف ومحبة رغبٌة وله الروزنامجي، أفندي حسن أيامه يف وكان
عليها ونقش األصفر، النحاس من كرات عدة وسبك الصناع، فأحرض وُكرات، آالت
بالعربي، أسماءها عليها وكتب وامليول، العروض ودوائر وصورها، املرصودة الكواكب
ثالث أو عرشة، اثنتي سنة يف وذلك كثرية، أمواًال عليها ورصف بالذهب، طالها ثم
املذكور، أفندي حسن مملوك يوسف الجمايل عليه واشتغل ١٧٠١م، وألف ومائة عرشة
فضله واشتهر الفن، يف املحققني من وصار وتمهر، أنجب حتى لذلك وتفرغ وكالرجيه،

وبعده. شيخه حياة يف
وأظهر املتقدمني، تحقيقات من تفرق ما فيه جمع املنحرفات، يف عظيًما كتابًا وألف
حافل كتاب وهو الفعل، إىل القوة من واألشكال والرسومات األوضاع دقائق مكنون يف ما
الكربى النتيجُة املرتَجم: أفندي رضوان تآليف ومن كثري، ذلك غري وله الوجود، نادر نافع
يف الدرر وطراز األرض، بآفاق الطلبة بأيدي متداولتان مشهورتان وهما والصغرى؛
األوىل جمادى عرشين ثالث السبت يوم تويف ذلك. وغري … بالقمر والعمل األهّلة رؤية

وألف. ومائة وعرشين اثنتني سنة
الواليات، أرباب معتقد بالكرامات املشهور الوقت قطب الصالح الشيخ ومات
لها: يقال بالرشقية. قرية من بالرشقاوي الشهري الشافعي النكَّاري هللا عبد الشيخ/
وأحوال غريبة، كرامات عنه يحكي وكان املغربي، القادر عبد الشيخ عن أخذ النَّكَّاريَّة.
الصعيدي، عيل والشيخ الرباوي، عيىس والشيخ الحفني، الشيخ يعتقده كان وممن عجيبة،
القطبانية، توىل وأنه بركته، وشملتهم له، قال كما نالها بإشارة واحد كل خص وقد
وألف. ومائة وعرشين أربع سنة تويف ومواخاة. مودٌة كشك محمد الشيخ وبني بينه وكان
البدري حسُن العفيُف/ الصالُح البليُغ الشاعُر الفاضُل املنتقُد العمدُة الشيُخ ومات
وأبناء عرصه، أهل عىل منتقًدا متكلًما ُمفوَّها فصيًحا عامًلا وكان األزهري، الحجازي
كَّة الدِّ تحت الستة الكتب لقراءة مالزًما «رأيته قال الوالد، الشيخ من سمعُت ه. ِمْرصِ

بحاله». قانًعا شأنه، عىل معتكًفا الناس، خلطة عن ُمنَْجِمًعا القديمة
نظمه يف تجد وقلما رفيعة، غريه عىل منيعة وسليقة بديعة، طريقٌة الشعر يف وله
الصادح طريق عىل بيت وخمسمائة ألف نحو التصوف. يف أُرجوزة وله أوتكملة، َحْشًوا،
ِباْسمنْي: سماه املعجم حروف عىل وديواٌن وحكايات، ونوادر أمثاًال ضمنها والباغم.
فيه رشح بالناس) الوثوق من األُيّاس (إجماع وأيًضا: والضار) للنافع األفكار (تنبيه
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استشهدُت القياس. قويم طريقة عن طباعهم املنحرفة الناس من الخليقة ِرشار حقيقة
وله والرتاجم، الوقائع بعض ويف املناسبة، بحسب املجموع هذا يف كالمه من بكثري
للعالمة (الوضع رسالة: ونَْظُم املنطقية)، األشكال يف السنية (الُدرَّة سماها: مزدوجٌة
ويف واملثلني، والخالفني دين، والضِّ النقيضني تعريف يف العجالن) (لُْقَطة ونَْظُم: العضد)،
بأراجيز ديوانه وختم الصغري)، الجامع و(رموز معتًال، أو كان صحيًحا املضارع حكم

موصالت. للقبول وتوسالت واستغاثات، وأمثاًال ونوادر نصائَح، نه ضمَّ بديعة
الباء: قافية يف كالمه ومن

وأِب يُ��رى أم م��ن أًخ��ا ول��و اج��ت��ن��ِب ��رة ال��شِّ وج��ار ك��ل��ٍب، ج��ار ك��ن
ال��وص��ب وص��م��ة م��ن غ��ي��ُره ش��ك��ا إذا ب��وائ��ق��ه ي��وًم��ا ش��ك��ا ك��ل��ٍب ج��اُر م��ا
ال��ن��س��ب م��ع��روف��ة ل��و ال��س��وء وال��م��رأة م��راف��ق��ه��ا ض��اق��ت إن ال��دار وج��ان��ب
ال��ذن��ب أب��ت��ر أو ِق��ص��ر، ذا ك��ان إن س��ي��م��ا ال األخ��الِق ش��رَس وم��رك��بً��ا
ال��ُق��ب��ب ك��م��ا ت��ب��دو ك��ب��ًرا ت��ف��اح��ش��ت م��ا وال��ع��م��ائ��م ن��ن��ي��ر بُ��طء ذا ك��ان أو
َض��بَ��ب م��ن ال��ف��ت��ح ع��س��ي��ر وك��ل ا، ج��دٍّ ات��س��ع��ت أو ض��اق��ت، إذا ال��خ��ف��اف ك��ذا
ل��م��رت��ق��ب ال��ع��ظ��م��ى ال��غ��م��ة ف��إن��ه ت��رق��ب��ه ال��ض��وء ض��ع��ي��َف س��راًج��ا واح��ذر
ل��ه��ب م��ن ت��ق��ب��ل��ه ل��م ال��ي��د وص��ارت ح��رارتُ��ه اش��ت��دت إذا ال��ط��ع��ام ك��ذا
واق��ت��رب ف��اب��ِرْده ذك��رت، ك��م��ا دام��ت ح��رارتُ��ه م��ا ب��رك��ات م��ن ف��ي��ه م��ا
ال��ذَّه��ب ع��ل��ى ل��و خ��ي��ٌر ل��ك زح��م��ة ف��ي ف��م��ا ال��زح��ام ف��ي ي��وًم��ا ن��ف��س��ك تُ��ل��ِق ال
وال��ن��ُج��ِب ال��ع��زم ج��ي��اد م��ت��ون ع��ل��ى ال��م��دى ب��ع��ي��د َف��ًج��ا ال��ك��ث��ف��ا ع��ن وُخ��ذْ
��غ��ب وال��شَّ واإلي��ح��اش ال��ت��ن��اف��ر م��ن ن��ف��ر ف��ي ال��ت��ك��دي��ر دروع��ه��م ق��وم
ال��ع��ج��ب أع��ج��ُب ذا ش��ردوا، أن��س��ه��م ع��ن ف��ق��دوا ق��د وال��ذوق وج��دوا، ال��ع��ن��ا ث��ق��ل
ل��ل��ع��ط��ب آل وب��ع��ٌض أغ��م��ى، وال��ب��ع��ض رؤي��ت��ه��م ع��ن��د ت��ق��اي��ا ال��ل��ط��اف ب��ع��ض
ت��ِغ��ب آالت��ه ح��ي��ث��م��ا ب��ه��م ف��اص��دع وج��دوا م��ا ال��ص��خ��ر ص��دع م��ع��اول ه��م
واع��ت��ق��ب ال��ذوق ُع��دم��اء ع��ل��ى ب��ه��م ف��ط��ف ال��ذَّي��ق��ي��ن ع��ق��اب ي��وًم��ا ُرم��ت إن
ال��ع��ذب م��ائ��ه��ا م��ن ص��ف��ا م��ا ل��ك��دَّرت ص��ف��ا ب��ح��ار م��ن��ه��م م��ازح��ت ق��ط��رة ل��و
وال��ش��ه��ب ال��ض��وء ال��ن��ي��ري��ن ع��ن ع��رى ُدًج��ا ل��ع��اد ي��وًم��ا ب��س��م��وا أن��ه��م أو
غ��ب��ي ال��زم��ان ل��ك��ن ال��ت��ع��اك��س ن��ع��م ف��ي��ا ل��ل��ط��اف ل��س��م ال��ك��ث��اف إن
ل��ل��ق��ص��ب ��بْ��ق ال��سَّ ح��از ت��ب��اع��د ع��ن��ه��م ف��م��ن اس��ت��ط��ع��ت م��ا ع��ن��ه��م ب��ن��ف��س��ك ف��ان��ج��ع
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واح��ت��ص��ب ال��ف��ي��ل، أه��ل أب��اب��ي��ل ح��ص��بً��ا ِت��ح��ي��ا ��م َح��ي��هَّ ُح��ل��ي ال��ل��ه ن��ق��م��ة ي��ا
نَ��ص��ب وم��ن ص��اب م��ن أن��اط��وه وم��ا أذب��ت��ه��م م��ن ف��رغ��ى األرض ل��ت��رج��ع
ال��ك��رب م��ن م��ن��ج��ي وي��ا ال��ج��زي��ل، م��ع��ط��ي وي��ا ال��م��س��ت��غ��ي��ث غ��ي��اَث ي��ا إل��ه��ن��ا
وال��ره��ب ال��ض��ي��ق ي��وم األم��ن وأع��ط��ه ب��م��غ��ف��رة ال��ب��دري ح��س��ن إل��ى أح��س��ن
وال��ع��رب ال��ع��ج��م خ��ي��ر ن��ب��ي��ك ع��ل��ى س��ح��ٌب َه��َم��ت م��ا وس��ل��م رب وص��لِّ
ن��ب��ي وك��ل ب��إح��س��ان وال��ت��اب��ع��ي��ن م��آث��ره��م دام��ت م��ا وال��ص��ح��ب واآلل

عنه: هللا عفا وقال

وال��ك��واذب ال��ظ��ن��ون م��غ��رور ت��ك وال ج��م��ل��ًة ال��ن��اس واح��ذر ك��ن، ف��ط��نً��ا أخ��ى
ال��ث��ع��ال��ب روغ ي��رت��اغ ب��اط��ن وف��ي أم��ره ظ��اه��ُر ي��رض��ي��ك ف��ت��ى م��ن ف��ك��م
ج��ان��ب ك��ل م��ن ال��نُّ��ك��ِر ن��ك��ر ي��ذي��ق��ك ك��اف��ًرا ك��ان ظ��اف��ًرا يُ��ل��ف��ي ب��ك إذا
ال��ع��ق��ارب وع��ق��ُر ال��دن��ي��ا ف��ي ع��ُق��اب��ك إن��ه��م األق��ارب ن��وع س��ي��م��ا وال
ن��اه��ب ل��ن��ه��ب��ة أو َم��ي��تً��ا، إلرث��ك ال��رِّدى ل��ك ت��م��ن��وا خ��ي��ر ف��ي ك��ن��ت إذا
األك��ال��ب أح��س��ن م��ن خ��س��ي��ٍس أخ��سُّ ل��دي��ه��ُم ف��أن��ت ف��ق��ر ذا ك��ن��َت وإن
ط��ال��ب ط��ل��ب��ة خ��ي��ب��اِت س��وى ِط��البً��ا ت��ارك��ا ل��إلرث ل��ل��طُّ��الب ت��ك ف��ال
األج��ان��ب ب��ي��ن ت��ح��ي��ون م��ا ت��ع��ي��ش��ون ب��ه ت��راث��ك��م ه��ذا ل��ه��م وق��ل
ن��اح��ِب ن��ح��ُب وال ت��ب��ك��ي��ُك��م، ع��ي��ن ف��ال ف��اق��ة ب��أوف��ر م��ت��م ِم��تُّ��و وإن
ال��ع��واق��ب ع��ق��اب ُع��ق��ب��ى ت��ب��وأت��م��و خ��س��رت��م��و ذُك��رت��م ال ُدِث��رت��م ق��ب��رت��م
ال��م��ت��الع��ب لُ��ع��ب��َة أن��ث��ى ب��ق��ب��ض��ة غ��دا ف��ت��ى ع��ق��ًال ال��ل��ه خ��ل��ق وأن��ق��ُض
واج��ب أوج��ب ع��اش م��ا ط��وع��ه��ا ي��رى م��ق��ال��ه��ا ع��ن ص��ادًرا وي��غ��دو ي��روح
ال��م��ت��اع��ب ج��م��ي��ع ف��اق��ت وم��ت��ع��ب��ًة ن��دام��ًة إال ي��ح��ِو ل��م ال��ذى ف��ذاك
غ��ال��ب آل م��ن ال��م��ب��ع��وث م��ح��م��ٍد ال��ورى أش��رف ع��ن ال��نَّ��ص أت��ان��ا ب��ه��ذا
راق��ب ال��ح��دي��ث��ي��ن م��ع��ن��ى ب��آم��رٍة ت��ُك��ن ل��م وب��ال��خ��ي��ر ن��دم، إط��اع��تُ��ه��ا
ل��ل��م��ص��ائ��ب ص��اب��ًرا ال��ع��ط��اي��ا ش��ك��وَر ال��ت��ق��ى الزم م��ن ال��ل��ه ع��ب��اد وخ��ي��ُر
ال��م��راق��ب خ��وف األن��ف��اس ع��ل��ى رق��ي��بً��ا اك��ت��س��ى ق��د ق��ن��ًع��ا األط��م��اع ع��ن ع��ريٍّ��ا
ن��اك��ب ص��ف��ق��ة ال��ُخ��س��ر ف��ي س��ق��ط��ت إذا ص��ف��ق��ة ال��ن��اس أرب��ُح ل��ع��م��ري ف��ذاك
ال��م��ك��اس��ب ب��أس��ن��ى األخ��رى ف��ي وت��ظ��ف��ر ال��ردى ع��ن َع��ريٍّ��ا ت��ح��ي��ا أن رم��ت وإن
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ال��م��س��ارب ك��ل ُس��د وع��ن��ه��م وس��دد ال��ورى س��ائ��ر واع��ت��زل ف��ال��زم، م��ك��ان��ك
ال��م��ث��ال��ب ث��ي��اب واس��ت��غ��ش��وا ال��ع��رض، ع��ن ع��روا َم��ن ال��ن��اس ف��ي األوب��اش س��ي��م��ا وال
األح��ادب ون��وع ف��ص��يٍّ��ا واالع��ور ِخ��ل��ق��ة واألص��ف��ر رق��ص��يٍّ��ا واالع��رج
ال��م��ض��ارب وأه��ل ع��دس��يٍّ��ا واالح��م��ر ح��وى ق��ص��ًرا وَم��ن ج��ص��يٍّ��ا، واالق��رع
ال��م��راك��ب ون��وت��ي دس��ت��يٍّ��ا ك��ان وم��ن ال��ب��رل��س��ي ث��م وال��دل��ج ال��ن��م��رس��ي ك��ذا
وال��م��ع��اط��ب ال��ردى ح��ي��ات خ��ب��ث وال خ��ب��ث��ه��م ت��ف��اح��ش أق��وام أل��ئ��ك
ال��س��ح��ائ��ب ف��وق ي��م��ش��ون أن��ه��م ول��و ح��ال��ه��م ب��ظ��اه��ر م��غ��ت��رٍّا ف��الت��ك
ال��ع��ج��ائ��ب م��ب��دي اإلن��س��ان ف��ت��ج��رب��ة م��ك��ذِّبً��ا ق��ول��ى ك��ن��ت م��ا إذا وج��رب
غ��ائ��ب غ��ي��ر ح��اض��ر ق��ل��ٍب ب��إق��ب��ال ُخ��ذَن ح��س��ن��ا ُس��م��ي م��ن ال��ح��ج��ازي ن��ص��ي��َح
ال��م��آرب أس��ن��ى اإلن��س��ان ي��ب��ل��غ ب��ه��ا ن��ع��م��ة أن��ع��م ال��ن��ص��ح ق��ب��ول ف��إن
خ��ائ��ب أخ��ي��َب ع��اد ح��ت��ى ال��رش��د ع��ن وال��ه��وى ال��ل��ه��ُو ص��ده م��م��ن ت��ك وال
ح��اج��ب غ��ي��ر ِم��ن ق��ام ل��ع��دل ول��ك��ن وال��ردى ال��ن��ك��ر واق��ع م��ن ت��ع��ج��ب��ن وال
ال��ش��وائ��ب ج��م��ي��ع ع��ن ت��ع��رو ال��ده��ر م��ن س��اع��ة أي راح��ة ف��ي ت��ط��م��ع��ن وال
ال��م��ن��اص��ب أع��ل��ى ِن��ل��ت ل��و ن��ص��ب ع��ل��ى تَ��زل ل��م ف��إن��ك ال��دن��ي��ا ف��ي دم��ت ف��م��ا
م��ن��اس��ب م��ن ي��ح��ت��اج��ه ب��ه��ا م��ا س��وى ورف��ض��ه��ا ف��ي��ه��ا ال��زه��د دل��ي��ُل وه��ذا
ال��م��ع��اي��ب وع��ي��ن ع��ان��ى ل��م��ن ع��ن��اد وب��اط��ال ض��الًال يُ��دع��ى ب��ع��ده وم��ا
واه��ب خ��ي��ر وي��ا ف��ت��اح، خ��ي��ر وي��ا ال��رض��ا واس��ع ي��ا ال��م��ع��روف واس��َع ف��ي��ا
ت��ائ��ب وت��وب��َة زاًدا ال��ت��ق��ى وه��ب��ن��ا غ��م��ة ك��ل م��ن م��ن��ك ب��م��نٍّ أِع��ذن��ا
ال��م��ن��اق��ب خ��ي��ُر ال��خ��ي��ر خ��ت��ام ف��إن ي��ن��ق��ض��ي ال��ع��م��ر ع��ن��دم��ا ب��خ��ي��ر وخ��ت��ًم��ا
وص��اح��ب خ��ٍل ك��ل ع��ن ب��ه َخ��َل��ْونَ��ا إذا أِزل ع��ن��ا ال��ق��ب��ر ن��ك��ب��ِر ونُ��ك��ر
ه��ارب ل��م��ه��رب يُ��ْل��ف��ى م��ذه��ٌب وال يُ��رت��ج��ى ج��اه وال م��ال، ال ل��ك ه��ن��ا
ال��ن��وائ��ب ل��دف��ع يُ��رج��ى م��ن خ��ي��َر وي��ا راح��م خ��ي��ر ي��ا م��ن��ك رح��م��اٍت س��وى

عنه: هللا عفا وقال

وال��ع��ق��ارب األف��اع��ي ص��لُّ ف��ه��م األق��ارب ُق��رب م��ن ح��ذار ح��ذار
ال��م��ت��اع��ب ل��راح��ت��ك وت��ع��ل��وه��م ف��ي��س��ت��ري��ح��وا ت��ع��ب��ت إن أن��اس
ج��ان��ب ك��ل م��ن ت��ج��ن��ب��وا ف��ع��ن��ك وإال ح��س��وًدا، ت��ك��ن إن غ��ن��يٍّ��ا
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ال��م��ك��اس��ب ي��رثُ��وك ك��ى ي��رم��وك ب��ه ك��ي��م��ا ال��م��وت اك��ت��س��اب ي��ودُّون
ب��ال��م��راق��ب ت��ك ف��ال م��ودت��ه ف��ل��ٍس أج��ل ي��راق��ب م��ن وم��وتَ��ك
األرط��ب؟ ت��ع��ط��ي��ك ال��س��ُم��رات أم ت��ع��ِط��ي؟ ال��ش��ه��د األف��اع��ي ف��ِم��ه��ا أم��ن
األخ��ارب؟ ي��وم م��ن ال��ع��م��ران أم غ��راب؟ م��ن يُ��ص��ل��ح اإلص��الح أم
ب��ال��م��ص��اح��ب ت��ك ف��ال وخ��ي��َره��م اخ��ت��ر أج��رب اك��ل��ب ك��ل��ب ف��ص��ح��ب��ة
واص��ب ب��ك��ل م��ن��ه رم��اك وذاك ي��رم��ي األوص��اَب ب��ك ك��ل��ٌب ف��م��ا
وال��ن��واع��ب ال��ن��واع��ي ب��ه��ا ت��دوُر ال��دواه��ي دائ��رة ��اد ال��ح��سَّ ع��ل��ى
ال��م��ص��اع��ب تُ��ن��ت��َص��ُب ف��ي��ه ل��ي��وم ُم��س��ت��ص��ع��ب��ات م��ن ُع��دَّ م��ا س��وى
ال��ع��ج��ائ��ب م��ُه��والت م��ن ��َج ت��ع��جَّ ق��د ل��م��ا ��ب��ن��ا ت��ع��جَّ أن ��ا ول��مَّ
ال��م��ن��اق��ب ش��ن��ي��ع��ات ان��ت��ق��ب��وا ق��د ال��ب��راي��ا ف��أب��ص��رن��ا ��رن��ا، ت��بَ��صَّ
واث��ب ع��ل��ي��ك ن��ح��اَك ل��ه ن��ح��وت ش��خ��ص أيُّ ث��ي��اٍب ف��ي ذئ��اٌب
وال��م��ك��ارب ال��م��ك��اره ل��ي��ل��ت��ق��ط��وا غ��اص��وا ف��ي��ه م��ك��ٍر ب��ح��ِر وواف��ُر
ب��ن��اج��ب يُ��دع��ى ال ف��ي��ه ن��ج��اس��ة ال وَم��ن ن��ج��اس��ت��ه��م ن��ج��اب��ت��ه��م
واألج��ان��ب األق��ارب م��ج��ان��ب��ة ج��زًم��ا ال��ع��ق��ل ذي ع��ل��ى ف��ح��ي��ن��ئ��ذ
ي��ق��ارب ت��ل��ج��ي ض��رورة ب��ق��در اض��ط��راٌر ل��ق��رب��ه��م أل��ج��ى وإن
ال��ث��ع��ال��ب ف��رَّ بُ��ع��ي��َده وف��رَّ ي��ق��ت��ض��ي��ه م��ا ي��ن��ق��ض��ي أن إل��ى
وال��م��غ��ارب ب��ال��م��ش��ارق زم��ان��ك يُ��ل��َف��ى ل��ي��س ص��دٍق ص��دي��ق ف��إّن
ال��م��ط��ال��ب ال��ط��ل��ب ف��ي أع��ي��ت��ك ل��ه ِط��الب ف��ي ن��ف��س أج��ه��دت وإن
ل��ل��م��ع��اط��ب ال��م��م��ي��ط��ة دراه��ُم��ك إال ال��ص��دق ال��ص��دي��ق ب��ق��ي وم��ا
ك��ال��ك��واك��ب ي��ب��دو ح��ي��ن وي��رع��ى ويُ��دع��ى ي��س��ع��ى ل��ه ف��ص��اح��ب��ه��ا
ال��م��ث��ال��ب م��س��ل��وب ي��ش��ار إل��ي��ه أج��ل��س��وه ال��م��ج��ال��س ف��ي وص��دًرا
ب��ك��اذب ه��ذا ي��ا ل��س��ت ل��ق��ال��وا ص��ري��ًح��ا ب��ه ي��ف��وه ك��ذبً��ا ول��و
األك��ال��ب ح��رك��ت األذن��اَب ل��ه ح��ت��ى م��رَّ م��ا إذا ل��ه يُ��َه��شُّ
ال��ح��ب��ائ��ب م��ن ل��دي��ه ل��م��ا يُ��ح��ب وب��را ع��ن��ه��م ط��وى ب��ش��ًرا ول��و
ذاه��ب ع��ن��ك ت��ذه��ب ح��ي��ن ف��ح��ظ��ك ��ا ع��ضٍّ ُع��ّض ب��ال��ن��واج��ذ ع��ل��ي��ه��ا
خ��ائ��ب آخ��اه م��ن ال��ش��ي��ط��ان أخ��و ال��م��ب��ذر إن ف��دْع وت��ب��ذي��ًرا
ن��ائ��ب ن��اب م��ا إذا ت��ج��زع وال ت��ف��ن��ى ع��ن��ه ب��ف��اٍن ت��ف��رح وال
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ن��ادب اإلن��س��ان ي��ن��دب ق��ل��ي��ل ��ا ف��ع��مَّ م��ن��ت��دبً��ا ل��ل��خ��ي��ر وك��ن
ال��ع��واق��ب أه��وال ال��ع��ق��ب��ات م��ن ن��ج��اٍة س��ل ال��ح��ج��ازي وال��ح��س��ن
ال��م��واه��ب ك��ل ُوِق��ي ق��د وق��ي��ه��ا م��ن إذ ال��ق��ب��ر م��ره��ب��ات خ��ص��وًص��ا
ال��م��واه��ب ن��ل��ت��م��س م��ن��ك ض��ع��اٌف إنّ��ا ال��رح��م��ات ربَّ��ن��ا ف��ه��ب��ن��ا
ح��اج��ب اإلح��س��ان ع��ل��ى وم��ا إل��ي��ك، رف��ع��ن��ا ل��ح��اج��ت��ن��ا ح��واج��ب��ن��ا
يُ��ح��اس��ب ال ال��م��ك��ارم ذو ول��ك��ن ه��ل��ك��ن��ا ع��دًال ح��اس��ب��ت��ن��ا وإن
واألع��ارب م��ن��ت��خ��ب ال��داء ط��ب��ي��ب ح��ب��ب��ن��ا ل��ه َح��بَ��بْ��َت وم��ن وك��ي��ف
واألع��ارب األع��اج��م م��ح��اس��ن��ه ع��ن اع��رب��ت م��ن ال��ح��م��ي��د م��ح��م��د
ث��واِق��ب ثَ��ق��ب��ت ال��دج��ى م��ا وس��ل��م وت��اب��ع��ي��ه رب، ع��ل��ي��ه ف��ص��لِّ

عنه: هللا عفا وقال

ُق��ط��ب��ا ال��ن��اس ل��دى ج��ن��ة ذى ك��ل رأي��ن��ا أن إل��ى ن��ِع��ش ل��م ل��ي��ت��ن��ا
ربٍّ��ا ال��ع��رش ذى دون م��ن تَ��خ��ِذوه ق��د ب��ل ي��ل��وذون ب��ه ه��م ع��ل��ًم��ا
ك��ربً��ا يُ��ف��رج األن��ام ج��م��ي��ع ع��ن ف��الٌن ق��ائ��ل��ي��ن ال��ل��َه ن��س��وا إذ
وع��ربً��ا ع��ج��ًم��ا يُ��ه��رع��ون ول��ه م��زاًرا ي��ج��ع��ل��وه م��ات وإذا
وتُ��ربً��ا ق��ب��ل��وه ال��ب��اب ع��ت��ب وب��ع��ٌض ال��ض��ري��ح ق��بَّ��ل ب��ع��ض��ه��م
ق��ربً��ا ب��ذل��ك ت��ب��ت��غ��ي ن��ام��ه��م أص��ـ م��ع ت��ف��ع��ل ال��م��ش��رك��ون ه��ك��ذا
ص��بٍّ��ا وال��م��ق��ت ال��ع��ذاب س��وط ُص��بَّ ع��ل��ي��ه��م وال��ق��ران ال��ع��ل��م وأول��و
ون��ه��بً��ا س��ل��بً��ا ال��ع��ب��اد وظ��ل��م ر وال��ج��و وال��زور ب��ال��ف��س��ق رم��وه��م إذ
ق��ل��بً��ا ال��ل��ه ل��ه أع��م��ى ل��ش��خ��ص وال��وي��ل وال��وي��ل ال��ب��ص��ي��رة، ع��م��ى م��ن ذا ك��ل
ص��ع��بً��ا ال��ش��ري��ع��ة خ��ال��ف م��ا ي��ن��ظ��ر ي��ن��ظ��ر ح��س��نً��ا ُس��م��ي م��ن وال��ح��ج��ازي
ك��ت��بً��ا يُ��دَِّرس ع��ال��ًم��ا ل��و ـ��ج��ه��ل ال��ـ أه��ل ف��ع��ل م��ن ال��ح��ذار ف��ال��ح��ذار
ك��ل��ب��ا ال��س��وء ص��ن��ع��ه ف��ي ف��س��اوى ه ل��دن��ي��ا ص��ي��د ف��خ ال��ع��ل��م ج��ع��ل
ُع��ق��ب��ى ي��وم ف��ي ال��ع��ق��اب ع��دي��م ـ��ب ال��ك��ل��ـ إذ خ��ي��ر م��ن��ه ال��ك��ل��ب ب��ل ال
وط��بَّ��ا ال��ش��ك��وك ب��ه وزال��ت ـ��ن، ال��دي��ـ ش��رع ال��ذي ع��ل��ى وص��الة
وض��بَّ��ا ال��ج��م��اد ك��ل��م م��ا م��ث��ل وق��ت ك��ل ف��ى ع��ل��ي��ه س��الم م��ع
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وقال:

ري��ب م��ا غ��ي��ر م��ن أق��ران��ه ج��م��ي��ع ع��ل��ى س��اد ال��ش��خ��ص ح��واه��ا إن وس��ب��ع��ة
األدب م��ع ال��زاك��ي وال��ن��س��ُب وال��ن��ص��ُح ش��ج��اع��ت��ه م��ع وب��ذٌل وح��ل��ٌم ع��ل��ٌم

عنه: هللا عفا وقال

ال��ُك��رب م��ن ح��وت س��ب��ًع��ا ال��ع��رب أوالِد ح��اراُت
أدب ُس��و غ��ب��ار ت��رب وك��ذا وغ��ائ��ًط��ا بَ��ْوًال
ال��ت��رب ع��ف��اري��ت ش��ب��ه وأه��ل��ه��ا وض��ج��ة

عنه: هللا عفا وقال

وال��ش��م��ل��ة وال��ع��ك��از وال��ص��وف ��ب��ح��ة وال��سُّ ال��ت��س��ب��ي��ح أُول��ي اح��ذر
ال��ش��ع��رة أول��ى إب��ل��ي��س ش��ي��وخ س��ي��م��ا ال واإلب��ري��ق وال��دل��ق
ع��دة ب��ال ب��ل ش��ع��وًرا ح��وت م��ا ب��ت��ع��داد أب��ال��ي��س ح��وت
ك��ال��ق��ط��رة ال��ب��ح��ر ف��ي��ه ي��ع��د ب��ل ك��ال��ب��ح��ر ال��ح��ص��ر ف��ات وال��م��ك��ر
وال��ن��ج��دة َل��ْل��َع��ْوِن ي��ا ي��ق��ول ت��اب��ًع��ا ل��ه��م إب��ل��ي��س ف��ص��ار
ُغ��ن��يَ��ة م��ن ال��م��ك��ر ف��ي ع��ن��ك��م ل��ي ف��م��ا ع��ل��م��ون��ي ح��وي��ت��م م��م��ا
وال��ُغ��دوة ال��ن��اد ف��ي م��ث��ل��ك��م وم��ا وان��ق��ي��ادي ق��ي��ادي ل��ك��م
ه��م��ت��ي ك��ن��ت��م��و إال ِه��ْم��ُت م��ا ه��ام��ت��ي ع��ل��ى ت��اج��ي وأن��ت��م
ح��ض��رت��ي أو ك��ن��ت م��ا غ��ي��ب��ت��ي ف��ي ع��ي��ب��ت��ي زل��ت��م��و م��ا زل��ت��م��و ال
ال��ن��وب��ة ص��اح��ب ي��ا ال��وف��ا أه��ل ي��ا ي��ن��ادون االف��واه ب��م��لء
ال��رف��ع��ة ب��ن��ي ي��ا ل��ل��رف��اع��ي، ي��ا راف��ع��ي ي��ا ق��ط��ب ي��ا ش��اف��ع��ي ي��ا
ال��ح��م��ل��ة ع��ل��ى ع��ي��ن��ون��ا ال��ك��ون ء أول��ي��ا ي��ا أح��م��د س��ي��دي ي��ا
ب��غ��ي��ة م��ن ال��م��ال ب��غ��ي��ر ل��ه��م م��ا ي��ب��غ��ون وال��م��ال ك��رة ذو
م��ري��ة م��ا غ��ي��ر م��ن ت��رى ك��م��ا ال��ورى أرق��ى ال��ف��س��ق ف��ي ل��ك��ن��ه��م
ال��ُه��ل��ك��ة ع��ل��ى ف��ي��ه��م ت��ه��ال��ك��وا ل��ه��م م��راًدا ال��ُم��ْرَد ات��خ��ذوا
وال��ع��رة وال��ش��رة ال��ش��ي��ن ف��ي ب��داي��ات��ه��م وس��م��وه��م ج��ه��ًرا
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نُ��ُه��يْ��ة ذا ك��ان م��ا ي��ن��ت��ه��ي ال َم��ن ك��ل ج��زا ال��ن��ار االن��ت��ه��ا
خ��ي��رة وال خ��ي��ر م��ن ال��ن��ح��س ف��ي ف��م��ا ع��ن��ه��م ال��ب��ع��د ك��ل ف��ال��ب��ع��د
ك��ال��ُغ��دَّة ال��دي��ن ف��ي وغ��ودروا غ��دوا ق��د م��ث��ل��ه م��ن وم��ث��ل��ه��م
ب��ال��ُف��ت��ي��ة األم��وال ان��ت��ه��ب��وا ن��س��ب��ة ُف��َق��ه��ا س��وء ف��ت��ي��ُة
ال��ش��رع��ة ش��رع��ة ع��ن واس��ت��ك��ب��روا ك��ب��روا ق��د وال��ك��م ع��م��ائ��ًم��ا
خ��ش��ي��ة م��ا غ��ي��ر م��ن ت��خ��ش��ًع��ا َه��يْ��نَ��ٍة م��ع ي��م��ش��ون ه��ي��ئ��ة ف��ي
وال��ت��ق��وة وال��دي��ن ال��ه��دى أه��ل ي��ق��ال م��ا وك��ي األم��وال، ل��ج��م��ع
ال��ج��ح��رة ف��ي ال��ح��ي��ة ت��ن��ج��ح��ر م��ا م��ث��ل ان��ج��ح��روا ال��ظ��ال��م��ي��ن ف��ي
ال��ع��ق��ب��ة ف��ي ي��ع��ق��ب ردى ع��ل��ى َرَدى م��ن��ه��م ال��ظ��ال��م ف��أع��ق��ب
ن��ص��رت��ي ت��ب��ل��غ��ك��م ال ب��ال��ن��ار تُ��م��َس��ُس��وا ت��رك��ن��وا ال وخ��ال��ف��وا
خ��ل��ع��ة م��ا ُخ��بْ��َث ي��ا واخ��ت��ل��ع��وا دي��ن��ه��م خ��ل��ع��وا ق��د وي��ل��ه��م ي��ا
ه��وة ف��ي األه��واء ب��ه ت��ه��وى ال��ه��دى س��ب��ي��ل غ��ي��ر ي��تَّ��ب��ع م��ن
ال��خ��ي��ب��ة غ��اي��ة إل��ي��ه��م خ��بَّ َم��ن خ��اب ع��ن��ه��م خ��د ف��ش��اس��ع��ا
ال��س��وأة س��ات��ر ي��ا ت��ك��رًم��ا ع��ب��ده ع��ن األس��واء داف��ع ي��ا
ال��م��دة الن��ق��ض��ا خ��ت��م ب��ح��س��ن أح��ِس��نَ��ن ح��س��ن ال��ح��ج��ازي إل��ى
ح��ي��ل��ة وال َح��يْ��ل م��ن ل��ل��م��رء ال��ل��ق��ا ق��ِه ال��ن��ك��ي��ري��ن ه��ول
ال��ش��ق��وة ب��ذي ال��ش��ق��اح��ل إذا ال��ل��ق��ا ي��وم ه��ول م��ن ون��ج��ه
رح��م��ت��ي ف��ي ال��داخ��ل زم��رة ف��ي وادخ��ل��ن ت��خ��ف ال ُع��ب��ي��دي وق��ل
ج��ن��ت��ي إل��ى ب��ل ع��ق��اب ن��ي��ل وال ح��س��اب س��ب��ق م��ا غ��ي��ر م��ن
ط��ي��ب��ة ث��رى ط��اب ب��وط��ئ��ه ال��ذى ط��ه ال��رس��ل خ��ي��ر ج��وار
األم��ة ذي ص��ال��ح م��ن ـ��ب��اع واألت��ـ واآلل ال��ل��ه ع��ل��ي��ه ص��ل��ى
وج��ِه��ة أي��ن��م��ا ه��م��ض��ى ودق وم��ا ب��رق الح م��ا م��س��ل��ًم��ا

وله:

ال��ف��ج��اج ج��م��ي��ع ع��م ال��ش��ت��ا إذا س��ب��ع��ة م��ن ل��إلن��س��ان بُ��دَّ ال
ال��دج��اج وب��ي��ض وال��س��م��ن وال��ل��ح��م ِك��س��ا وك��ي��س وك��ان��ون ك��ن
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وله:

ف��ائ��ده ب��ال ال��ل��ه ط��وَّل��ه��ا ل��ح��ي��ت��ه ال��ورى ف��ي ق��ص��ي��ر رب
ب��ارده م��ظ��ل��م��ة ط��وي��ل��ة ال��ش��ت��ا ل��ي��ال��ي ب��ع��ض ك��أن��ه��ا

عنه: هللا عفا وقال

وال��وج��ود ال��ع��ز ل��ه رب اب��ت��اله األزه��ر ال��ج��ام��ع
ي��ج��ود ال ب��ال��ب��ش��ر ع��ل��ي��ك وط��رف ِق��ح��ف ف��ظ ب��ك��ل
وال��ج��م��ود؟ وال��ي��ب��س ال��ث��ق��ل ف��ي��ه أل��ي��س ص��خ��ر ق��ط��ع��ة
ي��س��ودا ل��ك��ى ��م��وه وسَّ ق��د ��ا وك��مٍّ ك��ب��روا ع��م��ائ��ًم��ا
ت��زي��د او ك��راًس��ا ت��س��ع��ي��ن رواي��ا آب��اط��ه��م وت��ح��ت
ت��ص��ي��د ل��ه��م م��اٍل ألج��ل م��ال��وا ح��ي��ث ي��م��ي��ل��ون ب��ه��ا
ع��م��ود ل��ه ع��م��ود ك��لُّ ال��س��وارى م��ال��ت ل��واله��م
وال��ع��ب��ي��د االح��رار س��ي��ان ال��ب��راي��ا ف��ي ش��اع ت��زوي��ره��م
م��ح��ي��د وال ب��ّد ع��ن��ه م��ا وف��خ��ًرا ح��رف��ًة غ��دا ح��ت��ى
تُ��ب��ي��د ل��ه��ا دواب ب��ي��ن ث��ي��اب ذوي َل��ذئ��اب ي��ا
ب��ع��ي��د ذا ك��ل ع��ن وال��ق��ل��ب ق��ام��وا وال��ل��ي��ل وص��ام��وا، ص��ل��وا
س��ع��ي��د ط��ال��ع ل��ه��م ب��ه��م، اج��ت��م��ع��ن��ا م��م��ن ه��م ف��أي��ن
ف��ت��س��ت��ف��ي��د ف��ي��ه��م ك��ن��ت أو أوض��ح��وه األم��ر أش��ك��ل إن
ش��دي��د غ��ٍد م��ن وخ��وف��ه��م خ��ض��وع ف��ى ذاك ع��ل��ى وه��م
ق��رود ل��ه ده��ًرا ب��ئ��س ي��ا ق��روًدا ده��رن��ا أب��دل��ه��م
ف��ري��د ال��ورى ب��ي��ن ال��ع��ل��م ف��ي إن��ي ي��ق��ول م��ن��ه��م ال��ب��ع��ض
وال��ج��ن��ي��د ال��ُج��َويْ��ن��يُّ ح��ت��ى ي��ض��اه��ي ل��ى ل��ي��س م��ض��ى وم��ن
ي��ج��ي��د ب��ح��ث��ه وال ش��مَّ ع��ل��م ري��ح م��ا ل��ع��م��ري وه��و
ش��ه��ود وال ال ق��ري��ن��ة ف��ي��ه��ا ق��ام م��ا دع��وى ت��ل��ك ب��ل
ال��م��ج��ي��د ن��ع��م م��ج��ي��ًدا ت��ك��ن س��ب��ي��ال ع��ن��ه��م ُخ��ذ ف��ال��ب��ع��د
ن��ري��د ك��م��ا ع��ن��ه��م ب��ال��ق��ل��ب اع��ت��زل��ن��ا ح��ت��ى س��ل��م��ن��ا ف��م��ا
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ال��ش��ري��د ال��م��ذن��ب ال��ح��س��ن خ��ت��م ح��س��ن ال��ل��ه وي��س��أل
رغ��ي��د رزق��ه��ا وج��نَّ��ة وح��ش��را ب��ع��ث��ة وراح��ة
ال��م��ج��ي��د ال��ع��ِل��ي ع��ل��ي��ه ص��ل��ى ال��ب��راي��ا خ��ي��ِر ط��ه ب��ج��اه
ال��وع��ي��د ب��ه وع��د ل��ي��وم ن��ال ث��م وال��ص��ح��ب واآلل

وقال:

ال��ع��م��را ل��خ��ط��ب��ت��ه��ا ت��رج��ع وال ف��دع��ه��ا، تُ��ج��ْب ف��ل��م َخ��َط��بْ��َت ي��وًم��ا ام��رأة إذا
ال��ك��ب��رى ن��ع��م��ت��ه ال��م��رء ن��ف��س وع��زة ش��ؤم��ه آي��ُة ال��ش��يء اب��ت��داء ف��ع��س��ر
ق��ه��ًرا ذاه��ب��ة ع��ن��ك ت��ول��ت وإال ب��ش��ك��ره��ا ع��ل��ي��ك وق��يِّ��ده��ا ف��ص��ن��ه��ا
ُم��س��ت��ق��َرى ال��ب��ري��ة ف��ي ج��اٍر ه��و ك��م��ا ع��وده��ا ق��ل وق��د إال ذه��ب��ت وم��ا
وال��دُّرا ال��م��ي��ن��ة ال��ي��واق��ي��ت ت��ف��وق ن��ص��ي��ح��ًة أه��دى ال��ب��دريُّ ال��ح��س��ن ل��ك
ال��ُع��س��رى م��ن وال��ن��ج��اَة خ��ي��ر خ��ت��َم ل��ه واس��أل��ن ب��ال��ن��واج��ذ ع��ل��ي��ه��ا ف��ع��ضَّ

وقال:

ُق��ب��ًرا ال��ورى ف��ي َم��ن أخ��ا ي��ك��ون م��ن��ه��ا واح��دًة اإلن��س��اُن رأى إن وس��ب��ع��ة
ح��ض��را إذ ال��زاد أك��ل وق��ل��ُة ي��ن��س��ي، م��ا ك��ث��رة ال��ل��ي��ل س��ع��ال ت��الُه ش��ي��ٌب
ظ��ه��را رأس��ه ف��ي َص��َل��ٌع إذا ك��ذا ق��ام��ت��ه ي��داُب واح��د ال��ب��ول وس��رع��ة

عنه: هللا عفا وقال

واآلخ��ره ب��ال��دن��ي��ا ي��ف��وز ل��ل��ف��ت��ى ح��ص��ل��ت إن وس��ب��ع��ٍة
ش��اك��ره غ��دت ل��م��واله��ا ن��ف��س ك��ذا وزوج أوالد ص��الح
ص��اه��ره َع��م��ل أي��ًض��ا وال��ع��ل��م ب��ه ق��ن��ٌع ث��م ع��ي��ش ك��ف��اف

وقال:

ظ��اه��ره أح��وال��ه��م ف��إّن ت��س��أل��ن ال ع��ص��رك ُع��ل��َم��ا ع��ن
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اآلخ��ره وف��ي ال��دن��ي��ا ه��ذه ف��ي م��ن��ت��ٍف ج��ان��ب��ه��م م��ن ن��ف��ع��ك
ال��ع��اق��ره ك��األك��ل��ب ت��س��ارع��وا م��ط��َم��ع ل��ه��م الح إذا ق��وم
ف��ات��ره ف��ع��ل��ه ع��ن ه��م��ت��ه��م ب��ي��ن��ه��م م��ا ال��ص��ال��ح وال��ع��م��ُل
ال��خ��اس��ره ص��ف��ق��ت��ك ق��رب��ه��م إذ ت��س��ت��رح ع��ن��ه��م خ��ذ ف��ج��ان��بً��ا
وال��ح��اص��ره ال��غ��م��ة ��ت وط��مَّ ال��ع��ن��ا وب��ان األم��ر ت��ق��ارب
ن��اض��ره أوُج��ُه��َه��ا ف��رق��ٍة م��ع ت��ك��ن أن ف��ع��س��ى ال��زم ون��ف��س��ك

عنه: هللا عفا وقال

ي��ق��ل��ع��ه ي��زرع��ه م��ن آدم ب��ن��ي س��وى ق��ل��ع��ت إال ت��زرُع��ه ش��يء ال
ي��ج��م��ع��ه وال��ك��د ب��ال��ع��ن��ا ال��ذى إال دًم��ا ال��دم��وع يُ��ج��ري ذاه��ب ع��ل��ى وال
ي��وج��ع��ه م��ن��ك وج��م��ي��ع ص��دٍق ص��دي��ق أو ن��ف��س��ك غ��ي��ر ي��ب��ك��ي ه��م��وم��ك وم��ا
وم��ف��ج��ع��ه دواه��ي��ه ب��ل ص��لُّ��ه ب��ل ع��ق��رب��ه ل��إلن��س��ان ال��ن��اس وأق��رُب
ط��ي��ع��ه م��ن وأغ��ل��ى غ��اٍل ف��ال��ن��ص��ح أط��م��ع وال��ن��ص��ي��َح إل��ي��ه رك��ونً��ا ف��اح��ذر
ت��رج��ع��ه اإلن��س��ان ف��ت��ج��رب��ة ق��ول��ى إل��ى ت��رج��ع��ن ف��ج��رب ت��ك��ذب وإن
م��ن��ف��ع��ه ف��ي��ه م��ا س��وى ع��ن وص��م��ت��ه ع��زل��ت��ه دن��ي��اه ف��ي ال��م��رء وراح��ة
م��ج��م��ع��ه ذاك ب��ص��م��ت وت��س��ٌع ُج��زأ أخ��ذت ع��زل��ة ع��ش��ٌر ال��س��الم��ة إذ
ن��رف��ع��ه ال��ل��ه رس��ول ال��ن��ب��ى ع��ن ب��ه خ��ف��اء ال ��ا ح��قٍّ ال��ص��دق ه��و ه��ذا
م��ط��ل��ع��ه ال��م��ن��ح��وس ح��ظ��ك ع��ل��ى إال أح��د ع��ل��ى ي��وًم��ا ع��ات��بً��ا ت��ك��ن وال
م��ض��ج��ع��ه ال��ح��ي��ات ع��ل��ى ول��ك��ن ح��يٍّ��ا وتُ��ب��ص��ره َم��يْ��ٌت ص��اح��ب��ه ف��ذاك
وت��س��م��ع��ه ي��وًم��ا ت��رى ل��ع��دل واع��ج��ب وق��ع��ا إذا ت��ع��ج��ب ال وال��ن��ك��ر وال��ظ��ل��م
ت��ودع��ه أن��ت م��ا ع��ل��ى أم��ي��ن وال ب��م��ؤم��ن��ه��م ت��ح��رص ل��و ال��ن��اس أك��ث��ر م��ا
م��وق��ع��ه ال��وق��ع ف��ظ��ي��ع ال��ن��ك��ي��ر ن��ك��ر ب��ه ي��ح��ي��ق ي��ق��ي م��ن األح��ب��اب وب��ع��د
ت��ق��رع��ه ال��م��ح��ب��وب ف��رق��ة س��وى ط��رق ل��ه��ا ل��ي��س اإلن��س��ان إل��ى ال��م��ن��اي��ا إذ
م��ط��م��ع��ه اإلن��س��ان آف��ة ف��إن��م��ا ب��أج��م��ع��ه��ا ال��دن��ي��ا ف��ي ال��م��ط��ام��ع دع
تُ��وق��ع��ه األع��م��ال ص��ال��ح م��ن ك��ان م��ا س��وى ف��ي��ه ال��م��ط��م��وع وم��ا ف��اٍن ال��ك��ل
ي��ردع��ه ع��م��ا ق��ف��رة ُح��ف��رة ف��ي ث��وى ح��ي��ن واألم��ن ال��ف��ت��ى ن��ور ف��ذاك
م��ف��زع��ه ال��ق��ب��ر ن��ك��ي��ر م��ن��ك��رات م��ن ح��س��نً��ا ُس��م��ي م��ن ال��ح��ج��ازي رب��ي إل��ي��ك
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يُ��زع��زع��ه ع��م��ا ت��س��ل ال ي��وق��ه��ا ل��م وإذا ب��ع��ده��ا، م��ا ُوق��ي ُوق��ي��ه��ا م��ن إذ

عنه: هللا عفا وقال

ُدع��ي ف��ي��ه��ا ي��ك ل��م ول��ي��م��ة أت��ى م��ن س��ب��ع��ة: أول��ى ب��ال��ص��ف��ع
ي��س��م��ع ل��م ح��دَّث إذا وم��ن ي��ع��ِن��ه ول��م ش��ي��ئً��ا وخ��ائ��ٌض
يُ��رف��ع ول��م ي��ع��ل��و وم��ن إذن ب��ال ق��وم س��ر ف��ي وداخ��ٌل
ل��ألوض��ع ي��خ��ض��ع وم��ن يَ��ه��زا، ش��وك��ٌة ل��ه ب��س��ل��ط��ان وم��ن

هللا: سامح كالمه ومن

ِش��َوّي ق��ب��ري ع��ل��ى ق��ف ض��ري��ح��ي اآلت��ي أي��ه��ا
ع��ل��ّي ال��روح ي��ن��زل ع��ن��دى ال��ق��رآن واق��رأ
ح��ّي م��ث��لُ��ك وأن��ا ذا ي��ا زرُت ق��ب��وٍر ك��م
إل��ّي دّب ذا ب��ع��د إل��ي��ه��م دبَّ م��ا ث��م
ط��ّي آم��ال��ك واط��ِو ل��رح��ي��ٍل ف��ت��ه��ي��أ
ك��ف��ى ال��دن��ي��ا إن��م��ا ح��ي��اة ت��غ��رن��ك ال
ال��ت��ي ن��م��روذ أي��ن وع��اد ف��رع��ون أي��ن
ال��دِه��ي ه��ام��ان أي��ن ك��ن��وز ق��ارون أي��ن
وط��ي ش��داٌد أي��ن ق��ي��ص��ر أي��ن ك��س��رى أي��ن
وغ��ّي م��ا غ��رور ف��ي ش��اك��ل��وه��م وأن��اٌس
ش��ّي أي وش��واه��م ع��ل��ي��ه��م ال��ل��ه دم��ر
ل��ي أي ال��ب��الي��ا ف��ي ت��اب��ع��وه��م م��ن ول��وى
ال��ري ف��ي أم��ن��وا ث��م ثَ��َراَوى ف��رح��ى أص��ب��ح��وا
ق��ص��ي ف��ي وت��ق��اص��وا ق��ص��ور ع��ن��ه��م ق��ص��رت
ال��ح��ش��ي ح��ش��و م��وح��ش م��خ��ي��ف ق��ف��ٍز ُم��وع��ٍر
ِب��َق��ّي ل��ي ي��ق��ض��ي ل��ي��ت ي��ا أال ك��ل ق��ائ��ل
ع��ي م��ح��ض ول��ع��ل��ي أع��م��ل ع��ل��ي ص��ال��ح��ا
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ك��ي آل��ه ول��ك��ي ق��وم��ي أُن��ذر ول��ك��ي
أُخ��ي ذا ِم��ن واتَّ��ع��ظ وت��دبَّ��ر ف��تَ��ن��بّ��ه
ف��ي أيِّ ف��ي ل��ل��ورى وع��ًظ��ا ِص��رت وإال م��ا
ال��َغ��ش��ي ي��غ��س��اه ح��ي��ن م��س��ت��غ��ي��ثً��ا ُم��غ��ي��ثً��ا ي��ا
ح��ي م��ن��ك خ��ت��م ُح��س��ن ه��ب ح��س��ن ل��ل��ح��ج��ازي
زي أي ح��ش��ر ث��م ق��ب��ر نُ��ك��َر ع��ن��ه وازو
ح��ي ال��ك��ون ف��ي م��ا ع��دَّ وس��الم وص��الة
وح��ي ك��رم ول��ه��م ت��اب��ع��ي��ه م��ع ل��ل��ن��ب��ي

وألف، ومائة وثالثني إحدى سنة تويف البعض، هذا عىل منه اقترصنا كثري، ذلك غري وله
هللا. رحمه

سالم بن محمد بن سالم بن هللا عبد الشيخ/ املحدثني خاتمة اإلمام الشيُخ ومات
شعبان رابع األربعاء يوم ولد مذهبًا، الشافعي مولًدا، املكي منشأ، البرصي عيىس بن
عيل عن وأخذ القرآن وحفظ الحموي، ذكره كما ١٦٣٨م وألف ومائة وأربعني ثمان سنة
سليمان، بن محمد بن ومحمد الجعفري، وعيىس باقشري، سعيد بن هللا وعبد الجمال، بن
الطربي، القادر عبد بن وعيل الشاوي، ويحيى البشبييش، والشهاب البابيل، والشمس
محمد الشام ومحدث الكوراني، حسن بن إبراهيم والربهان الرشنبابيل، محمد والشمس
عن باألولية واملسلسل اإلدريىس، الرحمن عبد السيد يد من الخرقة وَلِبَس الكاميل، عيل بن
وثالثني أربع سنة رجب رابع االثنني يوم وتويف الدمياطي، الغني عبد بن أحمد الشهاب
العرابي عمر سيد الويل بمقام بامُلَعالَّ ودفن سنة، وثمانني أربع عن ١٧٢١م وألف ومائة

فقال: بعضهم أرَّخه وقد ه، ِرسُّ ُقدَِّس

مات الحديث علم
٤٤١ ٥٥٣ ١٤٠

١٧٢١م = ١١٣٤
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بقوله: املكي سالم بن عيل بن الرحمن عبد وأرخه

ح��ث��ي��ث س��ي��ًرا ل��ل��ج��ن��ة وس��ار ن��ح��ب��ه ق��ض��ى ال��ع��ص��ر م��ح��دث

فأرخته: بالقرب وفاز

الحديث إمام مات له ابك
٥٥٣ ٨٢ ٤٤١ ٣٥ ٢٣

١٧٢١م = ١١٣٤

العلوي، عقيل بن أحمد بن عمر العالمة السيد أخته ابن العرص: شيوخ عنه َحدَّث
الزبيدي، الزجاجي الباقي عبد بن الدين وعالء والجوهري، امللوي، أحمد والشهاب
والشرباوي، الحسيني، أسلم السيد بن الرحمن عبد السيد بن الرحمن عبد والسيد
بن محمد املجدد والسيد بخطه، له وإجازته سنُده وعندي الجربتي، حسن الوالد والشيخ
العالمة والسيد صنعاء، من كتابة الرشفني ذي األمري بابن املعروف الصنعاني إسماعيل
بن هللا صبغة املعّمر والشيخ املخنا، من كتابة العلوي باعبديد الرحمن عبد بن حسن
من كتابة الدمشقي همان بن حسن بن ومحمد آباد، خري من كتابة الحنفي الهداد

عنه. كلهم دمشق. من كتابة الحنفي عيل بن عمر بن أحمد والشهاب القسطنطينية،
املدينة نزيل السندي حيوة بن محمد املعمر الشيخ املشايخ شيخ أيًضا: عنه وحدث
والشيخ املكي، سعيد بن أحمد بن محمد والشيخ الكوراني، طاهر محمد والشيخ املنورة،
والشيخ الدمشقي، العجلوني الغني عبد بن الهادي عبد بن محمد بن إسماعيل العالمة
باعنرت أحمد والشيخ الطندتائي، الوهاب عبد والشيخ الشافعي، النمريس عيل بن عيد
(يف كذا وغريهم. … اإلسكندري أحمد بن مصطفى بن أحمد والشهاب الطائف، نزيل

البابيل). عن روى فيمن الكابيل املربي
بدمياط األحمدية السادة فقراء صلحاء أحد الصاحي املجذوب الصالح الرجل ومات
الصلوات عىل مداوًما ألوقاته، حافًظا ناسًكا ورًعا صالًحا كان الشيَّال. ربيع الشيخ/
يَْصَفرُّ الصالة يف أحرم إذا طاعة. يف إال يَُرى ال هللا. عىل اإلقبال دائم واألذكار، والعبادات
يتكسب وكان تََمزَّق، قد كبده بأن لك يخيل بالتكبري نطق فإذا ِرْعدة. وتأخذه لونه،
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تويف ألجله. ُخلق ملا وأعضائه جوارحه جميع رصفه مع باألجرة، للناس األمتعة بحمل
وألف. ومائة وعرشين إحدى سنة

العارف ابن الشافعي الجواد عبد بن سالمة بن محمد الصويف/ املقرئ الشيخ ومات
الدمياطي، الصخري فارسكور) أعمال من الصخرية ساكن الدين (نور الشيخ تعاىل باهلل
والظاهر الباطن أهل طريقي بني جمع من أستاذ النور أبي بن السعود بأبي املعروف
واشتغل القرآن، فحفظ وفضالئها. صلحائها بني بها ونشأ بدمياط، ولد عرصه، أهل من
تسع يف مرات تسع املنهج وتلقى الفارسكوري، الدين جالل بالشيخ فتفقه بالعلوم.
ثم العارفني. ل ُكمَّ من جمع عن الطريق وأخذ التلباني، مصطفى العالمة عن سنني
السبع القراءات وقرأ فنونًا عنه وأخذ به، فتفقه املزاحي الضيا فالزم القاهرة إىل ارتحل
يف وألف وأتقن، ودأب واجتهد فنونًا، الحميص ياسني العالمة عن وأخذ عليه، والعرش
عرشة سبع سنة تويف األفاضل. من جمع عنه وأخذ به، النفع وعم وغريها، القراءات

١٧٠٥م. وألف ومائة
النخيل محمد بن أحمد الدين/ شهاب العالمة اإلمام املشاهري األئمة أحد ومات
سعيد بن هللا وعبد الجمال، بن عيل عن وأخذ نشأ، وبها بمكة ولد املكي، الشافعي
أحمد بن وسليمان البابيل، والشمس سليمان، بن ومحمد الثعالبي، وعيىس باقشري،
والشهاب امليداني، والشمس الحسيني، الكوراني الكريم عبد والسيد القريش، الضييل
الحلبي إبراهيم والشيخ الدمشقي، موىس الدين رشف والشيخ الوفائي، املفلجي أحمد
القشاىش، والصفي البكري، عالن بن ومحمد العمادي، الرحمن عبد والشيخ الصابوني،
وألف ومائة ثالثني سنة بمكة تويف البازوري. الحسن وأبي الرميل، الدين خري والشيخ
الحسيني، أسلم بن الرحمن عبد والسيد أحمد، بن عمر السيد عنه: روى سنة. تسعني عن
الدمشقي، عيل بن عمر بن أحمد والشهاب الحنفي، حسن بن إبراهيم بن هللا عبد والسيد
يحيى بن سليمان والسيد الجربتي، وحسن والحفني، والشرباوي، والجوهري، وامللوي،
اإلسَكَداري، هللا عبد بن وإسماعيل الغرابي، عيل بن هللا عبد والسيد الزبيدي، عمر بن

الصباغ. مصطفى بن أحمد والشهاب
العجمي بن محمد بن أحمد بن أحمد شهاب بن محمد العز/ أبو اإلمام الشيخ ومات
لِيَّة، باألوَّ املسلسل البابيل الشمس عىل سمع بمرص. املسندين خاتمة القاهري. الوفائي
عوده بعد وذلك ذلك، وغري … الصغري والجامع الصحيح، من وجملة البخاري، وثُالثيات
العرصمحمد لنادرة إجازته نص يف الشهاب والده بخط ذلك رأيت كما املرشفة. مكة من
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والشيخ العشماوي، حجازي بن أحمد بن محمد العالمة عنه: حدَّث املغربي. سليمان بن
أبو املعمر وولده املنطاوي، عيل وأبو امللوي، العباس وأبو الخالدي، الحسن بن أحمد

أحمد. العز
الواعظ. الشافعي الدمشقي الكاميل عيل بن محمد العالمة/ هللا عبد أبو ومات
محمد بن العزيز وعبد الشربامليس، عن روى فصيًحا، وكان بدمشق، الوعظ إليه انتهى
ذي عرش خامس يف تويف الرميل. الدين وخري والقشايش، والبابيل، واملزاحي، الزمزمي،
أبو معه روى وثمانني. تسع عن وقيل سبع، عن وألف ومائة وثالثني إحدى سنة القعدة

الحنبيل. أحمد بن محمد والشيخ عاٍل، وهو العدوي، عمر بن عيل بن أحمد العباس
شارح األثري السندي الهادي عبد بن الحسن أبو الفنون/ صاحب العالمة ومات
الحرمني، إىل وارتحل نشأ، وبها نْد بالسِّ ولد الهداية، وشارح الستة، والكتب املسند،
ومائة وثالثني ستٍّ سنة باملدينة وتويف الواردين، من وغريه البابيل، عىل الحديث فسمع

وألف.
زين بن الدين رشف بن العظيم عبد الشيخ/ السلف بقية العمدة األجلُّ ومات
محمد بن زكريا بن يوسف بن أحمد زرعة أبي الدين ويل بن الدين محيي بن العابدين
زكريا جده والرياسة. العلم بيت من األزهري الشافعي األنصاري زكريا بن أحمد بن
السخاوي والحافظ أبيه عن روى الجمال، يوسف وولده املائة، فوق َعِمَر اإلسالم شيخ
الدين رشف وحفيده جده، عن روى الدين، محيي وحفيده والقلقشندي والسيوطي،
عفاٍف يف املرتجم نشأ وغريه. البديري، حامد أبو األئمة وعنه أبيه، عن روى املرتجم والد
املنعم عبد بن أحمد بالشيخ االجتماع كثري وكان األكابر، عند ُمَعظًَّما وصالح وتقوى
ست سنة مات حتى رابحة، وتجارة صالحة طريقة عىل له املالزمني ومن البكري،
النور أبو محمد أّرخه وقد آبائه، عند وُدفن باألزهر، عليه وُصيل وألف، ومائة وثالثني

بقوله: الشعراني

أُزل��َف��ت ع��دن ج��ن��اُت أُرَخ��ت ل��ي ت��ح��زن��وا ال

محفوظ أبو الحنفي الرشنباليل عمار بن حسن بن حسن العالمة/ الشيخ ومات
كان محله. يف ترجمته اآلتي الرحمن عبد الشيخ ووالد الجماعة اإلخالصشيخ أبي حفيد
سماها: رسالة له رأيت والفروع. باألصول عارًفا البحث، يف تؤدة ذا محقًقا فاضًال فقيًها

وألف. ومائة وثالثني تسع سنة تويف الحمصة. كي أحكام يف التحقيق غاية
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السيد والد وهو باعلوي، السقاف النبتيتي محمد السيد/ الفاضل العمدة ومات
ودخل باليمن، ولد أوانه، وبُْحبُوبه زمانه، أعجوبة األفراد، السادة أحد ذكره، اآلتي جعفر
الحال يأخذه وكان السقاف، باحسني هللا عبد السيد عن أخذ بمكة) (أي وبها الحرمني،
أرشاف بزي ويتزيا الفاخرة، الثياب يلبس وكان فيه، يؤثر فال بالسالح نفسه فيطعن

قوله: شعره ومن مكة،

ال��س��داد رأي م��ن ال��ع��زل��ة وأرى ووب��ا َخ��ْل��ط ال��ِخ��ل��َط��ة إن��م��ا
ص��اد س��وة ف��ي أُن��زل ب��ع��دم��ا ب��ال��ورى ع��ج��ٌز اإلن��س��ان ث��ق��ُة

ُهْم﴾. ا مَّ َوَقِليٌل اِلَحاِت الصَّ وََعِملُوا آَمنُوا الَِّذيَن ﴿إِالَّ تعاىل: قوله يريد
وألف. ومائة وعرشين خمس سنة بمكة تويف

عبد بن شيخ بن عمر بن شيخ بن هللا عبد بن سالم السيد/ األوحد األجلُّ ومات
ثم تقريبًا، ١٦٢١م وألف وثالثني إحدى سنة بجدة ولد السقاف، الرحمن عبد بن هللا
َعَىل واشتغل سكن، وبها مكة، إىل ثم وغريه، القرآن حفظ وبها املدينة، إىل والده به رحل
١٦٦١م وألف وسبعني اثنتني سنة يف الشلبي، بكر أبي بن محمد وَعَىل الجمال، بن َعيل
ولبس الغايات، بلغ حتى والفضائل، املكارم تحصيل يف وجّد الكتاب، تأليف وقت إىل
ثالث سنة تويف حسن. نظم وله مدة، وصحبه والزمه املحبوب، وعن والده، عن الخرقة

وألف. ومائة وعرشين
بن محمد بن الرحمن عبد بن هللا عبد بن محمد السيد/ النسيب الحسيب ومات
السيد عن وأخذ نشأ، وبها ِبِرتْيم، ولد العيدروس، شيخ بن هللا عبد بن شيخ بن هللا عبد
عرش ثامن تويف وغريه، العيدروس شيخ السيد أخذ وعنه والده، وعن بافقيه، هللا عبد

وألف. ومائة وثالثني إحدى سنة شوال
كتاب ناظم املغربي الرحمن عبد بن محمد العالمة/ العالم اإلمام الشيخ ومات
وأربعني إحدى سنة تويف واملرجان. اللؤلؤ ولقطة التِّيجان ُدّرة املسماة: واملنظومة الشفاء،

وألف. ومائة
سنة ولد الحنفي، العقدي عيل الشيخ/ الفهامة والنِّْحرير العالمة اإلمام ومات
السيد عن الفقه وأخذ إجازته، وشملته البابيل، الشمس أدرك وألف. وخمسني سبع
املزاحي، سلطان الشيخ عن واملعقول النحراوي، وعثمان األرمناوي، وشاهني الحموي
عيىس العالمة عمه والزم الصفوري، القادر وعبد الحبَّار، ومحمد الشربامليس، وعيل
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الحي وعبد الشهاوي، يحيى والرشف الوسيمي، وبالربهان به، وتفقه العقدي، عيل بن
عبد بن أحمد كالشهاب عرصه أكابُر العقلية والعلوم الحديث يف والزمه الرشنباليل،
عيل بن أحمد والشهاب الرشنبابيل، محمد بن محمد والشمس البشبييش، اللطيف
بالعلم واشتهر وتفنن، وأتقن وبرع، واجتهد وغريها، الشمائل، عنه وأخذ السندوبي،
وبالجملة للقرآن، التالوة كثري وكان به، وانتفعوا األقطار من الطلبة وقصدته والفضائل،
أربع سنة اآلخر ربيع شهر يف تويف العرص. نوادر من ونادرًة الدهر، حسان من فكان

وأْشُهر. سنة وسبعني ستٍّ عن وألف ومائة وثالثني
وسبعني ثالث سنة ولد الشافعي، الحماقي محمد الشيخ/ العالمة اإلمام ومات
وثالثني أربع سنة القعدة شهر يف الحج إىل متوجه وهو بنخل، وتويف ١٦٦٢م، وألف

وألف. ومائة
الفيومي موىس بن إبراهيم الشيخ/ الفهامة والبحر العالمة املحدث اإلمام ومات
عليه قرأ الخريش. هللا عبد بن محمد الشيخ عىل تفقه األزهر. الجامع شيخ املالكي
شنن، محمد الشيخ موت بعد باملشيخة وتََلبّس فهيًما، له معيًدا وكان َحَها، وَرشْ الرسالة
والشهاب والزرقاني، الشربامليس عن أخذ ١٦٥١م. وألف وستني اثنتني سنة ومولده
عن الحديث وأخذ الحنفي، الجزايريل وعيل الغرقاوي، كالشيخ وغريهم البشبييش، أحمد
الربماوي، إبراهيم والشيخ األجهوري، الرحمن وعبد الواطي، القادر وعبد الشاوي، يحيى
سبع سنة تويف مجلدين. يف العزية عىل رشح وله وآخرين، … الرشنبابيل محمد والشيخ

سنة. وسبعني خمس عن وألف ومائة وثالثني
إنسانًا وكان الرشايبي، الدادة محمد الخواجا/ املفخم واملالذ املكرم الجناب ومات
حوائج قضاء يف يسعى الصفات، حسن السمات، جميل األعراق، طيب األخالق، كريم
هللا عبد الخواجا وبني أوالده، بني ماله َقّسَم املرض يف ثقل وملا الفقراء، ويوايس الناس،
فإنه الكبري. الخواجا فعل كما هللا. عبد أخي أحمد ابن وبني الكبري، محمد الخواجا بن
الذي واملال كيس، ستمائة املال وكان أحمد، وأخيه هللا عبد وبني الدادة بني املال قسم
جربجي، ومحمد وأحمد، قاسم، وهم أخيه، وابن هللا عبد وبني أوالده بني الدادة قسمه
أخيه وابن الكبري، الخواجا بن هللا وعبد لصلبه، أوالده وهؤالء والطيب، الرحمن، وعبد
الحمزاوي، خان خالف — كيًسا وثمانون وأربعمائة ألف املرحوم، ابن له: يقال الذي
كيًسا، ستون وفائُظها البالد، من يده تحت الذي الرهن وخالف األمالك، من وغريه
وثالث والحمامات، والوكائل الجامكية خالف وذلك كيًسا، أربعون به املختصة والبالد
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األصل يف الدادة استلمه الذي املال وأصل الدادة، إحداث ذلك وكل الُقلزوم، بحر يف مراكب
ملا كيًسا، تسعون — ١٦٩٩م وألف ومائة عرشة إحدى سنة — الكبري محمد الخواجا من
بالثلث وأخيه هللا عبد وبني الدادة بني املال وقسم ذلك فعل وملا والرشاء، البيع عن عجز
مناصفة، إال املال يُقسم ال وهللا هللا: عبد أبو فقال ثالث. لنا أخ هو وقال: هللا، عبد غضب
سلمته ملا فإني ومكسبه. الدادة لسعد كله املوجود وهذا النصف، وألخيك ولك النصف، له
والحصص البالد من حدث ما خالف كيس ستمائة اآلن هو وها كيًسا، تسعني كان املال
نصف ألف يوم كل يف مرتبًا هللا لعبد جاعًال وكان قال: كما فكان واألمالك. والرهن
يوم مات أن إىل ولعياله، وألوالده له والكساوي املرصوف خالف الشربقة، برسم فضة
األمراء جميع ِجنازته وحرض وألف، ومائة وثالثني سبع سنة رجب عرش سادس السبت
مشهده وكان البلد، وأوالد والتجار، السبعة، والوجاقات السجاجيد، وأرباب والعلماء،
وكان الزرقاء، العتبة عند ونعشه الجامع، إىل داخل املشهد أول إن بحيث حافًال عظيًما
يتخذ لم ومرصفه إيراده وكثرة حاله، سعة قدر وعىل الحركات، سعيد َدرَّاًكا فهيًما ذكيٍّا

لنفسه. ويَْحُسب ويكتب كاتبًا،
محمد بن محمد األوان/ ووحيد الزمان، مفرد العالمة العالم اإلمام الشيخ ومات
عيل تعاىل باهلل العارف بن حسن العالمة بن أحمد الدين شهاب الويل بن محمد بن
شمس يوسف بن محمد بن بدير العارف الصالح الويل بن سالمة الصالح الويل بن
سنة محمد بن بدير جده مات الدمياطي. الشافعي الحسيني البديري حامد أبو الدين
اإلسالم شيخ عن أخذ ْمن مَّ حسن وحفيده النسور، وادي يف ١٢٥٢م وخمسني ستمائة
السلسيل الدين زين العالمة الفقيه الشيخ عن املرتجم حامد أبو أخذ األنصاري. زكريا
عن فأخذ األزهر إىل رحل ثم املجاورة. قبل شيوخه أول وهو بالثغر، البدري جامع إمام
العناني داود بن محمد والشمس الشافعي، الشربامليس محمد بن عيل الضياء أبي النور
رشف واإلمام القاهرة، مرص خارج بالجنبالطية باملدرسة الثاني عىل قراءة الشافعي
شيخ بن الدين جمال يوسف بن الدين ويل بن الدين محي بن العابدين زين بن الدين
شيخ البقري قاسم بن محمد الدين شمس املقري واملحدث األنصاري، زكريا اإلسالم
وشمس املالكي، الرضير املعطي عبد والشيخ األزهر، الجامع بصحن والحديث القراء
عبد بن منصور املحدث والشيخ املالكي، القهوقي عطية والشيخ الخريش، محمد الدين
أبي الدين شهاب العالمة املحدث والشيخ األزهر، الجامع إمام الشافعي الطوخي الرزاق
شهاب واملحقق النقشبندي، الشافعي الدمياطي الغني عبد بن محمد بن أحمد العباس
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الجواد عبد بن محمود زمانه وحيسوب الشافعي، البشبييش اللطيف عبد بن أحمد الدين
املهندس والعالمة الرشبيني، سالمة الشيخ والعالمة املحيل، القادر عبد الشيخ العالمة ابن

بوالق. نزيل هللا عبد بن أفندي رضوان الفلكي الحيسوب
بن حسن بن إبراهيم العرفان أبي اإلمام عن بهما فأخذ الحرمني، إىل رحل ثم
وأختها قريش والسيدة ١٦٨٠م، وألف وتسعني إحدى سنة يف الكوراني، الدين شهاب
وَحدََّث َرَوى ١٦٨١م. وألف وتسعني اثنتني سنة يف الطربي. القادر عبد اإلمام بنت
والشيخ يوسف، الجمال وأخوه تخرج، وبه الحفني محمد الشيخ عنه أخذ وأجاد. وأفاد
والفقيه أقرانه، من وهو البكري الدين كمال بن مصطفى السيد تعاىل: باهلل العارف
بن هللا عبد والعالمة الشافعي، الدنجيهي يوسف بن عيىس بن محمد األصويل النحوي
السالم عبد بن ومصطفى الدمياطي، الشافعي البشبييش محمد بن محمد بن إبراهيم

وألف. ومائة أربعني سنة بالثغر حامد أبو املرتجم تويف املنزيل.
أدلب، نزيل األزهري اإلسقاطي عمر بن أحمد بن محمد الهمام/ العالمة ومات
مشايخ وله راسخ قدم له وصار وتفنن، تخرج وبه والده، عىل بمرص تحصيله جل كان
فلما الشام، بر إىل خروجه أوجب أمر يف نزاع والده وبني بينه وحصل أزهريون، آخرون
غاية وأكرمه عنده فأنزله الكاميل، حسني بن أحمد بها العلماء شيخ تلقاه أدلب نزل
حتى الحاالت أكمل عىل مفيًدا يزل ولم ا، جدٍّ به فانتفعوا إليه، الطلبة وأرشد اإلكرام،

وألف. ومائة وثالثني تسع سنة مات
بكوران ولد الشافعي، الكوراني إبراهيم بن إلياس الزاهد/ العالمة الشيخ ومات
مرص ودخل وحج مشايخ، عدة عن بها العلم وأخذ ١٦٢١م، وألف وثالثني إحدى سنة
عىل وكان والنقلية، العقلية العلوم إقراء عىل عاكًفا التسيار عصا بها وألقى والشام،
عيل بن أحمد والشهاب امللوي، أحمد كالشيخ العرص شيوخ عنه وروى الزهد، من غاية
يوم من العرص بعد العراس جامع بمدرسة بدمشق تويف والحوايش. املؤلفات وله امليني،
بمقربة وُدفن وألف، ومائة وثالثني ثماٍن سنة شعبان من بقني ليلة عرشة ألربع األربعاء

هللا. رحمه املقديس نرص الشيخ قرب من بالقرب الصغري باب
الكاميل املعمر عيل بن محمد هللا/ عبد أبو املحدث العالمة العالم اإلمام ومات
جماعة عن العلم وأخذ ١٦٣٤م، وألف وأربعني أربع سنة ولد الشافعي، الدمشقي
مجلس عقد وإذا فصيًحا، وكان بدمشق، الوعظ إليه وانتهى وحدَّث، وروى كثريين،
الجامع دروس يف يحرضه وكان بالناس، األربعة أركانها غصت النرس قبة تحت الوعظ
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ولده عنه روى تقريره، لعذوبة العوام الناس عليه وتزدحم األفاضل، من كثري الصغري
يف تويف املنيني. أحمد العباس أبو والشيخ الطرطويس، أحمد بن ومحمد السالم، عبد

وألف. ومائة وثالثني إحدى سنة القعدة منتصف
بن الحليم عبد الصالح/ أبي بن الدين مصلح الشيخ السلف بقية األستاذ ومات
عىل جلس رسه. قدس الشعراني الوهاب عبد سيدي القطب بن الرحمن عبد بن يحيي
الحجة ذي تاسع الثالثاء يوم تويف مجذوبًا، مهيبًا صالًحا رجًال وكان وجده، أبيه سجادة
عبد سيدي وهو له، عمة وابن ابنته، إال يعقب ولم وألف، ومائة وثالثني ست سنة
جعلوا الجاويشية. باشجاويش جربج إبراهيم من له أخت وابن بعده، استخلف الرحمن

كيًسا. عرش اثني الفائظ وحرر الوقف، يف الثلث منهم لكل
الضماطي الروحي الرزاق عبد بن أحمد الشيخ/ الصاحي املجذوب األستاذ ومات
واشتغل القرآن، وحفظ الشناوية، املشايخ أتباع من جماًال والده كان الجمال. الشناوي
األولياء أكابر من وكان استغراق، اعرتاه وربما جذبة، له حصل أن إىل والعبادة، بالذكر

وألف. ومائة وعرشين أربع سنة رمضان يف تويف الكرامات. أصحاب
الشافعي الدمياطي الغني عبد بن أحمد بن محمد بن أحمد العالمة/ األستاذ ومات
ورئيس املرصية، بالديار النقشبندية الطريقة بأعباء قام من خاتمَة بالبناء، الشهري
واشتغل القرآن، وحفظ بها، ونشأ بدمياط، ُولد النبوية، األحاديث لرواية قصد َمْن
والنور املزاحي، سلطان الشيخ فالزم القاهرة، إىل ارتحل ثم عرصه، علماء عىل بالعلوم
النور وعىل الحديث، عليهما وسمع بهما، وتفقه القراءات، عنهما فأخذ الشربامليس
امليموني، والربهان البابيل، والشمس القليوبي، والشهاب الشوبري والشمس األجهوري،
من أحد يدركها أن َقلَّ غاية والتحقيق الدقة من وبلغ بالفنون، واشتغل آخرين، وجماعة

أمثاله.
دمياط إىل ورجع الكواراني، الربهان عن الحديث فأخذ الحجاز، إىل ارتحل ثم
سعة عن فيه أبان عرش. األربعة بالقراءات البرش إتحاف سماه: القراءات يف كتابًا وصنف
قاسم ابن من أدق بأنه يشهد املنزيل النرص أبو الشيخ كان حتى اقتداره وزيادة اطالعه،
الذخاير سماه: الساعة أرشاط يف كتابًا وألف مجلد، يف الحلبيبة السرية واخترص العبادي،
وذهب وحج الحجاز، إىل أيًضا وارتحل املسموعات، من به اإليمان يجب فيما املهمات
من املصافحة حديث عنه فأخذ الفقيه. ببيت عجيل بن أحمد بسيدي فاجتمع اليمن؛ إىل
ولم نظره، إكسري عليه وحل النقشبندية، طريق عىل الذكر منه وتلقن املعمرين، طريق

141



األول) (الجزء واألخبار الرتاجم يف اآلثار عجايب

إىل بالرجوع وأمره فأجازه، الرجال، من الكمل مبالغ بلغ أن إىل لخدمته مالزًما يزل
الذكر. وتلقني للتسليك، والتََصدِّي بلده،

واشتغل الربج، بعزبة تسمى املالح البحر من قريبة بقرية مرابًطا وأقام فرجع
به، النفع وعم والرواية، واألخذ والتربك، للزيارة وُقصد والتسليك، لإلرشاد وتََصدَّى باهلل،
صاروا أن إىل عليهم، بركته وظهرت تالمذته، وكثرت النقشبندية، الطريقة يف سيما ال
إىل الخري من وازدياد تعاىل، هللا عىل إقبال يف يزل ولم برؤيتهم، ويتربك بهم، يقتدى أئمة
شيل بعد املنية فأدركته املنورة. املدينة إىل ورجع فحج، الحجازية، الديار إىل ارتحل أن
هللا. رحمه مساء، بالبقيع ودفن وألف، ومائة َعرشَة سبع سنة املحرم يف أيام بثالثة الحج
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املشهورين، بعض ذكر عىل فلنقترص املشاهري، األمراء من األعوام هذه يف مات من وأما
عىل الحيل من فلنقترص املجيد، به يحيط مما أعظم األمر إذ التبيني، يف إيراده يحسن مما
متعذر، أحوالهم يف التفصيل إذ لدّي، خربه وثبت إىلّ، علمه وصل ما بالجيد، حسن ما
أمري عىل مطلع وهللا نفيس، تلقاء من شيئًا أخرتع ولم متيرس، غري حمية غري من والدواء

وحْديس.
وإمارة الصنجقية توىل الفقاري، بك حسن األمري تابع بك الفقار ذو األمري ومات

وألف. ومائة اثنتني سنة وتويف مرة، عرشة إحدى بالحج وطلع واحد، يوم يف الحج
ثالث سنة الحج عىل أمريًا وطلع أبيه، بعد اإلمارة توىل بك، إبراهيم األمري ابنه ومات
معركة فكانت فة، الُرشْ مضيق يف السنة تلك العرب مع وتحارب (١٦٩١م)، وألف، ومائة
وكبس بك، ودرويش هو عليهم فركب الحرمني غالل حمل من العرب وامتنع عظيمة،
وأحرض بيوتهم، ونهب بعري، ألف نحو منهم وساقوا األحمر، الجبل عند الليل آخر عليهم
من ووىلَّ والقافلة، الغالل معهم شالوا أخرى، بَدنَة أيًضا وأحرض قراميدان، إىل الجمال
وطلع وهيبة، سمعة له وصار الناس أخاف مرص، زعيم الصعيدي أغا إبراهيم طرفه
بملك إال ذلك له يتم وال للرياسة نفسه وتاقت وأمان، أمن يف مرار ثالث ذلك بعد بالحج
وإغراء بلغيه، أغا حسن بمعاضدة حيلة فأعمل القاسمية، بيد وكان مستحفظان، باب
صناجق. أفندي وسليم مستحفظان كتخدا رجب فقلَّد ذاك، حني مرص وايل باشا عيل

رأى فلما وقتله، حبسه عىل األمر فيها انحط املذكور، بك سليم عىل دعوة عملوا ثم
وسافر جداوي، رسدار فقلدوه اإلمارة من واستعفى بك إبراهيم إىل ذهب بك رجب ذلك
سليم قتل وملا ذلك، بعد مرص إىل حرض باكري، اسمه ولًدا وخلَّف بمكة وتويف الُقلُزم، من
الذي بيته يف ما جميع وأخذوا املال، لبيت الباشا مخلفاته ضبط وارث عن ال املذكور بك
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مواهب القايض اشرتاه الذي وهو الرشايبي، قاسم أبي الدادة لبيت املجاور باألزبكية
املعروف كتخدا خليل أيًضا وقتلوا وألف، ومائة أربع سنة يف عزبان جربجي مدين أبو
مصطفى ونفى وسمعة، كلمة له وصار باشا، أوده باش محمد كجك وقلدوا بالجلب،
طرفة من محمد وكجك بك إلبراهيم الوقت وصفا الحجاز، أرض إىل القازدغيل كتخدا
البحرية إقليم إىل بك إيواظ فأخرج القاسمية، بيت قطع عىل فعزم مستحفظان، باب يف
بالكلمة وانفرد الجو له وخال املنوفية، إىل بك وأحمد سويف بني جهة إىل بك وقاسم
مشاركة مع الحوائج لقضاء ونهاًرا ليًال مفتوًحا الجماميز بدرب منزله وصار مرص، يف
عىل الباشا مع واتفق شنب، أبي بك إبراهيم قتل عىل عزم إنه ثم بلغيه، أغا حسن األمري
أن إىل الحج عىل أمريًا املرتجم يزل ولم ذلك، يتم فلم عليه، التي والغالل املال بحجة ذلك

مرات. خمس بالحج وطلع وألف، ومائة سبع سنة الشحاتني فصل يف مات
أغا حسن وصهر الفقاري بك حسن تابع الفقاري الكبري بك إسماعيل األمري ومات
السفر عسكر عىل أمريًا وسافر عزل، ثم أشهر وسبعة سنني ثالث الدفرتدارية توىل بلغيه،
تسع سنة مات حتى يزل ولم ثانيًا، الدفرتدارية إىل وأُعيد مرص، إىل ورجع الروم، إىل
وخلَّف حافلة، جنازته وكانت املحرم، عرشي تاسع السبت ليلة فجأة وألف ومائة عرشة
١٧٢٤م. وألف ومائة وثالثني سبع سنة بالحج وطلع اإلمارة بعده توىل بك، محمد ولده
تابع الجنس رومي وأصله ككلويان، أغات الفقاري بلغيه أغا حسن األمري ومات
عمل ثم ١٦٧٤م وألف وثمانني خمس سنة العزب أغاوية توىل قياله، جاويش محمد
ثالث سنة ككلويان أغات وتقلد عنها عزل ثم وألف، وثمانني تسع سنة باشا متفرقة
مرص، بأرض نافذة مسموعة وكلمة ورأي دهاء ذا جليًال أمريًا وكان وألف، وتسعني
إالَّ والجزئية الكلية األمور من أمر يتم يكاد وال تدبري، وحسن وشهامة سطوة صاحب
بابنة وتزوج له، مشارًكا يكون مرص يف بالكلمة انفرد من وكل ومشورته، مراجعته بعد
إمارة توىل الذي ذكره اآلتي بك محمد ابنه منها له وولد املذكورآنًفا، الكبري بك إسماعيل
كان القازدغلية جد القازدغيل كتخدا ومصطفى وألف، ومائة وثالثني سبع سنة يف الحج
شجرة عنه وتفرعت إليه، صار ما إىل صار حتى رقاه الذي وهو عنده، اًجا رسَّ أصله
بيت وهم البيتني، أحد إىل النسبة يف يرجعون وحكامها مرص أمراء وغالب القازدغلية،
ولم (١٦٥٤م)، وألف وستني خمس سنة املتويف العمارة صاحب بك رضوان وبيت بلغيه
وهو الغربية، حاكم بك والجني ذكره، املتقدم الحاج أمري بك حسن ترك بل أوالًدا يرتك
بك وقيطاس سنة، أبا بك وشعبان أباظه، بك وأحمد إليه، املنسوبة السويقة صاحب
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القاسمية فتنة يف بعده ُقتلوا هؤالء بك، وحمزة الصغري، بك وعيل بك، وقانصوه جركس،
بالطرانة.

حاكم بك محمد فهم: طويلة بمرصمدة أمراء واستمروا يقتلوا لم الذين أمراؤه وأما
الكلمة مسموع الحرمة وافر هذا بك رضوان وكان الكبري، املاحي بك الفقار وذو جرجا،
وهو والذكر، والعبادة للصوم مالزًما صالًحا رجًال وكان سنني، عدة الحج إمارة توىل
وعىل عتقائه عىل وقًفا ووقف بيته، عند زويلة باب خارج به املعروفة القصبة َر َعمَّ الذي
وهو القاسمي الشوارب أبو بك رضوان وأما الفقارية، من وكان «وخريات»، «بّر» جهات
مشاركة مع بمرص بالكلمة وانفرد املذكور، بك رضوان موت بعد فظهر بك إيواظ سيد
الفقارية قاتل وهو السباع، بقناطر كان الذي بشناق بك وأحمد جركس بك قاسم
جركس محمد سيد شنب، بأبي املعروف بشناق بك إبراهيم عم أيًضا وهو بالطرانة،
بعد دفرتدار، وهو ١٦٦١م وألف وسبعني اثنتني سنة هذا بك قاسم ومات ذكره، اآلتي

الحج. إمارة من عزله
أزبك ولده عن بك رضوان مات ثم بك، أحمد الشوارب أبي بك رضوان بعد وانفرد
يهني عرفة يوم فطلع أشهر، سبعة نحو مرص بإمارة بشناق بك أحمد وانفرد بك،
وألف، وسبعني اثنتني سنة أواخر بالخناجر وقتلوه فغدره، بالعيد باشا إبراهيم شيطان
فراشه عىل وألف ومائة عرشة خمس سنة تويف حتى املرتجم بلغيه أغا حسن يزل ولم
بك، إسماعيل صهره بعده بالكلمة انفرد أغا حسن مات وملا سنة، تسعني نحو وعمره

بضعف. شنب أبي بك إبراهيم مشاركة مع الرقاب له وخضعت
رومي أصله بلغيه، أغا حسن األمري تابع القازدغيل كتخدا مصطفى األمري ومات
تقلد حتى يزل ولم ورقاه املذكور، أغا حسن عند وخدم مرص إىل حرض الجنس،
ذكر خمل بالباب باشه أوده باش محمد وتقلد تقدم ما حصل فلما مستحفظان، كتخدا
إىل سنتني بها فأقام الحجاز إىل محمد كجك نفاه ثم شهرته، وخمدت كتخدا مصطفى
فأقام مرص، إىل رجوعه يف محمد وكجك الحاج أمري بك إبراهيم عند أغا حسن ترجى أن
نشانًا. يرضب طلخا بناحية عنده كان سجماني رجًال به فأغرى خامًال، محمد كجك مع
باب كتخدا مصطفى وملك فأصابه، باملحجر الجامع شباك من محمد كجك فرضب
مات أن إىل الوقت له وصفا طرفه، يخىش من وفرق وقتل ونفى اليوم، ذلك مستحفظان

وألف. ومائة عرشة خمس سنة فراشه عىل
سياسة، وحسن وشهرة سمعة له وكان باشه، أوده باش املذكور محمد كجك ومات
القمح وكان البالد، ورشقت (١٦٩٤م) وألف ومائة ست سنة يف النيل مدُّ أقرص وملا
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إىل محمد كجك نزل فضة، وسبعني باثنتني وبيع سعره فزاد اإلردب فضة نصًفا بستني
وحذَّرهم وَخّوفهم الستني، عن الزيادة من ومنعهم األمناء، وأحرض بالتكية وجلس بوالق
يميش ار الحمَّ مع ثالثة أو يومني كل حماره ويرسل القابجية، من اثنني بالحملة وأجلس
الغلة، ثمن يف زيادة يمكنهم فال ببوالق محمد كجك أن فيظنون ويرجع الساحل جهة به
بلغ حتى يزيد يزل ولم فضة، نصف بماية اليوم ذلك يف القمح بيع ذكر كما ُقتل فلما

فضة. نصف ستماية
من عنده ما فجمع الحج، أراد الصاغة بسوق التجار بعض أن له اتفق ومما
عند وأودعه صندوق، يف ووضعه حريمه، ومصاغ والجواهر واللؤلؤ والفضيات الذهبيات
مع معه أخذها قائمة بموجب الفيومي، عيل الخواجا يسمى مرجوش بسوق له صاحب
الُحجاج، مع ورجع ورجع، سنة هناك وجاور الحجاز، إىل وسافر الصندوق، مفتاح
يأِته، فلم الفيومي عيل الحاج صاحبه وانتظر عليه، للسالم وأصحابه أحبابه إليه وحرض
يف ووضعه والليف واللبان التمر من شيئًا فأخذ بخري، طيب إنه له: فقيل عنه فسأل
ال فإني أنت؟ «من له: فقال املنديل، ذلك يديه بني ووضع عليه ودخل إليه، وذهب منديل
فجحد األمانة» الصندوق صاحب فالن «أنا له: فقال تهاديني!!» حتى اليوم قبل أعرفك
الجوهري، عقل فطار بذلك، تشهد بيِّنة وبينه بينه يكن ولم بالكلية، ذلك وأنكر معرفته
محمد كجك إىل اذهب له: فقال أصحابه بعض فأخرب صدره، وضاق أمره، يف وتحريَّ
إليه يأتي وال الداخل، املكان إىل يدخل أن فأمره بالقصة وأخربه إليه فذهب باشه، أوده
وآنسه به ب ورحَّ وجهه يف بشَّ إليه حرض فلما الفيومي، عيل إىل وأرسل يطلبه، حتى
قام ثم بها، ويلعب يقلبها يده من فأخذها َمْرجان ُسبحة يده يف ورأى الحلو، بالكالم
دابته واترك صحبتك، الخواجا خادم خذ له: وقال لخادمه، وأعطاها رضورة، يزيل كأنه
وأعطهم الحريم باب عند وِقف بيته، إىل الخادم صحبة واذهب الخدم، بعض عند هنا
لم والخادم األمارة رأوا فلما واألمانة، بالصندوق اعرتف إنه لهم: وقل أمارة، السبحة

ذلك. صحة يف يشُك
جواهرجي رجًال أن «بلغني للخواجا: قال مجلسه إىل محمد كجك رجع وعندما
أصل، له ليس رأسك وحياة «ال فقال: فأنكرته» طلبه ثم أمانة، صندوًقا عندك أودع
سكتوا ثم يعرفني» وال ذلك قبل أعرفه وال وذهالن، خرفان أنه أو عليه اشتبهت وكأني
أيديهما، بني فوضعوه حمار عىل بالصندوق داخلني والخادم باشا األوده بتابع وإذا
فحرض، الصندوق صاحب باشه األوده فطلب لونه، واصفرَّ الفيومي وجه فانتقع
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وأخرجها معي، قال: فيه؟ بما قائمة عندك له: قال نعم، له: قال صندوقك؟ هذا له: فقال
موجب عىل فيه ما وقابلوا الصندوق وفتحوا الكاتب، فتناولها املفتاح، مع جيبه من
يدعو وهو داره إىل وذهب فأخذه واذهب» متاعك «خذ له: فقال بالتمام، فوجده القائمة
له: فقال به، يفعل ما ينتظر جلده يف ميت وهو الفيومي عيل الخواجا إىل التفت ثم له،

وذهب. املوت غبار ينفض وهو فقام جلوسك؟» وإيش أخذها األمانة «صاحب
ليرضبه النقيب عطفة من يمر املرتَجم يرصد مدة أقام البغداديل أحمد أن واتفق
حجر، زاوية وكرست تصبه، فلم الشباك من بالبندقية فرضبه صادفه أن إىل ويقتله،
له ما والحي مرصود، «الرصاص وقال: ذلك، عن فأعرض البغداديل يد من أنها وأخربوه
قتله، وأرادوا طائفته عليه فتحركت وألف، وثمانني خمس سنة باشه أوده وتقلد قاتل»،
ذو وهم: عليه، املتعصبني كبار قتل يف شغله وعمل آخر، وجاق إىل وجاقه من فخرج
خفية، ذاك إذ املتويل باشا عابدي مع باتفاق باشجاويش أحمد ورشيف كتخدا الفقار
وثمانني تسع سنة الحجة خامس الخميس يوم يف جاويش أحمد الرشيف الباشا فقتل
كاشف إلسماعيل خطابًا فرمانًا خلفه فأرسلوا طندتا إىل الفقار ذو وهرب ١٦٧٨م، وألف
جاويش أحمد موت بعد وذلك دماغه، وأرسل وقتله طندتا إىل فركب بقتله، الغربية
إىل ببابه الكلمة مسموع واستمر كان، كما مكانه إىل محمد كجك ورجع أيام، بعرشة
١٦٨٣م، وألف وتسعني أربع سنة يف مستحفظان كتخدا سليمان جربجي الباب ملك أن
بسعاية ١٦٨٤م وألف وتسعني خمس سنة يف رجع ثم الروم، بالد إىل محمد كجك ونفي
خامل فاستمر يشء، يقارشيف وال الضلمة لبس إىل يرجع أن برشط البلكات أكابر بعض
باش وعمل املرتَجم أمر ظهر ذلك فعند فراشه، عىل سليمان جربجي مات أن إىل الذكر
سليم من فاستوحش ١٦٨٥م، وألف وتسعني سبع سنة إىل يزل ولم كان، كما باشه أوده
جربجي، وعمل جمليان وجاق إىل فانتقل كتخدا، ورجب مستحفظان كبري كاتب أفندي
كان، كما ١٦٨٧م، وألف، وتسعني تسع سنة بابه إىل رجع ثم باشا، هجان وسافر
فولوهما كتخدا ورجب أفندي سليم هالك عىل معه واتفق الفقاري، بك إبراهيم بمعاضدة
كجك واستمر النسبة، قاسمي املذكور أفندي سليم وكان ذكر، كما وقتلوهما الصنجقية
يف املحجر طريق يف — ذكر كما — غيلة ُقتل أن إىل الحرمة نافذ الكلمة مسموع محمد

١٦٩٤م. وألف وماية ست سنة املحرم سابع الخميس يوم
وألف ومائة ثالث سنة الدفرتدارية توىل الدفرتدار بشناق بك هللا عبد األمري ومات
إىل العسكر عىل أمريًا وسافر يوًما، وعرشين أشهر خمسة بعد عنها ُعزل ثم ١٦٩١م،
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اثنتني سنة يف السلحدار باشا حسن عزل عندما قائمقام وتوىل مرص، إىل ورجع الروم،
واستمر الدفرتدارية من املرتجم ذلك بعد عزل ثم باشا، أحمد وحرض سفره، قبل وذلك

فراشه. عىل وألف وماية عرشة خمس سنة مات أن إىل أمريًا
اثنتني سنة الصنجقية توىل ذيله، ببارم املعروف األرمني بك سليمان األمري ومات
والغربية املنوفية كشوفيات وتوىل ومماليك، وخدم مال ذا وجيًها وكان وألف، ومائة
وألف وماية وعرشين إحدى سنة فراشه عىل تويف أن إىل إمارته يف يزل ولم عديدة، مراًرا
وجيًها جميًال وكان بعده، والده إمارة تقلد جلبي عثمان يسمى ولًدا وخلَّف ١٧٠٩م،
والبحرية والغربية املنوفية كشوفية وتقلد األشعار، ونشد الكتب مطالعة يحب حاذًقا
سنة قطامش بك محمد واقعة يف هرب من مع هرب حتى يزل ولم شجاًعا، فارًسا وكان
أن إىل مخفيٍّا واستمر بيته ونهب بمرص فاختفى ١٧١٥م، وألف ومائة وعرشين سبع
سبع وعمره ومات جهاًرا، بمشهده وخرجوا وألف، وماية ثالثني سنة بالطاعون مات

سنة. وثالثون
ومائة عرش سنة سيده بعد تَأّمر القرد، جلب بك يوسف تابع بك حمزة األمري ومات
ست سنة بالطريق ومات بالخزينة، سافر ثم أمريًا سنوات خمس فمكث ١٦٩٨م، وألف

وألف. ومائة عرشة
وألف وسبعني ثالث سنة الصنجقية توىل القرد، بك يوسف األمري سيده قبله ومات

وألف. ومائة عرشة سنة تويف حتى يزل ولم الحج، إمارة وتوىل ١٦٦٢م،
وعمل ١٦٦٦م، وألف وسبعني سبع سنة اإلمارة توىل بك، رمضان األمري ومات
املذكور باشا أحمد ورد ملا أنه ذلك: وسبب الدفرتدار، باشا أحمد عزل عندما قائمقام
مظالم إحداث قصده بأن عنه وأشيع ١٦٧٥م، وألف وثمانني ست سنة مرصيف عىل واليًا
فاجتمع وغريها، الجوامك عن ويفتش الشام، مثل والطواحني والدكاكني البيوت عىل
أفندي الفتاح عبد وقطَّعوا واحدًة، قومًة وقاموا بالرميلة، الحجة خامس يف العسكر
إىل ذهب تاريخه قبل وكان الديوان، من نازل وهو الغالل مقاطعة كاتب الشعراوي
ذلك، عىل الباشا أغرى الذي هو بأنه فاتهموه باشا، أحمد صحبة وحرض الرومية الديار
نزول من بد «ال لهم: وقالوا والعامة العسكر عليهم قام الديوان وأرباب األمراء نزل وملا
ذلك عليه فعرضوا الباشا إىل فطلعوا قطًعا» ِقَطًعا وقطَّعناه إليه طلعنا وإالَّ الباشا
يسعه فلم العرص، قريب إىل اجتماعهم يزيد والناس والعسكر مراجعته، وتكرر فامتنع،
قائمقام، هذا بك رمضان وولوا بالصليبية، باشا حاجي بيت إىل عنه بالقهر النزول إال
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وألف وثالثني سبع سنة من اآلخرة جمادى سادس باشا الرحمن عبد ورد حتى يزل فلم
وألف. ومائة عرشة ثالث سنة ومات مرض حتى أمريًا املرتجم يزل ولم ١٦٧٦م،

١٦٨٣م وألًفا وتسعني خمس سنة اإلمارة توىل الفالح، بك درويش األمري مات
وألف. وماية ثماٍن سنة ومات

وتسعني ستٍّ سنة اإلمارة توىل السعادة، دار أغا يوسف تابع بك أحمد األمري ومات
وألف. ومائة ثماٍن سنة بجدة ومات ١٦٨٤م، وألف

سنة اإلمارة توىل بك، أيوب سيد وهو الفقاري جركس بك درويش األمري ومات
وألف. وماية خمس سنة ومات ١٦٨٦م، وألف وتسعني ثماٍن

وكلمة بابه، يف وعّز صولة صاحب وكان البريقدار، عزبان كتخدا محمد األمري ومات
مفتوح، وبيته الذكر شهري املرتَجم وكان البيقيل، كتخدا محمد مشاركة مع وشهرة
يف وظهر أشغالهم، يف ويسعى الناس، حوائج ويقيض واألعيان، األمراء إليه وتسعى
عرشي ثالث املرتَجم مات عزبان. جاويش عيل وظالم القيومجي، باشه أوده أحمد أيامه

املظفر. ناحية بمنزله فراشه عىل وألف وماية سبع سنة رمضان
وألف وماية خمس سنة رمضان عرشي ثالث يف البيقيل كتخدا محمد أيًضا ومات
— عزبان كتخدا يوسف وهو — موته بعد ولده ره وعمَّ السالح، بسوق بمنزله ١٦٩٣م

وألف. وماية عرشة ست سنة وكالة
بالقيومجي: تسميته وسبب بالقيومجي، املعروف عزبان جربجي أحمد األمري ومات
فاشتهر قيومجي الرتكية باللغة له ويقال صايًغا، أصله كان جربجي حسن سيده أن
جربجي ألحمد املشارك وكان عزبان، هذا وأحمد مستحفظان، باب يف سيده وكان بذلك،
ثماٍن سنة الباب كتخدا عيل ظالم لبس أن إىل عيل، بظالم املعروف جاويش عيل الكلمة يف
الباب وملك جربجي أحمد فانتبذ أشهر، سبعة نحو عليه ومىض ١٦٩٦م، وألف ومائة
إىل فالتجا عيل، ظالم نفسه عىل فخاف الكشيدة، إىل كتخدا عيل وأنزل غفلة حني عىل
بأن بابه إىل وردوه مستحفظان، أعيان ومن منهم جماعة إليه فسعى تفكجيان، وجاق
مات أن إىل معزًزا كتخدا أحمد مع فاستمر منه، يحدث فيما وضمنوه اختياريٍّا، يكون
وألف ومائة عرشة خمس سنة للحمام املالصق بالحبانية بمنزله فراشه َعَىل عيل ظالم
ببوالق بمنزله فراشه عىل مات أن إىل يزل ولم كتخدا، أحمد بالكلمة وانفرد ١٧٠٣م
بفخذه عرج بعض به وكان املثل، بكرمه يُرضب سخيٍّا وكان وألف، ومائة عرشين سنة

باشه. أوده وهو الحمار عىل من سقطها سقطة بسبب األيرس
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عوض، اسمه: وأصل بك، إسماعيل األمري والد بك إيواظ املقدام الكبري األمري ومات
وُحرفت فأُبدلت الضاد، فيها ليس الرتكية اللغة فإن إيواظ، إىل الرتكية باعوجاج فحرفت
مراد تابع قاسمي الجنس جركيس وهو إيواظ، صارت حتى لسانهم عىل سهل بما
ابن سابًقا الحاج أمري بك أزبك تابع بك ومراد بالَغَزاة، الشهيد القاسمي الدفرتدار بك

ذكره. املتقدم املشهور الشوارب أبي بك رضوان
وألف وماية سبع سنة يف بالَغَزاة الشهيد بك مراد سيده عن عوًضا اإلمارة توىل
باشا لحسني خطابًا الدولة من مرسوم ورد ١٦٩٨م وألف وماية عرش سنة ويف ١٦٩٥م،
معه ومن قبيل بجهة املغربي وايف هللا عبد املتغلب عىل بالركوب باألمر ذاك إذ مرص وايل

البالد. عن وإجالئهم العربان، من
فجمع املذكورين، من ويتظلمون يشكون والفالحني امللتزمني من جماعة وحرضت
جميًعا، نتوجه نحن فقالوا: صحبته، للسفر بالتهيؤ وأمرهم واألغوات األمراء باشا حسني
إخراج عىل االتفاق وقع ثم السلطانية؛ األموال تحصيل ألجل بالقلعة فتقيم أنت وأما
كبري بلد كل عىل له ويقرروا الوجاقات، من نفر ألف وصحبته بك إيواظ وأمريها تجريدة
نفر لكل وجعلوا ذلك، إىل فأجابهم وخمسمائة ألًفا والصغرية فضة نصف آالف ثالثة
السبت يوم يف وخرج قفطانًا، الباشا عليه وخلع أكياس، عرشة ولألمري فضة آالف ثالثة
متوجًها وأصبح به فبات الطني بدير ونزل عظيم، بموكب اآلخرة جمادى عرش سابع
اإلمداد، ويطلب الجموع كثرة يذكر خطاب رجب عرش حادي يف منه ورد ثم قبيل، إىل
وهم: الصناجق، األمراء من خمسة إرسال عىل واتفقوا األمراء، وجمع ديوانًا، الباشا فعمل
وسليمان شنب، أبو بك وإبراهيم الدفرتدار، بك وإسماعيل حاًال، الحاج أمري بك أيوب

وأنفارهم. وأتباعهم الثالثة اإلسباهية وأغوات زادة، ياقوت بك وأحمد قيطاس، بك
تحارب بك إيواظ أن الخرب فورد أياًما بها وأقاموا بالجيزة ونزلوا وسافروا فتهيأوا
مرص، إىل األمراء ورجع الجبل، طريق من البحري الوجه إىل وفروا وهزمهم، العربان مع
وقتل الجيزة كاشف الفقار ذو فكبسهم بكرداسة العربان من جماعة نزلت شوال ويف
زيد أبي َجْمع بأنَّ الخرب ورد ثم الديوان، إىل بروسهم وطلع رجًال وسبعني أربعة منهم
الرجال، من معه من وقتل البحرية قائمقام به فاحتاط الطرانة، بوادي نزل وايف بن
األرض بهم ضاقت زيد ألبي حصل ما العربان بقية بلغ وملا واملوايش، باألموال واحتاط
فألجأتهم السيارة، وانقطعت وأغلوها أخربوها حتى مدة بها وأقاموا الواحات إىل ففروا
وصحبتهم إسنا من بالقرب الجعافرة بمحاجر مرص صعيد يف هبطوا أن إىل الرضورة
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أغرى بك الرحمن عبد ذلك بلغ فلما الرضر، منهم وحصل النجمة، شيخ شاهني أبو عيل
وغريها، الجمال من كبرية جملة منهم وأخذوا ونهبوهم، بهم فاحتاطوا هوارة عربان بهم
من معه ومن بك الرحمن عبد فتبعهم منفلوط، حاجر إىل هوارة خيل فتبعهم ففروا
من وهرب بأحمالها، جمل وسبعماية ألًفا منهم وأخذوا ونهبًا، قتًال فأثخنوهم الكشاف
منهم وافرتق بالغرق، الفيوم نزلوا أن إىل أهلها قاتلهم أرًضا هبطوا كلما زالوا وما بقي،
الجرس إىل خلفهم ذهبوا تجريدة الباشا لهم فعني الجيزة، والية إىل بطايفة شاهني أبو

املنوفية. إىل عدُّوا فوجدوهم األسود،
حتى العربان يف ويحارب يجاهد وهو الصعيد إىل نزوله حني من فإنه بك إيواظ وأما
وحرض ذلك، أضعاف فأذاقهم بك الرحمن عبد فتلّقاهم جمعهم، وفّرق شملهم شتت
القلعة إىل وطلعوا معه، محمولة والروس عظيم موكب يف ودخل مرص، إىل بك إيواظ
عظيمة، أبهة يف منازلهم إىل ونزلوا السنية، الخلع السدادرة وعىل الباشا عليه وخلع
بسفر مرسوم وحرض مرص، إىل ورجع سنوات، ثالث عىل الثالثة األقاليم كشوفية وتوىل
إيواظ وأمريها هللا عبد الرشيف وتولية سعد الرشيف وعزل الحجازية البالد إىل عسكر
السدادرة، وصحبته العادلية إىل وبرز احتياجاته، جميع له ل وشهَّ الباشا عليه فخلع بك،
وحاربوا والجُدد القُدم السدادرة جمع مكة إىل وصل وملا الحج، أوان غري يف برٍّا وسار
يف وقتل عوضه، هللا عبد الرشيف وأجلس السعادة، دار وملك وهزموه سعًدا الرشيف
مرسوم إليه أتى الحج، أيام إىل بمكة وأقام خازنداره، وكان ولده أغا رضوان الحرابة
شيئًا منها وحاز سنني بجدة أقام مرص. ألمراء جدة إمارة وكانت جدة، حاكم يكون بأنه
وما الذخرية له ويرسل عزبان، الجزار جربجي يوسف بمرص عنه الوكيل وكان كثريًا،

مرص. من يحتاجه
وعرشين، ثالث سنة ورجع ١٧١٠م وعرشين اثنتني سنة الحج إمارة املرتجم وتوىل
العزب بني الفتنة اشتدت ملا أنه وذلك الحج، عىل أمري وهو الفتنة يف السنة تلك يف وقتل
األعظم السواد وصحبته للينكجرية ُمعينًا الصعيد حاكم بك محمد وحرض والينكجرية
نزل بجموعه، مرص إىل دخل ثم بالبساتني فنزل والهوارة، واملغاربة والعرب العسكر من
وهو الصغري بك محمد به وكان حسن، السلطان بجامع املترتسني وحارب آقربدي ببيت
فكانت ومماليكه، بك وإيواظ بك إبراهيم أتباع من إليه انضم من مع بك قيطاس تابع

وحروب. أمور بعد الصغري بك ملحمد النرصة
من مشهورة رشحها يطول أمور ووقعت الصليبة جهة إىل جرجا بك محمد وانتقل
وحرضمعهم بشتاك بجامع اجتمعوا األمراء إن ثم األمر، وطال أماكن وخراب ونهب قتٍل
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قائمقام، بك قانصوه وإقامة باشا خليل عزل عىل واتفقوا واألرشاف، العلماء من طائفة
الينكجرية فحرض معه ومن الباشا إىل الخرب ووصل ووايل، وأغوات مناصب وولوا
بني عظيمة حروب ووقعت الحرب، عىل معه ومن جرجا بك ومحمد أحمد إفرنج وفيهم
بك محمد إىل وأرسل وتنابيه، بيورلديات يرسل بك قانصوه وصار أيام، عدة الفريقني
فعندما السلطانية، والغالل املال تحصيل يف ويجتهد واليته، إىل بالتوجه يأمره جرجا
األمراء واجتمع والقتال، الجالد بينهم واشتد واحتد وقعد قام البيورلدي إليه وصل
بك أيوب منزل ملحاربة طائفة وذهبت أمورهم، ورتبوا قائمقام عند واألغوات الصناجق
التفكجية أغا أحمد منزل وكذلك هاربًا، بك أيوب وخرج ونهبوه، وقائع بعد ملكوه أن إىل
ولحقوا الوايل هللا وعبد الرتجمان جلبي وعيل الشاطر أغا محمد أيًضا وخرج قتله، بعد
جميع وانتهبت قبيل، جهة إىل الكبري بك محمد وخرج الشام، جهة إىل وفروا بك، بأيوب
بك أيوب بيت وأحرقوا القينايل، جربجي وأحمد الكبري بك محمد وبيت الخارجني بيوت

والرباع. والحوانيت البيوت من الصقه وما
إىل معه بمن بك محمد خرج الحرب اشتداد أيام ذكر من خروج قبل ذلك أثناء ويف
املزراق القوَّاس ورفع معه من مع فركب بك إيواظ إىل الخرب فوصل العيني، قرص جهة
َفأٌْل، املزراق كرس للصنجق: فقالوا وانكرس، الباب سكفة يف فانشبك الصنجق، أمام
جهة إىل وسار آخر، مزراًقا وطلب الحال، ينصلح بموتي لعل فقال: ذلك؛ من وتطريوا
وفر بك، محمد رجال فانهزم معهم فتحاربوا والهوارة بك محمد فظهر الطويل القرب
أجلس بك محمد وكان خلفهم، ورمح بك إيواظ فيهم فطمع السواقي، إىل معه ومن هو
رصاًصا عليهم فرموا االنهزام، عند خلفهم يطرد من ملنع السواقي عىل سجمانية جماعة
ونرصة الحروب من حصل ما ذلك بعد وحصل جواده، عىل من وسقط بك إيواظ فأصيب
الشوارب، أبي برتبة بك إيواظ ودفن الباشا، وعزل املذكورين، وهروب والعزب، القاسمية
إسماعيل الشهيد السعيد والده وخلف الناس، من كثري عليه حزن شهًما ًا خريِّ أمريًا وكان
باملجنون املعروف بك محمد وألخيه له وقع وما ترجمته، واآلتي ذكره، السابق الشهري بك
ذلك ويف غريه، الجزار بك يوسف ومنهم واألمراء املماليك من عدَّة وخلف بك، ومصطفى

الحجازي: حسن الشيخ يقول

م��ع��ط��ب رب��ك خ��ل��ق إي��ذاء إن م��ت��ِع��ب م��ن��ك ي��ك��ن ال ال��ش��خ��ص أي��ه��ا
م��ك��رب ش��ؤم م��ن ت��اب��ع��وه وم��ن اإلف��رن��ج ألح��م��د ج��رى م��ا ت��رى م��ا

152



األمراء تراجم يف فصل

ي��ح��رب ج��اء إذ ب��ك ال��ص��ع��ي��دي م��ح��م��د ث��م ب��ي��ك وب��أي��وب
ب��ل��ه��ب ت��رم��ي األب��راج أع��ال��ي ف��ي ن��ص��ب��وه��ا م��داف��ع وع��ل��ي��ن��ا
م��وج��ب غ��ي��ر م��ن األم��وال ن��ه��ب م��ع ح��رق��وه��ا ع��دي��دة وب��ي��وتً��ا
ن��ص��وَّب أو ن��ي��ل��ن��ا م��ن اس��ت��ق��اء م��ن��ع��ون��ا وق��د ب��ن��ا وأح��اط��وا
ي��رع��ب ك��ان م��ا ب��ك��ل ورم��ون��ا ش��رب��ن��ا م��ل��ح وم��اء ف��ع��ط��ش��ن��ا
م��ع��ق��ب م��ن��ه��م ي��ب��َق ل��م ب��ع��ق��اب ب��اءوا ث��م م��س��ت��ط��ي��ل��ة م��دة
م��غ��رب وق��ت ب��م��زب��ل ورم��وه��م ش��اي��ع��وه م��ن ث��م إف��رن��ج ق��ط��ع��وا
ت��ض��رب األم��ث��ال ش��ام��ت��ي��ن ف��ي��ه��م أك��ب��وا ق��د ع��ل��ي��ه��م وال��ب��راي��ا
م��ره��ب ش��ر واك��ت��ف��وا واألت��ب��اع وأي��وب ال��ص��ع��ي��دي ف��ر وب��ل��ي��ل
ي��غ��رب واالغ��ت��رار ل��ش��ام وأي��وب ل��ل��ص��ع��ي��د ف��ال��ص��ع��ي��دى
ي��ش��غ��ب ك��ا وق��د ل��ه خ��ل��ع ب��ع��د س��ج��ن��وه ال��ردي ال��ب��اش��ا وخ��ل��ي��ل
م��خ��ص��ب وال��ع��ي��ش ال��زم��ان واس��ت��ن��ار م��ص��ر أم��اك��ن م��ن��ه��م واس��ت��راح��ت
ب��م��ن��ك��ب ع��اد م��ب��ي��د ف��رم��اه��م ب��ي��ك إي��واظ ب��ق��ت��ل وت��ع��دوا
م��ع��رب ت��ع��ب��ي��ر ض��اق ب��س��ط��ن��اه ق��د ل��و م��ج��م��ل ذك��رت��ه ق��د وال��ذى
م��ح��دب ألي��وب م��ك��ٌر م��ك��ِر ش��رُّ أرخ ذل��ك ال��ح��ج��از ذو ح��س��ن

أيًضا: وقال

ب��ن��ف��س��ه ح��ائ��ق س��وء م��اك��ر أت��ى م��ص��رن��ا خ��اب ب��اش��ا خ��ل��ي��ل
ب��ط��م��س��ه أض��ره��ا ت��اري��خ��ه��ا ن��ائ��رة ع��س��ك��رن��ا ف��ي أث��ار
ع��ك��س��ه ره��ي��ن م��ن��ه غ��دا ك��ٌل ع��م��ى أل��ق��ى أف��ك��اره��م ع��ل��ى أع��ن��ي
رم��س��ه س��ك��ن��ى ق��ب��ل ��ط��ع��وه وقَّ ل��م��ك��ره ت��ف��ط��ن��وا ف��ل��ي��ت��ه��م
ورج��س��ه ال��ورى ط��اه��ر ع��دة واف��رة ل��ع��ن��ًة وأت��ب��ع��وه
ق��دس��ه دار ال��ل��ه ع��ن��د ون��ال ق��ت��ل��وه ظ��ل��ًم��ا ال��ف��ح��ل ب��ي��ك إي��واظ
ش��م��س��ه اش��ت��داد ح��ي��ن ض��ح��ى ن��ح��بً��ا ق��ض��ى ال��خ��م��اس��ي��ن ف��ي ي��وم وآخ��ر
ل��رأس��ه أس��ف��ل��ه م��ن ت��غ��ش��اه ق��ات��ل��ه خ��ي��ب��ة ش��ر ون��ال
ح��دس��ه وس��وء ف��ع��ل��ه خ��ب��ي��ث ال��ردى ال��ب��اش��ا ذل��ك م��ن ت��ن��ك��رن ال
ج��ن��س��ه ف��ي ش��ائ��ع ن��ك��ٌر أع��رُج ك��ذا إق��ل��ي��ط أع��وُر ألن��ه
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ك��أم��س��ه ذاه��بً��ا ق��ت��ي��ًال إال ي��خ��رج��ه ال م��ص��ر م��ن ف��رب��ن��ا
ول��ب��س��ه إب��الس��ه ف��ي ش��اب��ه وَم��ن واإلف��رن��ج أي��وب ك��ذاك
ن��ح��س��ه وش��وم ال��ب��اغ��ى وق��اي��ة ح��س��ن ال��ح��ج��ازي ال��ل��ه وي��س��أل

أيًضا: وقال

ال��ه��ال��ك ف��ي��ه��ا ف��أك��ث��رت م��ص��ًرا ج��اءت ب��ل��ي��ٌة
ال��س��ال��ك ق��ط��ع م��ن وال��ج��وع ال��ب��ات��ر وال��س��ي��ف ب��ال��ن��ار
ح��ال��ك ف��ي ب��اش��ا خ��ل��ي��ل ت��اري��ًخ��ا ل��ه��ذا وخ��ذ
ذل��ك م��ن ن��ج��اة ح��س��ن ال��ب��دري ال��ل��ه وي��س��أل

الفتنة إثارة يف تسبب ممن كان وهو بك، درويش تابع بك أيوب األمري ومات
ُمعينًا إليه فحرض جرجا بك محمد إىل وأرسل أحمد، إفرنج مع كربها وتوىل املذكورة
توىل الفقارية، ومن الجنس جركيس وأصله حصل، ما وحصل العالم أخالط من ومعهم
وطلع ١٦٩٥م وألف ومائة سبع سنة القعدة ذى بك إبراهيم موت بعد الحج إمارة
ثم الدفرتدارية، وتوىل ١٧٠٥م وألف ومائة عرشة سبع سنة وُعزل مرات عرش بالحج
جهة إىل هرب من مع هاربًا مرص من وخرج فيها، وُقهر الفتنة وقعت ثم عنها، ُعزل
وألف ومائة وعرشين أربع سنة مات حتى بها يزل ولم إسالمبول إىل وذهب الشام،
الذكور األوالد من وخلف بمرص، والجاه العز من رآه الذي بعد وحيًدا غريبًا طريًدا
الفتنة. يف انتُهب ماله ألن فقراء؛ وماتوا عاشوا أحد، منهم ينتج لم عرش اثني واإلناث

توىل الجنس، كرديل الفقار ذي بك إبراهيم مملوك وهو بك، قيطاس األمري ومات
ومائة وعرشين إحدى سنة إىل فيها واستمر ١٧٠٥م وألف ومائة عرشة سنة الحج إمارة
سنة إىل فيها واستمر الدفرتدارية وتوىل عنها عزل ثم مرات، خمس بالحج طلع وألف،
ثم تاريخه، سنة الحج إمارة وتوىل عنها ُعزل ثم ١٧١٢م، وألف ومائة وعرشين أربع
وألف، ومائة وعرشين ست سنة يف ُقتل أن إىل فيها واستمر بالدفرتدارية، وتلبس ُعزل
وقدم التقادم، األمراء له وقدَّم مرص إىل باشا عابدي حرض ملا أنه وذلك باشا، عابدي قتله
وسأل الباشا فأحبه السماط، أمني ذاك إذ وكان عظيمة تقدمة إيواظ ابن بك إسماعيل له
بك قيطاس وإنما جنية، فيها ألحد ليس قضية هذه فقالوا: أبيه، قتل يف تسبب عمن
بك إيواظ املرحوم إىل بك قيطاس فالتجأ أعظم، بك أيوب وكان واحد بيت من بك وأيوب
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وأراد هالكنا يف سعى مراده بلغ وبعدما رجاله، من كثري أيًضا وقتل بسببه، ُقتل أن إىل
الباشا فقال أذنابها، وجم املربع يف خيولنا عىل حبيب ابن وسلط إخنان، أم عند قتلنا
األقاليم مناصب وقلدوا الحج إمارة بك إسماعيل وتقلد الباشا استقر وملا خريًا، يكون
حسن األمري بقتل وأرسلوا الصنجقية، بك إيواظ خازندار بك هللا عبد وتقلد للقاسمية،

إخميم. كاشف
عىل الكشوفيات إدارة يف وكلمه الباشا إىل ا رسٍّ هللا عبد كور أرسل قيطاس إن ثم
جميع نعطيكم القابل العام ويف مضت السنة «هذه له: فقال رشوة، وعمل الفقارية
لذلك فأجاب العيني، بقرص للباشا عزومة عمل يف ورشع بذلك، فاطمأن الكشوفيات»
عليه وخلع تقادم لهم وقدَّم الخدم، وأرباب والدفرتدار بك وإبراهيم القايض مع وذهب

أيام. ذلك عىل ومىض منازلهم، إىل وذهبوا النهار، أواخر وركبوا سمور، فروة الباشا
بعض يف فحرض عالم بسبيل الخفر يف بك قيطاس تابع قطامش بك محمد وكان
عزومة معنا تحرض ولم كنت «أين له: فقال الباشا عند ودخل لحاجة، الديوان إىل األيام
وإال بلد هذا عالم «وسبيل الباشا: فقال عالم» بسبيل الخفر يف «أنا فقال: سيدك؟»
أرى أن «أحب الباشا: فقال األمراء، لنزول قصور وحوله القلعة مثل أنه فعرفه قلعة؟»
صحبة ونأتي روحك ل َشهِّ «كذلك فقال: السبت»، يوم ترشفونا وكرامة «حبٍّا فقال: ذلك»
«تنزل بك: لقيطاس الباشا وقال شئت»، من أنت وادع زيادة، غري من والقايض سيدك
فأرسل كذلك، فقال: صحبة»، ونركب هناك فتأتيني قراميدان إىل السبت يوم صبح يف
قراميدان» إىل تذهب وال النصيحة «اقبل بك: لقيطاس تذكرة الليلة تلك شنب أبو إبراهيم
منه تأخذ فال عدو «هذا فقال: الكور، أغا محمد كتخدا عىل وعرضها التذكرة قرأ فلما
قراميدان، إىل وذهب قلٍة يف ركب الصباح ويف الباشا» من قربك يحب ال فإنه نصيحة،
قال بك قيطاس حرض فلما وعسكره، أتباعه وأوقف بالكشك وجلس نزل الباشا فوجد
راكبني» الطوايف وخلِّ ية، سوَّ ونركب القايض يأتي حتى «اطلع الشباك: من الباشا له
ورموه رأسه وقطعوا بالخناجر، وقتلوه الباشا أتباع عليه فهجم وجلس، وطلع فنزل
إىل به وذهبوا أتباعه فشاله القلعة إىل وطلع الحال يف الباشا وركب الشباك، من لطايفته

بيته.
ساعته من فركب سيده، بقتل بك محمد أخربوا م، عالَّ سبيل إىل طايفة وذهبت
أن فعرفوه بالخزينة، طالًعا وكان األعور بك قيطاس صيوان فأتوا بك عثمان وصحبته
«إنه وقال: فأبى بثأره، يأخذون معهم يركب وطلبوه الباشا، بيد القاسمية قتله سيده

155



األول) (الجزء واألخبار الرتاجم يف اآلثار عجايب

أستاذهم، بيت إىل فساروا الربكة» فيكم وأنتم تسليمي، يف والخزنة سلطاني، بأمر ُقتل
جاويش، هللا عبد وكور القازدغيل كتخدا وناصف النجديل كتخدا حسن هناك فوجدوا
ودفنوه املؤمن، بسبيل عليه وصّلوا وكفنوه، وغّسلوه مسلوخة الصنجق رأس وأحرضوا
ولم ديله، بارم بك سليمان ابن بك وعثمان هو تابعه قطامش بك محمد وكرنك بالقرافة،
عثمان واختفى ترجمته، يف خربه وسيأتي الروم، بالد إىل بك محمد وهرب أمر، له يتم
له ويُرسل مكانه يعرف شنب أبو بك إبراهيم وكان مات، حتى مغربي رجل بيت يف بك

مرصوًفا.
كتخدا حسن أن وهو والعزب، الينكجرية بني بك قيطاس بعد عظيمة فتنة وثارت
مستحفظان باب ملكوا أغراضقيطاسبك هللاجاويش عبد وكور كتخدا وناصف النجديل
أوده باش وإبراهيم حسني رشيف الوقت كتخدا وقتلوا رجب، شهر يف اليوم ذلك يف
ملك رمضان أواخر يف ثم بك، قيطاس قتل يف يتهمونه وكانوا بكدك، املعروف باشه
حسن وقتل حسني، أخيه ثار ليأخذ غفلة حني عىل كدك كتخدا محمد مستحفظان باب
وهرب بيوتهم، إىل صبحها يف رممهما وأنزلوا القازدغيل، كتخدا وناصف النجديل كتخدا
عنقه ويف حصان عىل راكب وهو وأحرضوه أيام ستة بعد عليه قبضوا ثم هللا، عبد كور
كدك محمد إىل به فأمر الباشا إىل جركس بك محمد به فطلع مالية، رأسه وعىل جنزير
سبع سنة رمضان غاية يف وذلك السالح، بسوق بيته إىل رمته وأرسل فقتله، بالباب

١٧١٥م. وألف ومائة وعرشين
بالفروسية مشهوًرا وكان الرشقية، كاشف أصله وكان بك، الرحمن عبد األمري ومات
ويوسف هو وألف ومائة سبع سنة مرص وايل باشا إسماعيل اإلمارة قلده والشجاعة،
حلوان من عظيمة أمواًال الباشا وغنم السنة، تلك يف الفصل وصل ملا فإنه املسلماني، بك
ثماٍن سنة يف أوالده لختان عظيًما ُعْرًسا عمل الفصل انقىض فلما واملصالحات، املحاليل
مهًما وكان والتقادم، بالهدايا والتجار واألمراء األعيان وهادته ١٦٩٦م، وألف ومائة
الغوري ديوان يف نصبوا مرص، والة من ألحد نظريه يتفق لم أيام عدة استمر عظيًما
وأنواع والطنافس والوسائد الفاخرة، بالفرش وفرشوهما والقناديل، األحمال وقايتباي
وخيام بها التعاليق وعلقوا الرساية، وحوش الديوان حوش عىل الخيام ونصبوا الزينة،
العكاكيز أرباب ووقف واملحجر، الرميلة إىل التحتانية القلعة بأبواب ذلك واتصل تركية،
املحازم أوساطهم ويف املدعوين، ومالقاة للخدمة املتفرقة وأغات الجاويشية وكتخدا
بديوان اليهود وجنك ونهاًرا، ليًال الغوري بديوان مالزم الجنكي اليرس وأبو الزردخان،
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ليًال مفتوحة القلعة وأبواب بالحيشان، والخيالة والبهلوانيني املالعيب وأرباب قايتباي
وأوالد وتجار وأعيان أمراء وأجناسهم؛ طبقاتهم اختالف عىل الناس وأصناف ونهاًرا،

ونهاًرا. ليًال للفرجة نازلني طالعني بلد
غالم لكل ورسم الفقرا، أوالد من غالم مائتي املهم انقضاء عند أوالده مع وختن
والخرق، السجاجيد أرباب يوم وثاني والعلما، املشايخ يوم أول يف ودعوا ودراهم، بكسوة
وواجب والجربجية واالختيارية والوجاقلية األغوات ثم والصناجق، األمراء يوم وثالث
والغورية، الرشب وخواجات التجار ثم بهم، مخصوص يوم طايفة كل األبواب، رعايات
األزهر ومجاوري الحرف وأرباب طيلون ومغاربة والقوافني والعقادين القاوقجية ثم
بحصص وأنعم والفراوي، الخلع خلع ثم وعشيٍّا، غدوٍّا الديوان حوش بوسط والعميان
والبهلوانيني املالهي وأرباب للجنك كساوي وكذلك والخدم، الديوان أرباب عىل وعتامنة

وبقاشيش. وإنعامات واملزينني، والطباخني
خصيصني وكانا — أفندي وحسن بك إلبراهيم الباشا قال املهم وانقىض تمَّ وملا
قادرين» شجاعني ويكونان إرشاقني يكونان لشخصني صنجقني إمارة أقلد «أريد — به
وكان هذا الرشقية، كاشف أغا الرحمن وعبد املسلماني أغا يوسف عىل االتفاق فوقع
وعملوا واحد، يوم يف عليهما فخلع بالشجاعة، واشتهر تاريخه قبل هلباسويد َب َرضَ
والهدايا التقادم لهما وحرضت والنوبة، والبيارق األطواغ لهما ونزلت وسعاة، رنك لهما

الخلع. ولبسا
املحاليل من أخذها التي من بالد سبع ووقف قراميدان، يف تكية له أنشأ الباشا إّن ثم
ميت وناحية سقارة، وناحية الشنباب، وناحية البدرشني، أمانة وهي: البحرية، إقليم يف
للتكية، وجعلها ترسا وناحية بالجيزة، شربامنت وناحية الصدر، صري أبي وناحية رهينة،
فايظ وأعطاه لحيته وأرخى خازنداره، ذلك عىل الناظر وجعل الحجاز، بطريق وسحابة
كتخداه وأرسل القيومجي، كتخدا أحمد نظر تحت جربجي وقلَّده الَعَزب دفرت يف وعتامنة
إسالمبول إىل وصل وعندما الفور، عىل وسافر ذلك، لتنفيذ إسالمبول إىل أغا محمد قرا
إىل فوصل آخور، أمري صحبة ١٦٩٧م وألف ومائة تسع سنة عىل ملخدومه مقرًرا أرسل
الكبار، األمراء دخل الديوان انفضاض وبعد الديوان، إىل وحرض املالقية له ونزلت بوالق
للتهنئة. الدفرتدار بك وإسماعيل بك، وقانصوه بك، وإيواظ شنب، أبو بك إبراهيم وهم:
بارم وسليمان بك ويوسف بك الرحمن وعبد واألغوات بلغيه أغا حسن يدخل ولم
فرآهم عنهم الباشا فسأل الفقارية، وكامل يدك أبو بك وحسني بك وقيطاس ديله
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إرشاقي عىل عتابي أكثر «أنا بك: إلبراهيم وقال الفقارية، من خاطره فانقبض نزلوا
الصنجقية حلوان منهما أطلب أنا ذلك، فعال إنهما حيث بك، ويوسف بك الرحمن عبد
فرمانني بكتابة وأمر يرجع، فلم أفندي وحسن بك إبراهيم فالطفه كيًسا» وأربعني ثمانية
عبد فقال أمري، كل من كيًسا وعرشين أربعة بطلب املذكورين األمريين إىل وأرسلهما
األغا حرض وملا القدر» هذا عليها مني يأخذ حتى البلية هذه أطلب لم «أنا بك: الرحمن
أغا حسن إىل مًعا وركبا بك الرحمن عبد إىل وركب منزله، يف تركه بك ليوسف املعني
بيت إىل الباشا ونزل بهم، الغدر منه تخيلوا وكانوا الباشا، وعزلوا شغلهم، وعملوا بلغيه،
حمام بجوار طولون بحدرة الفيل بركة عىل مطل جربجي عثمان عتقى من اشرتاه كان
يف تأخر الذي وغلق والسحابة، التكية عىل وقفها التي والبالد املنزل باع ثم السكران،
بغداد، إىل وسافر العادلية إىل وخرج بعده، املتويل باشا لحسني والغالل املال من طرفه
عن وعصيانهم هوارة عربان مع أمور له وحصل جرجا، والية عىل بك الرحمن عبد وتوىل
بك، إيواظ ترجمة يف بعضه ذكر كما وايف ابن ومع معهم ووقايعه والغالل، املال دفع
وأرسل اآلثار، عند ونزل مرص، إىل وحرض الصعيد، والية من بك الرحمن عبد وانفصل

وأغوات. وعبيًدا تقادم املتويل الباشا إىل
ومماليكه بأتباعه بك الرحمن عبد وحرض قراميدان، إىل يوم ثاني يف الباشا ونزل
الذي البيت إىل وركب سمور، فروة عليه وخلع الباشا عىل فسلم الرتكي، النوبة وخلفه
قرا هو الباشا ذلك وكان بالقوافني، املعروفة بالقصبة بك رضوان بيت وهو فيه نزل
بسبب فيها ما املرتجم من نفسه ويف ذكره، املتقدم املنفصل باشا إسماعيل كتخدا محمد
وتنافس الفقارية من وانسلخ وقفه، وإبطال عزله يف سعى الذي هو فإنه مخدومه،
حرض وملا جرجا، من عزله يف وسعوا ذلك عليه فحقدوا قاسمي، أنا يقول: وصار معهم

أستاذه. بسبب له لكراهته الباشا غرض ذلك ووافق عليه، تعصبوا مرص إىل
حسن عدا ما عليه للسالم األمراء إليه حرضت بمنزله بك الرحمن عبد استقر وملا
بالدهم إىل الهوَّارة ورجوع ذلك انقضاء بعد ثم القازدغيل، كتخدا ومصطفى بلغيه أغا
وفرش وأخشاب وغالل وجوار وعبيد وِجمال خيول من لهم ذهب بما كتبوا وعمارهم
وأرسلوا بك، الرحمن عبد جميعه لذلك اآلخذ وجعلوا كيس، بثلثمائة وثمنوها ونحاس،
الرحمن عبد من ذلك خالص يف الينكجرية وجاق ووكلوا الحرصي، ابن إىل القوايم
بذلك وكتبوا بلغيه، أغا وحسن القازدغيل أستاذه عىل الحرصي ابن ذلك فعرض بك،
إليه فأرسل والتعصيب، الرابطة من أرادوا ما بوا وضَّ بعدما للباشا وقدموه عرضحال
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وسوف الباشا حرضة عىل «سلم املعني: لألغا وقال الطلوع، من فامتنع يطلبه الباشا
معه وتكلموا املتفرقة، وأغات الجاويشية كتخدا إليه فنزل أقابله» الديوان بعد أطلع
بحري هوارة وعرب غزسيمانية معي كان وحدي، أكن لم «أنا فقال: تقدم ما بسبب
أتوجه وسوف أخذه، شيئًا طال من وكل كثرية، ملوم اإلخميمي حسن األمري وكشاف
فتوح لهم وأضمن قازدغيل، بلغيه أغا وحسن بك أيوب بفعل وأعرفهم بالخزينة، للدولة
الجمهور، مع الطلوع من فامتنع الطلوع، عىل وعالجوه فالطفوه الجبابرة» وقطع مرص
أنا وما وميلء، قادر وأنا وإثباتهم، بينتهم ويقيمون القايض بيت إىل معهم «أروح وقال:

الواحد. بالحرف قاله بما الجمع وعّرفوا فرجعوا مفلس» وال محتاج
مراسلة، له فكتب واملرافعة» بالحضور مراسلة له «اكتب للقايض: الباشا فقال
بعايص لست «أنا قال: إليه وصل فلما طرفه، من جوخدار صحبة القايض وأرسلها
الجوخدار فرجع الجمهور» يف أطلع وال القايض بيت يف إال معهم أترافع وال الرشع،
عند واجتمع محاربته، عىل واتفقوا أمرهم بيَّتوا ذلك فعند النهار، فرغ وكان بالجواب
فضاق عليه، بركوبهم الخرب ووصله البغداديل، باشا أوده وأحمد أغراضه بك الرحمن عبد
فلما العلماء، عىل يقع األزهر الجامع إىل يذهب أن وأراد ماشيًا، منزله من وخرج صدره
يف «اجلس له: وقاال اه، فردَّ الخازندار وحسن البغداديل أحمد لحقه زويلة باب إىل وصل

والعَدد». الُعدة وعندنا ونحاربهم بيتك
ورموا جانب، كل من والعسكر واملدافع البيارق ونزلت بداره احتاطوا الصباح وعند
وصعدوا للبيت، املواجه الجامع إىل العسكر من طائفة ودخلت الجهات، جميع من عليه
وكان وماتا، الخازندار وحسن البغداديل أحمد فأصيب بالرصاص ورموا املنارة، إىل
يحبه، وكان الخازندار حسن بموت فأخربوه باإلصطبل النقيب عند والطائفة الصنجق
الخزنة وأوالد الطائفة عزائم انحلت ذلك فعند ومات، أيًضا فأصيب املقعد إىل فطلع

الصناجق. طوائف من ظنوهم الثياب، من عليهم بما مشاة البيت من فخرجوا
الصنجق فوجدوا املقعد، إىل وطلعوا دخلوا الرمي بطالن النقب يف الذين رأى وملا
نهبوه البيت إىل العساكر وعربت للباشا، بهم وطلعوا البغداديل ورأس رأسه فأخذوا ميتًا
من الحريم يف ما كامل وأخذوا الحريم، وَسبَْوا عظيمة، وذخاير أمواًال منه وأخذوا
فخرجت جارية يظنوها الصنجق بنت جملتهم ومن عظيمة، وذخائر البيض الجواري
فأنعم الباشا، إىل بها وطلع القيرصيل جاويش مصطفى فخلصها خلفها من ترصخ أمها
وزوَّجها جاويش مصطفى من وأمها أخذها ذهب، ومائتني عثماني وثالثني بخمسة عليها
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ثالث سنة األول ربيع عرش ثاني يف بك الرحمن عبد قتل وكان أبيها، مماليك لبعض
الحجازي: حسن الشيخ يقول ذلك ويف وألف، ومائة عرشة

ج��ن��ت��ه ي��داه ب��م��ا ب��ك ال��رح��م��ن وع��ب��د
أذه��ب��ت��ه ت��اري��خ��ه��ا ن��ق��م��اٌت ب��ه ح��ل��ت
أف��ل��ت��ت��ه م��ا ع��ل��ي��ه دارت األول رب��ي��ع
أخ��رب��ت��ه وب��ي��ت��ه ح��اص��روه ق��د ال��ج��ن��د
أح��رق��ت��ه ب��ه ت��رم��ي ن��ار ال��م��داف��ع م��ن
ده��ت��ه ال��ف��ق��اري ب��ه أع��ن��ي رض��وان ب��ب��ي��ت
س��ل��ك��ت��ه ق��د وال��ج��ن��د ن��ق��ب��وه ج��داره
ع��اون��ت��ه وف��رق��ة ق��ت��ل��وه ذا وب��ع��د
ف��ق��دت��ه ق��د واألرض ك��رٌب م��ص��ر ع��ن واج��ت��ث
ح��وت��ه ال��ح��ج��از أرض م��ْن ح��س��ن وق��ال��ه

الروم. ببالد بالسفر تويف فإنه بك يوسف وأما
ثماٍن سنة يف مستحفظان أغاوية توىل املشهور، مستحفظان أغا عيل األمري ومات
الفضة أمر فشا عرشة وأربع عرشة وثالث عرشة اثنتي سنة ويف ١٦٩٦م، وألف ومائة
وه، وقصُّ زائد بسعر اليهود اشرتاه وجد وإن الديواني، وجود وقلَّ والزيوف، املقاصيص
وشكوا األزهر، الجامع ودخلوا األسواق أهل فاجتمع الناس، أموال ذلك بسبب فتلف
وقدموه عرضحال فكتبوا ذلك، شأن يف الديوان إىل بالركوب وألزموهم للعلماء, أمرهم

األشهاد. رءوس عىل الديوان كاتب فقرأه باشا، محمد إىل
وظهور املقصوصة الفضة بإبطال أغا حسن بيت يف جمعية بعمل الباشا فأمر
ذلك ويكون نحاس، وجدد فضة ورضب تسعرية وعمل الرضب، دار وإدارة الجدد
وكبار األرشاف ونقيب واألغوات والقايض الصناجق األمراء وكامل كتخدايه، بحضور
الجاويشية مع التنابيه فأرسل الجاويشية، كتخدا ليد وأعطاه كافيًا جوابًا وطلب العلماء،
إبطال عىل واتفقوا بلغيه، أغا حسن بمنزل صبحها يف الجميع واجتمع الليلة، تلك
وأربعني بثالثة الكلب رصف وأنَّ الصيارف، عىل تُوزع جديدة فضة ورضب املقاصيص،
أغا عيل ذلك بتنفيذ وقيَّدوا بمائة، والطريل بتسعني واألرشيف بخمسني والريال نصًفا
وكل يشء، يف معارضته وعدم الحمايات، إبطال عليهم ورشط األسعار، وكذلك املذكور،
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ويركب والصابون، البن وتجار اصة الحصَّ وكذلك حكمي، تحت فهو ميزانًا مسك من
بما الباشا وأخربوا األبواب، أنفار بسبب جاويش وجاق كل من معه ويكون باملالزمني،
أغا. لعيل وأعطوها الباشا وكذلك عليها، املشايخ وكتب بذلك، القايضحجة وكتب حصل،
قمح إردب وأحرض الحرف، مشايخ وباقي الخبازين شيخ وأحرض الباب إىل فطلع
فضة عرش باثني والبن بجديدين، أواق خمسة الديواني الفضة عىل له معدَّ وعمل وطحنه
واملنعاد بخمسة، والخام الرطل، عرش باثني النبات والسكر بثالثة، والصابون الرطل،
بأربعة السكندري والشمع جدد، وأربعة فضة بثمانية الشفاف واملكرر جدد، وأربعة بستة
بنصفني، والسائل جدد وأربعة بثالثة والسقر أنصاف، بستة الشهد والعسل فضة، عرش
والسمن بثالثة، القناني والقطر بنصفني املنعاد والقطر فضة، بنصف الحر واملرسل
بنصفني والجامويس جدد، وستة بنصفني واملزهر جدد، وأربعة فضة بثالثة البقري
وجديدين، بنصفني الجامويس والزبد جدد، وأربعة بنصفني البقري والزبد جديدين،
وجديدين، بنصف والجامويس جدد، وأربعة بنصف واملاعز بنصفني، الضاني واللحم
وستة بنصف الحار والزيت بنصفني، والشريج جدد، وستة بنصفني الطيب والزيت
والجامويس جدد، وأربعة بنصفني والوادي فضة، أنصاف بثالثة الكشكبان والجبن جدد،
والحالوم جدد، وستة بنصف املغسول املنصوري والجبن جدد، وأربعة بنصف الطري
والشلفوطي جدد، وأربعة بنصف املصلوق والجبن الرطل، وجديدين بنصف الطري
أواق ستة والكشكار بجديدين، أواق خمسة العالمة والعيش الرطل، جدد بستة والقريش

بجديدين.
ومسبك الصاغة بقفل األغا وأرسل واملغاربة، الحرف مشايخ بحرضة ذلك وحصل
شيخ وأحرض الرضب، لدار والنحاس املبتاعة والفضة الذهب بإحضار وأمر النحاس،
وجدد بفضة يرصفونها الكالب وقروش والرياالت الذهب بإحضار وأمرهم الصيارفة
خاليًا حانوته وجد من وكل باملدينة، ويشق العيد يوم ثالث يركب أنه وأعلمهم نحاس،
للباشا بها وطلع باألسعار القائمة وكتب ره، سمَّ أو صاحبه قتل والجدد الفضة من
وعىل ١٧٠٢م وألف ومائة عرشة أربع سنة شوال شهر من يوم ثالث وركب عليها، علَّم
وأمني والوايل واملالزمون القابجية وأمامه بالبريشانة، املعروفة الديوانية العمامة رأسه
يف القايض ونائب خلفه، جاويشية والسبعة بطائفته، البوابة باشه وأوده االحتساب،
وهو القائمة، بيده واملشاعيل قواس، كتف عىل شوم عكاكيز مملوء جوخ وكيس مقدمته
قبَّانية اثنني اليوم يف ورضب ساعة، نصف مقدار ويقف حارة كل رأس عىل ينادي
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بأن القبانية شيخ عىل ورسم الرضب، من الستة ومات خشن، لحم وجزار زيَّاتني وثالثة
جبنًا. وال سمنًا زيات بيت يف يزن أحد ال

وال املبيعات، أسعار عن ويسأل والصنج، األرطال ويحرر الدراهم، يتفقد وصار
بطحه قبانيٍّا أو تاجًرا أو فالًحا كان سواء الرشط خالف عىل وجده من وكل رشوة، يقبل
هيبة له وصار بذلك، يِعش لم وغالبهم يموت، أو يتلف حتى الشوم باملساوق ورضبه
إّال قرَّابًا أو اًرا حمَّ أو خيّاًال كان سواء طريقه يف أحد يقف ولم زائد، ووقار عظيمة

طاقة. من تطل أن امرأة تستطع لم فايت وهو البيوت يف النساء حتى ويخشاه،
درب دخل املقادم رأى فلما بالصليبة صادفه الدفرتدار بك إسماعيل أن واتفق
طريقه؟» من تذهب أنك وكيف ودفرتدار صنجق «أنت له: فقيل األغا، مرَّ حتى امليضاة
ثم أشهر، ستة التولية هذه يف وأقام خالفنا» يعترب حتى أنفسنا عىل كتبنا «كذا فقال:
وعزل عرشة، ثماني سنة أواخر وذلك سابًقا، الجاويشية كتخدا أغا رضوان وويل عزل
ابن أغا أحمد وتوىل ١٧٠٧م وألف ومائة عرشة تسع سنة األوىل جمادى يف أغا رضوان
وعرشين ثالث سنة الثاني ربيع أواخر يف الكبرية الواقعة أيامه يف توىل ثم أفندي، باكري
القلعة، بجامع شوال شهر ثاني الجمعة يوم يف مات حتى يزل ولم ١٧١١م، وألف ومائة
السجود، من رأسه يرفع فلم ركعة، ثاني يف وسجد بعدها والسنن الجمعة صىل أنه وذلك
سنة وذلك الوزير، باب برتب ودفنوه نوه، وكفَّ سلوه فغَّ ميت، هو فإذا حرَّكوه أبطأ فلما

وألف. ومائة وعرشين ثالث
بابن الشهري سابًقا ُجمليان كاتب أفندي محمد مستحفظان أغاوية يف بعده وتوىل
وملا أشهر، خمسة بنحو الكبرية الفتنة عقيب وذلك والهيئة، بالبريشانة وركب طسلق،
بمائة البندقي الذهب رصف وجعلوا أيًضا، تسعريًة عملوا األغا هذا وتوىل أغا عيل مات
وأربعني، بخمسة والكلب بستني، والريال بمائة، والطريل فضة، نصف عرش وخمسة
بيع من وَمنََع واألكاديش، البغال ركوب من البلد وأوالد التجار ومنع بذلك، ونودي
عيل موت ويف الصوَّاغني، دكاكني وقفل الرضب، بدار إّال تباع وال الصاغة بسوق الفضة

عنه: ُعفي الحجازي، حسن الشيخ يقول أغا

ال��غ��ُم ب��ك ح��لَّ ع��ش��ت ف��رًح��ا غ��دا م��ص��رن��ا ح��اك��م م��وت ف��ي ل��م��ن ق��ل أال
ح��ك��م ي��ق��اوم��ه ال ب��ح��ك��م وأم��ن ون��ع��م��ة رخ��اء ف��ي م��ن��ه ك��ن��ت ل��ق��د
ال��ظ��ل��م دأب��ه ب��م��ن ق��م��اًع��ا ك��ان وم��ا ده��ى وم��ا وال��رزاي��ا ال��ب��الي��ا أح��ل
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ع��زُم ل��ه ع��زم وال��خ��س��ران ال��ب��خ��س م��ن ل��ه��م م��ن األن��ج��اس األش��رار ال��س��وق��ة م��ن
س��ل��ُم ب��ه وق��ام ن��ي��رانً��ا وأخ��م��د م��ك��اي��ًال وأوف��ى م��ي��زانً��ا ف��أرج��ح
س��ق��م ع��ق��ي��دت��ه ف��ي َم��ْن أو ال��ح��ق ع��ن م��ع��رض غ��ي��ر م��ب��غ��ض م��ن ل��ه ول��ي��س
وال��ف��ه��م ال��ع��ل��م ف��ات��ك اك��ف��ف ل��ه ف��ق��ل��ت ف��ع��ال��ه س��وء ال��ط��ب��ع ب��ل��ي��د وظ��ن
ال��ش��ه��ُم ال��ب��ط��ل ال��ف��ت��ى إال ح��اك��م وم��ا ص��ارم غ��ي��ر ع��اك��ر ع��ن زاج��ر ف��م��ا
وال��ح��زم ال��ع��زم دأب��ه ه��م��اٌم إم��اٌم ل��ن��ا ب��دا أن إل��ى م��ف��ق��وًدا ك��ان وق��د
غ��ن��م ل��ه ف��ط��ر ع��ي��د ث��ان��ي ت��وف��ي ال��ذي ال��ي��ن��ك��ج��ري��ة أغ��اُت ع��ل��ى
ال��رُّح��م ح��ق��ه رك��ع��ة ب��ث��ان��ي ف��م��ات ت��ح��ت��م��ت ق��د ج��م��ع��ة ي��ص��ل��ي ف��ق��ام
ال��ص��مُّ ال��ح��ج��ر ب��ك��ى ح��ت��ى ان��ع��دم��ت أن إل��ى ب��ك��ت ق��د م��ق��ل��ة ك��م دًم��ا ع��ل��ي��ه
ال��غ��م َك��ِل��َب ت��اري��خ��ه��ا وداه��م��ٌة ك��آب��ٌة م��ص��ر أق��ط��ار ع��ل��ى وح��لَّ��ت
ال��ن��ق��م ان��ت��ق��م ال��ع��ك��س ب��ان م��ات ف��م��ذ ح��ي��ات��ه ف��ي ف��ع��ل��ه ن��ق��م��ن��ا وك��ن��ا
ال��ق��ص��م ح��ص��ل م��ا ب��ع��د ج��ب��ر وه��ي��ه��ات ب��م��ث��ل��ه ال��زم��ان إت��ي��ان ف��ه��ي��ه��ات
ق��س��ُم ن��وائ��ب��ه إال ل��ن��ا ول��ي��س ت��ف��ج��ٌع إال ال��ده��ر ل��ه��ذا ول��ي��س
ه��ُم وال خ��ي��اٌل ال م��ن��ام ف��ي وال راح��ة ال��ع��م��ر م��دى م��ان��ل��ن��ا ل��ع��م��رك
ال��ك��ت��م ي��م��ك��ن ال زاد ف��م��ه��م��ا ذا وم��ع ض��ّره ي��ك��ت��م ال��م��رء ص��ب��ر ول��ك��ن
ال��خ��ت��م ح��ب��ذا ي��ا م��ن��ك ب��خ��ي��ر خ��ت��اًم��ا رب��ن��ا ال��ح��ج��ازي ال��ب��دري ح��س��ن ف��ه��ب

القاسمي بك مراد مملوك وأصله شنب، بأبي املعروف بك إبراهيم الكبري األمري ومات
الكبار األمراء من وكان بك، إيواظ مع والصنجقية اإلمارة تقلد بك، إيواظ وخشداش
ثم مرتني، بالحج وطلع ١٦٨٧م وألف وتسعني تسع سنة الحج إمارة توىل املعدودين،
أمريًا وسافر مرص، أمراء بعض بإغراء العرب مع له وقعت ألمور باستعفائه عنها عزل

وألف. وماية أربع سنة املحرم غرة يف كريد فتح يف املعني العسكر عىل
محسنًا كان ألنه طوائفه؛ من وجملة الشحاتني شيخ أمامه خرج باملوكب ركب وملا
من طريقه يف والقاه جهة يف نصًفا بعضهم أعطى إذا وكان بالواحد، ويعرفهم لهم
ذي شهر يف مرص إىل رجع ثم الفالني» املحل يف نصيبك «أخذت له: يقول أخرى جهة
بعضهم من الشحاتون مرصفجمع إىل قدومه خرب ووصل اإلسكندرية، إىل وطلع الحجة،
زركش وعباء مطليٍّا وركابًا وَرْختًا مفرًَّقا رسًجا له وعملوا أزرق، حصانًا واشرتوا دراهم
منهم فقبله له قدموه الحيلِّ إىل وصل وملا فضة، ألف وعرشون اثنان ذلك كلفة ورشمة،
عىل وخلع بالسالمة، وهنوه عليه وسلموا واألعيان األمرا إليه وذهبت داره، إىل وركبه
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امرأة ولكل وشملة، وطاقية ُجبة فقري وكل جوخة، واحد كل ونقيبهم الشحاتني شيخ
سماًطا. لهم وعمل زائًدا، إغداًقا عليهم وأغدق فيومي، ومالية قميص

بيت قطع عزمه ويف الفقار، ذو بك إبراهيم الوقت يف بالرياسة املتعني وكان
بك وأحمد سويف، بني إىل بك وقانصوه البحرية، إقليم إىل بك إيواظ فأخرج القاسمية،
الفقار ذو بك إبراهيم اتفق بمرص واستقر شنب أبو بك إبراهيم حرض وملا املنوفية، إىل
وقدرها غيبته، يف عليه املنكرسة والغالل املال بحجة قتله عىل ذاك إذ املتويل باشا عيل مع
بفرمان معنيَّ الباشا إليه فأرسل وشتوي، صيفي كيًسا وأربعون إردب ألف عرش اثنا
عىل «سلم للمعني: فقال الطلوع، من أنذره الباشا أتباع من شخص أتاه وكان يطلبه،
بك درويش إىل الباشا فأرسل يطلع، ولم العرص ففاَت أقابله» أطلُع الديوان وبعد الباشا
العابدين زين عىل يطلع الذي الرس باب عند بالجلوس وأمره القديمة بمرص غفريًا وكان

شنب. أبي إبراهيم بيت عند يجلس البوابة باشه وأوده والعسس الوايل وإىل
إلحسانه حارته وأهل جريانه واغتم شنب، أبي بك إبراهيم خناق وضاق ذلك، وأشيع
وشعبان الداودية جربجي إبراهيم مثل يؤانسه أصحابه بعض إليه وحرض حقهم، يف
وإذا ذلك عىل فهم سابًقا، روزنامجي أفندي وأحمد سابًقا مستحفظان كاتب أفندي
أمري باشا إسماعيل مسلم أن فأخربه العشاء بعد الصنجق عىل داخل الساعي بسليمان
بك، إبراهيم إىل بقايمقامية جوخدارية جماعة وأرسل العادلية، إىل ورد الشامي الحاج
الغم عنه فرسي فيها، ما وعرف فقرأها التذكرة، وأعطوه فدخلوا عليه بدخولهم فأمر
يف ست سنة تداخل سنة وكانت غد»، بعد وإال ندخل توت أول غًدا كان «إْن التذكرة ويف

سبع. سنة
مصطفى السلطان وتوىل وتويف، أحمد السلطان من مقرر له أتى الباشا وكان
بقايمقامية مسّلمه وأرسل الشام حاكم باشا إسماعيل ووىلَّ مرص عن باشا عيل فعزل
توت، أول غًدا أن فأخربه توت أول عن أفندي أحمد الصنجق فسأل بك، إبراهيم إىل
ومشعلني، والجوخدارية طايفة وعرشة الفالني الحصان «خذ األعرس: كاشف ألحمد فقال
بساعتني، الفجر قبل به وحرضوا ففعلوا الفجر» قبل باألغا واحرضوا العادلية إىل واذهبوا
النوبة ُرضبت فلما مفرح) (قاصد النوبة دقوا للمهتار وقال سمور، فروة عليه فخلع
أنه عارف عقله اختل الصنجق إن باهلل، إال قوة وال حول ال قالوا: الجريان سمعت
بكامل الصنجق ركب القهوة ورشبوا الفطور وأكلوا النهار طلع وملا النوبة، ويدق ميت
إليهم وحرض الغوري، بديوان معه وجلس القلعة، إىل وطلع األغا، وصحبته طوائفه،
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إال إله ال فقال: بذلك، مخدومه فأخرب الكتخدا فدخل املرسوم عىل فأطلعوه الباشا كتخدا
فخلع إليه دخلوا الجميع» رءوس يأكل الرجل «هذا قال: ثم هللا، صنع يف ب وتعجَّ هللا،

داره. إىل ونزل املسلَّم وعىل عليه
الفقار ذي إبراهيم إىل بك إسماعيل فركب الدفرتدار بك إسماعيل إىل الخرب ووصل
األعيان، بقية وكذلك يهنوه، بك إبراهيم إىل وذهبوا األمراء، بباقي معه فركب الحاج أمري
تسع سنة الدفرتدارية املرتجم وتوىل السماط، أمني وجعله أباظة، بك محمد عىل وخلع
عزل ثم ١٧٠٩م، وألف ومائة وعرشين إحدى سنة إىل بها واستمر وألف، ومائة عرشة
١٧١٥م، وألف ومائة وعرشين سبع سنة يف الدفرتدارية إىل أعيد ثم الحج، إمارة وتقلد
سنة، وتسعون اثنان وعمره وألف، ومائة ثالثني سنة بالطاعون مات أن إىل يزل ولم

ذكره. يأتي أمريًا بك محمد ولده وخلف
والحروب الكبرية، الفتنة عنه تسببت الذي مستحفظان باشه أوده أحمد إفرنج ومات
االختصار: سبيل عىل وحاصلها العديدة، والليايل الطويلة املدة استمرت التي العظيمة
القازدغيل كتخدا مصطفى موت بعد أمره ظهر ملا املذكور باشه أوده أحمد إفرنج أن هو
وألف ومائة عرشة سنة يف كتخدا مراد مات فلما كتخدا، وحسن كتخدا مراد مشاركة مع
طائفة، عليه فتعصب عنيًدا جباًرا وكان أقرانه، عىل كلمته ونفذت املرتجم، أمر ظهور زاد
كتخدا حسن عليه: تعصب ممن وكان بالقلعة، وسجنوه غفلة حني عىل عليه وقبضوا
منفيٍّا مرص من أخرجوه ثم هللا، عبد وكور القازدغيل، أخت ابن كتخدا وناصف النجديل،
من غرضه وطلب الجملية، وجاق إىل والتجأ مرص، إىل ودخل بنفسه ورجع أياًما، فغاب
ووقع كان» ما محل إىل خروجه من بد «ال وقالوا: بذلك، يرضوا فلم مستحفظان باب
عىل ذلك فقلدوه صنجًقا، يجعلوه وأن نفيه، عدم عىل جهد بعد واتفقوا التشاجر، بينهم

منه. كره
مع فاتفق ذلك، قبل جمعه ما وأنفق ذكره، وخمل عيش، له يهنأ فلم مدة واستمر
وكور كتخدا وناصف النجديل كتخدا حسن ونفوا الوجاقات، ب وعصَّ الفقاري بك أيوب
جربجي وأحمد الرشيف كتخدا ومصطفى كتخدا إسماعيل وقرا باشه، أوده باش هللا عبد
من الجميع العنرتيل، باشه أوده وحسني األكنجي باشه أوده وإبراهيم أفندي باكري تابع

األرياف. قرى إىل فأخرجوهم مستحفظان، باب
باشه أوده وصار ثانيًا، الحمار وركب بابه، إىل ورجع الصنجقية، املرتجم ورمى
جمعه «الذي صنجًقا استقر ما عند يقول وكان أبًدا، نظريه يتفق لم وهذا كان، كما
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املتقدم املنفيني إن ثم شوكته، وعظمت كلمته زادت ذلك فعل وملا الحصان» أكله الحمار
بابهم، إىل الرجوع من يتمكنوا ولم الستة، الوجاقات باتفاق مرص إىل حرضوا ذكرهم
باب إىل املذكورين رجوع أرادوا الصناجق األمراء وبعض الستة الوجاقات أن وذلك
هللا عبد كور وأن جربجي، يعمل أو قانونهم حكم يلبس أحمد إفرنج وأن مستحفظان،
ده وعضَّ أحمد، إفرنج فعاند كان، كما باشه أوده باش ويلبس بابه إىل يرجع باشه أوده
التفاقم ووقع واألغوات، والصناجق االختيارية من انضم من إليهم وانضم بك، أيوب
الحروب يف مثله يقع لم ما وجرى فرقتني، وأمراؤها مرص عساكر وافرتقت والعناد،
ظهور عن وانجلت أشهر، ثالثة من قريبًا ذلك مدة وطالت الدور، وخراب والكروب،

بك. إيواظ األمري أثنائها يف وقتل الينكجرية، عىل العزب
بك أيوب وهرب وغريه، بك إيواظ املرحوم ترجمة يف آنًفا بعضه ذكر ما كان ثم
القاسمية، وانترص وأحزابهم، الجميع دور ونهبت تبعهم، ومن الصعيدي بك ومحمد
عىل وقبضوا وملكوه، مستحفظان باب عىل العساكر وهجمت بأمان، الباشا أنزلوا ثم
وعمر أفندي وإسماعيل كتخدا حسن وفيهم: معه، من ورءوس رأسه، وقطعوا املرتجم،
بيوت عىل بها طافوا ثم قائمقام، بك قانصوه بيت إىل برءوسهم وذهبوا الجراكسة، أغات
وذلك منازلهم، إىل الغروب عند أرسلوها ثم بالرميلة، أجسادهم عىل وضعوها ثم األمراء،
القرص صاحب وهو ١٧١١م، وألف ومائة وعرشين ثالث سنة األوىل جمادى أوائل يف
وكان الجزار، يوسف الفتنة أيام يف ونهبه بوالق، بطريق كان الذي به املعروف والَغيْط
واإلوز والدجاج والجاموس والخيل واألرز واألغنام واألبقار الغالل من كثري يشء به

حيطانه. وهدم أشجاره، قلع حتى والحمام،
أيًضا هو عمد أحمد، إفرنج غيط يف الجزار يوسف فعله ما الكبري بك محمد بلغ وملا
ووقع أحمد، إفرنج بغيط بك يوسف فعل ما مثل به وفعل النجديل كتخدا حسن غيط إىل
الواقعة، هذه خصوص يف الشاذيل عيل للشيخ مؤلًفا ورأيت رشحها، يطول أمور ذلك غري
قول ذلك فِمن منظومة، وتواريخ أشعاًرا، الشعراء فيها وعمل مفصًال، فيها حصل وما

عنه: ُعفي الحجازي، حسن الشيخ

ت��وج��د ال وق��د ق��ط وج��دت م��ا أت��ت م��ص��ًرا ع��ظ��ي��م��ة ب��ل��ي��ة
ي��ج��دد ه��ول��ه��ا وق��ت ك��ل ف��ي م��دي��دة م��دة ع��ل��ي��ه��ا دام��ت
ف��س��د إال ب��ي��ك ال��ص��ع��ي��دى م��ح��م��د ك��ذا وال��ب��اش��ا واإلف��رن��ج أي��وب
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األك��ب��ُد م��ن��ه��ا ت��ف��تُّ ب��أه��ل��ه��ا ش��ن��ي��ع��ة م��ن��اك��ًرا ف��ع��ل��وا ق��د
وأع��ب��د ق��ت��ل��ت ق��د وس��ادة ح��رق��ت ودور م��داف��ع ض��رب
ي��ع��ه��د ال وم��ا وال��ظ��م��ا وال��ج��وع ف��ش وال��ن��ه��ب ال��ق��ت��ل ال��رع��اي��ا وف��ي
ي��ن��ف��ذ ال ف��ش��رح��ه ت��س��أل��ن ال ج��رى ال��ذى ع��ن ال��ق��ول وج��م��ل��ة
ي��ح��م��د ال م��ا ك��ل أب��اح��وا ل��ه��م وال��ردى ال��ض��الل أه��ل وال��ع��ل��م��ا
ُه��ُدوا ال ب��ل��ي��ل ف��روا ص��ح��ب��ا م��ن م��ع وال��ص��ع��ي��دى أي��وب ذا وب��ع��د
أزي��د ع��ل��ي��ه م��ا ذري��ًع��ا ن��ه��ب��ا ن��ه��ب��وا ج��م��ي��ًع��ا أي��وب ودار
وم��رق��د م��ق��ع��د ف��ي��ه��ا ل��ل��ب��وم غ��دا ح��ت��ى ن��اص��ره م��ن ودور
ال��م��رَّد ال��م��ج��رم��ون ي��ج��زي ك��ذاك ال��س��ك��ن إال ت��رى ل��س��ت ف��أص��ب��ح��وا
أْخ��م��ُدوا ق��د ش��اي��ع��ه م��ن وك��ل ق��ط��ع��وا ج��ه��ًرا اإلف��رن��ج وب��ع��ده
زودا ق��د ول��ع��ن��ة ق��ل��ع��ة م��ن أن��زل��وا ق��ه��ًرا ال��م��ع��ك��وس وال��ب��اش��ة
ي��ف��ت��د وه��و ال��دس��وق��ى خ��ل��ف��ة ال��ردى ع��اش��ور اب��ن ف��ي��ه��ا وق��ط��ع��وا
أوردوا ب��ذاك ال��خ��ل��د وج��ن��ة ذن��وب��ه��م ب��ق��ت��ل��ه ��رت وُك��فِّ
ال��م��ش��ي��د ال��ق��دُم ال��م��ن��ك��رات ف��ي ل��ه إب��اح��يٍّ��ا زن��دي��ًق��ا ك��ان إذ
وُس��وِّدوا ان��ك��ج��ري��ت��ه��ا ع��ل��ى ال��ع��زب أج��ن��اد ذاك إذ وان��ت��ص��رت
ت��رش��د م��ن��ه��ا ي��ش��اء م��ن ي��ن��ض��ر ال��ُه��دى آيَ��َة ش��ئ��َت م��ا إذا وات��ل
وع��ي��دوا وان��ب��س��ط��وا وان��ش��رح��وا أه��ل��ه��ا وس��ر م��ص��ر واب��ت��ه��ج��ت
ي��ق��ص��د ن��ك��ي��ًرا وم��ن ب��غ��ى وم��ن ط��غ��ى م��ن م��ب��ي��د ال��ل��ه ت��ب��ارك
أوح��د ش��خ��ص ال��ظ��ل��م ف��ي ف��إن��ه��م ال��زم��ن ذا أه��ل م��ن ب��ال��ل��ه ن��ع��وذ
أْح��يَ��د ل��دي��ه��م ال��ع��دل ع��ل��ى وم��ن ع��ادل ص��واب ع��ل��ى م��ن أع��دل��ه��م
ي��ل��ه��د ه��ب��اب ف��ي ب��اش��ا خ��ل��ي��ل أرخ��ت وال��رزاي��ا ال��ب��الي��ا ت��ل��ك
ت��وق��د ف��ت��ن م��ن وق��اي��ة ح��س��ن ال��ح��ج��ازي ال��ل��ه وي��س��أل

رسموا العزب فرقة انترصت وملا األخرى، قتال جواز عىل فتوى أخذت فرقة كل وكانت
ذلك: يف أيًضا وقال أيام، بعد رجعوا ثم األرياف، بالد إىل الفقهاء من جماعة بنفي

ش��رَّا ل��ألن��ام ت��ُرم ف��ال ق��ه��َرا ت��ن��ال أال رم��ت إن
ت��ج��رَّا ج��وره��م ل��ه��م ك��ي��ف وج��اروا ب��غ��وا م��ن ت��رى أال

167



األول) (الجزء واألخبار الرتاجم يف اآلثار عجايب

م��ص��َرا ب��اش ث��م م��ح��م��د وال��ص��ع��ي��دي واف��رن��ج أي��وب
ت��ح��رَّى ق��د ول��ل��س��وء ح��وى اخ��ت��الال َم��ن خ��ل��ي��ًال أع��ن��ى
م��ك��َرا أش��د ال��ب��الي��ا رأس ال��ب��راي��ا ف��ي أي��وب وك��ان
ن��ص��َرا ي��ن��ال أن ب��ه ك��ي��م��ا ل��ل��ص��ع��ي��دي ض��اق إذ أرس��ل
ق��دَرا ال��ع��ال��م��ي��ن ف��ي يُ��ح��ص ل��م ب��ج��ي��ش م��س��رًع��ا ف��ج��اءه
اإلب��رَّا ال��ص��ن��ج��ق ق��ت��ل��وا ق��د أن إل��ى ج��ه��ده��م ف��ج��اه��دوا
ق��دَرا اإلل��ه ع��ن��د ون��ال ش��ه��ي��ًدا ال��ض��ح��ى وق��ت إي��واظ
األخ��رى ث��م ال��دار ه��ذه ف��ي ب��ش��رٍّ ب��اءوا وق��ات��ل��وه
ج��م��َرا ال��ب��روج ب��أع��ل��ى ت��رم��ي ال��م��داف��ع ف��وق��ن��ا ن��ص��ب��وا ق��د
ق��س��َرا ب��ال��م��ن��ع وأع��ط��ش��ون��ا وأح��ص��رون��ا ف��أح��رق��ون��ا
ح��رَّا ال��ك��ب��ود ف��زاد م��ل��ًح��ا ش��رب��ن��ا ق��د ث��م ن��ي��ل��ن��ا ع��ن
ن��ك��َرا ال��ن��ك��ي��ر ي��ف��وق ذوًق��ا ذاق��وا ال��ن��ك��ال ه��ذا وب��ع��د
ب��غ��ب��َرا وارت��م��وا ت��اب��ع��ه ق��د وم��ن ق��ط��وا ق��د ف��إف��رن��ج
خ��س��َرا ذَي��ن وأت��ب��اع ل��ي��ًال وال��ص��ع��ي��دي أي��وب وف��ر
ج��ب��َرا أص��اب م��ا وك��س��ره��م ب��ك��س��ر ب��اءوا ح��ي��ارى س��ك��رى
ع��س��َرا ب��ال��س��ج��ن وأره��ق��وه أن��زل��وه ال��ن��ح��س وال��ب��اش��ة
ق��رَّا وال��س��رور ل��ف��ق��ده��م واس��ت��راح��ت م��ص��ر واب��ت��ه��ج��ت
اس��ت��م��رَّا ال��ورى ف��ي ج��ه��اده��م ت��ب��اًع��ا أش��ه��ًرا ث��الث��ة
وف��رَّا ح��زبً��ا ال��ص��ع��ي��دى خ��اب أرخ ال��خ��ب��ي��ث ذا وع��ام��ه��م
غ��ف��َرا ج��ن��اه ق��د ل��م��ا ي��رج��وا ال��ح��ج��ازي األزه��ري وال��ح��س��ن
ف��ق��َرا ون��ح��ن غ��ن��ي ف��ه��و وال��خ��ف��اي��ا ال��ج��ه��ر ع��ال��م م��ن

وعرشين اثنتني سنة بالخزينة سافر كان وقد بالدايل، املعروف بك محمد ومات
يف بك إسماعيل ابنه فقلدوا مرص، إىل موته خرب ووصل الروم، ببالد ومات وألف، ومائة
وكان ١٧١٢م، وألف ومائة وعرشين أربع سنة الفتنة انقضاء بعد عنه عوًضا اإلمارة
وألف ومائة عرشة ثالث سنة جمليان أغات ثم متفرقة، أغات وعمل الجنس، جركيس

ذكر. كما الرومية بالديار ومات بالخزينة، وسافر الصنجقية، تقلد ثم ١٧٠١م،
ومعروف بر له خريًا أنسانًا وكان الجلفي، عزبان كتخدا حسن األمري ومات
أماكن عدة واشرتى الحسيني، املشهد ع وسَّ أنه مآثره: ومن للفقراء، وإحسان وصدقات
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بالفضة، بالصدفمضببًا آبنوسمطعًما من تابوتًا له وصنع ووسعه، إليه وأضافها بماله
قفص عىل وضعه صناعته تمموا وملا باملخيش، املزركش الحرير من سرتًا عليه وجعل
بالذهب، مطليات الفضة من عساكر أربعة جوانبه وعىل رجال، أربع وحمله جريد من
وبخور الفضة، املباخر أيديهم وبني وأعالمهم، بطبولهم الرفاعية طائفة أمامه ومشت
حتى الهيئة بهذه وساروا الناس، عىل منها يرشون الورد ماء وقماقم والعنرب، العود

املقام. عىل السرت ذلك ووضعوا املشهد، وصلوا
بجنازته وخرجوا وألف، ومائة وعرشين أربع سنة شوال تاسع األربعاء يوم تويف
بمشهده واجتمع بالرميلة، املؤمنني بسبيل عليه وصيل حافل، عظيم بمشهد بيته من
هللا. رحمه واملساكني للفقراء محسنًا االعتقاد حسن وكان إنسان، آالف عرشة عن زيادة
وبطًال رضغاًما، أسًدا وكان عزبان، الصابونجي جربجي إبراهيم األمري ومات
كتخدا أحمد الكلمة يف وشارك وألف، ومائة وعرشين اثنتني سنة يف ظهوره كان مقداًما،
فلما باشه، أوده أكنجي وعمل الجلفي عزبان جربجي وحسن البحرين أمني عزبان
يف وذلك باشه، أوده باش املرتجم لبس عزبان كتخدائية الجلفي جربجي حسن لبس
قيطاس ُقتل وملا كلمته، بمرص ونفذت ُحْرمته فزادت وألف، ومائة وعرشين ثالث سنة
أمني كتخدا أحمد كلمة بموته خمدت وألف، ومائة وعرشين سبع سنة يف الفقاري بك
من ركنًا وصار املذكور، الصابونجي جربجي إبراهيم بابه يف بالكلمة فانفرد البحرين،
إسماعيل دولة يف وخصوًصا واملشورة، والعقد الحل أرباب ومن العظيمة، مرص أركان
األكابر عند والهيبة الصيت وبُعد الكلمة ونفاذ والجاه العز من وأدرك إيواظ، ابن بك
الكتخدائية يتقلد ولم ووجاقاتها، وصناجقها مرص أمراء يخشاه وكان الغاية، واألصاغر

قدره. جاللة مع
الشامي هللا عبد الحاج بابنه متزوًجا كان أنه بالصابونجي: تسميته وسبب
ومماليك عظيمة عزوة له وكان الصابون، بوكالة ملتزًما كان لكونه الصابونجي؛
عىل مات أن إىل سيادته يف يزل ولم بعده، ذكره اشتهر الذي كتخدا عثمان ومنهم وأتباع،
محمًدا يسمى ولًدا وخلف وألف، ومائة وثالثني إحدى سنة شوال شهر خامس فراشه
له وخلَّص والده، مملوك كاشف عثمان له وسعى ذكره، سيأتي جربجيًا بعده قلَّدوه

عزبان. بباب جربجيٍّا ذاك إذ عثمان وكان حلوان، غري من البالد
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تقلد بك، إيواظ الكبري األمري تابع بالجزار املعروف بك يوسف الجليل األمري ومات
موت بعد الكبرية الواقعة أيام وألف وماية وعرشين ثالث سنة يف — والصنجقية اإلمارة
واالجتهاد الهمة يف البيضاء اليد له وكانت ذاك، إذ قائمقام بك قانصوه من — أستاذه
األمور، ورتب الناس وجمع املعاندين، خذالن يف الكيل والقيام سيده، ثأر ألخذ والسعي
وطلع وأتباعهم، أستاذه بن إسماعيل وصحبته سيده، قتل من الثاني اليوم يف وركب
ذلك، مثل الخمسة البلكات إىل وأرسل دينار، آالف عرشة فيهم وفرق العزب، باب إىل
محمد وحارب العينى، بقرص الحرب ميدان إىل إليه انضم بمن وخرج املدافع، وجرَّ
إىل امليدان عن وأجالهم هزمهم حتى الهوَّارة من بصحبته ومن وطايفته، الصعيدي بك
األموال، وينفق األمور، ويدبر ويفر، ويكر يوم، كل يف امليدان إىل يخرج واستمر السواقي،
يف بعضها ذكرنا وأمور وقائع بعد األمر لهم تم حتى الحروب، ويدبر النقوب، وينقب
هللا: رحمه الحجازي، حسن الشيخ يقول ذلك ويف الرتاجم، بعض ويف باشا، خليل والية

غ��ش ال��ل��ه ع��ب��اد م��م��ن ت��ك��ن ال ال��دَّع��ش ع��ن��ك دع اإلن��س��ان أي��ه��ا
ال��وغ��ش واس��ت��غ��ش��وا ح��اق ق��د ف��ي��ه��م غ��ره��م ق��د م��ك��ره��م أن��اٍس ك��م
وال��ب��اش ال��ب��الي��ا ت��ب��اري��ح م��ن ي��خ��ل��ص��وا أن ب��ع��ده رام��وا ث��م
ب��ط��ش م��ه��م��ا ب��ط��ش��ه ي��ق��اوي ال ق��اه��ر ع��ل��ي��ه��م ذاك ف��أب��ى
ع��رش ال��ب��وم ب��ه ق��ف��ًرا م��وح��ًش��ا ال��س��ك��ن إال ت��رى ل��س��ت أص��ب��ح��وا
اف��ت��رش ال��م��ك��ر ال��ذى أي��وب ب��ي��ك س��ي��م��ا ال ع��ب��رة خ��ذ م��ن��ه��م
األخ��ش وإف��رن��ج ب��ي��ك ال��ص��ع��ي��دي وك��ذا م��ص��ر ب��اش خ��ل��ي��ل م��ع
ده��ش ق��د م��م��ا ال��ل��ه ب��ع��ب��اد ال��ردى أن��واع م��ص��ر ف��ي ف��ع��ل��وا
ح��ش أي ي��ح��ش��وا ك��ي ال��ب��راي��ا ف��ي أرس��ل��وا ن��اًرا ال��س��ور أع��ال��ي م��ن
وع��ط��ش وج��وع خ��وف ع��م��ن��ا وق��د ط��ال��ت م��دة واس��ت��م��روا
ق��ط��ش ع��ن��ه ن��ع��م��ت��ه ق��اه��ر ن��ح��ره��م ف��ي ك��ي��ده��م��و ف��رم��ى
ون��ه��ش م��ن��ه��م ف��اس��ت��م��ك��ن ب��ي��ك ي��وس��ف��ا ي��دع��ى ال��ج��زار ب��ي��د
األج��ش ال��ش��ه��م ال��ف��ت��ى إي��واظ ب��ي��ك س��ي��ده ق��ت��ل��وا أن م��ا ب��ع��د
ال��ك��رش رم��ي ب��ال��ث��رى ورم��اه��م أص��ح��اب��ه م��ع اإلف��رن��ج ق��ط��ع
ب��ع��ب��ش ف��روا ال��ب��غ��ي ج��ن��ود م��ن أت��ب��اع��ه م��ع أي��وب م��ا ب��ع��د
وان��ك��م��ش ق��ه��ًرا ال��س��ج��ن أس��ك��ن��وه ال��ردي ال��ن��ح��س ال��ب��اش��ة وخ��ل��ي��ُل
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ه��ش ال��وج��ه ع��ب��وس ك��ان م��ا ب��ع��د وال��زم��ن م��ن��ه��م ال��ن��اس واس��ت��راح
ق��رش ق��د ك��أس ال��ج��زار ي��وس��ف أرخ��ه ق��د ح��س��ن وال��ح��ج��ازي

ست سنة يف قائمقامية وتقلد السنة، تلك يف به وطلع الحج، إمارة املرتجم وتقلد
سيده، ابن بك إسماعيل عىل حقدوا وملا باشا، عابدي عن ١٧١٤م وألف ومائة وعرشين
املرتجم أخرجوا أن بعد اختفائه من جركس وظهر باشا، رجب أيام يف إزالته عىل ودبروا

تجريدة. لهم وأخرجوا بمرص، منهم كان من وقتلوا العرب، وقوف بحجة معه ومن
مرص إىل دخل من منهم ودخل بك، إسماعيل واختفى األمر، تدبري يف املرتجم قام
الشام إىل ذهابهم وأشاع والسدادرة، املناصب أرباب عىل واألمتعة املماليك ووزع ا، رسٍّ
سيده، ابن إظهار عىل يدبر يزل ولم أموره، وكتم لألمر هو وتصدر يحيى، الرشيف مع
أعاظمهم األخصام من إليه وضم ا، رسٍّ األموال وأنفق والعقد، الحل أرباب واستمال
بك إسماعيل إظهار عىل معهم واتفق الكبري، بك وقاسم األعرس بك أحمد مثل وعقالءهم
وباقي جركس، بك محمد فيها جمع بيته يف وليمة وعمل جرجا، بك إسماعيل وأخيه
والتوطئة، والحديث املذاكرة بعد معه ومن بك إسماعيل لهم وأبرز والعقد، الحل أرباب

كان. كما أمره وظهر
من انفصاله بعد ١٧١٥م وألف ومائة وعرشين سبع سنة يف الدفرتدارية وتوىل
يف مات أن إىل الحرمة وافر الكلمة مسموع أمريًا واستمر عنها، ُعزل ثم الحج، إمارة
ألوًفا منهم وقتل وقائع، عدة العرب مع له ووقع ١٧٢١م، وألف ومائة وثالثني أربع سنة

عنه. عوًضا الصنجقية أغا إبراهيم مملوكه قلدوا مات وملا بالجزار، يسمى فلذلك
كان الذي الدفرتدار الكبري بك قيطاس تابع القاسمي بك قانصوه الجليل األمري ومات
الجهاد سفر إىل معه وسافر كتخداه، وجعله لحيته وأرخى سيده، َربَّاه السباع، بقناطر
والصنجقية اإلمارة فقلدوه بالسفر سيده ومات ١٦٨٤م، وألف وتسعني ست سنة يف
خمس سويف بني كشوفية وتقلد مرص إىل وحرض سيده، عن عوًضا الرومية بالديار
الشوم كعب باشا خليل أيام يف الفتنة حصلت وملا مرات، ثالث البحرية وكشوفية مرات،
هو كان — مرة غري تقدم كما ١٧١١م وألف ومائة وعرشين ثالث سنة — الكوسة
قايمقام، املرتجم وقلدوا فاجتمعوا القاسمية، فرقة من إليهم املشار الرؤساء األعيان أحد
وهو واستمر الباشا، ونزل الفتنة انقضت حتى بيته يف وجمعيتهم ديوانهم وعملوا
برصه، وُكفَّ فُعزَل مرص إىل باشا وايل حرض حتى يوًما وتسعني أحًدا األحكام يتعاطى
إمرته وقلدوا وألف، ومائة وعرشين سبع سنة فراشه عىل تويف حتى بمنزله ومكث
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من مآثره وأحيا سيده، بيت وفتح بابنته وتزوج أغا، الفقار ذي األمري لتابعه وصنجقيته
بعده.

ابن جلبي وأصله الجاويشية، كتخدائية من املنفصل بك إسماعيل األمري ومات
سنة الصنجقية وقلده إيواظ، ابن بك إسماعيل إرشاقات من وهو بك، أبري كتخدا
وألف ومائة وثالثني إحدى سنة الدفرتدارية وتوىل ١٧١٢م، وألف ومائة وعرشين ثماٍن
كتخدا أغا وإسماعيل هو باشا رجب وقتله أشهر، وخمسة سنتني فيها واستمر ١٧١٨م،
من راجع وهو إيواظ ابن بك إسماعيل قتل عىل دبَّروا عندما واحد وقت يف الجاويشية
بك وإسماعيل إيواظ ابن بك ومحمد الجزار بك يوسف وأرسلوا بالعرب، فاحتجوا الحج،
كتخدا أغا إسماعيل وصحبته املرتجم طلع مرص عن بعدوا فلما العرب، ملحاربة ولجة
غدًرا الغوري ديوان ساللم يف فقتلوهما الكبري بك إيواظ كتخدا أصله وكان الجاويشية،
بك إسماعيل حصان وركب جركس ظهر الوقت ذلك ويف جركس، بك محمد بإغراء
ظلًما وُقتال وألف، ومائة وثالثني ثالث سنة أوائل يف قتلهما وكان بيته، إىل ونزل املذكور

هللا. رحمهما وعدوانًا
اإلمارة تقلد الجنس، جرجي وأصله يدك، بأبي املعروف بك حسني األمري ومات
بارم بك لسليمان مصاهًرا وكان ١٦٩١م، وألف ومائة وثالثني ثالث سنة والصنجقية
املال، قليل كان أنه إال والشجعان الفرسان من معدوًدا وكان بابنته، متزوًجا وكان ديله
الديار إىل بقطامش املعروف تابعه بك محمد وهرب الفقاري بك قيطاس قتل وملا
أقام ما بعد وألف ومائة وعرشين سبع سنة يف وذلك بمرص املرتجم اختفى الرومية،
محمد بني حصلت التي الفتنة يف ظهر من مع ظهر ثم سنة، وعرشين أربًعا اإلمارة يف
هرب فلما جركس، أغراض من املرتجم وكان إيواظ، ابن بك إسماعيل وبني جركس بك
رأسه، وقطع بالريف، وقتله إيواظ، ابن صهر بك هللا عبد فلحقه أيًضا هو هرب جركس

وألف. ومائة وثالثني إحدى سنة يف وذلك لقتله، سببًا ظهوره فكان
ثم جراكسة، أغات أصله وكان يدك، بأبي املعروف أرنؤد بك حسني األمري ومات
يف السفر عىل أمريًا الروم إىل وسافر عديدة، مراًرا األقاليم وكشوفيات الصنجقية تقلد
اْستََعْفى وألف ومائة وعرشين تسع سنة يف رجعت فلما وألف، ومائة وعرشين أربع سنة
ثالثًا إمارته مدة فكانت املنورة، باملدينة وجاور الحجاز، إىل وسافر الصنجقية، من
وثالثني أربع سنة هناك ومات سنوات، أربع باملدينة مجاوًرا واستمر سنة، وعرشين

بالبقيع. وُدفن وألف ومائة
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إسالمه، وحسن وأسلم إرسائيليٍّا أصله وكان املسلماني، بك يوسف األمري ومات
سنة الصنجقية وتقلد عنها، وانفصل الجاويشية، كتخدا تقلد ثم جراكسة، أغات ولبس
الحرم، ومشيخة جدَّة إمارة ثم املنوفية، كشوفية وتلبس ١٦٩٥م وألف ومائة سبع
جمرك وأخذ سامًلا، ورجع الروم إىل بالعسكر وسافر رجع ثم عامني، بالحجاز وجاور
الصنجقية يف وأقام وألف، وماية عرشين سنة مات أن إىل بها وأقام إليها، وذهب دمياط

عزبان. كتخدا محمد يُسمى ولًدا وترك أشهر، وتسعة سنة عرشة اثنتي
سيده عن عوًضا اإلمارة تقلد القرد، جلب بك يوسف تابع بك حمزة األمري ومات
وألف. وماية عرشة ست سنة بالطريق ومات بالخزينة، سافر ثم وألف، وماية عرشة سنة
وعرشة سبع سنة سيده بعد اإلمارة تقلد الفقاري، الكبري بك محمد األمري ومات
أيوب أخصاء من وكان مرتني، الصعيد وحكم جرجا إمارة وتوىل ١٧٠٥م، وألف ومائة
دعوته، فأجاب به يستنرص بك أيوب إليه وأرسل الكبرية، الواقعة يف ذكره املتقدم بك
البوادي، وأجناس واملغاربة والهوارة الُعربان من الغفري الجم ومعه مرص إىل وحرض
هماًما بطًال وكان مرة، غري ذلك ذكر تقدم كما وخارجها املدينة داخل وقاتل وحارب
يف وعني الباشوية، فقلدوه الروم بالد إىل بك إيواظ مع هرب حتى يزل ولم رضغاًما،

وألف. وماية وثالثني ثالث سنة ومات الجهاد، سفر
مملوك الجرجي بك إيواظ بن وهو بالرشيف، املعروف بك مصطفى األمري ومات
١٦٥٩م وألف سبعني سنة العزب أغاوية توىل املذكور بك إيواظ والده وكان أغا، حسني
بالرشيف، ُعرف فلذلك املرتجم، منها له فولد أفندي الدين برهان النقيب ببنت وتزوج
وتقلد عنها، ُعزل ثم ١٦٦٨م وألف وسبعني تسع سنة الجاويشية كتخدا والده وتقلد
قائمقام وتقلد الغربية، كشوفية وتوىل ١٦٧٠م، وألف وثمانني إحدى سنة الصنجقية
سنه وكان املرتجم، هذا ولده وترك فراشه، عىل مات حتى أمريًا يزل ولم وعزل، مرص
فعند أغا ريحان مات ثم والده، تابع أغا ريحان فربَّاه سنة، عرشة اثنتي والده مات حني
وجاق يف املرتجم وكان ا، جدٍّ كثرية وكانت أبيه أموال وأتلف جلبي مصطفى أرسف ذلك
تسع سنة الخزينة سفر يف املتفرقة رسدارية لبس أن إىل اختياًرا فيهم وصار املتفرقة،
فلبس بالروم السفر يف الفالح بك درويش الخزينة صنجق فمات ١٦٩٧م، وألف ومائة
سنة مات حتى إمارته يف واستمر أمريًا، مرص إىل ورجع القانون، حكم املذكور صنجقية

املال. قليل وكان وألف، ومائة وثالثني ثالث
يوم الصنجقية تقلد القاسمي، الكبري بك إيواظ تابع الدايل بك أحمد األمري ومات
قفطان يومها يف ولبس وألف، ومائة وعرشين سبع سنة األوىل جمادى سابع الخميس
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الجزار، بك يوسف خشداشة عن عوًضا بالروم مورة بالد إىل املسافر العسكر عىل اإلمارة
مرص إىل ورجع بك، عيل مملوكه عوضه وتقلد هناك، ومات يوًما، ستني بعد وسافر

بالهندي. املعروف بك عيل وهو صنجًقا
وإبراهيم الرشيف بحسني املعروف الينكجرية كتخدا حسني األمري من كل ومات
عىل بقراميدان، الفقاري بك قيطاس قتل ملا أنه وذلك بكدك، املعروف باشه أوده باش
الفتنة ذلك بعد وثارت وألف، ومائة وعرشين سبع سنة رجب شهر يف باشا عابدي يد
عبد وكور كتخدا وناصف النجديل كتخدا حسن أن وذلك والعزب، الينكجرية باب بني
مستحفظان باب فملكوا أنفسهم عىل خافوا قتل فلما بك قيطاس عصبة من كانوا هللا
بك. قيطاس قتل يف تسببا بأنهما يتهمونهما وكانوا املذكوَريْن، وقتلوا غفلة، حني عىل

عبد وكور القازدغيل كتخدا وناصف النجديل كتخدا حسن األمري من كل أيًضا ومات
الباش وإبراهيم الرشيف كتخدا حسني وقتلوا الباب، املذكورون ملك ملا أنه وذلك هللا،
ثأر ألخذ كدك؛ كتخدا محمد انتدب الحال، وسكن رجب أواخر يف وذلك — تقدم كما —
معه وتعصب رمضان، عرشي ثالث الثالثاء ليلة وذلك غفلة، حني عىل الباب وملك أخيه،
النجديل كتخدا حسن الليلة تلك يف وُقتل العزب، باب من وطائفة بابه أهل من طائفة
عبد كور وهرب توابيت؛ يف الليلة تلك صبح يف بيوتهما إىل وأنزلوهما كتخدا، وناصف
الحصان، عىل راكب وهو به وحرض أيام، ستة بعد جركس بك محمد عليه فقبض هللا؛
سبَّه يديه بني مثل فلما باشا، عابدي إىل به وطلع الرأس، ومغطى الحديد عنقه ويف
اليوم، ذلك يف وُقتل بالقلعة بحبسه كدك كتخدا محمد فأمر بابه، إىل بأخذه وأمر ووبَّخه،

السالح. بسوق بيته إىل وأنزلوه
ونفذت الحوادث، هذه بعد صيته اشتهر فإنه املذكور كدك كتخدا محمد أيًضا ومات
ومائة وثالثني اثنتني سنة القعدة شهر يف فراشه عىل مات حتى يزل ولم ببابه، كلمته

وألف.
كاتب أصله وكان نازي، بأشكى أيًضا ويعرف املسلماني، بك أحمد األمري ومات
عز له وحصل جراكسة، اختيار باش عمل ثم أفندي، بأحمد يُسمى وكان جراكسة،
ابن بك إسماعيل وبني بينه وكان زمانه، يف الناس أغنى وكان مال، وكثرة وثروة عظيم
فلما جركس، بك محمد إىل فالتجأ قتله، ويريد يكرهه إيواظ ابن وكان وحشة، إيواظ
ظهر فلما ومتاعه، بالده وبيعت املرتجم، أفندي أحمد اختفى األوىل املرة يف جركس هرب
صنجًقا وصار وألف؛ ومائة ثالثني سنة صنجًقا وعمل أفندي، أحمد ظهر ثانيًا جركس

فقريًا.
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فتوجه األرشاف، بني الصلح إلجراء مكة إىل املرتجم يتوجه بأن مرسوم ورد ثم
١٧٢٣م وثالثني ستٍّ سنة إىل مدة بها ومكث مرص إىل رجع ثم سنة، هناك ومكث
جرجا إىل توجه فلما عليه، حيلة ذلك وكان املريي، غالل ليشهل جرجا والية إىل فأرسلوه
ليسلم كاشف سليمان فذهب بقتله، ُخفية كاشف سليمان إىل فرمانًا باشا محمد أرسل
حادي يف رأسه وقطعوا الُعْرمة، عند وقتلوه فرضبوه أتباعه بعض عليه فغمز عليه

وألف. وماية وثالثني ست سنة القعدة شهر عرشي
باب أعيان من وكان مستحفظان، بالداودية املعروف كتخدا عيل األمري ومات
األعيان من وكان الرشيف، كتخدا مصطفى مشاركة مع الكلمة وأصحاب الينكجرية،
جمادى يف فراشه عىل مات أن إىل الحرمة وافر الكلمة نافذ يزل ولم بمرص، املعدودين

وألف. وماية وثالثني ثالث سنة اآلخرة
أيًضا وكان مستحفظان، غالن أو بشهر الشهري كبري أفندي إبراهيم األمري ومات
جربجي، شاهني تابع الجربجي كتخدا عثمان مشاركة مع ببابهم املشهورين األعيان من
أخرجهما ملا بشناق كتخدا ورجب الرشيف كتخدا مصطفى بعد بالكلمة معه وانفرد
إسماعيل ُقتل فلما — ذلك إىل اإلشارة تقدم كما — الكشيدة إىل إيواظ ابن بك إسماعيل
املرتجم كلمة وانحطت الباب، إىل ثانيًا كتخدا ورجب الرشيف كتخدا مصطفى رجع بك
ثم أشهًرا، هناك ومكث وأهني، دمياط إىل املذكور أفندي إبراهيم عزل ثم كتخدا، وعثمان
وثالثني سبع سنة يف هناك ومات الحج، مع وتوجه جداوي، رسدار وجعلوه أحرضوه

وألف. وماية
باش وكان الدمردايش، الروزنامجي أفندي حسن الذكي الفطن النبيه األمري ومات
وألف، وماية ستٍّ سنة يف مرص عىل واليًا باشا إسماعيل حرض فلما الروزنامة، قلفة
وعرضعليه الخزينة، كرس يف شنب أبي بك إبراهيم مع الباشا فتكلم تداخل، سنة وكانت
كانت التي عثماني ألف العرشين أشغال من الخزينة كرس بتعويض السلطاني املرسوم
من التنازيل رجوع وإما عليها بالشطب إما كان، وجه بأي محمد السلطان رشاقى عليهم
ذلك؟» ىف العمل يكون «كيف له: وقال املقاطعات، عىل مضاف وإما سليم، السلطان أيام
الروزنامجى فإن الروزنامة، قلفة باش أفندي حسن إّال يحسنه «ال بك: إبراهيم له فقال
الروزنامة منصب عليه وخلع املرتجم، الباشا فطلب ذلك» يف يدري فال توزيع كاتب اآلن
فذهب املطلوب، ليعرفه قائمقامه ذاك إذ كان بك، إبراهيم إىل بالتوجه وأمره عنه، قهًرا
حسن بيت يف جمعية عملوا أن بعد وأحسنه، وجه أتم عىل ذلك فدبَّر باملراد، وعرفه إليه

بلغيه. أغا
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الكالرجي ويوسف والفلكيات، الرياضيات وخصوًصا واملعارف، للعلوم ميل له وكان
األزياج صاحب أفندي رضوان عىل وقرأ ومملوكه، املذكور تابع هو املاهر الفلكي
من وكرات آالت عدة باسمه ورسم املذكور، أفندي برضوان العناية كثري وكان واملعارف،
بمبارشة أراد ما له صنعوا الصنايع أرباب من املتقنني وأحرض بالذهب، مطلية نحاس
بمرص اليوم إىل ذلك أثر وباقي عظيمة، أمواًال ذلك عىل ورصف أفندي، رضوان وإرشاد
وألف، وماية عرشة ثالث سنة وذلك أفندي، رضوان واسم اسمه عليها ونقش وغريها،

تويف. حتى سيادته يف يزل ولم وبعدها، ذلك وقبل
دار القزالر أغا يوسف تابع بالخطاط املعروف القزالر بك مصطفى األمري ومات
قايمقامية وتقلد ١٦٨٣م، وألف وتسعني أربع سنة يف والصنجقية اإلمارة توىل السعادة،
مناصب وتقلد عنه، قهًرا ١٦٩٧م وألف ومائة تسع سنة وذلك باشا، إسماعيل عزل بعد
فكان ١٧٢٠م، وثالثني ثالث سنة الدفرتدارية تقلد ثم وغريها، جرجا كشوفية مثل عديدة
مكث الدفرتدارية من عزله وبعد سنة، وعرشون أربع والقائمقامية الدفرتدارية لبسه بني

وألف. ومائة وأربعني اثنتني سنة تويف أن إىل بطَّاًال صنجًقا منزله يف
القاسمي، بك إيواظ الكبري األمري ابن بك إسماعيل املفخم واملالذ املعظم األمري ومات
جميل وكان ورفاهية، صيانة يف والده حجر يف نشأ واإلمارة، والسيادة العز بيت من
الكبرية الفتنة يف الشهيد والده موت بعد والصنجقية اإلمارة وتقلد والصفات، الذات
دبَّ وقد سنة، عرشة ست ذاك إذ عمره وكان ومحًال، أهًال لها وكان — تقدم كما —

بك. قشطة النساء: وسمته عذاره
الغز من اليوم ذلك يف وُقتل الروضة، تجاه بالرميلة املعركة يف والده أصيب ملا فإنه
تابع الجزار بك يوسف ركب أصبحوا فلما والده، وُدفن السبعماية نحو خاصة واألجناد
قائمقام بك قانصوه بيت إىل وذهبوا املرتجم معهم وأخذوا كاشف، وأحمد بك إيواظ
بك وعثمان الفقاري بك وقيطاس تابعه بك وأحمد شنب أبا بك إبراهيم عنده فوجدوا
الغنم مثل وصاروا والحزن، الكآبة عليهم جلوس وهم قطامش، بك ومحمد ديله بارم
يوسف نظر الجلوس بهم استقر فلما حالهم، إليه يئول وما أمرهم يف متحريين راٍع بال
فيها لنا ليس القضية هذه تبكي؟ يشء «ألي له: فقال يبكي، فرآه بك قيطاس إىل الجزار
واحد، منا وُقتل انجرحنا واآلن الفقارية، معرش فيكم الدعوى وأصل عالقة، وال ذنب
سيدي ابن قلدوا وكذلك عسكر، وَرس الحاج وأمري الصنجقية قلدوني ورجاًال، ماًال وخلَّف
الذي من وحجة فرمانًا وأعطونا بيته، ويفتح عنه عوًضا فيكون والده، صنجقية هذا
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وهللا املقاتلني، عىل الحلوان نرصف ونحن الحلوان، من باملعافاة رشع نائب جعلتموه
يشاء». ملن النرص يعطي

املرحوم بيت إىل معهم ومن بك إسماعيل وصحبته بك يوسف ورجع ذلك، ففعلوا
وأخذوا العزب، باب إىل صبحها يف وركبوا أمورهم، ورتبوا أشغالهم، وقضوا بك، إيواظ
الثالثة يف أحوالهم ونظموا املقاتلني، من وغريهم بلكات، الست يف فأنفقوا األموال معهم
الفاعل وكان بك، إيواظ موت بعد فيها الحرب رفع عىل اتفقوا كانوا التي الهدنة أيام
قانصوه بيت عىل يركب ثم أيام، الثالثة يف أموره يرتب حتى وقصده بك، أيوب لذلك
األمر، لهم لتم بك إيواظ فيه ُقتل الذي اليوم يف ذلك فعل ولو فيه، من عىل ويهجم بك،

بذلك. لهم هللا يرد ولم مفعوًال، كان أمًرا هللا ليقيض ولكن
املكايد وعملوا وخارجها، املدينة داخل يف للحرب وبرزوا واالجتهاد، الجد يف وأخذوا
الفرقة عىل هللا نرصهم حتى النقوب ونقبوا األموال، وأنفقوا املصايد، شباك ونصبوا
تبعهم، ومن الينكجرية وباب أحمد وإفرنج الصعيدي بك ومحمد بك أيوب وهم: األخرى،
البعيدة البالد يف وتشتتوا البالد، يف دوا ورشِّ دورهم، ونهبت ، فرَّ من وَفرَّ ُقتل من وُقتل

الحال. واستقر مرة ذكر كما
وافر بمرص املرتجم واستقر الجزار، بك يوسف السنة تلك يف بالحج أمريًا وسافر
والرأي، األمر يف بك وقيطاس شنب أبي بك إلبراهيم مشارًكا املكانة محتشم الحرمة
حبيب وسلط ا، رسٍّ يناكدهما فصار العصبية، حقد من فيها ما بك قيطاس نفس ويف
وملن لهما نصب ثم ذكر، كما ومعارفها أذنابها فطم بك إسماعيل خيول عىل سالم وابنه

بهما. هللا يظفره ولُم ومكايد، شباًكا واالهما
حرض أن إىل الخفية مساويه عن ويغضيان يتغافالن وهما ذلك، عىل يزل ولم
سيده ابن عيل بك يوسف وخلع قايمقام» الجزار بك يوسف «قلِّد وأرسل: باشا عابدي
األمراء له وقدَّمت العادلية إىل الباشا وصل وملا السماط، أمني وجعله بك، إسماعيل
عابدي أحبَّه السماط بخدمة وتقيد عظيمة، تقدمة املرتجم بك إسماعيل له وقدَّم التقادم،
موت سبب عن وسألهما بك، يوسف ومع معه اختىل إنه ثم إليه، بكليته ومال باشا
الحال، حقيقة وعرَّفاه وفقارية، قاسمية فرقتان الزمان قديم مرصمن أن فأخرباه والده،
عزوة أكثر بك وأيوب خصومة، بينهما ووقعت واحد، بيت بك وأيوب بك قيطاس وأن
بسببه وأنفق وفاداه، بنرصته فقام إليه والتجأ بك إيواظ عىل بك قيطاس فوقع وجنًدا،
فلم بلغ، ما بنا بك قيطاس وبلغ وُقتل، مات أن إىل أبطال رجاله من وتجندلت أمواًال،
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باهلل ونحن الغوايل، فينا ويحفر الحبايل لنا ينصب وقت كل ويف جميًال، معنا يراِع
قتله حتى يزل ولم السوء، بك لقيطاس وأضمر خريًا» «يكون الباشا: فقال نستعني،
بك إبراهيم وتقليد أمريًا، الحج عىل املرتجم بتقليد أمر وورد بقراميدان، — ذكر كما —
غالل وأرسل والجمال، الحج أدوات وتسلم الخلع، باشا عابدي وألبسهما الدفرتدارية،
املردومة اآلبار لحفر وعينهم أناًسا وأرسل البنادر، إىل والغالل القومانية وبعث الحرمني،
أخوه محمد وهم: صناجق عدة وأمر املناصب، وقلد الحجاج، طريق من األحجار وتنقية
وإسماعيل األرمني، وعيل عيل، وصاري صهره، كاشف هللا وعبد باملجنون، املعروف
الرحمن وعبد جاويشيه، كتخدا تقلد أغا إسماعيل أبيه وكتخدا الهندي، وعيل كاشف،
وهم: صناجق، خمسة طرفه من قلد شنب أبى بك إبراهيم وكذلك ُجملني، أغات ولجه
ومحمد بك، إبراهيم ابن جبيل ومحمد فارسكور، وإبراهيم الصغري، وقاسم الكبري، قاسم

الصغري. جركس
ثماٍن سنة آخرها سنني، بالحج وطلع األقاليم، كشوفيات ألمرائه بك إسماعيل وأخذ
أعيانها وصري السبعة، الوجاقات ونظم ورخاء، وسخاء وأمان أمٍن يف ١٧١٥م وعرشين
وعبد عزبان، الصابونجي كتخدا وإبراهيم مستحفظان، كتخدا محمد كدك مثل أغراضه

جميلة. أغات الولجا ملتزم أغا الرحمن
وقلد كتخدا، الرحمن عبد والد وهو بابه، يف القازدغيل جاويش حسن شأن وأظهر
حسن أيًضا وقلد مستحفظان، كتخدا ذلك بعد تقلد الذى وهو باشه أوده عثمان مملوكه
هو هذا وسليمان باشه، أوده القازدغيل كتخدا مصطفى تابع جاويش سليمان كتخدا

ذكره. اآلتى كتخدا إبراهيم سيد
ولده بك محمد فسكن تقدم، كما ١٧١٧م ثالثني سنة شنب أبو بك إبراهيم تويف ثم
نفسه فتاقت تويف سيده فوجد السفر من تابعه جركس بك محمد وحرض منزله، يف
معتوق الفقار وذي يدك أبي بك حسني مثل الفقارية من جماعة إليه وضم للرياسة
الغوايل، له وينصبون للمرتجم يحفرون وأخذوا وأمثالهم، وقيالن وأصالن بلغيه أغا عمر
الديوان، إىل طالع وهو الرميلة بطريق منهم طائفة له ووقف وخيانته، غدره عىل واتفقوا
الرصاص عليهم فرمْوا بك عيل وصاري جرجا بك وإسماعيل الجزار بك يوسف وصحبته
ونزل القلعة، باب إىل وأمراؤه بك إسماعيل ورمح َقوَّاس، رجل سوى منهم يصب فلم
مضمونه الجزار بك يوسف صحبة باشا عيل إىل وأرسله عرضحال وكتب العزب، بباب
البلد. يف الفتن إثارة ويريدون املفاسيد، عنده جامع وإنه جركس، بك محمد من الشكوى
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فحاربوه، أبى وإن جركس، بك محمد بإحضار الوجاقات إىل فرمانات الباشا فكتب
فصادف وعصيانه إبائه بعد وذلك وفقارية، قاسمية وهم إليه باملنضمني جركس وركب
من يتمكن ولم حوله، َمْن وتفرق انهزامه، إىل األمر وآل بالرميلة، فحاربهم إليه املتوجهني
إسماعيل إىل وأحرضوه العربان، عليه وقبض مرص، من هاربًا وخرج داره، إىل الوصول
أحمد عليه وأشار سّمور، فروة ألبسه وأكرمه فكساه حال، أسوأ يف عريانًا أسريًا بك
دخل «إنه وقال: ذلك، عىل يوافقهما فلم بقتله، الجلفي كتخدا وعيل البحرين أمني كتخدا

قربص. إىل نفاه إنه ثم أقتله» أن يصح فال ذمامي يف وحّل بيتي
أوىصقاسم السنة تلك يف بالخزينة إسالمبول إىل شنب أبي ابن بك محمد سافر وملا
عنده، واختفى ا رسٍّ مرص إىل وحرض ففعل، مرص إىل وإحضاره جركس إىل باإلرسال بك
املرتجم، حق يف كالًما إليه دسَّ األعظم بالوزير واجتمع بالخزينة بك محمد وصل وملا
فإن الخزينة، ومنع الوالة، وطرد املرصية، املمالك عىل استوىل أمره أهملتم إن له: وقال
أبيه، ومماليك وممايلكه أتباعه كلهم صاروا والوجاقات األمراء وكبار والدفرتدارية األمراء
به، يأمر ما كل يف مراده عن يخرج ال املتويل باشا وعيل صناعه، فهم كذلك ليس والذي
يلوذ ومن جركس بك محمد مثل الدولة خدمة يف ناصح كل وأقىص مرص من وأخرج
ويكون خالفه، وتولية والباشا بك إسماعيل إزالة عىل كيس آالف أربعة للوزير وعمل به،

أحمد. السلطان دولة يف ذلك وكان وتدبري، شهامة صاحب
بإمالء رسوًما له ورسموا الشامي، الحاج أمري باشا رجب وعينوا ذلك، إىل فأجابوه
الهندي، بك عيل عدا ما وعشريته، بك وإسماعيل الباشا قتل ملخصها: شنب أبي بك محمد
وكان وأخفاه، جركس محمد أحرض بك قاسم كان وقد مرص إىل باشا رجب حرض وملا
فاليوم ١٧١٨م، وألف ومائة وثالثني إحدى سنة بالحج طالًعا إيواظ ابن بك إسماعيل
إسماعيل خروج كان مرص إىل املسّلم ووصل العريش، إىل باشا رجب فيه وصل الذي
قائمقام، وجعله األعرس بك أحمد إىل مرسوًما باشا رجب وأرسل مرص، من بالحج بك
باشا رجب ووصل ذلك، ففعلوا به واالحتفاظ يوسف قرص إىل باشا عيل بإنزال وأمره
ثم حسابه، بعمل وأمرهم والروزنامجي خزينته وكاتب وخازنداره باشا عيل فأحرض
معه ودَّبر مخلفاته، وضبط الروم، إىل وأرسلها رأسه وسلخوا ظلًما، فقتلوه بقتله أمر
اشة الوشَّ طريق يف يقفوا العرب إىل نرسل أن ذلك يف «التدبري له: فقال إيواظ ابن أمر
يوسف أرسلوا أيام عرشة وبعد بك، هللا عبد لهم فأرسلوا يعرفونكم» يرسلون فإنهم
فعندما أغاولجه، الرحمن وعبد جرجا بك وإسماعيل إيواظ ابن بك ومحمد الجزار بك
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أظهر أنا ذلك فعند الجاويشية. وكتخدا الدفرتدار بك إسماعيل أقتل الربكة من يرتحلون
يقتلونه إيواظ ابن إىل بتجريدة ونرسله الحج، إمارة بك إسماعيل ابن بك محمد نُقلد ثم
وسافرت ذكر، كما العرب إىل وأرسلوا التدبري، هو وهذا جرجا، بك وإسماعيل هللا عبد مع
فوجدوا ١٧١٨م وثالثني إحدى سنة الحجة عرشي ثاني القديمة العادة مثل الوشاشة
«أنا وقال: والحدة، الغيظ الباشا فأظهر بذلك، الخرب فأرسلوا الطريق، قاطعني العرب
أي «ونحن الجزار: بك يوسف فقال املفاسيد» هؤالء حق من وأخرج بالعقابة، أسافر
أذهب الذي «أنا بك: هللا عبد فقال حقهم؟» من يخرج فينا ما وأقل صناعتنا، يشء
يف وسافر بك هللا عبد عىل الباشا فخلع العقابة» مع بعدي يأتي بك ويوسف للوشاشة،
سمعوا الِوش قلعة من الحج رحل فلما العرب، هرب العقبة إىل وصل فلما اليوم، ذلك
وحكى الصنجق عىل وسلم بك هللا عبد نزل إليهم وصلوا فلما بعيد، من بك هللا عبد نوبة

خاطره. فانشغل القصة، له
الجزار بك يوسف سافر ملا فإنه بمرص ومن وجركس الباشا أمر من كان ما وأما
أغا وإسماعيل الدفرتدار بك إسماعيل وقتلوا شغلهم عملوا املتقدم الرسم عىل معه ومن
ركوبة راكب وهو بيته إىل القلعة من ونزل جركس، بك محمد وظهر الجاويشية، كتخدا

دفرتدار. األعرس بك بأحمد الباشا واستقر الدفرتدار،
بك محمد وترك الجزار، بك يوسف نزل العقبة سطح إىل املتوجهون وصل وملا
اشتغل عليه وسلَّم الصنجق عىل دخل فلما السطح، يف جرجا بك وإسماعيل إيواظ ابن
محمد أخوك صحبتي بل وحدي، لست «أنا فقال: جئت؟» يشء «ألي له: وقال خاطره،
أنكم كيف هللا!! إال إله «ال فقال: ولجة» أغا الرحمن وعبد جرجا بك وإسماعيل بك
صاحب، وال أمان لهم ليس والعثمانية أعداء؟ لنا أن تعلموا أما وتأتون؟ البلد ترتكون

يريد». ما إال ملكه يف يقع ال ولكن بالعجلة، األرنب ويصيدون
بدوي برجل وإذا هناك، ونزلوا نخل إىل وساروا املعلومة، األيام أقاموا إنهم ثم
بمرص، وقع بما بك إسماعيل األمري يخرب بمكتوب الجلفي عزبان كتخدا عيل أرسله
أظنه كنت «الذى له: قال الخرب؟» «إيش بك: يوسف فقال واسرتجع، بكى قرأه فلما
يحيى الرشيف الصنجق بصحبة وكان أيًضا، وبكى فقرأه املكتوب وأعطاه حصل!!» قد
باالختفاء، الصنجق عىل فأشار أحمد بن مبارك عوضه توىل مكة، من مطروًدا بركات
ثالث الصنجق فأحرض غزة إىل وسار وودعه الحجاج، ينهبون العرب فإن يحارب وال
ما معهم فأخذوا ولجة، أغا الرحمن وعبد جرجا بك وإسماعيل بك هللا عبد وأركب هجن،
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أن وأمره املكتوب، له أحرض الذى البدوى َعىل وأنعم ومأكول، فرش من إليه يحتاجون
وقت املحروق الدرب من ويدخلهم منها، حرض التى الطريق من املذكورين مع يسافر
واختفوا. مرص إىل ودخلوا ذلك ففعلوا عليها، وما هجن الثالث حالوته ويأخذ الغروب،
يأمره حبيب بن سالم إىل ومكاتبات فرمانًا أرسل فإنه جركس بك محمد وأما
الحاج وأمري عسكر رس صحبة ويذهبون الجيزة، عرب صحبته ويأخذ بخيوله بالركوب
أجرود إىل وساروا وركبوا بالربكة، الجميع فاجتمع إيواظ، ابن َلقتل إسماعيل بك محمد
متاريس، وعملوا والسدادرة، الباشا وأغات التفكجية وأغات والعسكر بك محمد فنزل
بك يوسف ومعهم قادمون بالحجاج وإذا الحجاج، وصول وانتظروا املدافع، وركبوا
وتسلم بك، محمد والجمال املحمل فتسلم الصنجق، يجدوا ولم والنوبة، واملحمل، الجزار،

الباشا. أغات والذخرية والهجن والخيام والسحاحري الخزينة
والدويدار الحاج كتخدا عىل اختفوا الذين الصناجق تعلقات وزع بك يوسف وكان
بك: يوسف لهم فقال ومماليكهم، واألمراء الصنجق عىل الواصلون وسأل والسدادرة،
زائًدا يوًما أجرود يف أقاموا إنهم ثم بركات» يحيى الرشيف صحبة غزة إىل ذهبوا «إنهم
عىل له يقعوا فلم الربكة إىل وصلوا أن إىل واملواهي األحمال يف الصنجق عىل يفتشون وهم
قادم أول وكان املغاربة، حجاج يف دخل اختفى ملا إنه وقيل: الستار، عليه وسرت خرب،
ضعيف، جمل عىل شقدف يف قديمة صوف طرحة عليها مغربية امرأة صورة يف فيهم
ملالقاة العادة مثل الناس يخرج ولم امرأة، بزي الحمل يف املقدم زوجة مع ركب وقيل:
الباشا أحرض ذلك حصل فلما برود. عليهم والحجاج الجديد الحاج أمري ودخل الحجاج،
الجاويشية. خزانة يف وأودعوه الرشع، نائب بحرضة بقوايم وألزمه جركس، بك محمد
بك ويوسف الهاربني، األمراء عىل والتفتيش بالفحص جركس بك محمد واشتغل
وضم ا رسٍّ األموال وأنفق الجميع، خواطر طيب حتى بلكات السبع مع يشتغل الجزار
املختفني، وباقى إيواظ ابن بك إسماعيل ظهور عىل بك وقاسم األعرس بك أحمد إليه
وأحمد بك قاسم وركب الجميع جمع ثم بيته، يف وليمة لهم عمل منهم استوثق فلما
منزل دخلوا أن إىل صحبتهم فركب للدعوة فطلبوه جركس بك محمد إىل وذهبوا بك
بك: أحمد له فقال الرجوع، فأراد كثرية، وخيوًال عظيًما ازدحاًما فيه فرأى بك يوسف
الهندي بك عيل عنده فوجدوا بك يوسف عند وطلعوا فدخلوا ترجع؟» ثم تدخل «عيب،
أحمد قال الجلوس، بهم استقر فلما وخالفهم، بك عيل وصاري العدب أبا بك وعيل
إيواظ!!» ابن بك إسماعيل معنا كان لو املجلس هذا أحسن «ما البحرين: أمني كتخدا
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كان من يجازي «هللا جركس: فقال يغتاظ» بك محمد أخونا «كان بك: يوسف فقال
فلم الناس عليه وأشار قتيل عىل قدر رجل بك إسماعيل معي؟ فعل إيش أنا السبب!!
بك بإسماعيل وإذا الفتنة» تمهيد ألجل ونفاني دراهم وأعطاني وكساني وأكرمني يفعل،
إيواظ، ابن بك محمد وأخوه جرجا بك إسماعيل وصحبته الستارة خلف من عليهم خارج
ثم ساعة، وتحدثوا بالسالمة، وهنوه املكان، صدر ىف وجلس عليه وسلموا الجميع فقام
خالفه، وينقضه ذلك يف رأيه يرى منهم فكل إليه، املشار ظهور يف التدبري إىل انتقلوا
فاسمعوا ظهوري عىل طيبًا وخاطركم مرادكم كان إن إخوانى «يا بك: إسماعيل فقال
الجميع نحن نركب أننا عندي «الرأي قال: لذلك» إال نجتمع لم «إننا فقالوا: أقول» ما
أمري بك محمد بيت إىل ونذهب فنأخذه، الدفرتدار بك أحمد بيت إىل ونذهب الصباح، يف
كتخدا مصطفى بيت إىل بالنزول الباشا ونأمر الرميلة، إىل جميًعا نذهب ثم الحاج،
بموجب وخيويل متاعي بتسليم فرمانًا منه ونأخذ قائمقام، بك أحمد ويتقلد عزبان،
يف هللا من يخلصكم بما محرض عرض واكتبوا جمعية، ذلك بعد ونعمل املكتوبة، القوائم
ذلك، عىل الفاتحة وقروا رأيه الجميع فاستحسن الجواب» وننتظر الباشا وبنزول حقنا،
الصغار األوالد عليه فاجتمعت الباشا، وأنزلوا االتفاق، ذلك عىل اجتمعوا الصباح ويف

يقولون: وصاروا املكان، شباك تحت

ال��ع��م��ل��ه؟ دي ت��ع��م��ل ل��ك ق��ال م��ن ال��ق��م��ل��ه ع��ي��ن ي��ا ب��اش��ا ي��ا ب��اش��ا
ال��ت��دب��ي��ره؟ دي ت��دب��ر ل��ك ق��ال م��ن ال��ص��ي��ره ع��ي��ن ي��ا ب��اش��ا ي��ا ب��اش��ا

واستلم الداودية، جربجي إبراهيم بيت إىل فنقله األعرس بك أحمد إىل فأرسل منهم فضاق
أيام وبعد وأرسلوه، ذكر كما محرض عرض وكتبوا وجماله، وخيوله ماله بك إسماعيل
باشا محمد مرص عىل وولْوا وجماعته، بك إلسماعيل والرضا باألمان مرسوم وصل
أخذها التي كيًسا وعرشين املائة دفع ما بعد أتى حيث من باشا رجب وسافر النشانجي،

أجرود. تجريدة عىل ورصفها الرضب دار من
عىل مرصين بهم يلوذ ومن سيده ابن بك ومحمد جركس بك محمد يزل ولم
زالتهم ويسامح مساويهم، عن ويغيض عنهم، يتغافل وهو للمرتجم، وعداوتهم حقدهم
عمر تابع الفقار ذو يزل لم أنه وذلك غفلة، حني عىل بالقلعة وقتلوه به غدروا حتى
بك إسماعيل عند له يشفع جركس ويكلم العروس، قمن يف حصته بفايظ يطالب أغا
له يطلع الذي ويأخذ الفقار، ذو ذلك بعد يل وأرسل عندك من الصيفي «اطرد له: فيقول
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وشكا الباشا، كتخدا إىل فطلع واإلعدام القشل من الفقار ذي خناق ضاق أن إىل عندي».
يأتي عندما إيواظ ابن أقتل أن «أريد قال: نفعله؟» تريد الذي «وما له: فقال حاله إليه
فدخل املنوفية» وكشوفية بالده، من فايًظا كيًسا وعرشين صنجقية وأعطوني هنا إىل
فنزل دمه، يف يدخلنا ال أن رشط عىل مطلوبه إىل فأجابه بذلك مخدومه وأخرب الكتخدا،
بك وإبراهيم هو بحضوره ذلك يكون أن وطلب حصل، بما جركس وأخرب الفقار، ذو
الفقار ذو دخل الباشا كتخدا عند يوم ثاني يف اجتمعوا وملا ذلك، إىل فأجابه فارسكور،
سحب الفقار بذي وإذا فيه، يقرأ ورشع فأخذه بك إسماعيل إىل عرضحال له وقدم
وقبالن وأصالن الصغري بك قاسم معه وكان مدوده، يف به الصنجق ورضب الخنجر
ورضبوا سيوفهم سحبوا بك إسماعيل رضب رأوه فعندما لذلك، مستعدين وخالفهم
باب إىل مشاة الجاويشية وكتخدا عيل صاري فهرب فقتلوه، جرجا بك إسماعيل أيًضا
وكفنوهما فغسلوهما بيوتهما إىل جثثهما وشالوا األمريين، رأس وقطعوا الينكجرية،
سنة يف وذلك الطوايش، غيط عند األزبكية بطريق الذي الشوارب أبي بمدفن ودفنوهما

أيًضا. فدفنوهما مسلوختني رأسيهما أرسلوا ثم وألف، ومائة وثالثني ستٍّ
حميدة، وأفعاله سعيدة، أيامه وكانت إيواظ، ابن بك إسماعيل دولة وانقضت
وأوالده حبيب مع وقائع وله الحرام، وأوالد الطريق قطاع من وأمان أمن يف واإلقليم
وتدبري عقل صاحب وكان سويلم، ترجمة يف بعضها استطراد وسيأتي رشحها، يطول
أن عنه يحكى ما ذلك) (فمن األمور، يف وفراسة ورياسة وفطانة األحكام يف وسياسة
فاستيقظت عجلتها، ومعها بقرتها ورسق الحرامية بعض عليها تعدى الرشقية من امرأة
ابن إىل ذهابي من بد «ال تقول: وهي دارها من خرجت وأصبحت ورصخت، نومها من
أحًدا يحجب ال وكان إليه، وصلت حتى تزل ولم أيامه!» يف بقرتي يأخذون وكيف إيواظ،
«اكتبوا قال تلبانة» «من قالت أنت؟» بلد أي «من لها: فقال تظلم، أو شكوى يف إليه يأتي
بالذهاب وأمره قوَّاس لرجل وأعطاها الورقة وختم بقرتها» عن لها يفحص لقايمقام
عليه، فاقبض ويسألكما يالقيكما من أول القرية إىل وصلت وإذا «اذهب له: وقال معها،
هابط برجل وإذا القرية إىل وصل فلما عنده، البقرة فإن يقرره قائمقام إىل به واذهب
عليه فقبض إيواظ؟ ابن معك فعل إيش لها: ويقول املرأة، يسأل وهو التل فوق من
القاعة، يف عنده أنها بالبقرة فأقر ورضبه بعقوبته فأمر قايمقام إىل وأخذه القواس،

فرحانة. وهي وذهبت فأخذتها لصاحبتها وأعطاها بها أتى من فأرسل
بالخروج فأمرهم فأنكروا، وسألهم متهمون، جماعة يديه بني حرض أنه (ومنها)
ثم وإخراجهم، إحضارهم وكرر فأنكروا، كذلك أخرى مرة وأحرضهم يديه، بني من
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عن وسئل ذلك، شاهَد من فتعجب عقوبة بأدنى فأقر بتقريره وأمر شخًصا منهم عوق
آخرهم هو يكون أطلبهم ملا «إنى فقال: الجماعة دون من الشخص ذلك معرفة رس
أنه ذلك من فعلمت الخروج؛ يف أولهم هو يكون باالنرصاف آمرهم وعندما الدخول، يف

العملة». صاحب
السقوط، إىل آل قد وكان األزهر الجامع سقف جدد أنه (منها) ومآثر عمائر عدة وله
املليجي عيل سيدي مسجد أنشأ وكذلك بدسوق، الدسوقي إبراهيم سيدي مسجد وأنشأ
يف وذلك لرياه، إليه سافر املليجي املسجد بناء تمم وملا اآلن، عليها هما التي الصفة عىل
رضيح وزار طندتا إىل ذهب ثم وألف، ومائة وثالثني خمس سنة شعبان شهر منتصف
أخصامه وبها مرص من وخروجه جنانه، قوة من الناس وتعجب البدوي، أحمد سيدي
شهرته مع جركس بك محمد أن مع ذلك يعلم وهو الغوايل له ويريدون له والكارهون

لبيته. مالزم أيامه وأكثر ظهوره، يوم من العادلية إىل خرج ما بالشجاعة
القومانية ويرسل أوانها، يف الحرمني غالل يرسل كان أنه الجميلة أفاعيله) (ومن
تشحن الشون يف قابلة سنة غالل والينبع واملويلح السويس بندر يف ويجعل البنادر، إىل
ألهل موته خرب بلغ وملا النسق، هذا عىل خالفها ويرسل أوانها، يف وتسافر بالسفاين،
صلوا املدينة أهل وكذلك الكعبة، عند الغيبة صالة عليه وصلوا عليه، حزنوا الحرمني
ست بالحج أمريًا وطلع سنة، وعرشون ثماٍن العمر من وله ومات واملقام، املنرب بني عليه
بيشء أظَفر لم كثرية بمراٍث الشعراء ورثاه ١٧٢٠م، وثالثني ثالث سنة آخرها مرات

وهى: طويلة، قصيدة من أبيات سوى منها

ض��رْر ن��ف��ع��ه��ا وف��ي ب��ؤس ف��ن��ع��م��اؤه��ا ِغ��رة دار س��وى ال��دن��ي��ا ه��ذه وم��ا
ك��دْر ص��ف��وه��ا وف��ي ذل وع��زت��ه��ا ع��ن��ا وراح��ت��ه��ا خ��ف��ض ورف��ع��ت��ه��ا
ال��ث��م��ر ي��ان��ع ف��ي األَيْ��م أص��اب ك��ج��ان وغ��ب��ط��ة س��رور ف��ي ش��روًرا ت��ري��ك
وب��ال��غ��رْر ب��ال��غ��رور ودل��ت ذل��ي��ًال وم��ل��ك��ت ع��زي��ًزا أردت م��ا ت��َر أل��م
ح��ذر ع��ل��ى ف��ال��ع��ارف��ون ح��ذر ع��ل��ى وك��ن ب��ه��ا ي��وًم��ا ال��ل��ب ذا ت��غ��ت��رر ف��ال
ال��خ��ط��ر ذوي رق��اب دان��ت ل��ه أن إل��ى ب��م��ص��رن��ا ب��ي��ك إس��م��اع��ي��ل ب��ؤس ت��رى
ع��م��ر س��اره��ا س��ي��رة ف��ي��ن��ا س��ار ف��ق��د وال��ع��ال ب��ال��رآس��ة ج��دي��ًرا وك��ان
ال��ب��ص��ر ع��م��ي ال��ق��ض��ا ج��اء إذا ول��ك��ن وم��ن��ع��ة ورأي ح��زم ل��ه وك��ان
م��ك��ر ب��م��ا ي��ج��زى س��وف ق��ل��ي��ل ف��ع��م��ا م��اك��ًرا ج��رك��س ال��ج��ب��ار غ��در ب��ه
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أس��ر م��ا وال��ل��ه ب��ئ��س م��ص��ر ب��دي��وان ح��ت��ف��ه ك��ان ب��ه ك��ي��ًدا ل��ه أس��ر
َس��َق��ر إل��ى يُ��س��ل��ق ظ��ل��ًم��ا وق��ات��ل��ه ل��ج��ن��ٍة وس��ي��ق إْربً��ا ف��ق��ط��ع��ه
غ��رر أرب��ع��ة ال��ش��أن ع��ظ��ي��م ك��ب��ي��ر ص��ن��ج��ق ك��ل أت��ب��اع��ه م��ن وُج��ن��دل
وال��ق��ص��ر ب��ال��ع��ج��ز ال��ل��ه رم��اه وأال ي��م��ي��ن��ه ف��ش��لَّ��ت أو ي��داه ف��ت��بَّ��ت

(ومنها):

م��ح��ت��ق��ر ج��اء ق��د األش��راف وع��ل��ى ع��ل��ت ق��د ال��روس ف��وق األذن��اب ب��ع��ده ف��م��ن
ال��ك��ب��ر م��ن ل��ع��م��ري ه��ذا ص��ن��ادي��ده��ا ت��أخ��رت ل��م��ا األن��ذال ت��ق��دم��ت
ال��ح��ف��ر ف��ي ال��م��ع��ارك س��راح��ي��ن ون��ام��ت ق��روده��ا ق��ام��ت ال��ل��ه س��ب��ي��ل ف��ي أال
ال��ص��ور؟ م��ن ال��ذوات أي��ن أم وه��ي��ه��ات ال��ش��رى؟ أس��د م��ن ال��ق��ل��ب ج��ب��ان ف��أي��ن

(ومنها):

م��ص��ط��ب��ر ع��ن��ه م��ا ف��ي��ه أت��ان��ا م��ص��اٍب س��وى م��ص��ط��ب��ري ع��ن��ه م��ص��اب ف��ك��ل
ُق��ه��ر ق��د ب��ال��م��وت ل��ل��خ��ل��ق ب��ع��ده وَم��ن ب��ع��زه ال��م��ل��وك ع��ز م��ن ف��س��ب��ح��ان
ال��س��ح��ر وف��ي ال��م��اء ف��ي ع��ل��ي��ه ل��ت��ه��م��ي دائ��ًم��ا ع��ف��وك س��ح��ب ف��أم��ط��ر إل��ه��ي
غ��ف��ر م��ن خ��ي��ر ي��ا ب��ال��غ��ف��ران وع��ام��ل��ه م��ت��ج��اوًزا ت��ق��ص��ي��ره ع��ن رب وك��ن

وهي: الغمري محمد الشيخ اإلمام بخط مدشتة أوراق يف بأبيات ظفرت) (ثم

ف��ق��دا ق��د ال��ع��دل س��م��اء أف��ق وب��در غ��م��دا ق��د األم��ن وس��ي��ف أم��ان أف��ي
لُ��ح��دا ب��ال��ذى م��ات��ت ال��ع��ز ودول��ة ُك��ش��ف��ت ق��د ال��ل��ه ع��ب��اد ن��ص��ر وش��م��س
س��ن��دا ل��ن��ا م��ص��ر ف��ي ك��ان ال��ذي ع��ل��ى ن��دًم��ا ه��اط��ل ب��دم��ع ج��ودي ع��ي��ن ي��ا
وج��دا م��ا ال��ع��ز ف��ي م��ث��ل��ه م��ه��ذبً��ا رج��ًال وان��دب��وا ب��ك��اءً م��ص��ر أه��ل ي��ا
ه��دى وال��ف��س��وق ع��دًال ال��ج��ور وأب��دل ظ��الم��ت��ه م��ن ف��ق��ي��ًرا أغ��اث ق��د ك��م
ن��دى ك��ل ال��ل��ه وح��ق ف��ق��دت��م ف��ق��د أس��ى ال��ف��ؤاد ذوب ل��ك��م ح��ق ف��اآلن
ول��دا وال خ��ل��ى م��ا ال��م��ج��د دول��ة ف��ي ل��ه ن��ظ��ي��ر ال أم��ي��ًرا ف��ق��دت��م وق��د
ان��ف��رادا ال��خ��ي��ر ول��ج��م��ع أق��ران��ه ع��ل��ى ف��اق إس��م��اع��ي��ل إلي��واظ ن��ج��ل
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وال��رش��دا اإلص��الح ال��دول��ة م��ن ب��ق��ى َم��ن وي��ل��ه��م ف��ض��ًال ي��رح��م��ه ف��ال��ل��ه
وردا ال��ذي ه��ذا ذك��رت ق��د ال��روم ف��ي تُ��ل��ي��ت آي��ة ف��ي ُق��ري ذاك ت��اري��خ

النَّاِس﴾. أَيِْدي َكَسبَْت ِبَما َواْلبَْحِر اْلَربِّ ِيف اْلَفَساُد ﴿َظَهَر تعاىل: قوله وهي
(وأيًضا):

ت��ن��ازل��ه ال��ج��ن��ان ف��ي ح��س��ان ب��ح��وٍر س��رُّه ُق��دس إس��م��اع��ي��ل إن أال
وم��ن��ازل��ه أزل��ف��ت ع��دن وج��ن��ات رب��ه ع��ن��د دائ��ًم��ا ن��ع��ي��م��ا س��ي��ل��ق��ى
ق��ات��ل��ه س��يُ��ق��ت��ل ب��ت��اري��خ ع��ل��ي��ه س��ط��ا م��ن ي��أخ��ذ ال��ل��ه أن ب��د وال

عىل املطل بشتاك لجامع املجاور الجماميز بدرب بك يوسف بيت هو منزله وكان
وقد عظيمة، أمواًال عليه ورصف امللّون، الرخام بأنواع وزخرفه ره عمَّ وقد الفيل، بركة
ويسمونها الربكة، إىل املارة منها يَسلك وطريًقا للفقراء، ومساكن حيشانًا وصار خرب
يف وَحْملني يسرية، بمدة بعده ماتت صغرية ابنة سوى يخّلف لم مات وملا الخرابة،
األخرى وولدت ومات، أشهر سبعة نحو عاش إيواظ وسموه ولًدا إحداهن ولدت رسيتني

يموت. ال الذي الحي فسبحان البلوغ، دون كْو فصل يف ماتت بنتًا
ره وأمَّ الكبري، بك إيواظ خازندار أصله وكان جرجا، بك إسماعيل األمري ومات
مع ُقتل حتى يزل ولم بذلك، لقب فلذلك جرجا ومنصب صنجًقا وقلده بك، إسماعيل

الشوارب. أبي بك رضوان مدفن يف معه وُدفن واحدة، ساعة يف سيده ابن
بك إبراهيم واألمري إيواظ ابن بك محمد واألمري بك هللا عبد األمري من كل ومات
ابن بك إسماعيل ُقتل ملا أنه وذلك واحدة، ليلة يف املذكورون الثالثة ُقتل الجزار، تابع
لم بك هللا وعبد الباطن، يف جركس بك محمد بمماآلة الفقار ذي بيد بالقلعة إيواظ
أخت زوج لكونه هللا؛ عبد إىل ومماليكهم املقتولني األمراء طوايف انضمت حاًرضا يكن
حياته، يف كتخدا وكان الكبري، بك إيواظ مماليك خاصة ومن بك، إسماعيل املرحوم
سنة هي التي املاضية السنة يف للحج أمريًا وطلع والصنجقية، اإلمارة بك إسماعيل وقلده
أرأس لكْونه إليه انضموا ذلك وقع فلما وثالثني، ست سنة ورجع ١٧٢٢م وثالثني خمس
وازدحم بك، إسماعيل سيده ابن يف يعزونه الناس عليه وأقبلت وأعقلهم، املوجودين
فأعملوا منهم، وانتقم شأنه ظهر موجوًدا استمر إن أنه املبغضون وتحقق بالناس، بيته

أمرائهم. وقتل قتله يف الحيلة
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عليه فخلع القلعة إىل بك إسماعيل املرحوم قاتل الفقار ذو يوم ثاني يف وطلع
ومعه جركس بيت إىل ونزل املنوفية، إقليم وكاشف والصنجقية األمرية وقلده الباشا،
إيواظ ابن بك ومحمد بك هللا عبد عنده يجمع أنه مضمونها الباشا كتخدا من تذكرة

قتلهم. يف الحيلة ويعمل الجزار، بك وإبراهيم
عنده؛ للحضور يطلبه كتخداه صحبة وأرسلها بك هللا عبد إىل تذكرة جركس فكتب
بك هللا عبد بيت إىل جركس كتخدا حرض فلما املرحومني؛ قاتل قتل يف تدبريًا معه ليعمل
رعاياه، وواجب والجربجية واالختيارية والعساكر بالناس مملوءًا البيت وجد بالتذكرة
محمد تابع كتخدا يوسف تابع حبانيَّة كتخدا وحسن عزبان، الجلفي كتخدا عيل وعنده
لعيل قال ثم فقرأها، التذكرة فأعطاه كثرية، وطوايف نفر وغريهم … البيوقيل كتخدا
وانظروا جركس، بك محمد بيت إىل واذهبوا بك وإبراهيم بك محمد «خذ الهندي: بك
فوجدوا عليه فدخلوا جركس عند وذهبوا فركبوا يقول» بما فأخربوني وارجعوا كالمه،
الحال يف وأرسل املجلس، تنهة إىل فأدخلهم ا رسٍّ معه يتناجى وهو بك الفقار ذا عنده
بك هللا عبد إىل «أرسل له: ويقول عنده، املذكورين بحضور يخربه الباشا كتخدا إىل
يقول الكتخدا فأرسل الجماعة» باقي يف غرضنا ملكنا وعوقتموه إليكم طلع فإن واطلبه
أوىص عيل صاري وكذلك أوىصعليه، السلطان ألن الهندي؛ بك لعيل يتعرض أال لجركس
هللا عبد إىل تذكرة الحال يف وأرسل الخدمة، يف وناصح العنرب، أمني ألنه الباشا؛ عليه
أمر معه ليدبر عنده للحضور ويطلبه سيده، ابن العزيز يف ويعزيه خاطره، يأخذ بك
إنه أيًضا: له ويقول والتمويه؛ الكالم ذلك عليه فراج املرحوم، قاتل وقتل القضية، هذه
ألنه أخيه؛ بيت يفتح أخيه صنجقية يلبسونه إيواظ ابن جلبي مصطفى صحبة يحرض
بك هللا عبد بيت إىل دخل فلما طرفه من جوخدار صحبة وأرسلها محمد، أخيه عن عاقل
الجلفي كتخدا لعيل وأعطاها فقرأها التذكرة، وأعطاه إليه فدخل بالناس مزدحًما وجده
املقدور، نفاذ ألجل الحال يف وركب يقبل، فلم الذهاب بعدم عليه فأشار أيًضا فقرأها
من عرشة ومعه القلعة إىل وطلع أرجع» حتى تفارق وال هنا «اجلس كتخدا: لعيل وقال
ورحب بالبشاشة، فتلقاه الباشا كتخدا عيل ودخل فقط، والسعادة ومملوكان الطائفة
وطلوعه هللا عبد ركوب جركس بك محمد بلغ وعندما العرص، إىل بالكالم وشاغله به،
بك وإبراهيم إيواظ ابن بك محمد عىل القبض ووضع الهندي، بك عيل رصف القلعة إىل

وّرساجينهم. وطوائفهم جماعتهم وطردوا باإلسطبل، خيولهما وربط الجزار،
حتى الغروب، قبيل إىل ويالهيه ويحادثه بك هللا عبد يُشاغل الباشا كتخدا يزل ولم
الباشا مالقاتك من بد «ال الباشا: كتخدا له فقال االنرصاف، وأراد بك هللا عبد قلق
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من يخرج ال الباشا «إن له: وقال إليه، ورجع ودخل له يستأذن وقام معه» ومحادثتك
الليل» يف الباشا مع نتحادث ما ألجل الليلة هذه يف ضيفي وأنت الغروب، بعد إّال الحريم
يف وأتونى البيت أهل وطمنوا «انزلوا وطوائفه: ألتباعه قال ذلك فعند ذلك، له ن وحسَّ
الخازندار، أودة إىل به ودخل الصنجق صحبته وأخذ قام الكتخدا إن ثم فنزلوا، الصباح»
شنب أبي ابن بك محمد سيده وابن جركس بك محمد فطلع الصباح إىل وتركه وقام
فخلع الدفرتدار، األعرس بك وأحمد فارسكور بك وإبراهيم بك وقاسم بك الفقار وذو
عوًضا جاويشية كتخدا أغا عمر وقلد الحاج، أمري وقلده إسماعيل بك محمد عىل الباشا
هللا عبد طوائف وطلعت بيوتهم إىل ونزلوا وايل، لهلوبة أغا محمد وقلد أغا، هللا عبد عن
بعد إىل انتظار يف فاستمروا ينزل، ولم الديوان أمر انقىض حتى وانتظروه وأتباعه، بك
يف وتعالوا وروحوا التنهة، يف الباشا مع جالس «إنه لهم: فقالوا عنه سألوا ثم العرص،
به فقعد الباشا كتخدا بيت إىل الوايل لهلوبة جركس بك محمد وأرسل فنزلوا، الصباح»
وأنزلوه جيوبه، يف وما ثيابه فأخذوا بك هللا عبد إىل الجوخدارية فدخلت العشاء بعد إىل
إىل به وساروا امليدان، باب من به ونزل كديش، ظهر عىل فأركبه الوايل إىل وسلموه
وإبراهيم إيواظ ابن بك بمحمد ونزلوا املرصود، الحوض عند فأوقفوه جركس، بيت
جزيرة عىل والوايل فارسكور بك إبراهيم بهم وسار حمارين، فأركبوهما الجزار بك
ورموهم رءوسهم، وسلخوا فقتلوهم املشاعل؛ وصحبتهم املركب، يف وأنزلوهم الخيوطية

أياًما. بهم فعل وما حالهم وتغيب أمرهم، وانقىض ورجعوا، البحر، إىل
إصبعه، من بك هللا عبد خاتم أخذ قتلهم الحارضين األتباع بعض أن اتفق ومما
إيواظ بنت هانم لزوجته خطابًا بك هللا عبد املرحوم لسان عن أيام بعد تذكرة وكتب
والفروة جركس، بك محمد أيام ىف نظهر ال أننا غري بخري طيبون «إننا فيها: يقول بك
وجهها التى ور السمُّ الجبة لنا ترسلوا واملراد والصيبان، القمل فيها تربى علينا التي
فلما األمانة» من جنزريل وماية وضوء، ومنشفة ومحزم، حوائج، وبدلة األخرض، الجوخ
األمانة، من قوله وصادف ختمه، ورأت الرجل، ذلك وصدقت حياته، تحققت قرأتها
وانرست التذكرة يف ما الرجل فأعطت أمانة، فإنه احفظيه لها: وقال كيًسا، أعطاها وكان
أتت باشا، عيل محظية وكانت شنب أبي زوجة بك محمد والدة إن ثم زوجها، بحياة
وأما هللا، رحمة فعليهم أخوتي «أما فقالت: وزوجها. إخوتها يف يعزينها نسوة مع إليها
القلعة من نزوله ليلة مات يابنتي «وهللا بك: محمد أم لها فقالت حي!!» فإنه زوجي
عليهم» هللا رحمة فقال: ابني وسألت بيتي، عىل من بهم ومروا سنني، له من وساوى
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نصيبه، أخذ حتى للرجل حصلت مصادفة «هذه لها: فقالت واألمارة، بالتذكرة فأخربتها
له فقويل أتى فإذا أخرى، بتذكرة أخر أشياء ويطلب أخرى مرة إليك يرجع وسوف
الرجل وحرض كذلك فكان املطلوب» أعطيك ثم وأراه، ا رسٍّ إليه أذهب حتى بمكانه عرفني
بما وتحيل فحاورها بذلك؛ فأجابته مطلوبات، وفيها تذكرة ومعه األول، غري شكل يف

ذلك. بعد يرجع فلم وذهب شيئًا، تعطه فلم أمكنه،
ابن بك إسماعيل املرحوم أخو هو بك هللا عبد مع ُقتل الذى إيواظ ابن بك ومحمد
تجاه القديمة بمرص بيتًا له وعمر ورعونته، عقله لقلة باملجنون؛ يُعرف وكان إيواظ،
بينهم فيما واصطالح مشاديد وله املنشيل، أحد يسمى مشهوًرا رجًال ويُعارش املقياس،
القديمة، بمرص قرصه تحت األوالد مع الكرة ويلعب الليل يف ينزل وكان أمثالهم، وبني
لبعض الصنجقية فقلد لذلك، يصلح ال أنه أخوه علم السفر يف عليه الدور دار وملا
بك وابراهيم الروم، ومات تقدم كما الهندي بك عيل سيد بك أحمد وهو أبيه مماليك
األول ربيع شهر يف قتلتهم وكانت بك، إيواظ تابع الجزار بك يوسف مملوك وهو الجزار،

١٧٢٣م. وألف ومائة وثالثني ست سنة
حليًما وكان سنة، وثالثون ست وعمره الحج، إمارة متقلد وهو بك، هللا عبد ومات

الباطن. صايف النفس سموح
أخيه من أصغر وكان سنة، وعرشون ست وسنه بك، إيواظ ابن بك محمد ومات

املرحوم.
محمد وخشداش شنب، أبي بك إبراهيم مملوك وهو الكبري، بك قاسم األمري ومات
ومائة وعرشين ست سنة يف بك قيطاس قتل بعد والصنجقية اإلمارة تقلد جركس، بك
إسماعيل إىل وأحرضوه العربان عليه وقبض جركس هرب وملا باشا، عابدي أيام يف وألف
إىل إحضاره عىل ا رسٍّ بك قاسم مع شنب أبي ابن بك محمد اتفق قربص، إىل ونفاه بك
بك، إسماعيل قتل عىل هناك شغله واشتغل بالخزينة، الروم إىل بك محمد وسافر مرص،
تقدم ما وفعلوا باشا رجب حرض حتى وأخفاه مرص، إىل وأحرضه الخفية، يف وأرسل

ذكره.
واملحاربة بك الفقار ذي ظهور حادثة وقعت حتى بمرص ومتكلًما أمريًا يزل ولم
أصيب بيته، يف املذكور بك قاسم فُقتل مرص، من جركس فيها خرج التي الكبرية
والحرب إليه حرض بموته جركس علم وعندما تقدم، كما الجامع منارة من برصاصة
مرص، من الحال يف وخرج بمرص» عيش لنا يبَق «لم فقال: ميتًا فرآه وجهه وكشف قايم

وألف. ومائة وثالثني ثماٍن سنة وذلك
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وكان شنب، أبي بك إبراهيم أتباع من أيًضا وهو الصغري، بك قاسم األمري ومات
الفقار ذي مع املتعصبني جملة من وهو جركس، بك محمد دولة يف الطائفة هذه فرعون
يزل ولم جرجا، بك إسماعيل ويف أيًضا فيه الضارب إيواظ ابن بك إسماعيل قتل عىل
رضب إنه يقال: وألف، ومائة وثالثني سبع سنة البهنسا بوالية رمضان يف مات حتى
وخرج الرسج قربوص عىل انحنى الحال ويف طائفته، يف راكب وهو املجاذيب من رجًال
عليه حزن جركس بك محمد موته خرب بلغ وملا هناك، ودفنوه ومات وفمه أنفه من الدم

سيده. عن عوًضا صنجًقا أخيه ابن مملوك أغا عيل وقلد شديًدا، ا غمٍّ واغتم
وجاهة، وصاحب املتفرقة، وجاق أغات وكان سنبالوين، متفرقة أغا محمد ومات
بك الفقار ذو اختفى ملا أنه ذلك: وسبب جركس، بك محمد من بإغراء مقتوًال ومات
كتخدا أفندي إبراهيم أن فاتفق األحيان، بعض يف به ويجتمع محله، يعرف املرتجم كان
فيها شفع جركس رساج الصيفي بيد دعوى بسبب جركس من نفسه انحرفت العزب
إبراهيم مزاج فانحرف إليه، أرسله الذى القابجي وشتم الصيفى، فرده كتخدا إبراهيم
الفقار ذي أستاذ أغا عمر بزوجة متزوًجا وكان جركس، دولة نقض عىل وعزم كتخدا،
الفقار ذي ظهور يف وكلمه إليه، فحرض أغا محمد إىل فأرسل بيته، يف ساكنًا وكان بك،

الفقار. بذي االجتماع عىل وواعده معه وتحالف معهم، ويكون
محل يعرف سنبالوين أغا محمد أن لعلمه ذلك من فتحيل اجتماعها، جركس فبلغ
ومر القديمة، مرص إىل عادته عىل فخرج العزب باب متكلم كتخدا وإبراهيم الفقار ذي
إليك حرض فإذا أغا محمد إىل «ابعث له: وقال بك، محمد أستاذه ابن بيت عىل طريقه يف
فلما يفعله، ما عىل وأوصاه العابدين» زين طريق من كتخداك صحبة عندي فأرسله
إليه اذهب القديمة، بمرص يطلبك جركس بك محمد «أخوك له: قال أغا محمد حرض
أبي بك عيل إىل اذهب هناك إىل تصلون «عندما أغا: لحسني وقال أغا» حسني صحبة

الباشا». خيول عليق عىل وكلمه العدب،
بيت عند اثنان منهم ووقف الجنينة، يف اجني رسَّ جماعة له أكمن جركس وكان
فقال هناك» ويطلبك الروضة، يف «الصنجق له: قاال أغا محمد إليهما وصل فلما النجديل
العليق» عىل وأكلمه العدب أبي إىل أصل حتى معهما «اذهب بك: محمد كتخدا حسني له
جيوبه، يف وما وثيابه، فروته وأخذوا وقتلوه، جركس جنينة به فدخلوا معهما فذهب
وبقي يجدوه، فلم به ليأتوا وذهبوا تابوتًا، أخذوا ثم منزله، إىل وأتباعه رساجه وهرب
ورجعت األذى، قليل محسنًا ًا خريِّ رجًال وكان ذلك، بعد طويلة مدة البالط عىل دمه
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إىل القديمة بمرص إيواظ ابن ببيت فأقام به، أُمروا ما بإتمام سيدهم فأخربوا اجون الرسَّ
إبراهيم إىل فذهبوا بك وقاسم بك أحمد طريقه يف وأخذ مرص، إىل ورجع العرص، بعد
سبع سنة يف ذلك وكان راح، من عىل وراحت الغروب، بعد وصالحوه كتخدا، أفندي

وألف. ومائة وثالثني
يَّة ِدفِّ أبو أغا سليمان قتله املذكور، العزب كتخدا أفندي إبراهيم األمري ومات
ذكر تقدم كما الفقار ذي ظهور حادثة يف بالرميلة إيواظ ابن وخازندار كاشف وسليمان
باشا، وعيل باشا محمد وحرض العزب، باب الوقت ذلك يف وملكوا باشا، عيل أيام يف ذلك
وثالثني ثماٍن سنة وذلك مرص، من خرج حتى جركس بك محمد مع الحروب ووقعت

جركس. ترجمة يف ذلك تتمة وسيأتي ١٧٢٥م
القاسمي، الكبري بك إيواظ أتباع من وهو الولجة، ملتزم بك الرحمن عبد األمري ومات
وثالثني خمس سنة بالخزينة وسافر الصنجقية، وقلده إيواظ ابن بك إسماعيل ابنه وأّمره
محمد عليه خلع مرص إىل حرض فلما غيابه، يف بك إسماعيل وقتل ١٧٢٢م، وألف ومائة
إىل والسفر الذهاب يف واستعجله جرجا، والية قفطان قائمقام الدفرتدار شنب أبي ابن بك
واالختيارية واألغوات األمراء وخرجت اآلثار، ناحية إىل خيامه وبرَّز أشغاله، فقىض قبيل،
والرشبات، القهوة ورشبوا بصيوانه، ونزلوا العادة، عىل موكبه يف ومشوا والوجاقات،

منازلهم. إىل ورجعوا وودَّعوه
وانزلوا بمتاعكم غد بعد واحرضوا منازلكم إىل «اذهبوا واألتباع: للطوايف قال إنه ثم
عىل وعلق وخواصه، ومماليكه هو تعىش إنه ثم تعاىل» هللا بركة عىل ونسري باملراكب،
الرشقية، إىل م عالَّ سبيل جهة إىل القلعة خلف من راجًعا وسار وركب والجمال، الخيول
أمره. من كان ما هذا الروم، بالد إىل ومنها الشام بالد إىل وصل أن إىل سائًرا يزل ولم
بالركوب وأمرهم الحاج، أمري بك وعمر بك وقاسم بك عيل أحرض فإنه جركس وأما
الليل، نصف بعد يركبوا ثم السواقي، عند راحة لهم ويأخذوا بالطوائف، العشاء بعد
معه، ما جميع ويأخذوا ويقتلوه، غفلة، حني عىل ولجه بك الرحمن عبد وطاق ويهجموا
املرتجم يزل ولم ورجعوا، فأخذوها الخيام غري يجدوا فلم قرَّابة وساروا ذلك، ففعلوا
من مكتوبًا وأخذ مكان، يف فأسكنوه الدولة برجال واجتمع إسالمبول، إىل وصل حتى
املستويف، دفرت بموجب حصصه يف له بمرصيترصف وكيله إىل خطابًا السعادة دار أغات

مات. أن إىل هناك واستمر سنة، كل الفائظ له ويرسل
وكان القرد، بك يوسف مماليك من وأصله جركس، بك محمد الشهري األمري ومات
وألف ومائة سبع سنة يف بك يوسف مات فلما املذكور، مماليك بني بالفروسية معروًفا
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وتوىل الطرانة، قايمقام وعمله لحيته، وأرخى شنب، أبو بك إبراهيم أخذه ١٦٩٥م
سنة السفر عىل عسكر َرسْ الروم إىل وسافر جرجا، إمارة ثم مرار، عدة البحرية كشوفية
طوى داره إىل ونزل ذلك، عىل القفطان لبس وملا ١٧١٥م، وألف ومائة وعرشين ثماٍن
كيًسا بعرشين اه فرضَّ قشالن» فإني خاليف «انظر له: وقال سيده، إىل وأرسله القفطان،
وأحرض ، الحيلِّ إىل فربز أخرى؛ أكياس بعرشة الطرانة عىل وصوًال له فكتب فاستقلها،
يسمع ال وهو بالسفر، يستعجله والباشا أيام، مدة وكيف حظٍّ يف وأقام حريمه، إليه
أسافر ال فقال: إليه أرسل نزل فلما ذلك، يف بك إبراهيم الباشا فكلم يباىل، وال لذلك
العرشة إرسال إال أستاذه يسع فلم الوصول، له ورد نقًدا، أكياس العرشة يعطيني حتى

كذلك. وكان بعناده» بيتي يخرب هذا «سوف وقال: أكياس،
إمارة محمد ابنه وتقلد تويف، بك إبراهيم أستاذه وجد ثالثني سنة يف رجع وملا
املرتجم نفس فتاقت إيواظ، ابن بك اسماعيل لألمري والرئاسة والكلمة داره، وسكن أبيه،
فضم بك، إلسماعيل والحقد الحسد أستاذه ابن وعىل عليه واستوىل الكلمة، ونفاذ للشهرة
منهم، طائفة له ورصد اغتياله، عىل وتوافقوا وغريهم، الفقارية من له املبغضني إليه
بك إسماعيل وطلع رشهم، من هللا فنجاه بالرصاص، عليه ورضبوا بالرميلة، له ووقفوا
وتهيَّأ وامتنع، فعىص معه، ليتداعى الديوان إىل جركس وطلب العزب، باب إىل وصناجقه
وأحرضوه العربان، عليه فقبض مرص، من هاربًا وخرج وُهزم فقوتل والقتال، للحرب
سبيل فال بيتي إىل حيٍّا دخل «إنه وقال: فأبى، بقتله عليه فأشاروا بك إسماعيل إىل أسريًا
مالبس، وأعطاه وأكرمه جراحته، فداوى الطبيب له وأحرض بمكان وأنزله قتله» إىل

للرش. حسًما قربص إىل ونفاه دينار، وألف سمور فروة عليه وخلع
واتفقوا أستاذهم، ابن شنب أبي ابن بك ومحمد نفوسخشداشينه يف الحقد واستمر
السلطنة، دار إىل بالخزينة شنب أبي ابن وسافر مرص، إىل ا رسٍّ جركس إحضار عىل
بك إسماعيل إزالة عىل كيس آالف أربعة لهم وجعل ورشاهم، الدولة رجال فأغرى
صورة يف مرص إىل جركس وحرض باشا، رجب والية يف ذكره تقدم ما ووقع وعشريته،
وما الباشا، قتل من دبروه ما ذلك بعد ودبروا بك، قاسم عند واختفى عجمي، درويش

بك. إسماعيل ترجمة يف ذكره تقدم
منهم صدر ما كل يف وسامحهم عليهم وظهر مكرهم، من أيًضا بك إسماعيل ونجا
وخانوه غدًرا، قتله عىل توافقوا حتى السوء له مضمرين يزالوا ولم إزالتهم، عىل قدرته مع
فلم وعشريته، جركس بك ملحمد الوقت ذلك عند وصفا دولته، وأزالوا بالديوان، وقتلوه
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من اًجا رسَّ له واتخذ والجور، بالعسف الناس يف وسار وتجرب، وطغى السري، يحسن
يقبل وال يفعله فيما له ورضخ الصيفي، له يقال الذي وهو وأظلمهم، هللا خلق أقبح
والتعدي، الظلم يف طريقته عىل وكلهم وخدًما، جنسه من أعوانًا له واتخذ أحد، قول فيه
بل رضبوه عليهم امتنع ومن ثمنًا، لها يدفعون وال الباعة من األشياء يأخذون فكانوا

واألوالد. النساء يخَطفون وصاروا وقتلوه،
يف التجار بيوت يدخلون صاروا اجينه رسَّ من الطايفة أن أفاعيلهم: جملة ومن
وخمسة وشاًشا أطلسية منهم شخص كل يأخذ حتى ينرصفون فال بالليل، رمضان
فال أبوابها ويغلقون العرص، من بيوتهم يدخلون والتجار الناس أعيان فكان زنجريل،

الصباح. إىل يفتحونها
مياسري من وكان النطروني، لطفي الخواجة مع الخبيثة أفاعيلهم من وقع ومما
بالسبع بمنزله جالس هو فبينما برصه، كفَّ وقد والثروة املال بكثرة ومشهوًرا التجار
شخصان عليه فدخل الرتاويح، صالة يف والناس الدين، رشف مسجد من بالقرب قاعات
أخذوه ما وأخذوا بالخناجر، وقتلوه الدرب، باب عىل أربعة منهم ووقف الرساجني، من
وحجج وتمسكات ومتاع نقد من البيت يف ما فأخذ الصيفى ذلك بعد وحرض وساروا،
املعروف أغا أحمد وقته يف والواىل والشنيعة، القبيحة أفاعيلهم من ذلك وغري … وتقاسيط

متعددة. قبائح يوم كل يف عنهم ويشيع ذلك، مثل عىل بلهلوبة
وخرم ١٧٢٤م وألف ومائة وثالثني سبع سنة يف وأتباعه جركس تجرب وزاد
هو الذى الدفرتدار وكذلك الجمعة، صالة ومن الديوان طلوع من وامتنع األمور، نظام
الوجاقلية وبعض القلفاوات الكتبة وبعض الروزنامجى فكان أستاذه، ابن بك محمد
الباشا صدر فضاق ينزلون، ثم درجات عرش مقدار ويقيمون يطلعون، والجاويشية
وأرسلها فرمانات وكتب جركس، بك محمد صنجقية برفع الدولة من مرسوًما وأبرز
بذلك، باإلخبار األرشاف ونقيب السادات وشيخ والبكري العلم ومشايخ الوجاقات إىل
يف فكتب جركس بك محمد إىل الخرب ووصل منزله، دخول أو عليه االجتماع من وباملنع
لسؤال تاريخه ساعة بالحضور واملشايخ الوجاقات اختيارية إىل وأرسلها تذاكر الحال
وال نرجع ثم إليه، «نذهب قالوا: ثم ذلك، يف وتشاوروا بعضهم مع فاجتمعوا وجواب،
املشايخ حرض ثم وأجلسهم، وأجلهم فأكرمهم االختيارية إليه فذهب ذلك» بعد إليه نعود
يشء ألي «تدرون لهم: قال ثم باألسلحة، ومماليكه طوائفه أوقف املجلس تكامل فلما
ونزوله» الباشا عزل «أريد فقال: تريد» ما عىل معك «نحن جميًعا: له قالوا جمعتكم؟»

تختار». ما عىل معك «نحن فقالوا:
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اململكة، يف اإلفساد أراد السلطان نائب يف قولكم «ما مضمونها: فتوى كتبوا إنهم ثم
يف يلزم فماذا أموالهم، وأخذ قتلهم ألجل الفتن وتحريك البعض، عىل البعض وتسليط
الفتوى فأخذ للدماء، وحقنًا للفساد قمًعا وعزله إزالته بوجوب املشايخ فكتب ذلك؟»
إىل ودخل عزبان كتخدا وإبراهيم كتخدا ومصطفى كتخدا رجب معه وأخذ وقام، منهم
عشاء غري من ذلك عىل وباتوا الحرس، وعليهم والحوش املقعد يف الجماعة وترك داخل
فلما الجوع، عىل طوى وإال أكله السوق من أو داره من شيئًا أحرض فالذي دثار، وال
أنت له: يقول الباشا إىل األعرس بك أحمد أرسل القعدة عارش الجمعة يوم صباح أصبح
خيال، خمسمائة بنحو الجبل ناحية إىل الكبري بك قاسم أرسل وكان تحارب، أو تنزل
بيت إىل الصالة قبل اليوم ذلك يف ونزل فيه» أَنزُل مكانًا ىل وانظروا أنزُل، «بل فقال:
قاسم سوى املعوقني من أحد وال بيته من جركس يخرج ولم بقوصون، الدايل أغا محمد

بك. وأحمد بك
فيه وكتبوا والوجاقات، املشايخ عليه وختم الفتوى، موجب عىل عرًضا كتب إنه ثم
وعرشين ثمانية والخواسك الدشايش غالل من وباع األنبار، وغالل الحرمني غالل باع أنه
غرة يف الوجاقلية من أنفار ستة صحبة وأرسله أيًضا، القايض عليه وختم إردب، ألف
أستاذه ابن الدفرتدار بك محمد أقام ذلك فعل وملا وألف، ومائة وثالثني سبع سنة الحجة
الجامكية. نزول يوم يف إال القلعة إىل يطلع ولم منزله، يف الدواوين يعمل فصار قائمقام،
وقلَّده الوايل أغا محمد مملوكه وعزل الوقت، له َصَفا ذلك جركس فعل وملا
الصغري بك قاسم أخي ابن مملوكه أغا عيل وألبس الصغري، جركس وسماه الصنجقية،
الصنجقية مملوكه املحرمجي عيل وقلد وجواره، وماله بالده وأعطاه عمه، صنجقية
أحمد تابع جميزة أغا وسليمان األعرس بك أحمد مملوك الخازندار أحمد وكذلك أيًضا،
جن وحرض ذلك، نظري يتفق ولم بيته، يف قائمقام الجميع ألبسهم صناجق، الوكيل أغا
األمراء من له وكمل الحيل، قرص يف إّال جركس يقابله فلم القلعة، إىل وطلع باشا عيل
بعد الفقار ذو ر تأمَّ وملا والكشوفيات، املناصب جميع عىل واستولوا صنجًقا، عرش ثالثة
عليه، يَُجرَِّد أن فأراد املنوفية إىل وسافر الفقارية، من كثري إليه انضم بك إسماعيل قتل
من كل واستوحش الباشا، من خاطره فتغري فامتنع، بذاك فرمانًا الباشا من وطلب
الفقار ذو فاختفى الفقار، ذي عيل جرَّد ثم الباشا، عزل من ذكره تقدم ما وحصل اآلخر،
ذي ظهور يف ودبروا بالقلعة، واستقر كريت، وايل باشا عيل حرض أن إىل بمرص وتغيب
فنهبوا مرص من هاربًا جركس بك محمد وخرج باشا، محمد خرب يف تقدم كما الفقار
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وجد إنه حتى يوصف، وال يحد ال شيئًا بيته من فأخرجوا وعشريته، أتباعه وبيوت بيته
ما وبعد خروف، األلف من أزيد الغنم ومن قنطار، ألف من أكثر الحديد صنف من به
وأبوابه، وشبابيكه أخشابه وأخذوا هدموه، ونهبوها واألمتعة املوايش من فيه بما أحاطوا
أقام وقد األركان، قائم مكان به يبَق ولم آخره، عن خرب حتى النهار ذلك يمِض ولم
من كل وقتلوا املغرب، قبيل إىل الظهر من جميعه فخرب سنوات أربع نحو فيه يعمر
ونهبوا أيًضا قتلوه ذلك بعد ظهر ومن اختفى، من منهم واختفى أتباعه، من وجدوه

دياره.
إىل األخرض الجبل خلف من وذهب يدركوه، فلم تجريدة الفقار ذو خلفه وأخرج
كان من وتفرق مماليكه، بعض مع فيها فنزل اإلفرنج مراكب من مركبًا فصادف درنه،
فيه وتشفعوا فأكرموه، اإلفرنج بالد إىل املرتجم وسافر القبلية، بالبالد األمراء من معه
مرص إىل بالعود مرسوًما له وأخذوا فيه، شفاعتهم فقبلوا األلچي بواسطة العثماني عند
يقبل، فلم املمالك ببعض والباشوية الوالية عليه عرضوا أن بعد ذلك عىل قدر إن وأخذها
بالجبخانة وشحنها سفينة له وأنشأ مالطة، إىل فوصل مرص، إىل بالعود إّال يرَض ولم
إىل بالسفينة بالذهاب الرؤساء وأمر هناك من فطلع درنه، إىل ورجع واملدافع واآلالت
ناحية إىل وذهب معهم فركب املتفرقني وأتباعه أمرائه بعض إليه وحرض إسكندرية، ثغر
إىل وذهب وخيامه حملته فنهب وجهه من فهرب الخشاب، بك حسني فصادف البحرية
والجبخانة املتاع من فيها ما فأخذ مينتها إىل وصلت قد سفينته وكانت اإلسكندرية،
وسار العربان، من الكثري عليه واجتمع عيىس، ابن حوش عىل قبيل إىل ورجع واآلالت،
عىل ونزل املال، من وجده ما فأخذ الصيارف وهربت السعادة، دار عىل فهجم الفيوم إىل
القطيعة إىل سار ثم وقابله، إليه فنزل بالوزير املعروف بك عيل هناك وكان سويف، بني

جرجا. من بالقرب
بمن إليه للحضور وطلبه بك سليمان إىل وأرسل جرجا، قبيل الغرب جهة عرج ثم
من بيده ما عىل وأطلعه وقابله معه، ومن بك سليمان إليه فعدى القاسمية، من عنده
بصحبة فركب الصغري، وجركس األعرس بك أحمد إليه وحرض والعفو، واألمان املرسوم
جرجا وعسكر والسدادرة بك حسن لهم فتعرض بحري، جهة إىل وانحدر الجميع
العسكر، بيارق تحت دخل من إال منهم ينُج ولم وطائفته، بك حسن فقتل وحاربوهم،
معه بمن وسار املراكب، يف وعازقهم مطابخهم وأنزلوا بك، حسن بصيوان جركس ونزل

مرص. طالبني
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تجريدة بسفر فرمانًا وأخذ جمعية، فعمل بك الفقار ذي إىل أخبارهم ووصلت
وغريهم، … إسباهية وعساكر قطامش بك وعيل الفقار ذي تابع بك عثمان وأمريها
البهنسا وادي إىل وساروا الخبريي، وصحبتهم خنان، أم إىل وعدوا أشغالهم، فقضوا
من طائفة جركس مع وكان وليلة، يوًما معه فتحاربوا جركس بك محمد مع فتالقوا
محمد واستوىل التجريدة، عىل الهزيمة فكانت حرام، نصف وعرب والهوارة الزيدية
وحال جنديٍّا، وسبعني مائة نحو منهم وقتل وخيامهم، عرضيهم عىل معه ومن جركس
وإال أمركم تتداركوا لم «إن بك: الفقار لذي وقالوا ملرص، املهزومون ورجع الليل، بينهم

البيوت». عليكم دخلوا
إىل واحتاجوا أخرى، تجريدة تشهيل عىل واتفقوا األمراء، بك الفقار ذو فجمع
عىل البهار مال من أو املريي من كيس ثلثمائة بمبلغ فرمانًا الباشا من فطلبوا مرصوف
قطامش بك محمد ولبَّسوا وأنزلوه، وعزلوه عليه فركبوا الباشا فامتنع القابلة، السنة
وأحرضوا كباًرا، مدافع فيها فأخرجوا التجريدة، أمر وجهزوا فرمانًا، منه وأخذوا قائمقام،
جاويش عثمان ونزل الشيمي، جهة من وخرجوا سعد، نصف ومعه حبيب بن سالم
أمورهم ورتبوا باملراكب، الجلفي كتخدا عيل وصحبته البدرشني جهة بجماعة القازدغيل
حروب بينهم ووقعت واملنشية، دهشور ناحية معه ومن جركس ووصل وأشغالهم،
الخيالة وسارت املراكب، القرَّابة ونزلت بك سليمان وقتل جركس، عىل الهزيمة ووقعت
ليًال جاويش مصطفى قرا خلف القازدغيل جاويش عثمان وسار مقبلني، العرب صحبة
وأنزلهم معه، وجده ما وأخذ ثالثة، ومعه عليه فقبض جرج، أبي عند أدركه حتى ونهاًرا

رءوسهم. فقطعوا مرص إىل بهم وأتى املركب، يف
واإلسباهية البلك وأغات الصنجقيني ولحوق التجريدة برجوع فرمانًا وأرسلوا
الرشق جهة إىل عدى ثم أياًما، خلفه فسافروا توجه، أينما بجركس حبيب بن وسالم
معه تواعدوا قد وكانوا بمرص، القاسمية حركة ينتظر هناك وأقام خويلد، عرب ومعه
حبيب بن وسالم والعسكر قطامش بك عيل إليه فعدى بك الفقار ذي قتل عىل ا رسٍّ
ألقوا حتى معه ومن جركس انهزام عن انجلت عظيمة مقتلة بينهم ووقع معه، فتالقوا
إىل بمفرده به يعدي أن وأراد الحصان، لجام خلع فإنه جركس وأما البحر، يف بأنفسهم
ليخلصه ظهره عىل من فنزل عميق، املاء وتحتها روبة يف الحصان فانغرز اآلخر الرب
ينقالن الفالحني من رجالن وعليه شادوف منه بالقرب وكان بجانبه، وغرق رجله فزلقت
هو، من يعلما ولم بجانبه غاطس وهو ميتًا الحصان فوجدا إليه فنزال املزرعة، إىل املاء
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بهما ومر بالجزيرة، ودفناه جيوبه يف وما وثيابه وزرده سالحه وأخذا رجله من فجراه
فيه. ووضعاه فطلباه صياد قارب

القارب إىل سالم فنظر حبيب، بن سالم ومعه البحر بجنب جالًسا بك عيل وكان
من ناحية يف القارب فأوقفوا إلينا» واصلة عظيمة سمكة إال هذا «ما فقال: مقبل وهو
«وجدنا قال: خربك؟» «ما له: فقال يده، وباس الصنجق إىل الشدافني أحد وتقدم الرب،
فقال البحر» رميناه وإال املطلوبني من فلعله بحصانه غرقان وهو املهزومني من جنديٍّا
الصنجق إىل ورجع عرفه رآه فلما تعرفه!!» فلعلك وانظره إليه «انزل بك: سليمان ململوك
القارب من بإخراجه فأمر خاتمه» وهذا الكبري، جركس بك محمد هو «البشارة، له: وقال
أطلق وأنا أخذتماه، ما بكامل فأِت «اذهب للثاني: وقال الحديد، يف الرجلني أحد ووضع

رفيقك». لك
مرص، إىل وساروا وارتحلوا رشونة، ناحية ودفنوه وكفنوه وغسلوه رأسه بسلخ وأمر
رمضان، أواخر يف وذلك بك، الفقار ذا وقتلوا فعلهم فعلوا بمرص الذين القاسمية وكان
باب كل وعىل مقفلة املدينة وأبواب جركس، قدوم منتظرون والقاسمية كرب، يف والبلد
فلما األسلحة، وبأيديهم الشوارع يف بالطوف دائرون والوجاقلية الصناجق من أمري
بك عثمان إليه خرج حصل، بما عرفهم وأرسل النبوية اآلثار إىل قطامش بك عيل وصل
رسور يوم اليوم ذلك فكان صينية، يف محمولة أمامهم والرأس بموكب، صحبته ودخل
الباشا عليهم فخلع القلعة إىل بالرأس فطلعوا القاسمية. عند عظيم وحزن الفقارية عند
وذي جركس موت بني فكان والهدايا، التقادم وأتتهم منازلهم، إىل ونزلوا السمور الخلع

اآلخر. بموت أحدهما يشعر ولم أيام، خمسة الفقار
القاسمية، دولة انقطعت الحوادث وبهذه ألوًفا، منهم وقتلوا القاسمية تتبعوا ثم
شنب، أبي ابن بك محمد أستاذه وابن املرتجم، جركس بك محمد دمارهم: يف والسبب
كذلك، وأتباعه هللا، خلق أظلم من كان هذا جركس فإن نياتهما، وخبث أفعالهما وسوء
منهم وحصل األيام، أرش أيامه وكانت وطائفته، بالصيفي املعروف اجه رسَّ وخصوًصا
خطفوا اجينه رسَّ أن ذلك: جملة فمن ضبطه. يمكن ال ما واإلفساد الفساد أنواع من
من األقمشة أنواع وكذلك والذهب، الفضة الصاغة من وأخذوا النحاسني، من النحاس
الحمامات يف النساء عىل وهجموا السكرية، من السكر وكذلك والغورية، الخليىل خان
وشلحوا املوسكي، وحمام حسني أمري وحمام القايض بحمام ذلك فعلوا ثيابهن، وأخذوا
أربعمائة جيبه يف وكان مرزوق حسن الخواجا ومنهم األسواق بوسط الناس من كثريًا
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ومنهم املدينة، وبوسط بوالق بطريق الناس أعيان من أنفاًرا وقتلوا جنزريل، وعرشون
وأيوب الظهر، بعد الروم بحارة جلبي وسليمان بالخراطني، العرص بعد قتل جلبي عيل
الظهر، بعد الجمعة يوم يف الخيمية رأس يف الصابونجي جربجي إبراهيم تابع كاشف
عىل وصار قطع، أربع مقطًعا الصباح ىف ووجد ليًال بالصليبة األجناد من شخص وقتل

الطري. الناس رءوس
هذه شأن يف الباشا إىل الذهاب منهم والتمسوا باألزهر، العلماء إىل الناس واجتمع

القلعة. من الطلوع من ممنوعون بأنهم إليهم فاعتذروا األحوال
صنع الغوري السلطان وقف مبارش السلموني الرحيم عبد الشيخ أن اتفق) (ومما
وبعد واالختيارية، الصناجق من األمراء بعض ودعا جركس، أيام يف ابنته لزواج مهًما
نأخذ حتى نأكل «ال وقالوا: فأبوا، لألكل الرساجي ودعوا سماًطا مدوا األعيان أكل ما
لذلك: ويقولون الرومية، البالد يف الحكام أتباع شأن هو كما الفرح صاحب من عوائدنا
رياًال منهم شخص كل أعطى أنه إال الرجل يسع فلم األسنان» كراء أي كرايس) (ديش
فلم واملقادم، والعزب الينكجرية كتخدا بحضور وذلك رساًجا، وأربعني خمسة وكانوا
يف وهالكه جركس بك محمد موت وكان يقل. لم ما ذلك عىل وقس … أحد منهم يتكلم

وألف. ومائة وأربعني اثنتني سنة رمضان أواخر
الكبري، بك إيواظ تابع بك أحمد مملوك وهو بالهندي، املعروف بك عيل األمري ومات
بك إسماعيل قلد ملا أنه وذلك الرومية، بالديار والصنجقية اإلمارة تقلد الجنس، جرجي
سبع سنة يف مورة بالد إىل السفر عىل واإلمارة الصنجقية بك أحمد أستاذه إيواظ ابن
فلما كتخداه، هذا عليٍّا جعل الجزار، بك يوسف عن عوًضا ١٧١٥م وألف ومائة وعرشين
انهزام بعد العدو طابور عىل املرصيون هجم الحرب مصاف يف وتالقوا هناك إىل توجهوا
فلما املرصي، العسكر أمري بك أحمد واستشهد العدو، وانهزم الطابور فكرسوا الروميني
وأعطوه الهندي، عيل َعَىل فأنعموا الدولة، لرجال وحكوه ذلك ذكروا إسالمبول إىل رجعوا
ذلك عىل زيادة حياته قيد الخاصكية بنظر مرسوًما وأعطوه بك، أحمد أستاذه صنجقية

مرص. إىل ورجع
ُقتل حتى أستاذه سيد ابن بك إسماعيل دولة مدة الكبار األمراء يف معدوًدا يزل ولم
العدبات، بأبي املعروف األرمني بك وعيل هو جركس بك محمد قتله وأراد بك، إسماعيل
العنرب أمني واألرمني السلطان موالنا منظور الهندي «إن وقال: باشا محمد عنهما فدافع
جركس استوحش فلما إمارتهما، يف فاستمرا الباشا، عائلتهما وضمن خدمته، يف وناصح
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عيل عند ودخل مرص، وحرضإىل هرب املنوفية كشوفية يف وهو عليه وجرد الفقار ذي من
واملرتجم آخر مكان إىل انتقل ثم يوًما، وستني خمسة عنده فأخفاه املذكور الهندي بك
جركس وعزل ونهاًرا، ليًال عليه ويفحصون يتجسسون وأتباعه وجركس فيه، أمره يكتم
القازدغيل، كتخدا عثمان مع الفقار ذي ظهور أمر ودبروا باشا، عيل وحرض باشا محمد
اإليواظية إليه وجمع بيته وفتح باملال، وأعانوه لذلك، وصدروه املرتجم، إليهم وأحرضوا
كما جركس دولة وأزالوا واحدة، ثورة وثاروا أمرهم، وكتموا عشريتهم، من والخاملني

تقدم.
املتقدم، الرشط بموجب الدفرتدارية الهندي بك عيل وتقلد الفقار، ذي أمر وظهر
من الدفرتدارية بتقليد املرصيني باستدعاء الرومية الديار من قطامش بك محمد وحرض
بك الفقار ذي إىل عزمه ووجه منه، نفسه ضاقت حتى منها املرتجم يمكِّنه فلم الدولة
وأخرب الوايش، اململوك حرض أن إىل والتأني بالصرب ويأمره ويمنيه، يعده وهو عليه، وألح
يف قالوه ما له وذكر معهم، ومن العدب وأبي إيواظ ابن بك مصطفى باجتماع بك عيل
فأخربه» بك الفقار ذي إىل «اذهب اململوك: لذلك وقال ذلك، عن يتغافل فلم نشوتهم حال
وكان الباشا، بيد قتلهم من ذكره تقدم ما بهم فأوقع الحال؛ صورة فعرفه إليه فذهب
وحيًدا بك عيل صار النكتة وبهذه له، حقه مراعاة ويعتقد له الفقار ذي مصافاة يظن
الدفرتدارية أمر معه وتذاكر بك الفقار بذي قطامش بك محمد واختىل العدو، فيه فطمع
أدخل «ال الفقار: ذو له فقال إياه!!» قتيل من بد «ال وقال عنها، بك عيل نزول وعدم
كتخدا يوسف إىل فاذهب فاعًال بد وال كنت فإن جميًال، عنقي يف له فإن دمه، يف معك
قتلتم إن ولكن تريد، ما معهم ودبر القازدغيل جاويش وعثمان أغا ورضوان الربكاوي
قطامش: بك محمد فقال قانصوه» الفقار وذي الجزار بك محمد قتل من فالزم الهندي
قبل» من كوالده غيابي يف وحريمي بيتي صان فإنه جميل؛ عنقي يف له الجزار ابن «إن

باطالعه». وبغريه بك عيل بمنزل االختفاء يف أقمت كذلك «وأنا بك: الفقار ذو فقال
الربكاوي بيوسف فاجتمع بك محمد وذهب والغدر، الخيانة عىل بينهم األمر وانحط
عىل وكلَّمه اجينه رسَّ باَش الربكاوي كتخدا يوسف فأحرض ذلك، عىل وتوافقوا ذكر، ومن
باب عند بهم ووقف أنفار خمسة صبحها يف معه فأخذ باإلكرام، ووعده الهندي، قتل
اجني الرسَّ بعض مع مشاجرة اج الرسَّ ذلك ابتكر طائفته يف بك عيل أقبل فلما العزب،
ورضبها الطبنجة اج الرسَّ ذلك فأخرج الصنجق؟» من تستحوا «أما لهم: فقيل وتساببوا،
وسار املحجر، جهة إىل جواده بك عيل وساق كمه، من الرصاصة فنفذت الصنجق صدر يف
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وأصحابه، وأغراضه طوائفه إليه وحرض عابدين، بحارة داره إىل وذهب زويلة، باب عىل
ومحمد حبَّانية، كتخدا يوسف مملوك كتخدا وعيل الجلفي، عزبان كتخدا عيل ومنهم:
والشارع، البيت وامتأل وغريهم، … كدك جاويش ومصطفى عزبان، بشناق جربجي
فركب بك الفقار ذي عند وحرض قطامش بك محمد ركب الفجر وعند الليلة، تلك وباتوا
القازدغيل جاويش وعثمان أغا رضوان عندهم وحرض حسن، السلطان جامع إىل معه
الهندي بيت إىل جاسوًسا طرفهم من فأرسلوا األغوات، وباقي الربكاوي كتخدا ويوسف

عنده. بمن وعرَّفهم فرجع
ويأتي بك، الفقار ذي بيت إىل بحيلة وأحرضه إليه أذهب «أنا أغا: رضوان فقال
قانصوه بك الفقار ذي إىل وأرسلوا أغا، رضوان فركب إليكم» فيأخذه مستحفظان أغات
فجلس نار، شعلة وجده الهندي بك عيل عىل أغا رضوان دخل فلما أيًضا، عندهم آتي
وستني خمسة بيتك يف أقام بك الفقار ذا أن «بلغني له: وقال وخادعه، وحادثه معه
عليك رضب الذي اج الرسَّ ينظر وهو بيته إىل بنا فقم وميثاق، عهد وبينه وبينك يوًما،

إليهم». نعود أن إىل ينتظرونا الجماعة ودع منه، وينتقم الطبنجة
وركب يسمع، فلم الذهاب بعدم الجلفي كتخدا عيل عليه فأشار الحصان؛ فطلب
ذي بيت معه فدخل أغا رضوان مع وذهب فقط، مملوكان وصحبه أتباعه من قلة يف
حصوله وعرفهم إليهم وذهب بك، الفقار بذي إليه ليأتي وسار؛ وتركه بك، الفقار
ذي بيت فدخلوا كثرية جماعة يف مستحفظان أغات إليه فأرسلوا الفقار، ذي بيت يف
عثمان فقام عريانًا، إكديًشا له وقدَّموا عليه، من والكرك الحصان وأخذوا بك، الفقار
عليه، وميَّل اإلكديش فوق فوضعه قديًما كليًما وأخذ الرزاز، عزبان كتخدا صالح تابع
السلطان إىل به وذهبوا عليه وأركبوه بيده!!» جناحه يقّص من جزاء «هذا له: وقال
قانصوه، الفقار ذي إىل وأشار أيًضا» هذا «خذوا قال: بك الفقار ذو رآه فلما حسن،
البالد عني «خذوا فقال: ووقار، هيبة وعليه عظيمة بيضاء ولحيته وجيًها رجًال وكان
وقطعوا املؤمنني، سبيل إىل أقدامهما عىل مشاًة فسحبوهما تقتلوني» وال والصنجقية
الجالسون الجماعة شعر فما بيوتهما إىل بهما وذهبوا تابوتني، يف ووضعوهما رءوسهما
وذهبوا جنازته، يف ومشوا وكفنوه فغسلوه برمته، عليهم داخلون وهم إّال الهندي بيت يف
وتمموا القلعة، إىل وطلعوا معه، ومن الفقار ذو وركب الجمع، وانفض منازلهم، إىل

أغراضهم.
كشوفية وتوىل النفس، وسماحة والعفة الحلم وعنده الصدر، سليم املرتجم وكان
ترأس فلما حياة، قيد سلطانيٍّ بأمٍر الخاصكية ونظر سويف وبنى واملنوفية الغربية
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فورد منه، نزعها الدفرتدارية شنب أبي ابن بك محمد أستاذه وابن جركس بك محمد
قفطانًا باشا محمد وألبسه الخاصكية، بنظر للمرتجم بالتمكني الدولة من مرسوم بذلك
كذلك مرسوم ذلك بعد فورد منها، يمكنه ولم شنب أبي ابن بك محمد يمتثل فلم بذلك
يمكنوني ال وهم تلبسني «أنت بك: عيل له فقال قفطانًا، باشا عيل فلبَّسه بك، عيل بتمكني
وأرسلها بها آتيك «أنا الباشا: له فقال مرتني» ذلك مثل تقدم وقد املفاتيح، يسلموني ولم
بسعي له أحرضوها ثم بذلك، فوعده املفاتيح، منه يطلب بك محمد إىل وبعث إليك»
املعني األغا بصحبة فركب بك عيل إىل فأعطاها الداودية، جاويش ومحمد كتخدا رجب
حجًة فأخذ شيئًا، فيها يجدوا فلم الخاصكية وفتحوا واحد، بلك كل ومن القايض ونائب

وألف. ومائة أربعني سنة أوائل يف املرتجم موت وكان بذلك،
القاسمي، اإليواظي الكبري بك قانصوه تابع وهو قانصوه، بك الفقار ذو األمري ومات
ولبس ١٧١٥م وألف ومائة وعرشين ثماٍن سنة شعبان سابع يف والصنجقية اإلمارة تقلد
وُقتل الحوادث حصلت وملا والبحرية، سويف بني كشوفية مثل كثرية مناصب عدة
من يشء يف معهم يتداخل ولم داره، والزم بيته، يف اعتكف — إيواظ ابن بك إسماعيل
بك عيل قتل عىل معهم ومن قطامش بك ومحمد بك الفقار ذو تعصب فلما األمور،
إليه وأرسل أيًضا، قانصوه الفقار ذي قتل عىل عزم القاسمية، فرقة وإخماد الهندي
عنهم، النجماعه يغدرونه؛ أنهم بباله يخطر لم وهو حسن، السلطان جامع إىل وأحرضه
الفقار ذو فقال القتل، إىل وسحبوه املتقدمة الصورة عىل الهندي بك عيل أحرضوا فلما
رؤساء من بأنه لعلمه أو بينهما، قديمة لحزازة املرتَجم إىل وأشار أيًضا» هذا «خذوا بك:
وال والبالد، اإلمرية عني خذوا ذنبي؟ «وما لهم: فقال قواعدهم، من وقاعدة القاسمية
وقتلوهما الهندي مع ماشيٍّا فسحبوه لقوله، يسمعوا ولم يمهلوه فلم ظلًما» تقتلوني
اللحية، عظيم الشيبة منور وجيًها عظيًما إنسانًا وكان بالرميلة، املؤمنني سبيل تحت

تعاىل. هللا رحمه
شعبان يف والصنجقية اإلمارة تقلد الجزار، بك يوسف ابن بك محمد األمري ومات
وملا مرص، من وخروجه جركس بك محمد واقعة بعد وألف ومائة وثالثني ثماٍن سنة
له فعينوا املنوفية، كشوفية يف هو كان قانصوه بك الفقار وذو الهندي بك عيل ُقتل
وصل قد وكان سعد، نصف عربان صحبته وأخذ قيطاس، بك إسماعيل وعليها تجريدة
هناك، فلحقوه سديمة، جرس إىل وارتحل الوطاق، وترك عليه، يعز ما فأخذ الخرب، إليه
ثم الليل، إىل نفسه وحمى وعرب أجناد بينهم وقتل وحاربهم، وحاربوه به واحتاطوا
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رشيد، إىل وذهب وأخراج وفراش غري ال مملوكان وصحبته فيها فنزل مركبًا أحرض
متحريين ليًال وساروا الهجن، فأخذوا املقتولني خالف مملوًكا وعرشين أربعة وترك
بك إسماعيل وطاق إىل فحرض شخص منهم وتخلف بك، إسماعيل وطاق جاوزوا حتى
مات. أَن إىل فخدموه عنده وأخذهم فردوهم، بطايفته كتخداه فارتحل فأخربه قيطاس
جربجي حسني إىل خربه فنمى وكالة، يف فاختفى رشيد ثغر الجزار بك محمد ودخل
غائبًا الثاني وكان اململوكني، أحد مع وسجنه عليه وقبض إليه فحرض الرسدار، الخشاب
ويشرتي يبيع دكانًا له وفتح لحيته، وأرخى مدة، بعد إّال يظهر ولم فتغيب بالسوق
بك، الفقار ذي إىل املساعي مع مرص إىل الخرب جربجي حسني وأرسل أحد، يعرفه ولم
أربعني سنة عن البحرية كشوفية ويعطوه صنجًقا، يجعلوه أن برشط أمره يف ويستأذن
وأن مملوكه، وقتل الجزار بك محمد بقتل فرمانًا له وأرسلوا ذلك، إىل فأجيب وألف ومائة
الباشا، طرف من معنّي أغا الفرمان ومع ومطلوبه، مراده ويعطوه مرص إىل هو يأتي

مرص. إىل املعني األغا بهما ورجع رءوسهما، وسلخوا مملوكه ومعه بك محمد فقتلوا
والصنجقية اإلمارة تقلد القاسمي، شنب أبي بك إبراهيم ابن بك محمد األمري ومات
الذي بيته إىل انتقل والده تويف وملا وألف، ومائة وعرشين سبع سنة يف والده حياة يف
أيام يف باإلقاليم كشوفيات عدة وتوىل السباع، قناطر من بالقرب إينال جامع من بالقرب
أبيه ومماليك هو باطنًا ويكرهه ويحسده يحقده وكان إيواظ، ابن بك إسماعيل املرحوم
هللا اه ونجَّ يقتله، من طريقه يف له وأوقفوا اغتياله، وأرادوا جركس، بك محمد وخصوًصا

تقدم. كما قربص إىل منفيٍّا جركس وأخرج بهم، فظفر منهم
وحصل حقه، يف وأوىش الدولة، رجال به فأغرى بالخزينة املرتجم بك محمد وسافر
محمد واستقل بك إسماعيل ُقتل وملا املرة، تلك يف أيًضا عليهم هللا وأيده ذكره، تقدم ما
األمور، جميع يف إليه ويرجع إليه يشار كبريًا أمريًا وصار دفرتدار، املرتجم فتقلد جركس
ولم بيته يف الدواوين وعمل قائمقام، أيًضا املرتجم تقلد النشنجي باشا محمد عزلوا وملا
كأنه وصار منزله، يف واإلمريات املناصب وقلد والنواب، الوكالء كعادة القلعة إىل يطلع
يخرج وال التدبري، وسوء العسف يف جركس محمد أبيه مملوك نسق عىل وكان سلطان،
وخرج الفقار، ذي ظهور حادثة وقعت حتى ذلك عىل يزل ولم اآلخر، مراد عن أحدهما
وجدوه العامة من جماعة إن ثم املرتجم، واختفى هاربني معه ومن جركس بك محمد
تابوت يف فأخذه مستحفظان، أغات دفية أبا أغا سليمان فأخربوا األزهر، بالجامع ميتًا

قايتباى. بديوان ووضعه القلعة إىل به وطلع
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وقال: ورآه، وجهه فكشف باشا محمد وخرج تبكي، وهي خلفه والدته وحرضت
وقال أمه، إىل التفت ثم بفتنتك» البيتني أخربت رأسك، قطعت كنت شطارة عليك كان «لو
فأخذته وادفنيه» خذيه هذا، وال حجًرا ولدت «ليتك قال نعم. قالت ابنك؟» «هذا لها:

أمره. وانقىض بيته، ونهبوا الوزير، بباب ودفنته وكفنته، وغسلته
انطوى ذكره املتقدم جرجا بك الرحمن عبد تابع الحاج أمري بك عمر أيًضا ومات
كثري، فائظ وصاحب غنيٍّا وكان أيامه، يف الحاج أمري وجعله ره، وأمَّ جركس بك محمد إىل

جركس. واقعة يف ومات
الخازندار، رضوان له: ويقال جركس، بك محمد مماليك من وهو بك، رضوان ومات
بسببها وتنافس له، وأعطاها الهندي بك عيل من الخاصكية نظر وأخذ الصنجقية، قلده
اختفى وقع ما لجركس وقع وملا طويلة، مدة اآلخر عن منهما كل وانجمع جركس، مع
وقتله، أغا سليمان وأخذه عنه، فأخرب هانم، زوج بك يوسف عند املذكور بك رضوان

الخائن. يوسف لذلك فسمي
ابن أتباع من وهو بالشامي، أيًضا ويُعرف باألرمني، املعروف بك عيل األمري ومات
شهر عرشي يف الصنجقية تقلد العدب، بأبي أيًضا ويُعرف العنرب، أمني وكان إيواظ،
يجدوا لم تأمريه بك إسماعيل أراد وملا ١٧٢٢م، وألف ومائة وثالثني خمٍس سنة القعدة
ونزل إيواظ، ابن لخاطر رعاية كتخداه بصنجقية الباشا عليه فأنعم املحلول، يف إمرية له

العدب. بأبى الصعيد يف فسموه عدبة، لعمامته يجعل وكان بجرجا، حاكًما
للمستحقني ورصفها الغالل وحفظ ١٧٢٣م، وثالثني ست سنة يف العنرب أمني وتقلد
فلما أيامه، يف والناس الباشا وارتاح والعليق، الباشا وغالل واألوقاف الحرمني ومرتبات
عيل «إن وقال: الباشا، عنهما فدافع وبالهندي به البطش جركس أراد بك إسماعيل ُقتل
زالت فلما ضمانهما» وعيلَّ منظوري العدب وأبو السلطان موالنا منظور الهندي بك
يدبرون فأخذوا وجودهما، عليهم ثقل الفقارية وطائفة الفقار ذي بظهور جركس دولة
معه جميله حق ويرعى للهندي، واملؤاخاة الصداقة مظهر الفقار وذو بهما، اإليقاع يف
ابن بك ومصطفى العدب أبو اجتمع أن إىل له خلوصه يعتقد والهندي اختفائه، أيام
فأخرب اململوك وذهب ذكره، تقدم ما منهم ووقع أنسهم مجلس يف معهم ومن إيواظ
ذلك فعند بك، الفقار ذي إىل أرسله بل يتدبره ولم ذلك أمر الهندي يتالَف فلم الهندي
«أنا قال: العدب أبا وأن وقولهم، بمجلسهم وأخربه الباشا إىل وأرسله الفرصة له الحت
يديه بني مثل فلما املرتجم، بإحضار وأمره الباشا، فاحتد الخليج» كرس يوم الباشا أقتل
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فحلف القتل؟» من وحميتك عنك دافعت الذى وأنا خاين، يا قتيل تريد «أنت له: قال
حوش إىل به فنزلوا الحال، يف بقتله وأمر يصدقه فلم األعداء، من ونميمة افرتاء أنه له

كثرية. أشياءً منه وأخذوا بيته ونهبوا قايتباي، ديوان تحت رأسه وقطعوا الديوان،
والصنجقية اإلمارة تقلد بك، إسماعيل أخو وهو إيواظ، ابن بك مصطفى أيًضا ومات
أحرض فلما املعدودين. القاسمية األمراء من وصار تقدم، كما الفقار ذي ظهور أيام
مصطفى عىل فقبضوا الجماعة، باقي عىل بالقبض وأمر وقتله األرمني بك عيل الباشا
قايتباي ديوان تحت فقتلوهما تابعه املقدم وصحبته حمار عىل وأحرضوه املذكور، بك

بيومني. بك عيل قتل بعد
األصفر، بمعنى صاري ألن األصفر؛ بك عيل له: ويقال بك، عيل صاري األمري ومات
ومائة وثالثني أربع سنة شعبان غاية والصنجقية اإلمارة تقلد بك، إيواظ أتباع من وهو
من استعفى بك إسماعيل أستاذه ابن ُقتل وملا الغربية، كشوفية ولبس ١٧٢١م، وألف
األمور، من أمر يف يتداخل ولم ببيته، واعتكف العزب بباب جربجيٍّا وعمل الصنجقية،
ومائة وأربعني إحدى سنة السلطنة بدار وتويف الروم، إىل بالعسكر أمريًا وسافر أعيد ثم

وألف.
األعيان من وكان البحرين، بأمني املعروف عزبان كتخدا أحمد األمري ومات
إيواظ ابن بك إسماعيل األمري وبني بينه وكان الحرمة، وافر الكلمة نافذ املشهورين
ثم خموله، يف واستمر املرتجم كلمة خمدت بك إسماعيل ظهر فلما يكرهه. وكان وحشة
ثم باشه، أوده باش وعمل أصدقائه، أكرب من وصار له، وتحابب بك إسماعيل إىل انضم

صيته. ونمى كلمته وُسمعت مرة، ثالث البحرين أمني وعمل الكتخدائية، توىل
الباب، اختيارية بمعرفة قري أبي إىل نفي ثم خموله، إىل رجع بك إسماعيل ُقتل فلما
الفرمان له فأرسلوا املزاج ضعيف ذاك إذ وكان عليه، أفندي كتخدا إبراهيم وتعصب
مطل السادات بدرب منزله عليه فدخلوا نفر، املائتني نحو ومعه جاويش كمشك صحبة
إىل وأرسلوه بوالق، إىل حوله وهم ساعته من وأركبوه غفلة، حني عىل الفيل بركة عىل
رسدار وجعلوه عيل، صاري مع العجم سفر إىل بالسفر فرمانًا له أرسلوا ثم قري، أبي
إىل قري أبي من ويسافر نفسه يجهز بأن له األمر وفيه القفطان الفرمان ومع العزب،
فذهب املسافرين. العساكر وصول باألسكندرية ينتظر بل مرص يأتي وال اإلسكندرية،
وصل فلما إسالمبول. إىل معهم وسافر العسكر وصلت حتى بها واستمر إسكندرية إىل
أن إىل هناك فأقام له، فأُذن وتعود، العسكر تسافر أن إىل بها املقام يف استأذن هناك

وألف. ومائة وأربعني إحدى سنة يف تويف
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مات وملا بامللفق، ويلقب الصغري بك قاسم أخي ابن وهو قاسم بك عيل األمري ومات
قاسم عن عوًضا الصنجقية هذه عليٍّا جركس محمد قلد تقدم كما بالبهنسا بك قاسم
من جركس بك محمد خرج حتى أمريًا يزل ولم فايظه، وأعطاه منصبه يف ونزل بك،
يف داللة امرأة ببيت اختفى فيمن املرتجم واختفى خرج، َمن معه وخرج هاربًا، مرص
فأخرجوه الخلييل، بخان التجار بعض عند أجري وزوجها به، ومات سالمة، الشيخ كوم
بيت عىل فهجم مستحفظان، أغات دفية أبا أغا سليمان الخرب فبلغ الطوائف، بعض مثل
عليه. يدل ولم أمره، كتم لكونه الكوم؛ باب عىل فخوزقه زوجها ووجد يجدها فلم املرأة
قلَّدوا جركس أمر انقىض ملَّا أنه وذلك األقوايس، سليمان و كتخدا رجب األمري ومات
وخرجا وأحمالهما، أمورهما وجهزا يمق، األقوايس وجعلوا جداوي، رسدار كتخدا رجب
من جاويش وصحبته األمراء من صنجق إليهما فخرج السويس، إىل ليذهبا الربكة إىل
متاعهما، من وجداه ما وضبطا رءوسهما، وقطعا وقتالهما الليل آخر فأتياهما الباب،

بالباب. املال لبيت وسلماه
محمد خنقه التذكرجي، أفندي محمد ابن الروزنامه كاتب أفندي أحمد األمري ومات
مرص من جركس خرج وملا بك، الفقار ذي وظهور جركس واقعة يف النشنجي باشا
ثيابهم وأخذت املنقطعني بعض مع فانقطع جسيًما وكان وردان إىل معه خرج هاربًا
إىل بهم وأتوا الروزنامجي، أفندي أحمد وفيهم عليه قبضوا من عىل وقبضوا العرب،
وأرسل أناًسا، منهم وقتل فأخذهم قايمقام الطرانة يف وكان أغا، رضوان تابع مصطفى
عىل راكب وهو الدفرتدار بيت إىل به فحرضوا بالحياة أفندي أحمد وأرسل رءوسهم،
بك: لعيل فقال الفقار، ذي إىل الدفرتدار الهندي بك عيل فأرسله، سوقي حمار ظهر
رحمتمونا «لو بك: عيل له فقال رجيل». من الحديد هذا عني وأخرج جواًدا «ركبني
ولم إليه يلتفت لم الصورة هذه عىل وهو الفقار ذي إىل أحرضوه فلما رحمناكم» كنا
بخمسة الواقعة بعد وذلك ديوان، يوم وكان يديه، بني فمثل الباشا، إىل وأرسله يخاطبه
مستخفظان، كتخدا إىل أرسله ثم الليلة، تلك عنده فبات كتخداه إىل الباشا فأرسله أيام،

ودفنوه. وكفنوه فغسلوه بيته، إىل وأنزلوه الليلة، تلك وخنقوه بالقلعة فحبسه
السويقة وبه الحني، جامع تجاه الداودية بقرب هو الذى بك الجني بيت هو وبيته
سكنه، من آخر وهو مستحفظان، أغا الرحمن عبد بيت وهو الجني، بسويقة املعروفة
هللا عبد الروزنامه كتابة يف بعده وتوىل املذكور، أفندي أحمد وقف يف مكتوبًا ورأيته
أفندي أحمد موجودات فضبطوا كيًسا ثمانني فعجزت الروزنامه حساب فحرر أفندي
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السنة نحو عليه ومىض ذلك أمر انقىض وملا بالباقي، الباشا فقعد كيًسا أربعني فبلغت
أفندي، أحمد أخي، من إليه وشكت بك الفقار ذي إىل املرتجم جواري من جارية حرضت
مع شيئًا يعِطها ولم جامكية اسم والسود البيض الجواري من جارية لكل أعطى وأنه
فأرسلها وذخائره، سيدها مال فيها مخبأًة تعلم أنها وأخربته القديمة، جواريه من أنها
الخزينة كاتب خد له: فقال مخدومه، وعرف فأخربته الباشا كتخدا إىل بك الفقار ذو
أفندي أحمد بيت إىل فنزلوا وحروره، ذلك وانظروا معها وانزلوا القايضوشاهدان ونائب
ورفعت قاعة، إىل الجارية فأدخلتهم الحريم، إىل وطلعوا أخوه فهرب معهم والجارية
وأوقدوا وفتحوه طابق، فظهر فكشفوه املخبأة؛ بالط عىل وأطلعتهم والحصري، البساط
وعنرب ولؤلؤ وفضيات وذهبيات مصاغ من كثرية أشياء املخبأة تلك من وأخرجوا شمعة،
وبابا صيني وأواني نفيسة وأمتعة هندية أقمشة وبقج مزركشة وعبي ورسوج وعود
املوجودة، األعيان ببيع الباشا وأمر ذلك جميع فضبطوا نقوًدا. كيًسا وعرشين غوري،
أن الروزنامجي أفندي هللا عبد وأمر جامكية، واسمني فندقيل مائة الجارية وأعطى

أتباعه. لبعض وزوجها ذلك ففعل ويزوجها، يجهزها
كيس، ألفي موجوده وضبط عريض، مال ذا وكان املرابي، جربجي محمد ومات
أغا عمر له يقال لشخص وأوىص أستاذه، بنت وزوجته سيده، أوالد إال أوالًدا يعقب ولم
دينار، ألف مماليكه من مملوك ولكل بألف، وآلخر دينار، بألفي وآلخر كيًسا، بثالثني
ومائة وثالثني ثماٍن سنة رمضان عرشين يف تويف دينار. خمسمائة األزهر وملجاوري

وألف.
بك محمد خروج بعد النشجي باشا محمد خنقه عيار، صاحب داود املعلم ومات
الداودية. الجدد إليه ينسب الذي وهو وخنقوه، بالعرقانة وحبسوه عليه فقبضوا جركس،
أمني الرومية الديار من حرض املاضية ١٧٢٤م وألف وماية وثالثني سبع سنة ففي
فندقيل، والنصف الفندقيل سكة وصحبتهم الرضب، دار وصناع عيار وصاحب رضبخانة
نصًفا، وثالثون وأربعة ماية الفندقيل ورصف قرياًطا، وعرشين ثالثة عياره يكون وأن
وأعطاه الجنزريل سكة منه وطلب داود، املعلم الباشا فأحرض وستون، سبعة والنصف
وعندما الديوان، خزانة يف وأودعها كيس يف الجنزريل سكة عىل وختم الفندقيل، سكة
وكتخدا الباشا عىل وفرق أمره، تدارك مرص إىل حضورهم قبل األخبار بهذه داود سمع
قالوا: بالديوان املرسوم قرا فلما دينار. ألف عرشين واملتكلمني جركس بك ومحمد الباشا
لكن «كذلك، الباشا: فقال يتغري. ال فإنه عيار صاحب وأما السكة، أمر يف وأطعنا سمعنا

ذلك. عىل األمر وتم املرسوم» إجراء ألجل الرضبخانة عىل ناظًرا األغا يكون
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سكة إخراج يف وكلموه داود املعلم عند للذهب املوردون اجتمع الباشا ُعزل فلما
فرشا الشغل، وتعطل الذهب جلب من وامتنعوا الفندقيل، سكة هابوا ألنهم الجنزريل؛
له وعمل بالجيزة، داره إىل فأخذها لداود وسلمها الجنزريل سكة له وأخرج قائمقام
تسعمائة وليلة يوًما ستني يف ورضب التجار، من والذهب الصناع وأحرض للذهب فرنًا
ثمن من عليه ما وسدد املصلحة، ودفع قرياًطا، عياره ونقص جنزريل، ألف وثمانني
ويقولون: فيه تتوقف الصيارف فصارت الرضب، دار وكشوفية ديونه وقىض الذهب،
إىل عاد فلما داود؛ َعىل باشا محمد فنقمها فضة»، أنصاف خمسة يعجز الجيزة «رضب
اآلخرة جمادى أواخر يف وذلك وقتله، عليه قبض الفقار وذي جركس واقعة يف املنصب

وألف. ومائة وثالثني ثماٍن سنة
القاسمي، شنب أبي بك إبراهيم مماليك من وهو األعرس، بك أحمد األمري ومات
وتلبس وألف، وماية وعرشين ثالث سنة شوال شهر عرشين يف والصنجقية اإلمارة تقلد
جركس خشداش وهو عنها، وعزل والدفرتدارية والبحرية جرجا مثل مناصب بعده
وأقام عنه تخلف اإلفرنج بالد إىل جركس ذهب وملا مرص، من معه وخرج وعضده،
معهم أرسل املغربي الحاج وصل فلما درنة. بناحية غازي ابن عند ونزل العرب، عند
رجل إىل يتوجه أنه له وذكر ولده، إىل ومفاتيح مكاتيب معهم وأرسل مماليكه من ثالثة
فقبض مستحفظان، رسدار القبطان أعلم بها نزلوا التي السفينة وصلت فلما له، سماه
وأمره الرشطة، وايل فأحرض الباشا فأخربوا مستحفظان باب إىل بخربهم وأرسل عليهم
فأقر وعاقبوه، فحبسوه بالعرقانة بحبسه فأمر فأحرضه األعرس بك أحمد ابن بإحضار
إليه فأرسلوا شنب، أبي بك إبراهيم مزين كان وهو املزين، درويش ابن عند املال بأن
نفوا ثم لألعرس، صناديق ثالثة عنده ووجدوا داره، يف ما كل وأخذوا ليًال، عليه وهجموا
عند ومرة درنة، عرب عند مرة ينتقل بك أحمد يزل ولم دمياط، إىل بك أحمد ابن ذلك بعد
جركس، إليهم رجع حتى وخشداشينه جركس جماعة باقي وكذلك بالصعيد، الهوارة
يف ١٧٢٩م وألف وماية وأربعني اثنتني سنة الحرب يف وُقتل التجاريد، إليهم وخرجت

الشهداء. قبور عند وُدفن البهنسا، واقعة
هروب بعد بك الفقار ذو الصنجقية قلده الدمياطي، بك مصطفى األمري ومات
جرجا إىل نزل فلما الهندي. مصطفى له: يقال وكان جرجا، وواله جركس، بك محمد
يوم كل وصار تجاهه، الرشقي الرب إىل بك سليمان عدى القاسمي بك سليمان بها وكان
أتباع غالب وكان التعدية، عىل بك مصطفى يتجارس فلم الجرة، ويرضب نشانًا يعمل
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ا، رسٍّ وراسلوه بك سليمان فراسلهم املقتولني أتباع من قاسمية وطوايفه بك مصطفى
من أمكنهم وما خزانته وأخذوا ليًال، وغدروه فقتلوه بك مصطفى قتل عىل اتفقوا ثم
سيدهم وجدوا وخاصته مماليكه أصبح فلما إليه، وانضموا بك سليمان إىل وعدوا متاعه،
إليه وصل فلما بك، الفقار ذي إىل بذلك كتخداه وكتب ودفنوه، وكفنوه فغسلوه مقتوًال
عوضه وقلد ذلك، ففعل املشرتوات، ومماليكه بمخلفاته بالحضور إليه أرسل الجواب
ونزل أموره جهز ثم قايمقامه، فأرسل جرجا، ووالية الصنجقية أتباعه من كاشف حسن

منصبه. إىل
رجع أن إىل بها واستمر جرجا، إىل نزل ملا أنه وهو املذكور، بك حسن ومات
حسن عليه َجيَّش — تقدم كما — جرجا ناحية إىل وسار غيبته، من جركس بك محمد
عليه فوقعت وحاربه، جركس ملحاربة وبرز النواحي، وحكام السدادرة، إليه وجمع بك،
وذلك الحرب، يف املرتجم وقتل ووطاقه، خيامه عىل معه ومن جركس واستوىل الهزيمة،

١٧٢٧م. أربعني سنة أوائل يف
جركس، بك محمد رجع ملا أنه وذلك آنًفا، املذكور القاسمي بك سليمان ومات
يطلبه املرتجم إىل فأرسل جرجا، قبيل الغرب جهة إىل انتقل ثم القطيعة، ناحية إىل وسار
أوده مصطفى قرا وصحبته ذكر بمن إليه فعّدى القاسمية، من معه بمن إليه للحضور
واستوىل ذكر، كما وُقتل بك حسن إليهم فربز بحري، إىل معهم وارتحل فقابلوه باشه،
وخرجت بحري، إىل معه ومن جركس وارتحل وعازقه، ومطابخه صيوانه عىل جركس
البهنسا، بوادي معهم فتالقوا قطامش، بك وعيل بك عثمان وأمريها التجاريد إليهم
عن الحرب وانجلت وخالفهم، الزيدية طوايف جركس مع وكان الحروب، بينهم ووقعت
عثمان وطاق يف جركس ونزل خيامهم، عىل معه ومن جركس واستوىل املرصيني، هزيمة
جركس وزحف مرص، إىل املنهزمون ورجع بك، عيل وطاق يف املرتَجم بك وسليمان بك،
سليمان فأصبح تجاههم، ونصبوا التجريدة لهم وخرجت دهشور، ناحية إىل معه ومن
حظ». فيه لنا ليس اليوم «هذا له: وقال جركس فمنعه واملحاربة، للركوب وتهيأ بك

أمامي؟». البيضاء والراية القعاد عىل أصرب «كيف له: فقال
املتاريس خلف وانحازوا وشتتهم، كثريًا أُناًسا وقتل التجريدة عىل وهجم ركب ثم
يف برصاصة جواده أصيب الثالثة ويف وهزمهم، مرتني إليه وبرزوا باملدافع، وردوه
إليه ليأتي الخدم بعض وذهب ومماليكه، طوائفه به فتحلقت األرض، إىل فسقط فخذه،
مملوك سوى معه يبَق ولم حوله، َمْن تفرق حتى الرمي األخصام وتابع آخر، بمركوب
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وأخذوهما حبيب بن سالم عليه فهجم فوقعا، والطايفة هو فأصيب الطوايف، من وآخر
وقع ما بك لسليمان وقع فلما الشيمي، عند ودفنوهما دماغهما، وقطعوا الصيوان، إىل

الجبل. نحو وسار جركس ارتحل
ميضأة بها وعمل زاوية، بها وأنشأ بجرجا، مآثر وله خريات صاحب املرتَجم وكان
موقف وأبطل البلد، خارج البوظة وهدم الدواب، لرشب وحوًضا ساقية وأنشأ وحنفية،

له. هللا غفر واملنكرات، الخواطي
رجب أيام يف الضلمة جركس فلبَّسه باشه أوده وكان جاويش، مصطفى قرا ومات
الوجه من الباب عوايد يجمع ونزل جاويش، كجك عمل ثم سابًقا، مستحفظان كتخدا
فالتجأ واألقوايس، كتخدا رجب وقتل جركس حروب من وقع ما بمرص فوقع القبيل
بك سليمان وقتل الحروب وقعت فلما الرشق. صحبته وعدى املذكور، بك سليمان إىل
جاويش عثمان فتبعه قبيل إىل وساروا املراكب، بهم ونزل القرَّابة، الطوائف إليه اجتمع
الذين األجناد وكانت جرج، أبي تحت رايس وهو لحقه حتى ونهاًرا ليًال القازدغيل
فقبضوا الركايب أي القومانية عدم من مشاة أي قرابة الرشق جهة طلعوا بصحبته
يف وجده ما جاويش عثمان ونهب الغز، من ثالثة ومعه املذكور جاويش مصطفى عىل

معه. ومن املذكور جاويش مصطفى رأس فقطعوا مرص إىل وحرض املراكب،
سيده ُقتل بلغيه، أتباع من أغا عمر مملوك وهو الفقاري، بك الفقار ذو األمري ومات
العزب، باب إىل ذلك إثر بك إسماعيل األمري طلع وملا الكبرية، الفتنة انقضاء بعد املذكور
وأمر القلعة، باب عند فقتلوه املذكور أغا عمر بقتل وأمر رس، برمق كتخدا حسن وقتل
الجلفي، كتخدا حسن خازندار عيل إىل فالتجأ خازنداره ذاك إذ وكان أيًضا، املرتجم بقتل
وكانت العروس، قمن نصف له وخلص أجله، من أستاذه وخاصم فحماه بلده من وكان
وترصف املحلول، من بك إسماعيل الثاني النصف وأخذ تقسيطها، له فأخرج ألستاذه
يف وترجاه جركس بك محمد إىل املرتجم فانطوى الجلفي حسن ومات البلد، كامل يف
يف خاطبه وكلما ينجح، فلم مراًرا بسببه وكلمه بك إسماعيل من فايظه استخالص
قبول أردت فإن خاطرك؟ ألجل حياء تاركه أني يكفيك «أما له: وقال وجهه قطب أمره
وأعطيه يحاسبني املذكور ذلك بعد إيلَّ وأرسل بيتك، من الصيفي اطرد فيه شفاعتك

جركس. فيسكت له» الذي
إيواظ، ابن غدر يف جركس فاستأذن واإلعدام القشل من باملرتجم الحال وضاق
فلم بالرصاص عليه ورضبوا بالرميلة، نظرايه مع له فوقف تريد، ما افعل فقال:
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كما قربص إىل ونُفي مرص، من وأُخرج لجركس، وقع ما ذلك بسبب ووقع يصيبوه،
طلب إىل وعاد ثانيًا، أمره وظهر جركس، رجع حتى يظهر فلم املرتجم وتغيب تقدم،
ضاق أن إىل له ويعتذر ويمنيه ويعده يسوفه وهو بذلك، جركس عىل واإللحاح فايظه
إيواظ البن وقتله بنفسه املخاطرة من تقدم ما وفعل األوىل، الغدر حالة إىل وعاد خناقه،
منصب، وال إمارة له يتقدم ولم األجناد، آحاد من ذاك إذ وكان الباشا، كتخدا بمجلس
كيًسا، عرشين بك إسماعيل فايظ من وأخذ املنوفية، وكشوفية الصنجقية قلدوه فعندها

القاسمية. عليه وحقد الفقارية، فرقة من الكثري إليه وانضم
الفقار، ذي أمر وتذاكروا جركس، عند الداودية جاويش ومحمد كتخدا وحرضرجب
وأمراوهم الفقارية عصبة ومعه املنوفية كشوفية إىل باملوكب خارج وهو نظروه وأنهم
الدايل بك وإسماعيل الحاج أمري بك ومحمد بلغيه بك مصطفى مثل موكبه يف راكبني
له: وقاال وغريهم، … قزالر بك ومصطفى سيده ابن بك وإسماعيل األعور بك وقيطاس
وقبالن أصالن وقتل الجاهلية، َحّمية فيه فحركا الفقارية» قتلنا الحال هذا عن غفلنا «إن
من الباشا فامتنع الفقار، ذي عىل بالتجريد فرمانًا باشا محمد من وطلب الصيفي، بيد
بقتله؟». فرمانًا أعطيكم فكيف باطالعكم فعله ما وفعل بنفسه خاطر «رجل وقال: ذلك،
منه وأخذ قايمقام، أستاذه ابن بك محمد وقلد وعزله، الباشا عىل جركس فتحامل
الفقار ذي إىل بلغيه بك مصطفى بذلك وكتب الفقار، ذي إىل التجريدة وجهز فرمانًا،
أوده أحمد عنه واختفى مرص، وحرضإىل ذلك، ففعل باالختفاء، ويأمره حصل بما يخربه
ذكره تقدم ما له وحصل شهرين، عن زيادة الهندي بك عيل وعند أياًما، املطرباز باشه
ووقوع الفقار، ذي وظهور والفقارية اإليواظية وقيام والقبطان باشا عيل حضور من
اإلفرنج، بالد إىل وذهابه مرص من وخروجه جركس، بك محمد وبني بينهم الحرب
أوقع كان وقد مرص، عىل وزحفه وهزمها إليه التجاريد بك الفقار ذي وتجهيز ورجوعه

ذكرناه. ما والترشيد القتل من أوقعه ما جركس غيبة يف باإليواظية
أبو أغا سليمان ومنهم ا، رسٍّ القاسمية راسل مرص أرض من جركس قرب فلما
ويأمر عنهم يفحص بك الفقار وذو ومختفون، ومتغيبون خاملون ذاك إذ وهم دفية،
القاسمية، من كان من كل عىل والتفتيش بالتجسس البوابة باشه واألوده واألغا الوايل
كرس بعدما مرص من جركس ركاب وقرب املذكور، أغا سليمان يعسوبهم وخصوًصا
املدينة، تحصني يف واجتهد الفقار، بذي الكرب واشتد الرشق، جهة إىل وعدى التجاريد
واملقادم الدرك أرباب والزم والجهات، النواحي ويف األبواب عىل وصناجقه أَُمَراه وأجلس
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والشوارع، األزقة يف بالنار مشعلة البندق وفتايل بالليل، وخصوًصا والحرس الطواف
أغا سليمان جركس راسل فلما البلدة. داخل من والوثوب الفرصة منتظرون والقاسمية
فيما فتوافقوا أمكن، وجه بأي بك الفقار ذي قتل عىل الحيلة وإعمال الوثوب يف دفية أبا
وجمعوا قطامش، بك محمد تابع أغا وخليل دفية أبو واجتمع معني، وقت عىل بينهم
كل يضم وأن جنزريل، ومائتي ألًفا وأعطاهم القاسمية، من باشه أوده ثالثني إليهم
آذان وقت الحني وجامع الخرق باب جهة متفرقني ويقفوا أنفار، عرشة إليه منهم واحد

العشاء.
أوده أتباع كمالبس ولبسوا القاسمية من نفًرا سبعني نحو أغا خليل إليه وجمع
األوده هيئة أغا خليل ولبس النبابيت، وبأيديهم األسلحة ثيابهم داخل ومن البوابة، باشه
مغطى وهو دفية أبا أغا سليمان معهم وأخذوا الصورة، يف به شبيًها وكان وزيه، باشه
قبضنا يقولون وهو كبكبة، يف بك الفقار ذي بيت إىل ودخلوا القرابينة، وبيده الرأس
وهو وآخرون، الرشايبي قاسم الحاج ومعه باملقعد جالًسا املرتجم وكان دفية، أبي عىل
وقال: أقدامه عىل وقف يديه بني وقفوا فلما العشاء. لصالة الوضوء يريد ذراعيه مشمر
فأطلق ويوبخه، يكلمه أن فأراد رأسه، وكشفوا هو» «ها أغا: خليل فقال هو؟» «أين
الطبنجات، من معهم ما الجماعة باقي وأطلق الصنجق، بطن يف القرابينة دفية أبو
ونزلوا الحوش، إىل املقعد من معه ومن الرشايبي قاسم فنط باملقعد، الدخنة فانعقدت
املعروف بك وعيل املقعد، ساللم يف فقتلوه بالشتوي املسمى رساجه فوجدوا الفور عىل
يقول الخازندار بعيل وإذا بلغيه، بك مصطفى يظنوه داخل وهو أيًضا قتلوه بالوزير
سببًا الكلمة هذه فكانت الجماعة. وسمعه السالح» هاتوا طيب، «الصنجق صوته: بأعىل
فإنهم أبًدا. قائم بعدها لهم يُقم ولم الدهر، آخر إىل القاسمية وانقراض الفقارية لظهور
عىل وخرجوا طبختهم، فساد وتحققوا صحته، اعتقدوا ذلك الخازندار قول سمعوا ملا
فاختفوا أغا، وخليل الرشايبي بك ويوسف دفية أبو فذهب جمعهم، وتفرق وجوههم،
اختفوا أعيانهم من وأربعة فيه، مختٍف هو الذي إيواظ بنت هانم زوج بك يوسف بمكان

األزهر. مطبخ عند دار يف
إال يشعرون فما العشاء أذان انتظار يف الخرق بباب املجتمعون الجماعة وأما
بباب واملجتمعون الواصلون اجتمع أنه هللا قدَّر فلو واختفوا، فتفرقوا الناس، يف بالَكرشة
يرد لم ولكن القاسمية، شأن وظهر غرضهم لتم الرتاويح صالة يف ُمحِرمون وهم الخرق

بذلك. هللا
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برجل وإذا بجمعه، إليه فحرض بلغيه بك مصطفى إىل أرسل الخازندار عيل إن ثم
وجاهة بذلك ليأخذ الواقع؛ بصورة وعرفهم إليهم حرض املتقدمة العصبة من رساج
كتخدا ويوسف القازدغيل جاويش عثمان فحرض النهار، طلوع إىل فحبسوه عندهم،
عيل فقرروا جراكسة، أفندي وخليل قطامش بك ومحمد الجلفي كتخدا وعيل الربكاوي
القاتل فإن عندك، الصنجق «دم قطامش: بك ملحمد الخازندار عيل فقال الخازندار،
ما ووقت العزب أغاوية من عزل يوم من طارده «أنا فقال: أغا» خليل مملوكك ألستاذنا
أنه فعرفه جاويش عثمان وسأله أيديهم، بني الرساج ذلك أحرضوا ثم اقتلوه» تجدوه
وكفنوه، الصنجق غسلوا ثم املجتمعني، أسماء عىل ليقرروه البواب إىل فأرسلوه ينكجري،
الصنجقية، وقلدوه القلعة إىل وطلعوا بالقرافة، ودفنوه املؤمنني، مصىل يف عليه وصلوا
الحج إمارة من بك محمد وعزلوا قطامش، بك محمد تابع كاشف صالح أيًضا وقلدوا

قدرته. لعدم باستعفائه
وسكن أستاذه، ببيت وسكن التجريدة، من فحرض بك عثمان خشداشة إىل وأرسلوا
سيده بزوجة وتزوج الظالم، الشيخ يف باشا إسماعيل تابع أغا محمد بيت يف بك عيل
القاسمية، بقتل الصنجقية بك عيل فيه تقلد الذي اليوم يف فرمانًا وقطعوا ذلك، بعد
قطامش بك عيل برأسه وحرض ذُكر، كما الفقار ذي موت بعد جركس بك محمد ومات
الفقارية وتتبعهم القاسمية، دولة وانقضت أيام، بخمسة بك الفقار ذي موت بعد وذلك

أفنوهم. حتى بالقتل
ومائة وأربعني اثنتني سنة رمضان شهر أواخر يف وجركس الفقار ذي موت وكان
قلة مع األخالق كريم مهيبًا بطًال شجاًعا جليًال أمريًا بك الفقار ذو األمري وكان وألف،
األمراء لجميع رمضان شهر يف والكساوي اليلكات يرسل وكان ظلمه، وعدم إيراده،
الفقراء عىل تُفرق ودراهم كسوة ستني باألزهر العلم ألهل ويرسل والوجاقات، واألعيان
برأس التي والوكالة الحاج بربكة والحوض الجنينة إنشائه ومن باألزهر، املجاورين

يتمها. ولم الجودرية
هللا عبد موت بعد بها وتزوج بك، إيواظ بنت هانم زوج بك يوسف األمري ومات
بك، إسماعيل والصنجقية اإلمارة وقلده بك، إيواظ مماليك من بك يوسف وأوصل بك،
ذمة وخفر عنه أخرب جركس خازندار بك رضوان عنده هرب ملا ألنه بالخاين؛ وُعرف
من ذكره تقدم ما حصل وملا الخاين، مرص أهل فسماه فقتلوه، إليهم وسلمه نفسه
اململوك عنهم ونقل األرمني، بك عيل بمنزل نشوتهم حال يف وحديثهم اجتماعهم قصة
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ذلك، لهما فنقل والباشا الفقار ذي األمري إىل بك عيل وأرسله الهندي، بك عيل إىل مجلسهم
الجماعة، وباقي املرتجم فاختفى إيواظ، ابن بك ومصطفى األرمني بك عيل الباشا وقتل
من رجل عن وأخربه مستحفظان أغات إىل عطار رجل حرض أن إىل اختفائه يف يزل ولم
اللحم من أرطال عرشة عن زيادة يوم كل منه ويأخذ بجواره الجزار إىل يأتي الفقهاء
سبب من لذلك بد وال يومني، يف ونصف رطلني سوى يأخذ أال عادته من وكان الضاني،
امرأتني به فوجدوا البيت ذلك إىل والوايل األغا فركب املطلوبني، من أناس عنده يكون بأن
أعىل إىل فطلعوا متاع، وال فراش بالبيت وليس ومعالق، وقصاع حلل وعندهم عجوزتني
وإذا رضبه، وأراد العطار يشتم وهو األغا فنزل شيئًا، يجدوا فلم أسفله ونزلوا املكان
متسفل مكان يف إنسان رأس له فالح ناحية يف رضورة يزيل أن أراد األجناد من بشخص
الطلق، فأوقدوا األغا فأخرب داخل، إىل وانزوى رأسه فخبأ الجندي ذلك رأى فلما مظلم،
عليه فتكاثروا «طريق» يقول وهو مسلول سيف وبيده املحل من صاعد بشخص وإذا
فقبضوا شخصان، ومعه املرتجم بك يوسف فوجدوا أسفل إىل بالطلق ونزلوا وقتلوه،
الفقار، ذي بك عثمان إىل فأرسلهم الباشا إىل وأخذهم العطار، عىل األغا وأنعم عليهم،

املقعد. تحت رقابهم فرضبوا
أنه وذلك الكبري، بك محمد وأخي الصغري جركس بك محمد األمري من كل ومات
متنكرين، مرص إىل ودخال املذكوران، اختفى الكبري جركس بك محمد أمر انقىض ملا
لهم فأخىل مملوكان، ومعهما الطويل القرب بخطة أتباعهما من رجل بيت يف واختفيا
والوايل األغا فأرسل فأخربه، الينكجرية أغات إىل وأتى العدد، وشال الخيل وباع البيت
الليل، إىل وكامنوهم الجانبني، من بالرصاص عليهم فرموا إليهم، وحرضوا باشه واألوده
حتى بيت إىل بيت من بك مصطفى عليهم فنقب بلغيه، بك ومصطفى بك عيل وحرض
اململوكني أحد ففر بذلك، فأحسوا فيه، هم الذي املكان أسفل من ناًرا وأوقد إليهم، وصل

ودفنوهما. وقتلوهما االثنني عىل وقبضوا برصاصة، الثاني وُقتل وهرب،
الذي وهو سابًقا، العزب أغات قطامش بك محمد تابع أغا خليل األمري ومات
بيت إىل ودخل البوابة، باشه أوده بزي وتزيا ذكره، املتقدم املتصف للعمل انتدب
كما بك الفقار ذا وقتلوا دفية، أبو سليمان ومعه العشاء أذان وقت الفقار ذي األمري
عليه فقبضوا بالخليج بخازنداره وقعوا ثم واختفوا، عليهم، الدائرة كانت ثم تقدم،
كان الذي املكان من أغا خليل عىل فقبضوا وغريه، سيده عىل فأقر وقرروه، وسجنوه
الوقت ذلك ففي دفية، أبو أغا وسليمان الرشايبي بك يوسف بصحبته وكان فيه، مختفيًا
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«وأنا الرشايبي: يوسف فقال يختلج» قلبي فإن املكان هذا من بنا «قوموا دفية: أبو قال
وقتل اليوم، ذلك يف إليه وصلوا حتى محله يف أغا خليل واستمر وخرجا، فتقنعا كذلك!!»
إىل الباشا وأرسله الباشا، إىل فأرسله الفقار، ذي بك عيل بيت إىل األغا وأخذه ذكر، كما

وغريه. الرزاز أغا عثمان وكذلك املقعد، تحت دماغه فرمى بك، عثمان
منهما واحد كل فركب وخرجا، الرشايبي ويوسف هو تقنع ملا فإنه دفية أبو وأما
فرسه، وركب القواسة، بعض زي ولبس مقدمه بيت إىل دفية أبو فذهب وتفرقا، حماًرا
إىل القافلة مع وذهب الرشقية، جهة إىل الفجر وقت يف وخرج عمامته، يف أوراًقا له ووضع
الترتخان عند إىل وذهب السفر يف وخرج إسالمبول، إىل منها وسافر الشام إىل ثم غزة،
بك يوسف وأما مات، حتى هناك يزل ولم بقونية، وتزوج مرزة، وعمله منصبًا فأعطاه

خرب. له يعلم ولم مدة بعد ومات أمره، وخفي باألزبكية، دار إىل فذهب الرشايبي
أغاوية إيواظ ابن أيام يف تقلد أنه تقدم وقد أفندي، حسن ابن أغا الغفار عبد ومات
يد له كان والده أفندي حسن أن وسببه: بذلك، الدولة من ورد مرسوم بموجب املتفرقة
ويهادونه منزله يف إليه يرتددون مرص إىل منهم يأتي َمن وكان الدولة، رجال يف وشهرة
سيده ابن إىل وأرسل هناك، فرتقى طواشيٍّا عبًدا السلطنة إىل أهدى أنه فاتفق ويهاديهم،
والده، موت بعد وألف وماية وثالثني خمس سنة يف وذلك املتفرقة، بأغاوية مرسوًما
بذلك ووقع نظريها، يسبق لم التي النوادر من ذلك وُعدَّ بذلك، قفطانًا الباشا وألبسه
الباب. من وهرب إيواظ ابن إىل املرتجم والتجأ بعضها، بذكر اإلملاع تقدم البلكات يف فتنة
من مكتوب ورد وقتلهم القاسمية تتبع أثناء يف أنه وذلك غريب؛ نبأ قتله ولحديث
لكتخدا الباشا فقال أغا، الغفار عبد عىل بالوصية الكبوريل باشا هللا عبد إىل الوزير كتخدا
ثم متفرقة، أغات كان «نعم، له: قال أغا؟» الغفار عبد يُسمى إنسان «عندكم الجاويشية:
وأخرب الجاويشية كتخدا فخرج بالحضور» إليه «أرسل فقال: وُعزل» عزب أغات عمل
له: فقال الوايل وطلب للحضور» واطلبه إليه «أرسل فقال: الدفرتدار، قطامش بك محمد
وهو أغا الغفار عبد وانتظر هناك، واجلس العزب باب إىل فانزل الديوان أمر انقىض «إذا
رأسه» واقطع عليه فاعرب بيته، إىل يدخل حتى خلفه ورس فاركب الباشا، عند من نازل
الجاويشية، كتخدا وصحبته الباشا إىل ودخل الجاويش، صحبة املرتجم أحرض فلما
الغفار عبد إىل فأشار الغداء وحرض الديوان، وانقىض وخرج، وتركه عنه الباشا وعرف
قال: الدولة؟» يف صاحب لك «أنت له: فقال الباشا، وحادثه صحبته وأكل فجلس، أغا
كتخدا اآلن أنه وبلغني حوالة، شهر وكان باشا، عابدي أغوات من صديق ألبي كان «نعم،
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وملا عندنا، ويبيت ينزل فكان مكان، يف عندنا ووضعها جارية اشرتى وكان الوزير،
الباشا: له فقال بالسالم». ويراسلنا يودنا اآلن إىل فهو وسافر. أخذها باشا عابدي عزل
شيئًا أريد «ال فقال: املناصب» أو الحوائج من تريد ما فانظر عليك، يوصينا أرسل «إنه

داره. إىل ونزل الباشا خاطر وأخذ ودعاؤكم» نظركم ويكفيني
إىل دخل حتى خلفه سائًرا يزل ولم إثره، يف ومىش الوايل ركب العزب بباب مرَّ فلما
قبضوا ذلك فعند بالنارصية، بيته وكان الركوبة، بسلم الحصان عىل من ونزل البيت،
وأخذها رأسه فقطعوا اإلسطبل باب إىل وسحبوه وثيابه، وفروته عمامته وأخذوا عليه،
وزوجته والدته فرصخت قطامش، بك محمد بيت إىل بهما وأتى الحصان، مع الوايل
الحريم؟» هذا خرب «ما الباشا: فقال صارخات، القلعة إىل وطلعن وتقنعن وجواريه،
فتعجب عنا» بعيًدا ذلك به يفعل كان قتله أراد الباشا إن «حيث والدته: فقالت فسألوهن،
فاغتم حصل، بما فأخربته واستخربهن، قايتباي ديوان إىل وخرج مجلسه من وقام الباشا
وأعطى ودراهم، كفنًا وأعطاهن والرأس، الحوائج برجوع وأمر الوايل وطلب شديًدا، ا غمٍّ
فأخذوا والنساء األغوات ونزلت حلوان، غري من ترصفه تحت كان ما بكامل فرمانًا والدته

ودفنوه. عليه وصلوا نوه وكفَّ لوه وغسَّ والثياب، الرأس
بيوتها يف األغوات «تقتلون الباشا: له قال الديوان إىل قطامش بك محمد طلع وملا
املتعصبني الثلثمائة جملة من كان فإنه بفرمان، إال نقتله «لم فقال: فرمان؟» غري ِمن

الزعامة. يف خالفه وقلد الوايل الباشا وعزل بك» الفقار ذي أخينا قتل عىل
املرتجم عند وكان هللا رحمه املعروفني القاسمية من ُقتل من آخر املرتجم وكان
قطامش، بك محمد خربهم فبلغ شنب أبي ابن بك محمد مماليك من مماليك سبعة

أيام. ثمانية بنحو كائنته قبل عنده من أخذهم َمن فأرسل
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وألف ومائة وأربعني ثالث سنة ابتداء من

وخْلع الفقارية، أمر وظهور القاسمية، فرقة انقراض كان التاريخ بهذا أن ووجهه
هللا عبد ذاك إذ مرص ووايل خان، محمود السلطان ووالية السلطنة من أحمد السلطان
مرص إىل وحرض بالروم، بلدة كپور إىل نسبة — فارسية معطشة بباء — الكپوريل باشا
املعجم، حروف عىل جيد شعر ديوان وله الفضايل، أرباب من وكان الخالية، السنة يف
قصائده: بعض مرصيف بعضشعراء وقال األدب، إىل وميله لفضله مَرص شعراء ومدحه

م��ص��ُر ال��ل��ه ب��ع��ب��د َس��ِع��دت ل��ق��د أرَّخ��وه م��ص��ًرا ج��اء ول��م��ا

ومواقف والخمامري، املنكرات، أبطل الرشيعة؛ إىل منقاًدا صالًحا ًا خريِّ إنسانا وكان
واملقدَّمني للوايل وجعل القديمة، ومرص وطولون اللوق وباب بوالق من والبَوظ الخواطي،
رشعية حجة بذلك وكتب الباشاوات، كشوفيات من كيًسا شهر كل يف ذلك عن عوًضا
السلطان لتولية أيامه يف بالزينة األمر ووصل ذلك، رجوع يف تسبب من كل لعن وفيها

بالقلعة. ومدافع ِشنًكا فعملوا لذلك قابل غري الوقت وكان محمود،
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الوزير تابع أفندي الغفور عبد املوىل استدعى الشرباوي هللا عبد الشيخ أن واتفق
له: وكتب املذكور، باشا هللا عبد

وال��س��رور ل��ل��ت��أن��س م��ج��ي��ئ��ك ي��رج��و ال��روح ش��ق��ي��َق ي��ا م��ح��ب��ك
ال��س��ط��ور ف��س��ي��ح��ات ل��ه ت��ض��ي��ق اش��ت��ي��اق ذو ل��ك أن��ه ويُ��ن��ه��ى
ال��م��رور أو ب��ال��ج��ل��وس وت��ن��ع��م ت��أت��ى ال��ي��وم ذا ف��ي م��ن��ك وي��أم��ل
ال��وزي��ر اب��ن ال��وزي��ر ال��م��ول��ى م��ن إذنً��ا ال��ي��وم أخ��ذت ق��د ت��ك ف��إن
ب��ال��ح��ض��ور ��ل وع��جِّ إذنً��ا ف��خ��ذ وإالَّ ع��اج��ل��ه ال��ب��ر ف��خ��ي��ر
ال��ك��ب��ي��ر ال��ب��ع��د ع��ل��ى ي��ق��وى ف��م��ا ان��ت��ظ��ار ف��ي م��ح��بَّ��ك ت��ت��رك وال
ال��م��س��ت��ن��ي��ر ال��ش��ه��اب وص��اح��ب��ه ع��ل��ي ال��م��ول��ى ل��ل��ف��اض��ل وق��ل
ب��ال��ب��ك��ور ه��ل��م��ا ث��الث��ت��ن��ا دع��ان��ا ل��م��ن��زل��ه م��ح��ب��ك��م��ا
ض��م��ي��ري ي��ؤم��ل��ه م��ا إج��اب��َة ج��م��ي��ًع��ا م��ن��ك��م أرت��ج��ي وإن��ي
وال��م��س��ي��ر ال��زي��ارة ف��ي وأح��م��د ع��ل��يَّ م��والن��ا ف��ض��ل وأش��ك��ر
ال��ف��ق��ي��ر ال��ع��ب��د م��ن��زل زي��ارة ف��ي م��ن��ه��م��ا ك��ل ل��ط��ف وأس��أل
األج��ور ع��ظ��ي��م��ات ح��زت��م ف��ق��د وج��ئ��ت��م ت��ف��ض��ل��ت��م أن��ت��م ف��إن
ض��روري أم��ر أو ك��ان ب��ع��ذر ع��ن��ا األق��داُر ع��اق��ت��ك��م وإن
ل��ل��ص��دور ش��رح ف��ي��ه ب��وع��ٍد ل��ك��ن ال��ي��وم ه��ذا غ��ي��ُر ف��ي��وٌم
��ج��ور ب��ال��ضَّ ال��م��ودة أخ��و ف��ل��ي��س م��ن��ي ال��روح ش��ق��ي��َق ت��ض��ج��ر وال
َس��ت��ور ِخ��لٍّ م��ن وه��و خ��ص��وًص��ا ع��ي��ب ك��ل ي��س��ت��ر ال��ح��ب وإن
ال��غ��ف��ور ع��ب��ُد ت��رى ك��م��ا وأن��ت غ��ف��وٌر م��والن��ا ال��ل��ه وإن
ال��ن��ظ��ي��ر م��ن��ق��ط��ع ال��ع��ل��ي��اء إل��ى ت��س��ام��ى َم��ن ب��ص��ح��ب��ة ن��ف��ًس��ا وط��ب
ال��ك��پ��ور اب��ن ال��م��ك��رم��ات س��ل��ي��ل ب��اش��ا ال��ل��ه ع��ب��د ال��ي��ق��ظ��ان أب��ي
ال��ش��ه��ي��ر واألص��ل ال��ط��ب��ع ك��ري��م م��ول��ى ك��ل م��ول��ى ال��م��ج��د ع��ري��ق
ال��ظ��ه��ور ف��ي ال��ظ��ه��ي��رة ش��م��س ح��ك��ى ظ��ه��ي��ٍر س��ع��ادت��ه ف��ي وزي��ٍر
زور ك��ل م��ن ص��ان��ه��ا ب��ع��ق��ٍد ع��الُه م��ن ال��وزارة ��ح��ت ت��وشَّ
ال��دث��ور ب��ع��د ب��ه��ا م��ع��ال��م��ه وأح��ي��ا م��ص��ر ف��ي ال��ع��دل أق��ام
ال��ث��غ��ور ك��لُّ ع��زم��ه ب��ق��وة ف��اس��ت��ق��ام��ت ده��ًرا ال��م��ل��ك وس��اس
أم��ي��ر ع��ن أم��ي��ر ع��ن أم��ي��ًرا ا وردٍّ ف��رًض��ا ال��ع��ال ورث وق��د
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ي��ج��وِر وال ال��ق��ض��اء ب��ه ي��ع��اُب ب��ظ��ل��ٍم ال ال��ب��ري��ة ف��ي وي��ق��ض��ي
ك��ث��ي��ر ع��ل��ى ف��اق أب��ي��ك ل��ع��م��ُر ح��ت��ى ف��ي��ه ال��م��ح��اس��ن ت��ج��م��ع��ت
م��س��ت��ج��ي��ر إج��ارة ��ت��ه وه��مَّ م��س��ت��ق��ي��ٍل إق��ال��ة س��ج��يَّ��ت��ه
أس��ي��ر أو ق��ت��ي��ل ب��ط��ل ف��ك��م ت��م��طَّ��ى أو ت��ب��ي��ه��س إن ِه��زب��ٌر
ن��ص��ي��ر م��ن ل��م��ب��ارزي��ه ف��م��ا ال��ع��وال��ي ال��ت��ق��ت إذ وض��رغ��ام
ال��ق��ب��ور إل��ى ال��ع��ص��اة ت��س��ارع��ت ب��أرٍض ص��وارم��ه ل��م��ع��ت وإن
ال��ب��دور ف��م��ن ق��اب��ل��ت��ه وإن ج��ريء أس��ٌد ق��ات��ل��ت��ه وإن
ال��ن��ح��ور ُدرُّ م��وج��ه��ا ب��ح��وًرا ت��ل��ق��ى ال��ع��ل��م ف��ي ح��ادث��ت��ه وإن
ج��ري��ر أو رب��ي��ع��ة أب��ي اب��ن ع��ن ف��ح��دث ش��ع��ًرا س��اوم��ت��ه وإن
ب��ال��زب��ور ي��ل��ه��ج داوَد ح��ك��ى ت��ج��ده ت��الوت��ه ت��س��م��ع وإن
ال��م��ن��ي��ر ك��ال��ب��در األن��وار م��ن ت��راه ط��ل��ع��ت��ه أب��ص��رت وإن
ال��ح��ري��ري؟ م��ق��ام��ات وم��ا ل��دي��ه؟ ه��ان��ي اب��ن وم��ا ال��ب��دي��ع ف��ي ب��دي��ع
ي��وري ك��ال��زن��د ب��ي��ان��ه��ا ي��ك��اد م��ع��اٍن ل��ه ال��ب��ل��ي��غ وم��ن��ط��ق��ه
األم��ور م��ق��ال��ي��د وأع��ط��اه ع��ل��ي��ن��ا ت��واله م��ن ت��ب��ارك
خ��ي��ر وأت��م ع��ن��ص��ٍر وأك��م��ِل وص��ٍف ب��أع��ز أص��ول��ه وخ��ص
ال��ده��ور ده��ر ب��ه وم��ت��ع��ن��ا ب��م��ص��ر دول��ت��ه ال��ل��ه أدام
ال��ف��ج��ور أه��ل ب��ع��زم��ه وك��ف ك��رٍب ك��ل م��ن ب��ه وأن��ق��ذن��ا
ال��ع��س��ي��ر األم��ر ع��ن ت��ب��ح��ث وال أق��ص��ر ال��م��ج��د ف��ي ق��دره أط��ال��ب
ال��خ��ط��ي��ر األم��ر ف��ي م��ن��ه وي��ط��م��ع ك��م��اًال ي��ح��ص��ي��ه ج��اء َم��ن وي��ا
ي��س��ي��ر ش��يء ع��ن أُن��ب��ي��ك ن��ع��م ق��وان��ا ف��ي ه��ذا ف��ل��ي��س إل��ي��ك
ن��ظ��ي��ر أو ال��وزارة ف��ي ش��ب��ي��ه م��ن م��ال��ه وزي��ٌر ق��ص��اراه
ال��ق��دي��ر ال��م��ول��ى س��وى م��ح��اس��ن��ه��ا يُ��ح��ِص��ي ل��ي��س ال��ش��ري��ف��ة س��ج��اي��اه
ن��ور ف��وق ن��وٍر ف��وق ون��ور ك��م��اٍل ف��ي ك��م��اٍل ف��ي ك��م��اٌل
ال��غ��ف��ي��ر ال��ج��م ف��ض��ل��ه وك��ام��ل ع��اله إل��ى ذك��رت م��ا ون��س��ب��ة
ب��ح��ور أو ع��ظ��ي��م ب��ح��ر إل��ى أض��ي��ف��ت ي��وًم��ا ق��ط��رة ك��ن��س��ب��ة
األخ��ي��ر ال��زم��ن ف��ي ج��ئ��ت ول��ك��ن اخ��ت��ص��ار م��ع س��م��ع��َت م��ا وه��ذا
ال��ب��ش��ي��ر ط��ه ن��ب��ي��ه ل��ش��رع م��ط��ي��ٌع ع��ب��ٌد أن��ه وح��س��ب��ك
ال��ط��ي��ور أل��س��ن��ُة األغ��ص��ان ع��ل��ى ت��ن��اج��ت م��ا ص��ل��ى ال��ل��ه ع��ل��ي��ه
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ق��ص��ور ع��ن ي��خ��ل��و ل��ي��س ق��ص��ي��ٌر ل��ف��ٌظ وه��ي ي��وٍم ب��ن��ت ف��خ��ذه��ا
ق��ص��ي��ر ب��اٍع ذو ال��ف��ض��الء ل��دى ألن��ي ف��ي��ه��ا واض��ح وع��ذري
ال��ش��ه��ور أو ب��ال��س��ن��ي��ن ي��ق��در ش��يء ي��ح��ص��ي��ه ال ع��اله وم��دح

يف مرص وأمراء وألف، وماية وأربعني أربع سنة أواخر املذكور باشا هللا عبد وعزل
القازدغيل، جاويش وعثمان قطامش، بك عيل وتابعه قطامش، بك محمد التاريخ: هذا
وحسن القازدغيل، كتخدا وسليمان القازدغيل، كتخدا هللا وعبد الربكاوي، كتخدا ويوسف
الفقار ذو بك وعثمان الفقار، ذو بك وعيل الداودية، كتخدا ومحمد القازدغيل، كتخدا

خشداشة.
من وقدم السلحدار، باشا محمد بوالية فأخرب السلحدار باشا محمد مسلِّم ووصل
واستمر شكربره، بيت إىل باشا هللا عبد ونزل وألف، وماية وأربعني خمس سنة البرصة
الحلبي، باشا عثمان وتوىل عزل ثم وأربعني، ست سنة إىل مرص عىل واليًا باشا محمد
من القفطان ولبس الديوان، إىل فطلع الفقار، ذي بك عيل إىل بقايمقامية املسلِّم ووصل
قلنج أبي بك إسماعيل عىل وخلع وهنَّوه، األمراء إليه وحرض بيته، إىل ونزل باشا، عثمان
الخدم، وأرباب املالقاة إليه وتوجهت العريش إىل باشا عثمان ووصل السماط، أَمني

الخلع. وخلع القلعة إىل وطلع ِشنكا، له وعملوا العادلية، إىل وحرض
محبوب الزر ورضب الفندقيل، الذهب سكة وإبطال بالسكة، باشا قابجي وورد
ورصفه محبوب النصف سكة وكذلك أنصاف، وعرشة فضة نصف مائة ورصفه كامل
فصار فضة نصف عرش اثني الناس بأيدي املوجود الفندقيل يف وزاد وخمسون، خمسة

نصًفا. وأربعني وستة نصف بمائة يرصف
وما واليهود النصارى بتحرير القبيل للوجه صنجق بتعيني أيًضا مرسوم وحرض
مائتان والوسط نصًفا، وعرشون نصف أربعمائة العال بلد، كل يف الجزية من عليهم
الصناجق األمراء من والكاتب األغا بصحبة ينزل فيمن فتشاوروا مائة، والدون وسبعون،
بصحبتي وينزل جرجا، بمنصب مسافر «أنا الخشاب: بك حسني فقال قبيل، بالد لتحرير
يتقيد إقليم «كل قطامش: بك محمد فقال بحري» إىل يذهب َمن وانظروا املعني، األغا

ذلك. عىل الرأي فاتفق والكاتب» األغا ومعه عليه، املتوىل الكاشف بتحريره
عثمان ودعا ولده، لزواج مهًما الدايل بك محمد ابن بك إسماعيل عمل أيامه ويف
بني َوضع الجلوس به واستقر الباشا حرض وعندما الفيل، بربكة الذي منزله إىل باشا
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له وقدم املالعيب، وأرباب الخدم عىل البقاشيش تفرقة برسم دينار ألف فيه منديًال يديه
وألف. ومائة وأربعني سبع سنة شعبان يف وذلك ت، ُمرخَّ وجواد وهدايا خيول تقادم

األزهر بالجامع ظهر تاريخه سنة رمضان أوائل يف أن أيامه: يف الحوادث ومن
حاله عن فسأله العماوي أحمد الشيخ يدي بني فأحرضوه النبوة، وادعى تكروري رجل
وعرشين سبع ليلة السماء إىل به وعرج جربيل عليه فنزل رشبني يف كان أنه فأخربه
جربيل أعطاه الصالة من فرغ وملا جربيل، له وأذَّن ركعتني، باملالئكة صىل وأنه رجب،
الشيخ سمع فلما املعجزات، وأظهر الرسالة وبلغ فانزل مرسل، نبي أنت له: وقال ورقة
برضبه فأمر مرسل» نبي أنا وإنما بمجنون، «لست فقال: مجنون؟» «أنت له: قال كالمه

الجامع. من وأخرجوه فرضبوه
العماوي، للشيخ قاله ما مثل فقال وسأله، فأحرضه كتخدا عثمان به سمع ثم
عن أخفوه إنهم ثم ونساءً، رجاًال والعامة الناس عليه فاجتمع املارستان، إىل فأرسله
العرقانة يف بحبسه فأمر األول، كالمه بمثل فأجابه فسأله الباشا طلبه ثم الناس، أعني
كالمه، عن يتحول فلم وسألوه رمضان شهر منتصف يف العلماء جمع إنه ثم أيام، ثالثة
الديوان بحوش فقتلوه بقتله الباشا فأمر عليه، هو ما وأرصعىل فامتنع، بالتوبة فأمروه
ثالثة بالرميلة وألقوه أنزلوه ثم الرسل» من العزم أولو صرب كما «فاصرب يقول: وهو

أيام.
مواليًا: بعضهم قول ذلك فمن وتواريخ، أبياتًا الشعراء ذلك يف وعمل

ب��ال��ح��ق اج��ت��م��ع وان��و ل��ل��س��م��ا ع��رج وان��و ح��ق م��ن ن��ب��ي أن��و وادع��ى ظ��ه��ر واح��د
ق��ت��ل��ه ع��ل��ى واح��ك��م ال��ب��ل��د وزي��ر ي��ا ق��م ال��ح��ق ط��ري��ق ع��ن وص��دو ض��ل��و وإب��ل��ي��س

ب��ال��ح��ق ك��ف��ر ه��ذا أرخ��وا ال��ع��ل��وم أه��ل

آخر الحجة عرشين رابع األربعاء يوم يف أن أيًضا أيامه يف الغريبة) الحوادث (من
الجمعة يوم قائمة القيامة بأن بمرص الناس يف أشيع ألف، ومائة وأربعني سبع سنة
وودع واألرياف، القرى يف حتى قاطبًة الناس يف الكالُم هذا وفشا الحجة، عرشين سادس
من الكثري وخرج يومان» عمرنا من «بقي لرفيقه: اإلنسان ويقول بعًضا، بعضهم الناس
خظٍّا نعمل «دعونا البعض: لبعضهم ويقول واملنتزهات، الغيطان إىل واملخاليع الناس
يغتسلون وصاروا ورجاًال نساءً الجيزة أهل وطلع القيامة» تقوم أن قبل الدنيا ونودع
ذنوبه من يتوب صار من ومنهم الوهم، وداخله الحزن عاله من الناس ومن البحر، يف
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خالف لهم قال ومن نفوسهم، يف صُدقه ووقع ذلك واعتقدوا ويصيل، ويبتهل ويدعو
اليهودي فالن وقاله صحيح، «هذا ويقولون: لقوله، يلتفتون ال كذب هذا قال أو ذلك
وقد يقوالنه، يشء يف يكذبان وال والزايرجات الجفور يف يعرفان وهما القبطي» وفالن
الفالني األمري إىل ذهب وفالن كذا، يوم يف خرج الذي الريح خروج عىل منهم فالن أخرب
ونحو فاقتلني» القيامة تقم لم وإن الجمعة، يوم إىل «احبسني له: وقال بذلك، وأخربه
يقع فلم املذكور املعني الجمعة يوم إىل واملْرج الهْرج فيهم وكثر وساوسهم. من ذلك
إن قال العالم «فالن يقولون: فانتقلوا السبت يوم وأصبح الجمعة، يوم ومىض يشء،
فيقول شفاعتهم»، هللا وقبل ذلك، يف تشفعوا والشافعي والدسوقي البدوي أحمد سيدي
حظٍّا» نعمل وشارعون الدنيا، من نشبع لم أخي، يا فإننا بهم، انفعنا «اللهم اآلخر:

الهذيانات. من ذلك ونحو

ك��ال��ب��ك��ا ض��ح��ٌك ول��ك��ن��ه ال��م��ض��ح��ك��ات م��ن ب��م��ص��َر ذا وك��م

واليته مدة فكانت وألف) ومائة وأربعني ثماٍن (سنة إىل مرص والية يف باشا عثمان وأقام
أشهر. وخمسة واحدة سنة بمرص

القلزم؛ من السويس إىل ُجدة من فقدم الثانية واليته وهي باشا باكري بعده) (وتوىل
سنة شوال عرشين رابع السبت يوم فقدم مرص، من انفصاله بعد عليها واليًا كان ألنه
خيَّاًال الثالثني نحو أتباعه من خلفه كان باملوِكب ركب وملا وألف، وماية وأربعني سبع
يف العامة ورصخت املوكب، يف أمامه ركبوا خمسة األوالد من وله املذهبة، بالزروخ ملبسة
األخشا فإن والفندقيل؛ واملقصوص واملرادي األخشا وهي: املعاملة، فساد جهة من وجهه
رصف وصار جدد، بثمانية واملقصوص عرش، باثني واملرادي جديًدا، عرش بستة صار
كان الذي وصار األسعار، ذلك بسبب وغلت بمائتني، والجنزريل نصف بثلثمائة الفندقيل

لذلك. الباشا يلتفت فلم بالديواني باملقصوص
ملحافظة عسكري آالف ثالثة سفر بطلب مرسوم يده وعىل أغا ورد القعدة شهر ويف
القليوبية فالحي من عسكًرا يرسلوا وال العتامنة، أصحاب من العسكر يكون وأن بغداد،
حاكم أباظة بك مصطفى السفر أمريَ فقلدوا واملنصورة، إطفيح ورشق والبُحرية والجيزة
شهر منتصف يف العادلية من وارتحل بالخزينة الدايل بك حسن وسافر سابًقا، جرجا
أشهر خمسة نحو القاهرة خارج فأقام رجب، أوائل يف باملوكب خروجه وكان الحجة،
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الحجة، خامس الخميس يوم السفر بموكب بك مصطفى وأوكب يوًما عرش وثمانية
وأربعني. ثماٍن سنة املحرم يف وسافر

أظلمت غربية سوداء ريح خرجت العرص أذان قبل األُضحية يوم الحجة عارش يف
جملتها ومن أشجار وسقطت مراكب، منها فغرق الشمس، نور وحجبت الدنيا منها
بديوان اللبخة وشجرة قديمة، دوًرا وُهدمت قمر، الشيخ بناحية جميز عظيمة شجرة

عظيمة. مطرة العشاء بعد أعقبها ثم القديمة، مرص
القدوم قفطان الباشا وألبسه الديوان إىل وطلع العجم، سفر أمري بك أيوب ووصل
أغا ورد أيامه ويف أشهر، وثالثة سنتني غيابه مدة وكانت الدركات، وأصحاب والسدادرة
بالديوان تبقى الدفاتر وأن وعيال، أوالد مرتبات إبطال منها وأوامر مراسيم يده وعىل
يخالف ال السلطان «أمر القايض: قال ذلك ُقري فلما بيوتهم، إىل األفندية بها تنزل وال
فعل املرتبات هذه اإلسالم، شيخ «يا املنصوري: سليمان الشيخ فقال إطاعته» ويجب
امللوك مدة يف العادة به جرت يشء وهذا السلطان، كفعل النائب وفعل السلطان، نائب
وال وأسبلة، ومساجد خريات عىل ورتبوه ويشرتى، يباع وصار الناس وتداولته املتقدمني،
يجوز فال ذلك، لها املرصد الشعائر وتعطلت الخريات بطلت بطل وإذا ذلك، إبطال يجوز
ويخالف له يسلم ال بإبطاله األمر ويل أمر وإْن ذلك، يبطل أن ورسوله باهلل يؤمن ألحد
أيًضا» لنائبه وال الرشع يخالف ما فعل يف لإلمام يسلم وال للرشع، مخالفة ذلك ألن أمره؛
«وأما سليمان: الشيخ قال ثم املراجعة» إىل يحتاج «هذا الباشا: فقال القايض، فسكت

ذلك. عىل الديوان وانفض محله» يف وأمر وصالح تنظيم ففيها التوجيهات
خوف ولوال إنشائه، من املرتبات شأن يف عرًضا الشرباوي هللا عبد الشيخ وكتب
عىل فجعلوا ذلك تنفيذ عىل مصالحًة عملوا إنهم ثم املجموع، هذا يف لسطرته اإلطالة
وابن شنب أبي بك إبراهيم قايمقامية يف املرتبات وحرصوا زنجريل، نصف عتماني كل
ثمانية فبلغت ثالثني سنة من بك الفقار ذي تابع الصغري بك وعيل وقطامش بك درويش
وأرسلوا بينهم، فقسموها زنجريل، ألف وعرشين أربعة فكانت عتماني، ألف وأربعني
الفقراء دموع «هذه وقاال: قبولها، من فأبيا جنزريل ألف بك ورضوان بك عثمان إىل
جاء وإن مظلمًة، كانت بالقبول الجواب رد رجع فإن شيئًا منها نأخذ فال واملساكني،

مظلمتني». كانت القبول بعدم
عىل يأخذ العايق) (الفصل أيًضا: ويسمى كو) (بطاعون املسمى الطاعون ووقع
القازدغيل كتخدا عثمان بيت من مات بحيث وغريهم، األعيان من كثري به ومات الرايق،

املشاعل. يف بالليل املوتى تدفن الناس وصارت نفًسا، وعرشون مائة فقط
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كاشف صالح أن (وسببها): األمراء، من عدة فيها ُقتل التي الفتنة أيامه يف ووقع
إيواظ ببنت وتزوج الفقار، ذي بك عثمان إىل ملتجئًا كان بك إيواظ بنت هانم زواج
والصنجقية، اإلمارة طلب عىل فحرضته القاسمية؛ من وكان الخاين، بك يوسف بعد بك
وخاطب مراده، ببلوغ فوعده ذلك شأن يف بك عثمان وكلم كيًسا، عرشين فايظ له وتأخذ
له: وقال يُِجبْه، فلم ذلك يف القوم كبري ذاك إذ وهو بقطامش املعروف قيطاس بك محمد
وكان حيٍّا» دمت ما أبًدا يكون ال هذا غفلة؟ عىل فيقتلونا للقاسمية بيتًا تفتح أن «تريد
ل كمَّ فلما قائمقام، كاشف صالح فيها فأنزل املنصورة، كشوفية أخذ املذكور بك عثمان
كذلك وهو الخطاب يف بك عثمان وعاود الصنجقية، طلب إىل الهمة تحركت ورجع السنة
ولم يجب فلم واالختيارية األغوات عىل فوقع االمتناع، عىل م فصمَّ بك محمد مع تكلم
إىل كاشف صالح فذهب أفندي، وخليل املذكور تابع بك عيل االمتناع عىل ووافقه يَْرَض،
قتلهم» يف تدبريًا «اعمل له: وقال الثالثة، قتل عىل معه واتفق القازدغيل، كتخدا عثمان
قتل عىل معهما فاتفق الفرَّاش، بك وسليمان سابًقا الحاج أمري بك رضوان إىل فذهب
فريض بذلك بك محمد وعرَّفوا باشا، باكري باطِّالع الدفرتدار بك محمد بيت يف الثالثة
إىل العرص بعد فركبا والخزينة، الحلوان بسبب الدفرتدار بيت يف بالجمعية فرمانًا وكتب
بك وصالح بك عيل وصحبتهم الدفرتدار، بيت إىل معه وركبوا قطامش، بك محمد بيت
كتخدا ويوسف األسباهية من واختيار چربجي صالح وعيل الجملية وأغات أفندي وخليل
الخربطيل كتخدا وأحمد القازدغيل كتخدا وعثمان الفقار ذو بك عثمان وحرض الربكاوي،

الرتجمان. چلبي وعيل املتفرقة وأغات الجاويشية وكتخدا
للكاتب: وقال عرضحال، بكتابة قطامش بك محمد أمر الجمعية تكاملت فلما
وجلس باشا، ومتفرقة الجاويشية كتخدا وصحبته خارج إىل فطلع وكذا» كذا «اكتب
«هاتوا وقال: الدفرتدار فوقف االنرصاف فأرادوا الغروب. قُرب وقد العرض يف يكتب
سليمان ومملوك كاشف وعثمان كاشف صالح مع اإلشارة هو القول ذلك وكان رشبات»
فوقف السالح، شاهرون وهم بطرابيش جماعة منها وخرج الِخزانة، باب ففتحوا بك،
صدره، يف بالقرابينة الضارب فرضبه خونة؟» «هي وقال: أقدامه عىل قطامش بك محمد
املقتول، من القاتل يُعلم فلم الوقت، وظالم البارود دخنة يف املجلس وهاج الرضب ووقع
مرسًعا نزل الكاتب األفندي مع جالس وهو رضبة أول الجاويشية كتخدا سمع وعندما
أصابه الفقار ذو بك وعثمان الجنينة، شباك من بنفسه ألقى الرتجمان وعيل وركب،
حصان وركب أسفل إىل بنفسه نجا كاشف صالح ودفعه وقاووقه شاشه فقطع سيف
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بجراحة الربيل مستحفظان اختيار باش وأصيب الربكة، باب من وخرج الطوائف بعض
أيام. ثالثة بعد ومات منزله إىل فأرسلوه قوية

تابعه بك وعيل قطامش بك محمد هم: وإذا املقتولني، وتفقدوا الشموع أوقدوا ثم
الربكاوي كتخدا ويوسف الخربطيل كتخدا وأحمد القازدغيل كتخدا بك وعثمان بك وصالح
اختيار وباش عرشة، تتمة واألسباهي جربجي صالح وعيل الجملية وأغات أفندي وخليل
جامع بهم وأتوا رءوسهم وقطعوا ثيابهم املقتولني فعروا بيته، يف ذلك بعد مات الذي
ووضعوا السالح، سوق جهة الذي الباب رضفة فأحرقوا مغلوًقا، فوجدوه حسن السلطان
غالبون، أنهم وظنوا التبن، من شيئًا رأس كل عند ووضعوا البسطة، عىل العرشة الرءوس
دراهم منه فطلب الصنجقية عليه فخلع امليدان باب من الباشا إىل كاشف صالح وطلع
تطلب» ما إليك أرسل وأنا ألشغالك «انزل له: فقال إليه املجتمعني العسكر يف يفرقها
هناك وجماعتُه بأتباعه، حرض الداودية كتخدا محمد فوجد حسن السلطان إىل فنزل

غالبون. أنهم يظن
إىل وطلع املغرب بعد جماعته يف ركب الجلفي كتخدا سليمان الخرب بلغ وعندما
الربكاوي، كتخدا يوسف أرشاق كتخدا أحمد ذاك إذ الوقت كتخدا وكان العزب، باب
له: «قولوا الكتخدا: فقال نفسه، عن فعرفهم هذا؟» «َمن التفكجية: فقال الباب فطرق
له كان فإن الغروب، بعد يُفتح ال الباب وأن القانون، وتعرف الكتخدائية، توليت أنت

الصباح». يف يأتي حاجة
إىل سائًرا يزل لم مقطوع وشاشه الربكة باب من خرج ملا فإنه بك عثمان وأما
بن چلبي عمر عندهم وطلع ونفر، رعايا وواجب جاويشية مآلن فوجده الينكجرية، باب
بعد الباشا إىل به وطلع طايفة، ومعه النجديل جاويش حسن فأخذه قطامش، بك عيل
الذين حق من بالخروج فرمانًا وأعطاه أبيه، صنجقية عليه فخلع كاشف صالح نزول
جاويش حسن وصحبته الوقت كتخدا عيل فردَّ ونزل املسجد، باب وحرقوا األمراء َقتلوا
وبيت املحمودية جامع خلف املحجر من رعايا وواجب وأنفار بريق ومعهم النجديل،
تسع سنة رجب شهر يف جمعة أول وهي مولده، ليلة وكانت الرفاعي وزاوية الحرصي
ورضبوا حسن، السلطان باب قبالة الدرب باب عىل مرتيز فعملوا وألف، ومائة وأربعني
اللطيف عبد العزب أغات وكان األغا، وبيت العزب باب من وكذلك بالرصاص، عليها

سابًقا. مرص أفندي
وعثمان بك رضوان فأخذ شيئًا، له يرسل فلم الباشا وعد انتظر فإنه بك صالح وأما
إسماعيل، بك محمد أيًضا واختفى الخلييل، خان يف واختفوا بك سليمان ومملوك كاشف
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بك مصطفى بيت إىل وذهب بجماعته فركب فعل، ما عىل ندم الداودية كتخدا ومحمد
بلغيه بك إبراهيم بيت إىل فذهب أحد، يجبه فلم الباب فطرق مقفوًال، فوجده الدمياطي
أحًدا، يجد فلم جاويش حسن هجم حسن السلطان من الرمي بطل وملا هناك، ودخل
وذهبوا بك، رضوان بيت أيًضا ونهبوا فنهبوه، الدفرتدار بيت إىل ذهبوا النهار طلع وملا

الباب. إىل وأتوا البيت ونهبوا رأسه وقطعوا قتلوه بك سليمان إىل
رس بيت «أنت له: وقالوا الجلفي، كتخدا عيل بيت يف اجتمعوا وجاقات السبع إن ثم
وأعياننا، أمرائنا بقتل خرب وعندك باطالعك، إال شيئًا يفعل وال الربكاوي، كتخدا يوسف
العزب» باب يملك بطائفته املغرب بعد كتخدا سليمان خشداشك مجيء ذلك عىل والشاهد
الباب، إىل كتخدا سليمان بمجي وال ذلك، من بيشء خرب عنده يكن لم العظيم باهلل فحلف
باشا باكري أنزلوا إنهم ثم حسن؟ السلطان إىل الداودية كتخدا بمحمد جاء يشء أي ولكن
سبعة صحبة وسفروه محرض عرض وكتبوا املقتولني، بالد حلوان عليه وطيبوا وعزلوه،
مرتوكات بضبط الدولة من مرسوم ومعه كبري خور أمريًا أغا مصطفى فحرض أنفار
إىل باشا باكري وتوجيه مرص عىل بواليته أمر ورد ثم شهرين، بمرص فمكث املقتولني،

وألف. وماية وخمسني اثنتني سنة إىل بمرص واليًا فأقام باشا مصطفى فتوىل ُجدة،
أراد مرص والية يف استقر وملا العظم، بابن الشهري الشامي باشا سليمان بعده وتوىل
عىل يأمنه من إليه فأرسل قطامش بك عيل ابن بك عمر إليه فضم األمراء بني فتنة إيقاع
كتخدا هللا وعبد قطامش بك وإبراهيم الفقار ذي بك عثمان قتل عىل معه واتفق رسه،
ذلك نظري ووعده بمرص، الرياسة أصحاب ذاك إذ وهم الجلفي، كتخدا وعيل القازدغيل
أغا خليل بك عمر فجمع كيًسا، عرشين فايظ بالدهم من يعطيه وأن والحاج، مرص إمارة
وتكفل باملقصود، وعرفهم بهم واختىل قازدغيل، جاويش وإبراهيم عزبان كتخدا وأحمد
كتخدا، هللا بعبد جاويش وإبراهيم بك، بعثمان أغا وخليل كتخدا، عيل بقتل كتخدا أحمد

الديوان. يف وقتلوه بحيلة ذلك بعد أخذوه بك إبراهيم انفرد وإذا
أقربي بيت عند كتخدا عيل فَقتل إبراهيم الظ كتخدا بعيل أغرى كتخدا أحمد إن ثم
حتى القضية عن وفحص األمر، فتدارك بك عثمان الخرب وبلغ الديوان، إىل طالع وهو
الباشا ظن كتخدا عيل قتل وعندما كتخدا، أحمد وقتل شغله وعمل ها رسُّ له انكشف
ومعهم تفكجي، مائتي وأرسل بحيلة، الينكجرية باب يملك أن فأراد املقصد، تمام
وطلب العبور، من التفكجية فمنعهم باألسلحة مستعدون وهم وجوخدار، مطرجي
ولم حقنا مقرصيف الباشا «إن فقاال: مرادهم، عن يسألهما أعيانهم من شخصني الكتخدا
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والوصية االختيارية من الباشا عىل بالسالم جاويش باش معهم فأرسل عالئفنا» يعطنا
العزب، باب إىل طلع الخشاب بك حسني إن ثم مراده، من يتمكن ولم ذلك فقِبل بهم،
الباشا وأمروا ذلك بعد واجتمعوا الباب، هو وملك الباب من كتخدا أحمد نزول يف وتحيل
البنادق، عليه فرفعوا الينكجرية باب إىل يدخل أن وأراد فركب يوسف، قرص إىل بالنزول
الينكجرية، خاطر النجديل جاويش حسن فأخذ خرابًا، فوجده يوسف قرص إىل فدخل
البريقدار ببيت نزل أن إىل الباشا فأقام الرسجي، إىل األغا وانتقل األغا، ببيت نزوله عىل
وخمسني ثالث سنة األوىل جمادى شهر إىل مرص عىل واليته فكانت ذلك، بعد وسافر

وألف. ومائة
مرص فدخل بمرص، األوىل توليته وهي أوغيل حكيم باشا عيل الوزير بعده توىل ثم
أربع سنة األوىل جمادى عارش إىل ومكث وخمسني، ثالث سنة األوىل جمادى شهر يف
ديوان أول باشا عيل وعمل البريقدار، بيت إىل باشا سليمان ونزل وألف، وماية وخمسني
الباشا: قال ثم الجميع، بحرضة الوالية مرسوم وقري الغفري، الجم بحرضة بقراميدان
أتيت وإنما ناس، عىل ناس وإغراء األمراء بني فتن إثارة ألجل مرص إىل آِت لم «أنا
عليكم بها أنعمُت وأنا املقاطعات أعطاني السلطان وحرضة حقه، حق ذي كل ألعطي
إنه ثم املجلس، وانفض بذلك حجة عليهم وأخذ والغالل» املال خالص يف تتعبوني فال
الرساية، إىل وطلع ركب، ثم ضيفك» غد بعد «أنا له: وقال البكري، الشيخ عىل سلم
امليعاد، يف إليه ونزل ومربيات، وعسًال وسكًَّرا وأغناًما هدية البكري الشيخ إىل وأرسل
رآها منامية لرؤيا عظيم اعتقاد فيه له وكان بيتهم، يف التي الجنينة رصيف ببناء وأمر
واألحوال ساكنة والفتن وأمانًا أمنًا أيامه وكانت مشهورة، عنه منقولة سفراته بعض يف

العيني. وقرص بوالق بني القازدغيل كتخدا عثمان قرص إىل ونزل ُعزل ثم مطمئنة،
وطلع العادة، عىل موكبه يف القلعة إىل وطلع مرص، إىل ودخل باشا يحيى توىل ثم
بك عثمان ووده بالقرص، باشا عِيل عَىل وَسلم اآلخر، هو ونزل عليه وسلم باشا عيل إليه
ذلك نظري يتفق ولم وهدايا، كثرية تقادم له وقدم بيته، يف وليمة له وعمل الفقار ذو
يعملون األمراء كان وإنما دعوة، يف األمراء من أحٍد بيت إىل نزل الباشا أن تقدم فيما
والية يف باشا يحيى وأقام املقياس، أو العيني قرص مثل الخالء يف بالقصور الوالئم لهم

وألف. ومائة وخمسني ستٍّ سنة رجب شهر عرشين يف ُعزل أن إىل مرص
أيامه ويف القلعة، إىل وطلع مرص، إىل وحرض اليدكيش، باشا محمد بعده وتوىل
األغا ونزل البيوت؛ وأبواب الدكاكني وعىل الشوارع يف الدَخان رشب بأبطال فرمان ُكتب
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وصار دون، أو عاٍل من ذلك يفعل بمن والنكال اإلنكار يف وشددوا بذلك فنادوا والوايل
عاقبه، الدخان آلة يده يف رأى من وكل مرات، ثالث يوم كل التبديل يف البلد يشق األغا

الوايل. وكذلك بالنار، الدخان فيه يوضع الذي الحجر أطعمه وربما
يكن ولم الشون، من وعالئفهم جراياتهم بطلب العسكر قامت أيًضا أيامه ويف
الدمياطي بك عيل بيت يف جمعية بعمل فرمانًا الباشا فكتب واحد، إردب بالشون
يوم ثاني يف كان فلما منه، يخلصونها كان من أي ذمة يف الغالل وينظروا الدفرتدار،
بك إبراهيم بذمة أن وأخربوا والقلفات، الغالل وكاتب الروزنامجي وحرض اجتمعوا
فأرسلوا يأِت، فلم وانتظروه الجمعية يف يكن لم واملذكور أردب، ألف أربعني قطامش
له «الذي وقال: الجمهور، يف الحضور من فامتنع املتفرقة وأغات الجاويشية كتخدا له
إليه «نذهب العسكر: فقال قال، بما وأخربوهم فرجعوا عندي» إىل يأتي حاجة عندي
اختيارية، اثنني بلك كل من معه وأخذ السعادة، دار وكيل فقام دماغه» عىل بيته ونهدم
عىل قايمة والعسكر الكالم هذا يشء «أي الوكيل: له فقال قطامش بك إبراهيم إىل وذهبوا
مثمنة «نجعلها الوكيل: له قال غالل؟» عند وليس يشء أي «واملراد قال: اختياريتها؟»

معلوم». بقدر
بك: إبراهيم فقال بأربعني، والشعري اإلردب، فضة نصف بستني القمح فثمنوا
من ويحصل يصربوا ال «العسكر الوكيل: قال البالد» من يشء يأتيني حتى «يصربوا
ألجل بلدين الوكيل عند فرهن كيًسا، ثمانني فبلغ اليكون مبلغ فجمعوا كبري» أمر ذلك
وأحرض الجمعية، محل إىل الوكيل ورجع التقاسيط، وأخذ تمسك، بذلك وكتب معلوم،
ظهرت بدعة أول كانت وهذه السعر، بذلك أورد غالل عليه كان من وكل الدراهم، مبلغ

للمستحقني. األنبار غالل تثمني يف
وألف، ومائة وخمسني ثماٍن سنة ُعزل حتى مرص والية يف باشا محمد واستمر
محمد عليه وخلع قايمقام، بلغيه بك إبراهيم وتقلد راغب) باشا (محمد مسلِّم ووصل
بورود فأخرب سكندرية من الساعي ورد ثم السماط، أمني بك محمد وعىل القفطان باشا
وحرضوا ملالقاته، العكاكيز أرباب فنزل سكندرية، ثغر إىل راغب باشا محمد حرضة
ومودة، محبة الخشاب بك حسني وبني بينه وحصل القلعة إىل وطلع مرص، إىل صحبته
القطامشة بيت قطع يريد السلطان حرضة أن إليه أرسَّ ثم يخونه، ال أنه له وحلف
الجاويش: له فقال بذلك، وعرفه جاويش بإبراهيم واختىل ذلك إىل فأجاب والدمايطة،
بك وعيل بك خليل يقتلون وهم كاشف، الفقار وذو قرقاش بك عثمان توابع «عندك
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لهم فليس وإال طرفك من أناس صحبتهم يكون «يحتاج له: فقال الديوان» يف الدمياطي
من ألنه رشهم؛ يطلب يوسف أبي أغا عثمان مع أتكلم «أنا له: فقال ذلك» عىل جسارة

طريف».
وجماعته، الفقار وذو وقرقاش الخشاب بك حسني وطلع الديوان يوم كان فلما
وعمر الحاج أمري بك خليل إثرهم يف وطلع بك، محمد وصحبته الدمياطي بك عيل وطلع
فقال بك خليل عند املتفرقة أغات أغا عثمان فحرض املحاسبة، بجانب فجلسوا بالط بك
أعجبك» لم «كأني فقال: لك» تركناه «قد له: فقال الباشا؟» عند تدخل لم «ملاذا له:
كذلك بالجماعة وإذا بك، خليل ورضب النمشة يوسف أبو فسحب الكالم بينهما واتسع
الدمياطي بك عيل فقام الباشا إىل برأسيهما ودخلوا قتلوه، بالط بك عمر ورضبوا أرسعوا
يقول لالختيارية الباشا فأرسل الجاويشية، نوبة إىل ودخال ماشيني، ونزال بك ومحمد
الصناجق إىل فرمانًا وكتبوا أيًضا، رأسيهما وقطع وأخذهما للدولة، مطلوبان إنهما لهم:
بك وعمر بك إبراهيم إىل واملدافع بالبيارق ينزلوا بأن وجاقات السبع واختيارية واألغوات

القلفي. بك وسليمان
أول فرضبوا واملدافع البيارق فنزلت بالخزينة، مسافًرا دهشور بك سليمان وكان
جهة إىل وعازقهم بهجنهم وخرجوا أحمالهم الثالثة فحمل سنقر، قنطرة عند من مدفع
إىل وذهبوا بك، خليل بيت وكذلك فنهبوه، بك إبراهيم بيت إىل العساكر ودخل قبيل،
بك ليوسف يتعرضوا ولم فيه، بما ملكه الصناجق من صنجًقا فيه فوجدوا بك عيل بيت
وذهب أيًضا، ستُه وماتت سته، صنجق بك محمد صنجقية ورفعوا األزهر، الجامع ناظر
من دهشور بك سليمان رجع وملا البدوي، أحمد سيدي برضيح فقريًا وعمل طندتا إىل
وكذلك صنجقية، كاشف عثمان وقلدوا برشيد، باإلقامة وأمروه صنجقيته رفعوا الروم
مرص دفرتدارية الخشاب بك حسني إرشاق أباظة بك محمد وقلدوا كاشف، أحمد كجك

الفتنة. تلك وانقضت
إبراهيم قتل يف تدبريًا نعمل أن «مرادي الخشاب: بك لحسني قال الباشا إن ثم
فاتفق وعظيمها». مرص مقدام أنت وتصري الجلفي، كتخدا ورضوان قازدغيل جاويش
الفقار ذي بك عثمان مملوك بك وسليمان جرجا بك عيل عنده وجمع ذلك عىل معه
جاويش إبراهيم وعلم املنافقون، وسعت والقيل، القال وداَر كاشف، الفقار وذي وقرقاش
باب وامتأل كتخدا، رضوان عند جاويش إبراهيم فحرض بهما يراد ما كتخدا ورضوان
السبعة واألغوات الصناجق واجتمعت باشيه، واألوده بالعسكر العزب وباب الينكجرية
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عىل بالركوب الباشا من فرمانًا يطلبون وأرسلوا بالرميلة، واألسباهية املؤمنني سبيل يف
قطعنا. وَقْصده أعدانا املفاسيد عنده جمع الذي الخشاب بك حسني بيت

بذلك، فرمانًا منه وطلبوا باشا راغب إىل باشا ومتفرقة الجاويشية كتخدا طلع فلما
وال مال عليه ينكرس ولم بنفسه، وخاطر السلطان، موالنا أمر نفذ «رجل الباشا: فقال
بجواب عليهم وردوا فرجعوا يكون» ما أحسن الصلح بقتله؟ فرمانًا أعطيكم كيف غالل
ينزل له فقولوا أبى فإن بالعرضحال اختيارية اثنني بلك كل من له فأرسلوا الباشا،
وملا قراميدان، من أتباعه بكامل فنزل بعضنا، مع خالصنا نعرف ونحن قايمقام، ويويل
فيه، معه يكرنك اب الخشَّ بك حسني بيت إىل شيخون عيل ينزل أن فأراد الرميلة يف صار
بيت عىل فنزل أغواته، من أغا فقتل بالنار ردوه حسن السلطان يف املرابطني بالعزب وإذا
كتخدا صحبة بلغيه بك إبراهيم له فأرسلوا املظفر، تجاه عرجان ذي بيت إىل آقربدي
املدافع بجر فرمانًا منه وأخذوا بيته، إىل ورجع القايمقامية قفطان عليه خلع الجاويشية
بك ومحمد الحاج أمري بك عمر يقدمهم الصناجق وسارت الصليبة، ناحية من والبيارق
وأحمد سيف أبو بك وعثمان بك وحمزة قطامش بك ويوسف بلغيه بك وإبراهيم الدايل
بك ورضوان قازدغلية بك وأحمد بك وعثمان جلفي بك وإسماعيل محمد كجك ابن بك
بك ومحمد الخشاب بك حسني ببيت واحتاطوا كان، قازدغيل كتخدا عثمان خازندار
عليه، يعز ما ع وزَّ حتى الظهر إىل الصبح من بالبندق فحارب جهات، األربع من أباظة
العسكر فدخل الصعيد جهة إىل وذهب العباد، زين عىل الرس باب من وطلع أثقاله وحمل
الصعيد، إىل قيطاس بك إبراهيم أيًضا وهرب الحريم، وال شيئًا فيه يجدوا فلم بيته إىل
ذلك وكان الحجاز، أرض إىل هربوا الصناجق من طايفة وصحبته بك عيل ابن بك وعمر
مرصسنتني والية يف راغب باشا محمد مدة فكانت وألف ومائة وستني إحدى سنة أواخر
محقًقا، عامًلا عظيًما إنسانًا وكان الصدارة، وتوىل الرومية الديار إىل سافر ثم ونصًفا،

أعلم. وهللا وفاته، سنة يف ترجمته تتم وسيأتي الكتاب؛ رئيس أصله وكان
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بن الغني عبد الشيخ/ واألنوار األرسار صاحب الشهري واألستاذ الكبري اإلمام مات
وأوصافه شهرية، وأحواله وألف، خمسني سنة ُولد الصالحي، الحنفي النابليس إسماعيل
سنة ىف منه وفرغ الوجود) وحدة يف (املقصود مؤلفاته: ومن بالتأليف، مفردة ومناقبه
فضل محمد للشيخ واألصل املرسلة) التحفة برشح املسألة (وتحفة وألف، وتسعني إحدى
وهو العبادات) ربع يف اإلفادات و(ربع الرحماني) والفيض الرباني (والفتح الهندي، هللا
و(كوكب القدسية) و(الرحلة الوجود؛ نادر الحنفية فقه يف ضخم مجلد يف جليل مؤلف
املكي (والفتح املحمدية) الطريقة رشح يف الندَّية و(الحديقة القبح) إزالة يف الصبح
اليمني) النفس يف املدني و(الفتح العلماء) نظرة أو السماء و(قطر امللكي) واللمح
رشحها فيها، التزم والثانية ورشحه، النوع اسم فيها يلتزم لم إحداهما و(بديعيتان)

التلفيق): وفيه كالمه (ومن العرش البديعيات مع القلعي

ق��ت��ال ق��ص��د ال��ص��ف��ي��ن ف��ي وح��وم��ت ال��ورى ب��ه اق��ت��ح��م��ت ل��م��ا ص��ارٌم ول��ى
م��وال��ي م��ج��ر ف��ي وال م��ج��رع غ��دا وك��م ال��م��ن��ون ك��أَس ب��ه أدرُت

اإلشارة: وفيه وله،

ب��ق��رب ع��ل��ي��ن��ا وام��ن��ن ب��وص��ل اس��م��ح ح��م��زُة ي��ا
وب��ق��ل��ب م��ص��ح��ًف��ا أض��ح��ى اس��م��ك ش��رك ف��ي



األول) (الجزء واألخبار الرتاجم يف اآلثار عجايب

املثل: إرسال وفيه وله،

أزِل ل��م األش��واق ع��ل��ى إن��ي ه��واك ف��ي ب��ال��م��ت��ي��م رف��ًق��ا ال��ق��ل��ب م��ال��ك ي��ا
ال��ب��ل��ل م��ن ي��خ��ش��ى ال ال��ب��ح��ر وخ��ائ��ض أرق��ب��ه ال��م��وت ك��ي��ف ح��س��ن��ك م��ش��ق��ت

العارف: تجاهل فيه وله،

ح��م��اي��ل ذاك ال��ج��ف��ون ل��س��ي��ف أم آٍس ع��ذارك أه��ل أدري ل��س��ت
س��اي��ل ال��خ��د ف��ي ت��راه ل��ع��ي��ن��ي م��ا ج��م��ال غ��ن��ي أن��ه زع��م��وا

عنه: هللا رىض كالمه ومن

ت��ف��ات��ك غ��زال ي��ا ت��ح��اك��ي��ه ال ف��ات��ك ال��ط��رف ف��اِت��ك م��ن م��ج��ي��ري َم��ن
ه��اِت��ك ل��ل��ص��ب وه��و ال��ل��ه ص��ان��ه ب��اٍن غ��ص��ن ع��ل��ى ط��ال��ع ق��م��ر
ح��رك��ات��ك ع��ن غ��ص��ون ي��ا ف��ارج��ع��ي ف��ت��ت��ن��ا ب��ق��ام��ٍة ب��ت��ث��ن��ي
ف��ت��ك��اِت��ك م��ن األم��ان األم��ان ع��ل��ي��ن��ا ُج��رت ال��ج��م��ال ب��دي��ع ي��ا
ص��ف��ات��ك م��ن ح��س��ن��ه��ا ب��ت��ن��اوي��ع ال��ب��راي��ا س��ل��ب��ت ب��ه��ا ذات ل��ك
ب��ذات��ك ظ��ه��رت ل��م��ا ن��ف��وس م��ن خ��م��ار ال��ج��م��ي��ل وج��ه��ك ع��ل��ى ك��م
ب��ح��ي��ات��ك ال��ه��وى م��ي��َت م��ن��ا واح��ي م��ن��ا ال��ن��ف��س وام��ح��ق ال��وج��ه ف��اك��ش��ف
ب��ال��ت��ف��ات��ك ل��ن��ا ف��ُج��د ب��اله��ا م��ن واس��ت��رح��ن��ا ن��ف��وس��ن��ا ب��ع��ن��ا ف��ي��ك
آي��ات��ك س��وى وال ط��وًرا ن��ح��ن وإن��ا س��واك وال ط��وًرا أن��ت

كالمه: ومن

ب��ال��غ��زل ال��ت��وح��ي��د أخ��ل��ط أم��ل��ي ي��ا ال��ح��ب ف��ي أزل ل��م
ال��ه��ط��ل ك��ال��ص��يِّ��ب دم��ع��ه��ا س��اه��رٌة ف��ي��ك وع��ي��ون��ى
ب��ل��ي ال��غ��رام ف��ي وج��س��م��ي ب��ل ت��ل��ف��ت ب��ك��م أح��ش��ائ��ي إن
ي��زل ل��م وال��ت��ه��ي��ام زال ج��ف��وت��ك��م ي��وم واص��ط��ب��اري
األم��ل غ��اي��ة ي��ا ال��ك��رى ف��ي ول��و ب��ال��ل��ق��اء ل��ع��ي��ن��ى ج��د
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وص��ِل وج��د واع��ط��ف ال��ج��ف��ا ذا ودع ب��ال��م��ش��وق وت��ل��ط��ف
ال��ع��ل��ل م��ن ق��ل��ب��ي ِش��ف��ا ي��ا ل��ق��ا ب��ع��ض ُم��ض��ن��اك وأب��ح
أق��ل ل��م ح��ي��ن ق��ص��دي ج��ل وي��ا ق��ل��ُت ح��ي��ن م��رادي ي��ا
وج��ل ع��ل��ى م��ن��ه إن��ن��ا ل��ن��ا ق��الك م��ن أم��انً��ا خ��ذ
األول أي��ام��ك ف��ي ك��ن��َت ك��م��ا ت��ك��ون ف��ي��م��ا ك��ن ث��م
ح��ي��ل��ي ال��ه��وى ف��ي ق��لَّ��ت آه أك��اب��ده ك��م ال��ت��ج��اف��ي ذا
ط��ل��ل��ي ان��م��ح��ى ف��ي��ه��ا ن��س��م��ٌة ك��اظ��م��ٍة ن��ح��و م��ن وس��رت
أج��ل��ي أوم��ض��ت ل��م��ا ح��ان الم��ع��ة ال��ح��يِّ وب��روق
األزل وردة م��ن ش��م��ة أج��م��ع��ه��ا األك��وان ه��ذه
ب��م��ش��ت��غ��ل ع��ن��ه��ا أن��ا م��ا ن��ف��ح��ت ع��ن��دم��ا ع��ط��رت��ن��ي
ال��ك��ل��ل ج��ان��ب م��ن ف��ائ��ًح��ا ب��دا ال��م��ل��ي��ح أث��واب ط��ي��ب
ال��رس��ل أش��رف رواب��ي م��ن ب��س��م��ت ق��د ال��زه��ر وث��غ��ور
ال��ع��ذل إل��ى أص��غ��ي ال أن��ا س��ف��ًه��ا الم��ن��ي ع��ذوًال ي��ا
ي��ِم��ل ل��م ال��غ��زالن ه��و ع��ن ج��وى ح��ل��ي��ف ال��م��ض��ن��ي ق��ل��ب��ي
ع��م��ل��ي وع��ن ع��ل��م��ي ع��ن ج��ل ع��ظ��م ب��ذي ص��ب م��غ��َرٌم
م��ث��ل م��ن األم��ر ف��ي م��ال��ه ش��ب��ه م��ن ال��خ��ل��ق ف��ي م��ال��ه
وال��زل��ل ال��م��ح��ض ل��ل��ص��واب م��ن��ق��س��م األم��ر أن غ��ي��ر
ال��س��ف��ل أش��خ��اص��ه م��ق��ت��ض��ى ف��ي ي��ظ��ه��ر األم��ر وان��ق��ام
ب��ط��ل ع��ل��ى ذرت ح��ل��ة م��الب��س��ن��ا أب��ه��ى ه��ذه
ال��ع��س��ل م��ن أح��ل��ى ش��رب��ة س��ِك��رت ال��ن��ه��ى م��ن��ه��ا خ��م��رة
ال��ج��ل��ل ب��ال��م��ن��زل واب��ش��روا أح��ب��ائ��ن��ا ي��ا ف��اق��ب��ل��ون��ا

وله:

ق��دري ذل م��ا ف��ق��ل��ت ش��خ��ص ك��ل وداري األن��ام م��ع ك��ن ل��ى ق��ي��ل
ع��م��رو ع��ب��د وال ال��ورى ج��م��ي��ع م��ن زي��د ع��ب��د ال ال��غ��ن��ي ع��ب��د أن��ا
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موايل: وله

ب��اس��م��ك ال م��وج��ود ت��ك��ن ح��ب��ك ب��اس��م ك��ن
رس��م��ك م��ن ال��ك��ون إن ال��ك��ون ع��ن واخ��رج

ق��س��م��ك واج��ع��ل��ه ك��ل��ل��ك ال��ح��ب إل��ى وان��س��ب
ج��س��م��ك ال��ه��وى ف��ي وام��ح��ق ال��روح ع��ن وروح

أيًضا: وله

أوَّاه ي��ك��ن ل��م م��ا ي��زل ل��م ب��م��ا وام��ح��وا ال��ج��اه ن��ي��ام ي��ا اس��ت��ف��ي��ق��وا غ��اف��ل��ون ي��ا
ال��ل��ه ي��ش��اء أن إال ت��ش��اءون وم��ا ت��اه ف��ي��ه ال��ف��ك��ر ان ال��ف��ك��ر ع��ن واف��ن��وا

وله:

ص��ح��ن��ا ال��ه��وى ب��اش��را؛ وق��ع��ن��ا ح��ت��ى ن��واص��ح��ن��ا م��ن س��م��ع��ن��ا م��ا ال��ذي ن��ح��ن
ص��ح��ن��ا ب��ال��ن��وى ال��ح��س��ي��ن��ي ع��ج��ب��ن��ا وم��ا ن��واص��ح��ن��ا وأت��ل��ف ض��رن��ا ال��ه��وى وال��ل��ه

وله:

وخ��ل��ي��ن��اك رح��ن��ا وم��ا ال��ب��خ��ات��ي ع��ل��ى ع��راش��ل��ن��اك ل��ك ك��ان ل��و ق��ي��س��ون س��ف��ح ي��ا
ح��داك ب��ال��ن��زول ن��وص��ي ارت��ح��ل��ن��ا ن��ح��ن وم��ن��اك غ��اي��ت��ك ه��ذا س��ف��ح ي��ا ك��ان إن

وله:

آل��م��ن��ي وال��ل��ي��ل أت��ى ه��ل ف��ي وأص��ب��ح��ت ع��ن��ي ت��س��ل ع��م��ا ف��ص��ل��ت م��ف��اص��ل��ي
م��ن��ي ال��واق��ع��ة أص��ل ال��ل��ه ت��ب��ارك ي��رح��م��ن��ي وال��رح��م��ن راٍق ل��ي وال��ن��ج��م

وماية وأربعني ثالث سنة عنه ريضهللا تويف دواوينه. يف مشهور كثري وهو ذلك، غري وله
سنة. وتسعني ثالث عن وألف،

الحسيب واملدققني، املحققني عمدة األساتذة، وأستاذ الشيوخ، شيخ األيمة إمام ومات
أحمد الشيخ عن أخذ الرضير، السيوايس الحنفي إسكندر عيل بن عيل السيد/ النسيب
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عن الحديث وأخذ الحنفيني، النحريري هللا عبد بن عثمان والشيخ الرشنباليل الشوبري
دروًسا يقرأ كان أنه بإسكندر: تلقبه وسبب وغريهم، … والشربامليس البابيل الشيخ
وحسن الفهم وحدة والذكاء، الحفظ يف عجيبًا وكان الخرق، بباب باشا إسكندر بجامع
مشيته من خفض درسه بحلقة مر إذا السجيني محمد العالمة الشيخ وكان اإللقاء،

العليم». الفتاح «سبحان يقول: ثم تقريره، لحسن وأنصت قليًال ووقف
عمامة يعتم بل الفقهاء زي يلبس ال القامة، طويل البدن ضخم األكل كثري وكان
إىل مرة وسافر كثريًا» وأحفظ كثريًا آكل «أنا نفسه: عن يقول وكان مرخية، بعذبة لطيفة
وناقشوه، وباحثوه ذاك، حني املحققون عليه واجتمع دروًسا، هناك وقرأ السلطنة دار

والتكريم. باإلجالل وقوبل وفضله، بعلمه واعرتفوا
سنة القعدة ذي يف تويف حتى ويعيد، ويدرس ويفيد يميل يزل ولم مرص إىل وعاد
األشياخ من كثري عنه أخذ وكسور، سنة وسبعني ثالث عن وألف وماية وأربعني ثماٍن
الوالد والشيخ الدمياطي والشيخ البليدي والسيد يوسف الشيخ وأخيه الحفني كالشيخ

وغريهم. … الطحالوي عمر والشيخ
وبعث الناس، فهاداه ابنه لزواج مهًما عمل أنه واتفق القهوة، بحرمة يقول وكان
االنتفاع حرمة يرى ألنه الكنيف؛ يف بطرحه فأمر بُنٍّ فْرق القازدغيل كتخدا عثمان إليه
﴿َال تعاىل: قوله يف الجنة خمرة وصف يف ذُكر ما ذلك يف ودليله الخمر، مثل أيًضا بثمنه
العلة وهذه برتكها الخمر شارب يعرتي ما الغول بأن يُنَزُفوَن﴾ َعنَْها ُهْم َوَال َغْوٌل ِفيَها
وماية وأربعني ست سنة تعاىل هللا رحمة إىل تويف شك. بال برتكها القهوة يف موجودة

وألف.
عبد محمد الشيخ/ العلم مشايخ شيخ الفهامة، واملحقق العالمة، اإلمام ومات
العالمة عن الحنفي األرمناوي شاهني الشيخ عن: أخذ البصري، الحنفي الزيادي العزيز
تويف وغريهم، والدمياطي الوالد والشيخ والدمنهورى الحنفي الشمس عنه: وأخذ البابيل،

وألف. وماية وأربعني ثماٍن سنة األول ربيع أواخر يف
الحنفي، عيىسالسفطي عيىسبن الشيخ/ املتفنن املتقن العالمة الفقيه الشيخ ومات
وعن الشافعي العريض الدلجي الفتح أبي بن الفتاح عبد بن إبراهيم الشيخ عن أخذ
بالدقدويس الشهري الحنفي التونيس إبراهيم بن أحمد الشيخ وعن األهنايس أحمد الشيخ
بن العزيز عبد محمد والشيخ بإسكندر، الشهري الحسيني عيل السيد بن عيل السيد وعن
العقدي الشيخ عن أيًضا وأخذ األرمناوي، شاهني الشيخ عن ثالثتهم الزيادي، إبراهيم
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الحي عبد والشيخ الرشنباليل حسن الشيخ بن حسن والشيخ الرشنباليل إبراهيم والشيخ
وأربعني ثالث سنة يف املرتجم تويف الكبري. الرشنباليل حسن الشيخ عن ثالثتهم الرشنباليل

وألف. وماية
عن أخذ الرضير، الشافعي السجيني محمد املشايخ/ شيخ العالمة األستاذ ومات
وأهل الديوي ربه عبد الشيخ عن أيًضا وأخذ كلية، مالزمة والزمه الرشنباليل الشيخ
أصوليٍّا نحويٍّا فقيًها عظيًما إماًما وكان وغريه، السجيني مطاوع الشيخ مثل طبقته
وألف. وماية وخمسني ثمان سنة تويف وعلمائهم. الوقت فضالء من كثري عنه أخذ منطقيٍّا
بن الرءوف عبد الشيوخ/ شيخ املحققني إمام الفهامة والبحر العالمة اإلمام ومات
العلماء، محققي خاتمة الشافعي، البشبييش عيل بن أحمد بن اللطيف عبد بن محمد
واشتغل الكربى، املحلة أعمال من ببشبيش ولد العظماء، األولياء نظام عقد واسطة
املحيل عيل الشيخ باهلل العارف تعاىل هللا ويل والزم القرآن حفظ أن بعد علمائها عىل
عىل وتردد وتفرد، وتفنن واتقن وحصل واجتهد العلم، من فنون يف باألقرع الشهري
أنوارهم، من واكتىس بهم وتأدب عرصه، صوفية من وغريه البدوي حسن العارف الشيخ
منصور بن محمد الشيخ عن وأخذ وألف، وثمانني إحدى سنة القاهرة إىل ارتحل ثم
البقري قاسم بن محمد الدين وشمس والزرقاني اللقاني خليل والشيخ اإلطفيحي

وغريهم.
وتلقوا الثانية، الطبقة من عرصه أهل به وانتفع وأفاد ودرس وفضله، علمه واشتهر
التوحش كمال مع يقرؤها كان التي الكتب يف الشهاب عمه والزم واملنقول، املعقول عنه
كان بل معهم، والتكلم عمه طلبة من أحد مسايرة وعدم هللا، إىل واالنقطاع والعزلة
يعرف ال من يظن كان حتى الجامع سطح وفوق الحنابلة حارة يف الجلوس عليه الغالب
أربع سنة ا حاجٍّ الحجازية الديار إىل عمه توجه أن إىل شيئًا، يعرف ال بليد أنه حاله
لتقرير وتصدر وجلس فتقدم موضعه، يقرأ بأن له فأرسل هناك، وجاور وألف وتسعني
باملعاني يأتي فكان الفيض باب له هللا ففتح والفقه، واملعاني والنحو الدقيقة العلوم
به وانتفع الظمآن، عند العذب املاء من أشهى وتقريره العجيبة، العبارات يف الغريبة
ومالزمة اإلفادة قدم عىل يزل ولم الشامي، القطر علماء وغالب األزهر مدريس غالب
وألف. وماية وأربعني ثالث سنة رجب منتصف يف تويف حتى واإلمالء والتدريس اإلفتاء
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عبد بن أحمد الشيخ/ الفخار سلسلة وخاتمة األرسار صاحب اإلمام األستاذ ومات
البكرية السادة سجادة شيخ الصديقي البكري الرسور أبو محمد بن محمد بن املنعم
اعتقاد فيه الحكيم باشا عيل للوزير وكان وغريه، نارص بن اإلحسان أبو أجازه بمرص،
وقبّل تلقاه عليه للسالم األستاذ ذهب وعندما — ذلك إىل اإلشارة تقدمت كما — عظيم
الفالنية، السفرة يف كربنا وقت الرؤيا عالم يف رأيته كنت الذي «هذا وقال: وأقدامه، يديه
بكليته فأقبل إليه» املشار «هو له: فقيل لسانه» عن أخربني كما البكري الشيخ ولعله
ومن مراًرا، لزيارته ونزل سنية، هديًة إليه وأرسل الغد، بعد الزيارة يف واستجازه عليه،

قوله: املرتجم األستاذ نظم

وش��أن��ه ال��ع��ي��ون ع��ن غ��ف��ل��ت وق��د ه��ج��ع��ٍة ب��ع��د زارن��ي ح��ب��ي��بً��ا ب��روح��ي
ح��رك��ات��ه ل��ن��ا أب��دت��ه ال��ح��س��ن م��ن اق��ت��رح��تُ��ه م��ه��م��ا األت��راك م��ن م��ل��ي��ًح��ا
ن��غ��م��ات��ه م��س��م��ع��ي ف��ي دخ��ل��ت وق��د ط��ارًق��ا ب��ال��ب��اب وه��و إال أدِر ول��م
ص��ف��ات��ه ب��ال��ب��دي��ع وس��ه��ًال وأه��ًال م��رح��بً��ا أن��ادي��ه أس��ع��ى ل��ه ف��ق��م��ت
ع��ب��رات��ه ج��رت ذل��ى رأى ف��ل��م��ا ن��ع��ال��ه ت��رات ف��ي خ��دى وم��رَّْغ��ُت
وج��ن��ات��ه ح��يٍّ��ا ف��اح��م��رت ب��ن��ع��ل��ي��ك م��ح��اج��رى وط��ئ��ت إال وح��ل��ف��ت��ه
ح��ي��ات��ه ع��ل��ي��ه أق��ام��ي وم��ع��ظ��م َف��ْع��ل��َم��ت��ه إال األس��ام ف��ي وب��ال��غ��ت
ذات��ه وال��ع��ظ��ي��م��ة ال ل��ه ف��ق��ل��ت ح��اف��يً��ا أف��ع��ل ب��د ال إذًا ف��ق��ال
ن��ف��ح��ات��ي إل��يَّ أه��دت��ه م��ا ط��ي��َب ف��ي��ا ك��ارًه��ا ن��ع��ل��ي��ه خ��ديِّ ع��ل��ى ف��ح��ط
ه��ب��ات��ه إل��ّي م��ن��ه ع��ظ��م��ت ل��ق��د أس��ره��ا ع��ن��دى ك��ان م��ا س��اع��ًة وي��ا
ب��ي��ات��ه ع��ن��دي ك��ان ش��يء وأب��ع��د ل��ط��اق��ًة ب��ال��م��ب��ي��ت اب��ت��داء وج��اد
ل��ه��ب��ات��ه ذك��ت ق��د ق��ل��بً��ا أي��رد ث��غ��ره أرش��ف ال��ل��ي��ل ط��ول زل��ُت وم��ا
ش��ت��ات��ه ف��ي��ه ط��ال ق��ل��ب ح��ر إل��ى وأض��م��ه��ا أق��دام��ه إل��ى وآت��ى
ص��الت��ه ع��ل��ي��ه ح��ان��ت إذ ي��ْح��يَ��ع��ل ق��ائ��ًم��ا ال��م��ؤذن إال راع��ن��ي وم��ا
وال��ت��ف��ات��ه ع��ط��ف��ه ن��ح��وي ط��ال وق��د خ��ي��ف��ة ال��ب��ع��د م��ن أراع��ي��ه وق��م��ت

الشافعي، اإلمام رضيح عند أسالفه بمشهد وُدفن وألف، وماية وخمسني ثالث سنة تويف
فأعرفه. البكرىي العابدين زين إىل ونسبها الشرباوي هللا عبد الشيخ القصيدة هذه وذكر
صالح محمد الشيخ/ املتبحر املتقن املتفنن الفهامة والعمدة العالمة اإلمام ومات
الباقي عبد والشيخ النفراوي أحمد الشيخ عن: أخذ بشلبي، الشهري املالكي الربليس الدين
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أخذ وعنه والنخيل، البرصي عن وروى وغريهم، … املنويف منصور والشيخ القليني
وألف. وماية وخمسني أربع سنة صفر عرش سابع الخميس ليلة تويف املعتربون. األشياخ
املدرسني وصدر املحققني أستاذ الفهامة والعمدة العالمة العالم اإلمام ومات
الزرقاني محمد الشيخ عن أخذ املالكي، العماوي عيىس بن أحمد بن أحمد الشيخ/
والشيخ البشبييش الرءوف عبد والشيخ اإلطفيحي محمد والشيخ الشربامليس والعالمة
له للمغفور وإجازته خطه من ذلك نقلت كما النفراوي، أحمد والشيخ املنويف منصور
وسنن واملوطأ ومسلم البخاري صحيح عليه قرأ قد وكان زاده، كبوريل باشا هللا عبد
رواية، ولبعضها دراية، لبعضها قراءة واملواهب والرتمذي والنسائي ماجه وابن داود أبي

دراية. آخرها إىل أولها من املصطلح وألفية إجازة، ولباقيها
الشربامليس العالمة تويف وملا منطقيٍّا، نحويٍّا أصوليٍّا محدثًا فقيها ثبتًا إماًما وكان
كثري فصيًحا التقرير حلو وكان الطلبة، به وانتفع محله، يف واإلفادة لإلقرا تصدر
عنه تلقى والفوايد، واملسايل والنوادر واملناسبات والفروع لألصول مستحًرضا االطالع
تراجمهم، يف مذكور هو كما واملعقولية الفقهية دروسه وحرضوا العرص، أشياخ غالُب
املحتوم، األجل وافاه حتى العلوم، وإمالء واإلفادة اإلقراء عىل ومالزًما مواظبًا يزل ولم
ابنه بعده وخّلف وألف وماية وخمسني خمس سنة من األوىل جمادى سابع يف وتويف
املنعم، عبد الشيخ السلف، وبقية الوقت، بركة املدقق، والنحرير املحقق، اإلمام أستاذنا

آمني. والعافية الصحبة مع عمره وأطال بوجوده، النفع هللا أدام
وكنز واملعارف العلوم روض الفريد، الخضم والبحر الوحيد، العالمة اإلمام ومات
كان السوداني، الدرانكوي الكثناوي الفالتي محمد بن محمد الشيخ/ واللطائف، األرسار
بدقايق تامة ومعرفة العلوم، جميع يف واسع وباع طوىل يد وله متفننًا، متقنًا درَّا إماًما
بن سليمان بن محمد اإلمام الشيخ عن ببالده واملعارف العلوم تلقى واألنوار، األرسار
الشيخ الكامل والشيخ بندو، محمد الشيخ واألستاذ الباغرماوي، الربناوي النوايل محمد
الفتح، يديه عىل حصل من أول «وهو قال: الكبري، ومعناه فودو محمد والشيخ هاشم،
عنه فأخذ سنوات» أربع نحو وسفًرا حًرضا والزمته األدب، كتب أكثر قرأت وعليه
قبل يلقبه وكان بسيبويه، يلقبه املذكور شيخه وصار ذلك، أتقن حتى والنحو الرصف
إذا بحيث شديًدا استحضاًرا أللفاظها واستحضاره لها لحفظه املقامات بصاحب ذلك

الكلفة. وعدم بالبديهة قبلها بما يأتي كلمة ذكرت
عىل واملواقيت الحساب وعلم واألوفاق الحروف علم بندو محمد الشيخ عن وتلقى
الحسابية وآالتها والوفقية الحرفية بأنواعها الرسية والعلوم املغاربة، طريقة أسلوب
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والبيان واملعاني األصول عليه وقرأت قال: التامة، املنفعة منه له وحصلت وامليقاتية،
وثالثة البخاري عليه وسمع الستة، السنويس عقائد وجميع العراقي، وألفية واملنطق
إىل اإلجازة أول ومن السلم، باب آخر إىل البيوع أول من خليل الشيخ مخترص أرباع
معارص زكري البن كتاب وهو املقاصد، ملخص كتاب من الثلث ونحو الكتاب، آخر
غري إىل … تصانيفه وأكثر الكالم، علم يف بيت وخمسمائة بيت ألف يف السنويس الشيخ
والنوادر واألخبار الغريبة والحكايات العجيبة الفوائد من كثريًا منه «وسمعت قال: ذلك.

املذكورين. شيوخه برنامج يف ذلك ذكر وطبقاتهم» ومراتبهم الرجال ومعرفة
تحصيل عليها املتوقف العلوم تحصيل يف صادقة ورغبة عالية همة للمرتجم وكان
مستعار، كتاب من قط أقرأ لم أني به عيل هللا َمنَّ مما «إن نفسه: عن يقول وكان الكتب،
موسع متنه أكتب أن عندي موجوًدا يكن لم كتاب قراءة حاولت إذا مرتبتي أدنى وإنما
قراءته، عند الشيخ تقريرات من سمعته ما أو رشوحه من أوردته ما فيه ألقيد السطور؛
تحصيل يف رغبتي وصدق همتي علو لوال أنه بدليل وحاشيته رشحه أكتب أن وأعالها
مع وكربتي، ووحشتي بغربتي وبدلتهما راحتي وطلقت وأنيس، أهيل، فارقت ملا العلوم
أدرك لكي األخطار اقتحام يف فبادرت واالنتظام، الغبطة غاية يف أهيل مع حايل كون

(شعر). األوطار»

وت��ح��ت��س��ب ت��رج��و ال ح��ي��ث م��ن أت��ت��ك ي��س��رَّه��ا ال��ل��ه م��ا إذا األم��ور إن
ال��ن��ص��ب وال ف��ي��ه ال��ف��ت��ى ح��رص ي��ف��ي��د ف��م��ا اإلل��ه ي��ق��دِّره ل��م م��ا وك��ل
ويُ��رت��ق��ب يُ��رج��ى م��ن أك��رم ف��ال��ل��ه أح��د إل��ى ت��رك��ن وال ب��اإلل��ه ث��ق

بملوكها واجتمع ممالك، بعدة رحلته يف فمر والحج الرحلة يف شيخه استأذن وملا
من كثرية أشياء عنه وأخذ كرعك، محمد الشيخ برن كاغ يف به اجتمع وممن وعلمائها
وهو للكردي الوالية كتاب قرأ وعنده أشهر، خمسة هناك وأقام والرمل، األرسار علوم
وله الحساب، من كتب وبعض الرجراجي هو عليه وقرأ الرمل، علم يف معترب جليل كتاب
وجاور وألف، وماية وأربعني اثنتني سنة وحج تنقالته، يف له حصل ما تتضمن رحلة
والنجوم) الطالسم علم يف املكتوم الرس وخالصة املنظوم (الدر بتأليف هناك وابتدأ بمكة
وأتم أبوابًا، املقاصد وقسم وخاتمة، مقاصد وخمسة مقدمة عىل رتبه حافل كتاب وهو

وأربعني. ست سنة رجب شهر يف املحروسة بمرص تبييضه
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واألوفاق) الحروف علم يف واإلغالق اللبس وإيضاح اآلفاق بهجة (كتاب تأليفه: ومن
وكل أبواب، خمسة واملقصَد أبواب ثالثة املقدمة وجعل وخاتمة، ومقصد مقدمة عىل رتبه
سّماها املنطق علم يف منظومة وله وخاتمة، ومباحث وفصول مقدمة عىل يشتمل باب
الُقّدوس) منح وجه عن العبوس (إزالة سماه: عظيًما رشًحا ورشحها القّدوس) (منح
علم يف والرتياق (الدر كتاب: عىل بديع رشح وله كراًسا، ستني نحو حافل مجلد وهو

ذلك. غري وله … النحو علم يف العرب) كالم من األََرب (بلوغ تآليفه: ومن األوفاق)
وصيٍّا وجعله الوالد، الشيخ املرحوم بمنزل وألف وماية وخمسني أربع سنة تويف
وعلم األوفاق علم عنه أخذ الذي وهو األتراك، بدرب أوًال يسكن وكان وكتبه، تركته عىل
عىل وبنى باملجاورين، العلماء ببستان الوالد ودفنه والعددية، الحرفية والبسط الكبري

كالمه): (ومن وتاريخه، اسمه عليها وكتب تركيبة، قربه

م��س��ت��ق��رٍّا ب��أرض ل��ي أَر ف��ل��م أرٍض ب��ك��ل ال��م��س��ت��ق��ّر ط��ل��ب��ت
ح��رٍّا ل��ك��ن��ت ق��ن��ع��ت أن��ي ول��و ف��اس��ت��ع��ب��دت��ن��ي م��ط��ام��ع��ي ت��ب��ع��ت

أفندي عيل السيد/ واألوصاف، األعراق طاهر واملحاسن، الفضايل جامع ومات
وكان عليه، وأثنى مجموعته يف اإلدكاوي هللا عبد الشيخ ذكره األرشاف، السادة نقيب

لنفسه: فيه من أنشدني قال بصحبته ا مختصٍّ

ن��اس م��ن ال��ل��ب ذو ق��ط��ع��ه��ا ي��خ��ت��ش��ى ال رح��ٍم ذي ق��وم م��ن ال��ل��ه إل��ى أش��ك��و
وإف��الس إق��الل ب��ي��ن إق��ع��اده��م ع��ل��ى ال��ك��ري��م ال��ل��ه أح��م��د أن��ن��ي م��ع

دفاتر به وافتتحت األمور معايل به ُخطَّت ما أول «إن قوله: منثوره ومن قال:
لتدوم رطبًا، لسانًا عرص ولكل قطبًا، دايرة لكل جعل الذى هللا حمد واملنثور، املنظوم
نبيه عىل والسالم والصالة األخصام، عىل اإلسالم حجة بهم وتقوم النظام، نعمة بهم
سنة املرتَجم مع وحجَّ آخره، إىل … الكرام الربرة وصحبه آله وعىل األنام، لكافة املبعوث
الليلة يف تويف حتى حال، أحسن عىل يزل ولم مرص، إىل وعاد وألف، ومائة وأربعني سبع

وألف. وماية وخمسني ثالث سنة شوال شهر من عرشة الثامنة
بن محمد بن عيل بن عثمان بن أحمد العباس/ أبو الشيخ العارف األستاذ ومات
أبي اإلمام عن الحديث أخذ املالكي، األزهري التلمساني األندليس العربي أحمد بن عيل
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الشافعيني املكي النخيل محمد بن أحمد العباس وأبي املكي، البرصي سالم هللا عبد سالم
والسيد الحفني سالم أبو الشيخ عنه: أخذ واملغرب، ومرص الحرمني علماء من وغريهما
سنة تويف واملغرب، ومرص الحرمني علماء من وغريهما الحسيني، املقديس موىس بن عيل

وألف. وماية وخمسني إحدى
البصري سالمة بن محمد الدين/ شمس الفهامة والنحرير العالمة اإلمام ومات
أحمد والشهاب اللقاني خليل الشيخ عن العلم أخذ املاهر، البليغ املكي اإلسكندري
ذري واألبي والشربخيتي الزرقاني الباقي عبد والشيخ الخريش محمد والشيخ السندوبي
يحيى الشيخ عن أيًضا وأخذ والبابيل، اللقاني الربهان عن روى الذي أحمد الشهاب وهو
نظًما العزيز القرآن تفسري منها: عديدة تأليفات وله البشبييش، أحمد والشهاب الشاوي
عليه وأمىل العثماني عيل بن أحمد العباس أبا الشيخ أجاز وقد مجلدات، عرش نحو يف
ومحمد عقيل بن أحمد بن وعمر الرشيف، الحرم من الغربي بالجانب بمنزله وذلك نظًما،
سنة يف أجازه ِري، امَلقَّ األنطاكي حسن بن وحسني التونيس الغرياني خليفة بن عيل بن
يف تويف وغريهم، العجلوني محمد بن وإسماعيل الطايف، يف وألف وماية وثالثني إحدى

وألف. وماية وأربعني تسع سنة الحجة ذي
أبو املفيدة والتقريرات العديدة التآليف صاحب العالمة العالم اإلمام الشيخ ومات
الديربي، عيل الشيخ عمه عن أخذ األزهري، الشافعي الديربي عمر بن أحمد العباس/
الخطيب القليوبي محمد الشيخ عن وأخذ الرحبية، ورشح قاسم وابن التحرير عليه قرأ
الرسور أبي الشيخ وعن األزهرية، وعىل اآلجرومية عىل خالد والشيخ التحرير، ورشح
عن وأخذ والفرايض، الحساب علم بالجندي املشهور الدنورشي محمد والشيخ امليداني
السنيطي عيل والشيخ القليوبي الشيخ ابن يونس مشايخه: ومن الشنشوري، الشيخ
النفراوي أحمد الشيخ وأخوه املالكي النفراوي محمد والشيخ الحنبيل صالح والشيخ
والشيخ الشربخيتي إبراهيم والشيخ الطوخي منصور والشيخ اللقاني خليل والشيخ
الدين شمس والشيخ الشربامليس عيل والشيخ السبكي عامر والشيخ املرحومي إبراهيم
السندوبي أحمد والشيخ املرحومي أحمد والشيخ الدلجي بكر أبو والشيخ الحموي محمد
محمد والشيخ املالكي املعطي عبد والشيخ املنويف منصور والشيخ البقري محمد والشيخ

األزهر. خطيب البكري الحسن أبو والشيخ النرشتي محمد والشيخ الخريش
املرام (غاية تآليفه: فمن وصنف، وألف وأفاد صيته واشتهر وعلمه فضله وانترش
عىل فيه خفي ما وإيضاح أحكام زيادة مع عليه حاشية وكتب األنام) بأنكحة يتعلق فيما
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(والختم األربعة، األئمة مذهب عىل العقود) يتعاطى ملن املقصود و(غاية األنام، بعض
تنقيح تحرير رشح بختم الوهاب الكريم امللك (فتح املسمى: التحرير) رشح عىل الكبري
(فتح سماه: املنهج رشح عىل وختم العباد) من همته قرصت ملن املراد و(غاية اللباب)
رشح عىل وختم األنصاري، زكريا للشيخ املنهج) رشح آخر عىل بالكالم الباري امللك
العبيد) لنفع املجيد امللك (فتح املسمى: املشهور وكتابه قاسم، ابن رشح وعىل الخطيب
نظري ال مؤلف وهو وغريها، والطبية الروحانية الفوائد من وتلقاه َجرَّبه ما فيه جمع
فيما الصفا (تحفة تسمى: ورسالة البداءة، وحديث البسملة عىل رسالة وله بابه، يف له
ومناسك املختار) النبي بأبوي يتعلق فيما املختار و(القول املصطفى) بأبوي يتعلق
و(فتح عنيد) مخالف كل عىل الرد يف املريد و(تحفة الشافعي اإلمام مذهب عىل حج
الفرضيني بني املشهورة بالطريق العباد) بعض عىل الرتكات قمة بتسهيل الجواد امللك
املحرش يف والوقوف ونعيمه القرب وعذاب امللكني سؤال يف ورسالة العائلة، املسائل يف
عىل وحاشية األنام، من أرادها ملن االنتفاع وتمام حديثًا وأربعون العظمى، والشفاعة
وبرضب الجيدة والساعات السبعة بالكواكب تتعلق ورسالة الغزي، قاسم ابن رشح
واملمات الحياة ولوح وعزله واستنطاقه املكان عامر وإحضار والسفلية الُعلوية املنادل

وألف. وماية وخمسني إحدى سنة عرشين سابع تويف ذلك. وغري …
الصالح الدهر، ونادرة العرص، مشايخ شيخ الفهامة والبحر العالمة اإلمام ومات
الكشناوي محمد الشيخ ذكره الشافعي، العزيزي مصطفى الشيخ/ القانع الورع الزاهد
وأربعني، ست سنة كذا شهر يف تأليفه من الفراغ وكان بقوله: تآليفه بعض آخر يف
بهذه وناهيك العزيزي، مصطفى الشيخ الرازي الفخر العرص زاهد األستاذ أيام يف وذلك
كان أنه من العرص مشايخ من وغريه الوالد الشيخ لفظ من وصفه وسمعت الشهادة،
يرى وال األخالق، وحسن والتواضع وامللبس املأكل يف والتقشف الورع يف زمانه أهل أزهد
ويرغبون لزيارته واألعيان األكابر وتأتي والعام، الخاص عند معتَقًدا وكان مقاًما، لنفسه
قليًال، وال كثريًا ال دنياه، قلة مع كان، ما كائنًا شيئًا أحد من يقبل فال وبره مهاداته يف
املجاورة السنانية بمدرسة دروسه يقرأ وكان واالحتياج، الرضورة قدر عىل بيته وأثاُث
واملدرسني، العلماء كبار دروسه ويحرض األزهر، بحارة الصنادقية بخط سكنه لحارة
حرض وتحلقوا الجماعة حضور تكامل فإذا ذلك، ويكره يده بتقبيل للناس يرىض وال
يجلس وعندما أحد، لدخوله يقوم فال الحلقة بوسط جلوسه محل إىل ودخل بيته، من
سنة تويف دأبه. كان وهكذا داره، إىل وذهب الحال يف قام الدرس تم وإذا املقري، يقرأ

ابنته. عىل وصيٍّا الفقار ذا بك عثمان وأقام وخمسني أربع
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حجازي بن عمر بن صالح بن رمضان الشيخ/ املتفنن املتقن العمدة اإلمام ومات
محمد الشيخ العالمة وعن أفندي رضوان عن أخذ الحيسوبي، الفلكي الخوانكي السفطي
مسكني قطة أفندي وحسن الوالد والشيخ الكالرجي يوسف الجمال وشارك الربشميس،
وقواعد املحكمات وحسب ا، جدٍّ كثريًا بخطه وكتب وحرر وحسب واجتهد وغريهم، …
وإذا يكون، ما بأدق طرقها وسهل الجديد، السمرقندي الرصد أصول عىل املقومات
نسخة كل من فيكتب واحدة، دفعة يف نسخ عّدة منها رقم تحريراته من شيئًا نسخ
دفعة يف الجميع فيتم النسق، ذلك عىل الخمسة أو نسخ األربع يكمل بحيث صفحة
ودقايقها الخمسة املحلوالت وحل األرقام، تصحيح عىل الحرص شديد وكان واحدة،
فضًال نقله يعرس يشء وهو بخطه، نسخ عدة منها وكتب والسوادس، الخوامس إىل
والوسط باملركز الشمس) بتقويم النفس (نزهة تصانيفه: ومن وتحريره، حسابه عن
الخطأ، من واألمن الدقة مع وجه وأحسن مأخذ وأسهل طريق بأقرب والعالمة فقط،
دقائق تحت األيام بفاضل إليها يدخل اليتيم) (الدر طريق عىل أخرى طريقة وحرر
يف متسعة كبرية صفحات يف الثوالث ملرتبة التدقيق بغاية املقوم منها ويخرج الخاصة،
الكسوفات عمل يف إليها ويحتاج النصف، قالب يف الوالد الشيخ واخترصها الكامل، قالب

يوًما. يوًما الدقيقة واألعمال والخسوفات
وفضله، الدائر معرفة يف الراغب) وبُغية الوقت لعلم الطالب (كفاية تآليفه: ومن
تحرير يف الوريفة و(الدرجات والخسوف) الكسوف أعمال يف املعروف والكالم و(السمت
عظيمة ورسالة بالقمر) املبارشة يف الوطر و(بغية حنيفة) أبي وعرص األول العرص قيس
العربي التاريخ عىل جداولها وتركيب وحركاتها وهيئاتها السيارة أفالك حركات يف
و(مطالع الكواكب) أعمال مشكالت عن الغياهب و(كشف الجديد، الرصد أصول عىل
الكواكب من كوكبًا وثالثني وستة ثلثمائة وحرك والجذور) والقسمة الرضب يف البدور
تسع سنة ألول ودرجاته املمر ومطالع واألبعاد باألطوال الجديد بالرصد املرصودة الثابتة
يف الزالل و(رشف األعظم) النري كسوف معرفة يف املحكم و(القول وألف، وماية وثالثني

والجداول. الحساب بطريقي الهالل) مكث قوس استخراج معرفة
ال فيشء والدساتري، السموت واستخراج الظالل أصول يف وحسابياته كتاباته وأما
وملا أكيدة، وصحبة شديدة، وصلة بالوالد له وكان لكثرته، ضبطه يمكن وال ينحرص
سنة كل يف منه ويطبخ الربشعثا يستعمل وكان مخلفاته، عىل وصيٍّا أقامه وفاته حانت
ذلك بعد يستعمله ثم أشهر، ستة الشعري يف ويدفنها قدوًرا منه يمأل ثم كبريًا، قزانًا

األوىل. الطبخة فراغ حان قد ويكون
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وعسل وسمن دقيق من داره وذخرية لوازمه جميع الخانكة بلده من يأتيه وكان
عنده حرض وإذا فقط، وعلفهم الفراخ ملؤنة إال قمح لداره يُدخل وال ذلك، وغري … وجبن
يزل ولم حدته، عىل دجاجة الحارضين من فرد لكل قدَّم الطعام وقت وحان ضيوف
وُدفن الجمعة، يوم وألف وماية وخمسني ثماٍن سنة األوىل جمادى عرش ثاني تويف حتى
الخطيب العالمة حوش بجوار العسكرية القسمة كاتب البحريي الشيخ تربة بجوار

الرشبيني.
والفروع باألصول عامًلا كان القسطموني، أفندي صالح مرص/ قضاة قايض ومات
مات وبها وألف، وماية وخمسني أربع سنة مرص قضاء ويلَ التورع، يف املرشب صويف

الحسيني. املشهد عند وُدفن وألف وماية وخمسني خمس سنة
والفضل، بالعلم املشهورين السادة أحد املكي املنويف العابدين زين السيد/ ومات
يف مثبت هو بما البيتي جعفر السيد ورثاه وألف، وماية وخمسني إحدى سنة تويف

ديوانه.
أحد املكي الحسيني النََّمِوي عمرو بن هللا عبد بن حمود الرشيف/ السيد ومات
حسن مرضية، ومحاسن رضية وأخالق ودولة صدارة صاحب كان نمي، آل أرشاف
وماية وخمسني إحدى سنة أيًضا تويف واملحاورة. املحارضة لطيف واملطارحة، املذاكرة

ديوانه. يف ومثبت مشهور هو بما أيًضا البيتي جعفر السيد ورثاه وألف،
أكابر من كان الرتكي، الرشيف الواعظ أفندي أحمد املحقق/ الفاضل األجلُّ ومات
ويباحث الكبار، الكتب يقرأ وكان اليم، لومة هللا يف يخاف وال باملعروف اًرا أَمَّ العلماء
عليه تزدحم الناس فكانت املرداتي، بجامع العامة ويعظ الِنظار، طريق عىل العلما
جهًرا، فيسبهم مرص أمراء من األعيان بعض حرضه وربما بيانه، وحسن لفظه لعذوبة
فيخرج ليقتلوه، األتراك من جماعة عليه وسلطوا منه، حنقوا وربما مثالبهم، إىل ويشري
وستني إحدى سنة الحجة عرشين حادي يف مات أبصارهم. عىل هللا فيغيش وحده عليهم

وألف. وماية
مكة، نزيل باعلوي مدهر علوي بن جعفر بن هللا عبد السيد/ الكامل القطب ومات
من تقرب مدة دلهي يف ومكث الهند إىل وتوجه الحرمني، ودخل نشأ وبها بالِشْحر ولد
أحمد بن ومحمد علوي العالمة وأخيه والده عن أوخذ الحرمني، إىل عاد ثم عاًما، عرشين
العيدروس. الرحمن عبد السيد الشيخ أخذ وعنه وآخرين، َعقيلة وابن الستاري، عيل بن
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هللا اسم بباء النور و(ملع املقربني) علوم أرسار (كشف منها: نفيسة مؤلفات وله
أربعة واألصل سواه) نشهد ال هللا معنى رس من وسناه النور و(أرشف الرسور) يتم
بن شيخ ديوان و(رشح البنوفرية) العقائد عىل الجوهرية و(الآليل الحداد، للقطب أبيات
برتجمة و(اإليفا هللا) عبد بن العيدروس بأنفاس املهداة و(النفحة الشحري) إسماعيل
القطبانية، توىل وقيل عديدة، ومراسالت شعر وديوان مصطفى) بن جعفر العيدروس

قوله: شعره ومن

وال��ن��ص��ر وال��ف��ت��ح واألم��ن ال��م��ن��ى وج��اء ال��ص��در وان��ش��رح ال��ق��ل��ب ط��اب خ��ل��ي��ل��يَّ
واألم��ر ال��ح��ل��ق ع��ن��دن��ا ات��ح��اٍد ب��ن��ور وان��ج��ل��ى ب��ال��ح��ق ال��ح��ق وج��ه ج��اء وق��د
زه��ر ب��ه م��ج��ل��ي ك��ل ف��ي وآي��ات��ه ن��رى م��ا ك��ل ف��ي ال��ل��ه غ��ي��ر ش��يء ف��ال
وال��ك��ث��ر ال��ُق��ل ه��ي ال��الت��ي ل��وح��دت��ه م��رات��ب إال األك��وان ه��ذه وم��ا
ال��س��رُّ ظ��ه��ر ف��ق��د ف��اف��ه��م ب��ت��ن��زي��ل��ه أت��ى ك��م��ا ح��س��ن��ي أس��م��اء ل��ه وإن
ال��ده��ر ه��و ذاك ال��ده��ر س��ب��اب ع��ن ن��ه��ى ق��د ح��ي��ث ال��ح��ق��ي��ق��ة إن��س��ا ق��ال أم��ا
ال��غ��ر ع��ن��دن��ا ي��ه��ت��دي ق��د م��ن اآلي م��ن ش��واه��د ت��ك��ف��ي ال��ت��ن��زي��ل م��ح��ك��م وف��ي
ف��روا ق��دس��ه ف��ي ال��ت��ح��ق��ي��ق أول��ى ف��إن ط��ري��ُق��ه ال��ق��ري��ُب ال��ل��ه إل��ى ف��ف��روا
ال��ي��س��ر ه��و ف��ي��ك��م ال��ل��ه م��راد ف��إن وال��ت��ق��ى ب��ال��ص��دق ال��ل��ه اس��م ع��ل��ى وس��ي��روا
وال��ن��ظ��ر ال��ت��ح��ق��ي��ق ف��ي األم��ر م��ن ش��يء ل��ن��ا ل��ي��س ال��ل��ه ع��ب��ي��د إال ن��ح��ن م��ا
ال��غ��ي��ر ف��ي ال��ع��ب��د ت��رم��ي ال��غ��ي��ر ورؤي��ة م��ن��ش��ؤه��ا األوه��ام م��ن ال��ه��م��وم إن

ومصطفى بكر أبي بن والطيب باعفان وأحمد األخاي الشهاب وصحبه عنه أخذ وممن
علوي بن حسني أخيه وابن شيخ بن ربه عبد بن ومصطفى العيدروس عم ابنا وحسني

أيًضا: كالمه ومن مدهر، جعفر بن

وال��ن��ظ��ر ال��ت��ح��ق��ي��ق ف��ي األم��ر ل��ن��ا ل��ي��س ال��ل��ه ع��ب��ي��د إال ن��ح��ن م��ا
ال��غ��ي��ر ف��ي ال��ع��ب��د ت��رم��ي ال��غ��ي��ر ورؤي��ة م��ن��ش��ؤه��ا األوه��ام م��ن ال��ه��م��وم إن
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العيدروس: السيد مخاطبًا وله

ال��س��م��ا ح��ي��ه ع��ال ق��د ب��م��ج��د وج��ي��ًه��ا س��م��ا ال��ذى ال��م��ن��ي��ف ال��ش��ه��م ع��ل��ى س��الم
ح��م��ى ب��ه أن��ع��م ال��م��ش��ه��ور ال��ط��اي��ف إل��ى ط��اي��ف أمَّ ك��ل��م��ا ع��ل��ي��ه س��الم

وله:

ظ��اه��ر ف��ي��ه��م وال��ح��ق م��ظ��اه��ر ه��م م��ن ي��ا
ال��ت��ك��اث��ر أل��ه��اك��م ألن��ك��م، ح��ج��ب��ت��م

وألف. ومائة ستني سنة بمكة تويف شهرية، كرامات وله
السادة أحد العلوي بكر أبي بن عيل بن مشهور بن هللا عبد األجلُّ/ السيد ومات
الرحمن عبد السيد ذكره الخرض. بإراءة مشهوًرا كان واإلرشاقات، الكرامات أصحاب
أربع سنة تويف كرامات، بعض له وذكر عليه، وأثنى املرشع ذيل يف وترجمه العيدروس،

ألف. ومائة وأربعني
الكالرجي هللا عبد بن يوسف الدين جمال املتفنن/ املاهر النجيب األستاذ ومات
همته وتوجهت الخط، وجوَّد القرآن قرأ سابًقا، الروزنامة كاتب أفندي حسن تابع الفلكي
رضوان املاهر بالعالمة فتقيد والرسم، والحساب والهندسة كالهيئة الرياضية للعلوم
وساعده والرسميات، الحسابيات يف طويل باع له وصار وتمّهر، واجتهد عنه، وأخذ أفندي
يف حافًال كتابًا وألَّف به، يُسبق لم ما واخرتع فاستنبط مخدومه، ثروة مأموله إدراك عىل
من غريه يف تفرق ما فيه جمع واألسطحة، واملزاول والبسايط املنحرفات ورسم الظالل
وألَّف املقال، بعد املثال والتزم الهندسية، والرباهني الرسمية باألشكال املتقدمني أوضاع
منازل أحوال يف الدرر (كنز وسماها: وخواصها ومحلها القمر منازل يف أيًضا كتابًا
نسخة ومنها غريه، عند تجتمع لم نفيسة وآالت كتب عنده واجتمع ذلك، وغري القمر)
وألف، وماية وخمسني ثالث سنة تويف ذلك، وغري … العجم بخط السمرقندي الزيج

هللا. رحمه
عمر بن أحمد الشيخ/ املسلمني مفتي الفهامة والعمدة العالمة اإلمام ومات
والشيخ الرشنباليل الحي عبد الشيخ عىل تفقه السعود، بأبي امُلكنَّى الحنفي اإلسقاطي
والشيخ وغريه، فرشنه البن ورشحه املنار عليه وحرض البصري، الحنفي العقدي عيل
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عبد بن أحمد والشيخ الزرقاني، الباقي عبد بن محمد والشيخ املالكي، النفراوي أحمد
محمد بن وأحمد بالبناء، الشهري أحمد والشيخ الشناوي، الدمياطي الروحي الرزاق
الشهري الشافعي املنفلوطي محمد بن أحمد والشيخ بالخليفي، الشهري الرشقاوي عطية
ومحمد الديوي ربه عبد كالشيخ وغريهم … البشبييش الرءوف عبد والشيخ الفقيه، بابن

البهوتي. صالح والشيخ املنويف منصور والشيخ الدنجيهي الدين صالح بن
وأجاد، وألف وأَفتى وأفاد واملعقولية، الفقهية الدروس إللقاء وتصدَّر العلوم يف َمَهَر
وألف. وماية وخمسني تسع سنة تُويف حتى ويفيد يميل يزل ولم بتأليفه، الناس وانتفع
املرشقة واألنوار الساطعة، الكرامات صاحب الشهري والعالم الكبري األستاذ ومات
أسالفه، قدم عىل وكان أوانه، وفريد زمانه قطب وفا بن الخالق عبد سيدي/ الالمعة،
سماع يحب وكان السنية، الجوائز وأجازهم الشعراء وامتدحه للشعر، وميل فضيلة وفيه

بقوله: عرصه شعراء بعض وامتدحه اآلالت،

وال��خ��ل��ف��ا ال��ع��ب��اس ب��ن��ي ح��دي��َث وات��رك زائ��دة واب��ن ط��ي ح��ات��َم ع��ن��ك دع
وف��ا ب��ن ال��خ��ال��ق ع��ب��د ي��ش��ب��ه ال��ج��ود ف��ي رج��ل م��ن أب��ص��رت ه��ل ب��ع��ي��ن��ي��ك وان��ظ��ر

عرش يف وألف وماية وستني إحدى سنة الحجة ذي عرش ثاني يف هللا رحمه تويف
أوالًدا املرتجم وأعقب وفا، بن اإلرشاق أبو محمد سيدي خالفتهم يف بعده وتوىل السبعني،
عىل خالفته قبل األرشاف نقابة توىل الذي اإلمداد أبي السيد أم هي ابنة إالَّ اندرجوا كلهم

اإلرشاق. أبي السيد خالفة يف سجادتهم
اإلمام املريدين ومربي السالكني قدوة والحقيقة الطريقة شيخ األستاذ ومات
الغني عبد لسيدي النسبة منظومة يف املذكور الدين كمال بن مصطفى السيد/ املسلِّك
البكري السَحري ورده عىل الكبري رشحه يف الصديقي السيد ذكره كما النابليس،
عبد الشيخ شيخه ربَّاه وأكملها، األخالق أكرم عىل املقدس ببيت نشأ الخلوتي، الصديقي
وظهرت األصَل، الفرُع ذلك ففاق والتحقيق، املعرفة أهل بلبان وغذاه الحلبي اللطيف
ُجلِّ إىل ورحل ونظًما، نثًرا وأبدع وعلًما، فهًما فربع الفضل، شمس الوجود أفق يف به
املعايل اكتساب من فيه ملا السلف، ذلك عىل دأب كما األوطار، أََجلِّ لبلوغ األقطار،

والرشف.
له يؤذن لم سنة فيها ومكث الخمول، ثياب فيها لبس إسالمبول إىل ارتحل وملا
التجهد، من عادته عىل فصىل ليلة قام السنة آخر كان فلما الحال، كيف يدِر ولم بارتحال،
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ثم املجلس، ذلك يف ملسو هيلع هللا ىلص النبي روحانية تكون أن فأحب َحري، السَّ الورد لقراءة جلس ثم
يف هو فبينما األربعة، واملاليكة األربعة واألقطاب األربعة واألئمة األربعة خلفائه روحانية
إىل انتهى حتى املجلس، يف أناًسا يتخطى كأنه أذياله عن فشمر رجل عليه دخل إذ أثنائه
صنعت «ماذا قال: ثم عليه، فسلم الرجل ذلك قام الورد ختم ملا ثم فيه، فجلس موضع
ولم الناس؟ أتخطى ترني «ألم له: فقال شيئًا» صنعت «ما له: فقال مصطفى؟» يا
وحصل الرحيل، يف لك أذن واآلن بدعوة، إال أتيتك وما حضوره أردَت ممن أحد يتخلف
السيد عّرب ومتى التافالتي، محمد السيد الصويف الويل هو املذكور والرجل واملدد» الفتح
املائتني، تقارب وتآليفه جمة، علوًما منحه وقد املذكور، محمد السيد فهو بالوالد كتبه يف
ثالثة عليه وله الفتح، باب هو إذ السحري، ورده وأجلها ستني من أكثر وأوراده وأحزابه

مجلدين. يف أكربها رشوح
فوائدها، وأظهر فرائدها، وأبدى رسومها، وأقام الطريقة، هذه أركان شاد وقد
جمع «إنه الحفني: الشيخ قال حرص، تحت يدخل ال ما الغيب خزاين من هللا ومنحه
النبي رأى وقد يتم، ولم الكامل يف تسويًدا كراًسا أربعني نحو مؤلف يف نفسه مناقب
أن فأشار هللا» رسول يا «منك فقال: املدد؟» هذا لك أين «من له: وقال النوم يف ملسو هيلع هللا ىلص
يرضها، فلم املرشق قطبانية عليه وعرضت مرات، ثالث السالم عليه الخرض ولقي نعم،
حتى كلها العلوم مفاتيح وأوتي السيف، من الرس يف وأمىض السيل من أكرم وكان
الجن رؤساء عىل وأخذ ومغاربها، األرض مشارق يف ومحققوه عرصه أولياء له أذعن
ملن كفاية إليه أرشنا وفيما التعداد، عن تجل ومناقبه الورود، سائر مدده وعمَّ العهود،

أراد».
إىل عنه واألخذ لزيارته وارتحل الحفني، األستاذ الخلوتية السادة طريق عنه وأخذ
إىل رجع ثم وستني، إحدى سنة وحج — ترجمته يف ذلك سيأتي كما — الشامية الديار
سنة الثاني ربيع عرش ثاني يف بها وتويف الحسيني، املشهد قبة عند بدار وسكن مرص،
بدمشق األلف بعد املائة آخر يف ومولده باملجاورين، وُدفن وألف، وماية وستني اثنتني

الشام.
أخذ الشافعي، الدفري محمد الشيخ/ املدقق املحرر املحقق الثبت العالمة ومات
الشيخ العالمة منهم: كثريون فضالء عليه وانتفع األوىل، الطبقة من األشياخ عن العلم
وستني إحدى سنة تويف وغريهما. السنديوني، الباسط عبد والشيخ املصيلحي، محمد

وألف. وماية
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الضابط الخط، يف املهرة أحد باألنيس، امللقب أفندي هللا عبد املكرم األجلُّ ومات
عثمان اللواء مري بصحبة ا مختصٍّ وكان ا، جدٍّ أمره واشتهر وغريه، الشاكري عىل/ كتب
بمرص الكتبة شيخ ومنهم رأيناهم، ممن جماعة عليه وكتب الحاج، أمري الفقار ذي بك
تويف حافل. مجلس يف أجازه وقد بالرشدي، املعروف الوكيل موىل أفندي حسن اليوم

فقال: اإلدكاوي هللا عبد الشيخ وأرخه وألف، وماية وخمسني تسع سنة

م��أن��وًس��ا م��ؤرًخ��ا ش��ع��ر ب��ي��َت ف��ي��ه ق��ل��ت رب��ه ن��ح��و م��ض��ى م��ن
أن��ي��س��ا ل��ألن��ي��س ك��ن رح��ي��ًم��ا ي��ا ج��ه��ًرا أدع��وك األن��ام أم��ال ي��ا

مصطفى بن أحمد الشيخ/ املتفنن املتقن الشيوخ شيخ املحدث الفقيه اإلمام ومات
بالصباغ، الشهري بها املسندين وخاتمة مرص نزيل اإلسكندري، املالكي الزبريي أحمد بن
فياض بن وعيل البلقطري عيىس بن إبراهيم عن: أخذ أنه شيوخه برنامج يف ذكر
الفيومي وإبراهيم الغزاوي وأحمد الزرقاني محمد والشيخ النرشتي محمد والشيخ
العجمي العز وأبي اإلسكندرية نزيل التونيس زيتونة ومحمد الشربخيتي وسليمان
وعبد الحنبيل وصالح البقري هللا وعبد الشاوي ويحيى والكنكيس الفقيه بن وأحمد
الكتبي وإبراهيم السجيني وأحمد الرمييل وعيل القليني الباقي وعبد الشنواني الوهاب
بن وأحمد الواطي القادر وعبد الديوي وعبده والوزاري الصغري ومحمد الخليفي وأحمد
أسلم ومحمد والسندي والنخيل البرصي عن فأخذ الحرمني إىل ورحل الدرعي، محمد

سعداته. والسيد القلعي الدين وتاج
روى االنتفاع، به عم قد الظاهر، معمور الباطن سليم عالمة إماًما املرتجم وكان
شعبان بها فيقيم سكندرية ثغر إىل سنة كل يف يذهب وكان الشيوخ، من كثريون عنه
اثنتني سنة يف تويف حتى ويدرس، ويفيد يميل مرص إىل يرجع ثم وشواًال، ورمضان

بالصحراء. املجاورين بستان برتبة ودفن وألف، وماية وستني
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األمراء السننيمن ماتيفهذه من ذكر
املعروفني واألعيان

ذلك من علمي إليه وصل وما اإلمكان حسب عىل وتراجمهم أخبارهم
اإلجمالية األمور من

دخلوا وملا بك، عثمان خشداش بك الفقار ذو مملوك وهو الفقار، ذو بك عيل األمري ومات
فقال تقدم، كما خازنداره ذاك إذ هو كان تقدم كما وقتلوه العشاء وقت أستاذه عىل
لهزيمة سببًا الكلمة هذه فكانت السالح» هاتوا طيب «الصنجق صوته: بأعىل املرتجم
الوقت ذلك يف جأشه وثبات فطانته من ذلك وعد الدهر، آخر إىل وإخمادهم القاسمية
قطامش بك محمد إليه وجمع عنده فحرض بلغيه بك مصطفى إىل أرسل ثم والحالة،
وقتلوا أمورهم ورتبوا التجريدة، من فحرض بك عثمان إىل وأرسلوا والعقد، الحل وأرباب
أستاذه، وتزوج الصنجقية، املرتجم وقلدوا وبعده، الوقت ذلك يف وجدوهم الذين القاسمية
ست سنة إىل الحال وسكن ظالم، الشيخ يف باشا إسماعيل تابع أغا محمد ببيت وسكن

وأربعني.
فحرض قايمقامه، وجعله املرتجم إىل أرسل مرص والية الحلبي باشا عثمان توىل فلما
قفطان وتلبس الديوان إىل بنا «قم له: قال ثم به، ب ورحَّ فتلقاه بيته إىل ودخل املسلِّم إليه
رياسة فإن قطامش، بك لعيل ذلك ولعل سالمان، فيها «الخيل له: فقال القايمقامية»
«ألم األغا: له فقال املرتوكني» فمن بك عثمان وخشدايش أنا وأما ولسيده، له اآلن مرص
علم قرأه فلما الفرمان فأعطاه «نعم» قال: بك؟» الفقار ذي املرحوم خازندار بك عيل تُك
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ونزل القفطان، باشا هللا عبد عليه وخلع الديوان إىل صحبته فركب بذلك، املعنيُّ هو أنه
بك محمد املرتجم إىل وحرض السماط، أمني قلنج وأبي بك إسماعيل عىل فخلع منزله إىل
عليه. وسلَّموا وهنوه، بك عثمان وخشداشه واالختيارية، واألغوات األمراء وباقى قطامش
الحاج أمري وكان وأربعني، سبع سنة العقبة يف الحجاج بطريق العرب وقف وملا
وتشاوروا بالديوان، األمراء فاجتمع ذلك، فعرفه قطامش بك محمد إىل أرسل بك، رضوان
وأنقذ حقهم، من وأخلص إليهم، ذاهب «أنا املرتجم: فقال العرب، لقتال يذهب فيمن
ثماٍن سنة عن جرجا حاكم أكون أن برشط شيئًا الدولة من آخذ وال منهم، الحجاج
وخرج وقت، أرسع يف أشغاله وقىض قفطانًا، الباشا وألبسه ذلك، إىل فأجابوه وأربعني»
من أنزلهم حتى العرب وحارب العقبة إىل وتوجه أستاذه، وأتباع ومماليكه طوايفه يف
منهم فقتل العرب خلف هو وساق بالحجاج، الحاج أمري وطلع وأجالهم، الحلزونات
والية إىل سافر توت دخل وملا صحبتهم، ودخل بنخل الحجاج ولحق عظيمة، مقتلة
كتخدا إىل بك عثمان خشداشه فأرسل بالطاعون، هناك ومات أياًما بها فأقام جرجا
عوضه وقلدوا مرص، إىل ويحرضوا والغالل، املال ويخلصوا السنة، يكملوا بأن وقايمقامه

قليل. بحلوان حصصه عىل وصالح الصنجقية، حسن مملوكه
أيام يف والصنجقية اإلمارة تقلد بلغيه، أغا تابع بلغيه بك مصطفى األمري ومات
وصدًرا متكلًما، أمريًا يزل ولم وألف، وماية وثالثني خمس سنة إيواظ ابن بك إسماعيل
فراشه عىل بالطاعون مات أن إىل والعقد والحل والنهي األمر أصحاب مرص صدور من
أغا إبراهيم مملوكه والصنجقيه اإلمارة يف عوضه وقلدوا وألف، وماية وأربعني ثماٍن سنة

أستاذه. بيت وفتح
مستحفظان أغاوية تقلد الجنس جرجي وهو الفقاري، أغا رضوان أيًضا ومات
تقلد ثم وألف، وماية عرشة ثماِن سنة أواخر يف — ذكره املقدم — أغا عيل ُعزل عندما
املتكلمني أعيان من وكان وألف، وماية عرشين سنة يف جملية أغات ثم الجاويشية، كتخدا
إىل رجع ثم الروم، بالد إىل الكربى الفتنة يف هرب من مع وهرب مرص من وفر بمرص،
ومات عياله، وماتت بالده بيعت ما بعد مرص أهل من باتفاق وثالثني خمس سنة مرص
إيواظ ابن بك إسماعيل قلده ثم وثالثني، ست سنة إىل خامًال بمرص فمكث ولدان، له
نفي السنة تلك يف بك إسماعيل ُقتل وملا يوًما، خمسني نحو بها فاستقر الجملية آغوية
بها واستمر مرص، إىل رجع ثم هناك، فأقام الفتن، حصول من خوًفا قري أبي إىل املرتجم

وألف. وماية وأربعني ثماٍن سنة الفصل يف مات أن إىل
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الكبري، بك الفقار ذي أرشاق بك وأحمد قيطاس، بك إسماعيل من كل ومات
وخليل كتخدا، مراد تابع كتخدا وإسماعيل الدمياطي، كتخدا بك وحسني بك وحسن
صغري وأفندي العزب، مال بيت جاويش وحسن عزبان، كبري وأفندي قجابيه، جاويش
وحسن مستحفظان، أغات تصلق ابن أغا ومحمد املطرباز، أوده وأحمد مستحفظان،
يف الجميع مات ذلك، وغري … القازدغيل كتخدا عثمان خشداش جاويش حسن بن جلبي

وألف. وماية وأربعني ثماٍن سنة الفصل
الذي بالفاكهاني املعروف الجامع عّمر الذي وهو الخربطيل، كتخدا أحمد ومات
من وأصله كيس، مائة ماله من عليه ورصف خوشقدم، بعطفة الرومي العقادين بخط
وماية وأربعني ثمان سنة شوال عرش حادي يف إتمامه وكان الفاطمي، باهلل الفائز بناء
مملوكه وجعل الرومي، العقادين طائفة شيخ جلبي عمارته عىل املبارش وكان وألف،
سنة الدفرتدار بك محمد بيت واقعة يف املرتجم ومات تركته، عىل ووصيٍّا عليه ناظًرا عيل
باشا. باكري والية يف ذلك بذكر اإلملاع تقدم كما مات، من مع وألف ومائة وأربعني تسع
الرحمن عبد والد القازدغيل جاويش حسن تابع القازدغيل كتخدا عثمان األمري ومات
تقلد أن إىل وبعدها سيده أيام يف الوجاقات مناصب يف تنقل العماير، صاحب كتخدا
ونما ذكره واشتهر املشورة، وأصحاب والعقد الحل أرباب من وصار ببابه، الكتخدايه
ثماٍن سنة يف الفصل وقع وملا الفقارية، وظهرت الدول تغلبت ملا وخصوًصا صيته،
املصالحات من كثرية أمواًال غنم — وأمرائها مرص أعيان من الكثري ومات وأربعني،

والرتكات.
وأربعني، سبع سنة يف الخشاب رصيف من بالقرب باألزبكية املعروف الجامع ر وعمَّ
للصالة حرض الفقار ذو بك عثمان إن حتى عظيم ازدحام به ووقع فيه الصالة وحصلت
املزملة وملوا أزبك، بجامع وصىل فرجع فيه محًال له يجد فلم متأخًرا اليوم ذلك يف
األعيان، من باملسجد َمن لرشب بالقلل وطافوا الناس، عامة منه ورشب السكر، برشبات
ذلك يف وخلع الخشاب، برصيف كاشف سليمان كتخدا بيت يف عظيًما سماًطا وعمل
وأرباب املدرس الطحالوي عمر والشيخ الخطيب البواب ابن أفندي حسن عىل اليوم
تمام بعد بجواره الحمام بناء يف ورشع كثرية، دراهم الفقراء عىل وفرق خلًعا، الوظايف

والكتَّاب. والسبيل الجامع
السليمانية، ورواق أيًضا، والرواق األتراك رواق ورحبة باألزهر، العميان زاوية وبنى
وألبسه ووصيٍّا ناظًرا الجوخدار سليمان مملوكه وجعل وقفه، من مرتبات لهم ورتب

الضلمة.
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ُقتل حتى الكلمة، مسموع الحرمة وافر بمرص ومتكلًما أمريًا كتخدا عثمان يزل ولم
يكن ولم ورأيه، بإطالعه كانت الجمعية أن مع الدفرتدار بك محمد ببيت ُقتل من مع

القتل. يف بالذات مقصوًدا
قيطاس مملوك وهو بقطامش املعروف قيطاس بك محمد الكبري األمري ومات
حسن تابع بك الفقار ذي ابن بك إبراهيم مملوك بك وقيطاس الجنس، جرجي بك
خمس سنة الحج إمارة وتقلد أستاذه، حياة يف والصنجقية اإلمارة توىل الفقاري، بك
وألف ماية وأربعني ستٍّ سنة الحج إمارة أيًضا وتقلد مرتني، بالحج وطلع وعرشين

وأربعني. ثمان وسنة
كما — وألف وماية وعرشين ست سنة بقراميدان أستاذه باشا عابدي ُقتل وملا
بثأر وطلب ديله، بارم بك وعثمان هو بيته يف وكرنك املرتجم عىص — ذلك ذكر تقدم
سنة يف الفقار ذو ظهر أن إىل هناك فأقام الروم بالد إىل وهرب أمر، له يتم ولم أستاذه
يستدعون مرص أهُل ذلك عند فأرسل مرص، من هاربًا جركس وخرج وثالثني، ثماٍن
وأنعموا مرص إىل وأرسلوا فأحرضوه مرص، إىل حضوره الدولة من ويطلبون املرتجم،
فعند الهندي، بك عيل َقتل حتى منها يتمكن فلم مرص إىل وصل وملا بالدفرتدارية، عليه

ذكره. ونما أمره وظهر الدفرتدارية تقلد ذلك
تقلد باشا باكري عزل وملا بك، إبراهيم إرشاقه وكذلك صنجًقا، عيل مملوكه وقلد
أعظم املرتجم صار بك الفقار ذي قتل وبعد وأربعني، ثالث سنة وذلك قايمقامية املرتجم
بك ويوسف بك عيل وصناجقه والعقد، والحل واإلبرام النقض وبيده املرصية األمراء

وإبراهيم. بك وصالح
كما الدفرتدارية بيت واقعة يف ُقتل حتى الحرمة وافر الكلمة مسموع أمريًا يزل ولم
أمريًا كان الذى هو هذا بك وعيل بك، وصالح بك عيل أمرايه: من أيًضا معه وُقتل تقدم،
مرص إىل برأسه وحرض الفقار، ذي بك عثمان صحبة جركس بك محمد تجريدة عىل
ينبع عربان وبني بينه وحصل وأربعني، سبع سنة بالحج أمريًا وطلع بك، عمر والد وهو
ورجع املعتاد، عن زائدة أيام خمسة بمكة وأقام السوق، الغلمان ونهبت معركة، الرب

الينبع. عىل يرجع ولم الِوش قلعة عىل
وطلع العزب، بباب جربجيٍّا أصله وكان الربكاوي، كتخدا يوسف أيًضا معهم ومات
والجاه، املال من الحظ قليل خامًال فأقام مرص إىل رجع ثم الروم، سفر يف بريق رسدار
واألمراء، باشا وعيل باشا محمد واجتمع الفقار، ذو فيها ظهر التي الواقعة حصلت فلما
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والحرصية املؤمنني مصىل ناحية من الرميلة جهات من جركس بك محمد وحرصهم
حسن والسلطان العزب وباب باملحمودية َمن عىل الرصاص رمي وتابعوا النواحي، وتلك
تسلق فعندها ذلك، بسبب عليهم الحال وضاق والدخول، والخروج املرور منعوهم بحيث
ناحية، كل من نازل والرصاص املحمودية إىل العزب باب من ونط بنفسه وخاطر املرتجم
بمائة بريًقا يفرد بأنه العزب لكتخدا خطابًا فرمانًا وطلب واألمراء، الباشا عند وطلع
يملك وهو املؤمنني، سبيل يف الذين ويطرد عسكر، رس هو ويكون باشه، وأوده نفر
بك، قاسم بيت وملك ذكره، تقدم ما وفعل ذلك، فأعطوه الطريق، ويفتح بك قاسم بيت
شأنه وظهر العزب، باب كتخدا جعلوه القضية انجلت وملا جرى، ما ذلك بعد وجرى
قيمة، عنده للدنيا ليس النفس كريم وكان صيته، وعظم ذكره واشتهر الوقت، ذلك من

الدفرتدار. بيت واقعة يف ُقتل حتى يزل ولم
ذكره املتقدم — الفقاري بك قيطاس مملوك وهو األعور، بك قيطاس األمري ومات
ونازًال بالخزينة مسافًرا املرتجم كان أستاذه قتل وملا أستاذه، أيام يف اإلمارة تقلد —
قتل بلغه فلما م، عالَّ بسبيل نازًال قطامش بك محمد خشداشه وكان بالعادلية، بوطاقه
ثأر طلب يف معهما للقيام وطلباه إليه وأتيا ديله بارم بك وعثمان هو ركب أستاذه
فال ضماني يف وهي السلطان، خزينة معي «أنا وقال: ذلك، عىل يطاوعهما فلم أستاذهم
فعله ما وفعل بك محمد وذهب الربكة» وفيكم الفارغ، األمر يف معكما وأذهب أدعها
كما رجع أن إىل هناك واستمر الرومية، الديار إىل أمر له يتم ولم داره، يف الكرنكة من
اثنتني سنة الحج إمارة وتقلد بمرص، أمريًا فاستمر الخزينة سفر من املرتجم وعاد ذكر،

هناك. وُدفن بمنى وتويف وأربعني،
وعرشين أربع سنة املتوىف الجلفي كتخدا حسن تابع الجلفي كتخدا عيل األمري ومات
أعيان من وصار الكتخداية، وتقلد سيده، بعد عزبان بباب اإلمارة يف تنقل وألف، وماية
إىل بك إسماعيل وطلع الكبرية، الفتنة انقضت وملا والعقد، الحل وأرباب بمرص األمرا
خازنداره بقتل وأمر بك، الفقار ذي أستاذ أغا عمر وقتل العزب، باب إىل إيواظ ابن
سيده عند خازنداًرا ذاك إذ وكان بلديَّه، وكان باملرتجم استجار — املذكور الفقار ذي
فلم تقدم، كما العروس قمن حصة له وخّلص صدره، يف وأخذه فأجاره كتخدا، حسن
الفقار ذي أيام يف منه انحرف الربكاوي كتخدا يوسف أن حتى ذلك له يراعي يزل
الغدر إال فيه أطاوعك يشء «كل له: فقال بك، الفقار ذي إىل بذلك وأرسَّ غدره، وأراد
واملعروف، املنن من أنساه ال ما عنقي يف وله حياتي، يف السبب كان فإنه كتخدا، بعيل

الكتخداية. وقلده يشء» كل يف عيلَّ وضمانة
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حسن أستاذ القزالر أغا بشري مملوك أغا محمد أن هو اللقب: بهذا تلقبهم وسبب
قرى من قرية من السنجلقي الزتاحرجي منصوًرا يسمى رجل به يجتمع كان كتخدا
ململوكه أغا محمد فخطبها خديجة، تسمى ابنة وله متموًال وكان سنجلف، تسمى مرص

الجلفية. بالست املعروفة خديجة وهي له، وزوجها املرتجم أستاذ أغا حسن
الفتنة، إيقاع أراد ملا العظم بن باشا سليمان والية يف ذكر ما املرتجم قتل وسبب
بك وإبراهيم الفقار ذي بك عثمان قتل عىل قطامش بك عيل ابن بك عمر مع واتفق
مرص، رياسة يف ذاك إذ إليهم املشار وهم واملرتجم، القازدغيل كتخدا هللا وعبد قطامش
القازدغيل، جاويش وإبراهيم الربكاوي عزبان كتخدا وأحمد بك خليل مع بك عمر واتفق
املرتجم، بقتل تكفل ممن كتخدا أحمد فكان املذكورين، أحد بقتل منهم كل وتكفل
بذلك، وأغراه الربكاوي كتخدا يوسف أتباع من إبراهيم الظ له: يقال شخًصا فأحرض
ففعل آقربدي بيت تجاه حسن السلطان قبو يف بهم ووقف جنسه من جماعة له فانتخب

ذلك.
إىل طالع وهو كتخدا عيل مرور ينتظر املذكور باملكان اختارهم من مع ووقف
اليوم هذا يف تركب «ال له: يقول ا رسٍّ طرفه من إنسانًا جاويش إبراهيم وأرسل الديوان،
«وأنا وقال: ذلك، يصدق لم الرسالة بلغته فلما قتلك» عىل عازم فإنه كتخدا أحمد صحبة
سلم له وقال بقشيًشا الرسول وأعطى يقتلني؟» حتى العداوة من وبينه بيني يشء أي
«خذ الرتكي: لكاتبه وقال وتوضأ، فقام كتخدا أحمد إليه حرض ساعة وبعد سيدك، عىل
يف الكاتب فأخذها الرصة» مال من علينا فيما ندفعها محبوب ألف الفالني الخازندار من
كتخدا حسن وخلفهم جاويش وإبراهيم كتخدا أحمد مع وركب الباب، إىل وسبقه كيس
كأنه املرتجم إىل وتقدم إبراهيم الظ خرج املعهود املكان إىل وصلوا فلما وأتباعهم، الرزاز
باقي وأطلق األرض، إىل فسقط صدره يف بالطبنجة ورضبه يده عىل فقبض يده، يقبِّل
إىل وذهب البحرين أمني ابن فرمح الدخنة؛ وعبقت النار، آالت من معهم ما الجماعة

الباب. إىل الرزاز كتخدا حسن وصحبته كتخدا أحمد وطلع بيته،
ووضعوها رأسه، فقطعوا الروح وفيه الخرابة إىل سحبوه كتخدا عيل سقط وملا
واستقر كتخدا أحمد طلع وعندما الباب، إىل وطلعوا الخرابة، يف البوابة مسطبة تحت
ألف املشهدي كتخدا حسن من واقرتض وطرده، الكاتب من محبوب األلف أخذ بالباب

والنفر. باشيه أوده من بالباب من عىل ذلك وفرق أيًضا، محبوب
له فقال فأنكرها، كتخدا أحمد من املقتول رمة بطلب أفندي عىل رشيف وحرض
ّرساج صحبة فأرسل يدفنوها» لهم أعطها بالرمة؟ تعمل يشء «أى كتخداه: إسماعيل
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فوضعوه رأس، غري من عريان وهو الزبالة عىل مرميٍّا فوجده الخرابة إىل فدخل بأمارة
وأتوا منه، فأخذوها الدوالب عىل املحل جريان بعض فأشار الرأس عىل وفتشوا النعش ىف
فصّلوا األزهر إىل عظيم مشهد يف وأخرجوه وكفنوه، فغسلوه بالخرنفش، بيته إىل به

عنه. هللا رىض — الشافعى اإلمام حومة يف بمدفنهم ودفنوه عليه
صديقه لكونه شديًا؛ ا غمٍّ اغتم الفقار ذي بك عثمان كتخدا عيل قتل خرب بلغ وملا
كتخدا، عيل أتباع چربجي وسليمان چربجي رضوان وطلب قبله، من أستاذه وصديق
وإن أستاذكم، املرحوم بيت والزموا بسالحها، قادرة أنفاًرا عندكم «اجمعوا لهم: وقال
نحو إليه فجمع فضة، مناخري أبو له: يقال فأحرضشخًصا واطردوه» ارضبوه أحد أتاكم
وقابجية جاويش إليهم فحرض املرحوم، بيت يف وجلسوا العزب وجاق من نفر املائتي
وأخربوه، كتخدا أحمد إىل فرجعوا فطردوهم، مخلفاته عىل يختموا أن وأرادوا ورساجون
الجلفي؟ بقتل علم عنده هل وسأله جاويش، إبراهيم عند الخشاب بك حسني وحرض
الباشا، من هذا أن وأعلم القضاء، ألجل يسمع فلم يركب أال إليه وأرسلت نعم، فقال:
ابن بك عمر عند كله والخرب ذلك، له يتمَّ فلم بحيلة الينكجرية باب يملك مراده وكان
من لك يحصل يشء أي ولدي، «يا له: فقال بك إبراهيم عند بك عمر وحرض بك، عيل
فاعتذر مالك!» عليهم وترصف املبغضني، عندك وجامع بلدين، أو بلًدا أعطيك أنا قتيل؟

بالقضية. وأخربه إليه
عنده فوجد بك عثمان إىل وذهبا بك، عمر صحبته وأخذ قطامش، بك إبراهيم فركب
أيًضا وحرض بلغيه، بك وإبراهيم الدايل وابن الخشاب بك وحسني قلنج بك إسماعيل
فقال األمور، يف تداخله وقلة لعقله، يحبه؛ بك عثمان وكان الدفرتدار، قطامش بك يوسف
بنا «قوموا بك: عثمان قال سمع فلما بك» عمر حكاية «اسمع بك: لعثمان بك إبراهيم
العزب باب أملك «أنا الخشاب: فقال العزب» باب ملك يف تدبريًا ندبر ثم الباشا، نعزل

بيته». إىل كتخدا أحمد وأنزل بحيلة،
باب إىل خزنته وأوالد بطايفته بك حسني وطلع الرميلة إىل ركبوا األمراء إن ثم
وكتخدا املشهدي كتخدا وحسن كتخداه إسماعيل عنده فوجد كتخدا أحمد عند العزب
ملا بك عثمان عند كنت «أنا وقال: معه، يتحدث فجلس عسكًرا، مآلن والباب الوقت،
«القاتل باشه: أوده باش فقال العملة؟» هذه عملت يشء ألي يقول: كتخداه لك أرسل
وإن وجه» «قوة بك: حسني فقال فينا؟» الصناجق أدخل يشء وأي منا، واملقتول منا
فلم بيوتكم إىل وانزلوا راحت، من عىل راحت نزوله فعند الباشا ينزلوا حرضوا األمراء

رش. يبَق
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إىل بالنزول وأمروه الباشا، إىل أرسلوا والينكجرية واإلسباهية واألغوات األمراء إن ثم
ومنعوه، البنادق عليه فرفعوا هناك يدخل فأراد الينكجرية عىل ومر فركب يوسف قرص
بيت فأنزلوه خرابًا، فوجده إليه فدخل يوسف قرص عىل النجديل جاويش حسن فدله
فأرسل الجميع، نزل حتى خلفهم بك حسني زال وما الرسجي، إىل األغا وانتقل األغا،
الكتخدا وأنزلوا الباب، فملكوا بطايفة كتخداه فأرسل الباب، بخلو وعرفه بك عثمان إىل

الحال. وسكن بيته، إىل بمتاعه املتويل
رضوان وأحرض الدفرتدار، بك يوسف عند وحرض الغروب، بعد بك عثمان وركب
مناخري أبو ويوسف كتخدا وعيل كتخدا حسن أتباع وكامل جربجي وسليمان جربجي
وسليمان صنجًقا، چربجي رضوان «نعمل بك: عثمان فقال اليلداشات، وصحبته فضة
قتلناه، صنجًقا جربجي رضوان عملتم «إن خشداشينهم: فقال العزب» كتخدا جربجي
بيته» ويفتح أستاذه ثأر يخلص وعاونوه العزب، كتخدا لبسوه وإنما لكم، وال لنا ال
الحال إليه يحتاج ما وعبوا منازلهم إىل العشاء بعد وركبوا ذلك، عىل االتفاق فوقع
الخزنة وأوالد الفراشني، مع الباب إىل الفجر عند وحملوها ورشبات، وقهوة فراٍش من
واملالزمون وباشجاويش الجاويشية حرضت النهار طلع وملا الكتخدا، حضور ينتظرون
موكب يف كتخدا رضوان وركب بالخرنفش، كتخدا عيل بيت إىل والجربجية واالختيارية
إسماعيل وعمل البشتختة، عىل وجلس الباب، إىل وطلع لغريه، نظريه يتفق لم عظيٍم

الوقت. ذلك من كتخدا رضوان أمر وظهر أوده، باش أفندي
بقرص املعروف قمر الشيخ بناحية الذي الكبري القرص املرتجم: كتخدا عيل مآثر ومن
الكبري القرص أيًضا وأنشأ القربصيل، بقرص يُعرف صغريًا قًرصا السابق يف وكان الجلفي،
الست زوج اآلن املوجود صالح األمري هدمه الذي رشيد، تجاه بالَفرشة املعروفة بالجزيرة
كثرية مآثر ذلك غري وله أنقاضه، وباع وألف ومائتني اثنتني سنة يف الجلفية عائشة

هللا. رحمه وخريات،
إرشاق ألنه بالربكاوي؛ ويُعرف املذكور، كتخدا عيل قاتل املذكور، كتخدا أحمد ومات
العزب باب من كتخدا أحمد ونزل ذُكر، ما تم ملا أنه قتله وخرب الربكاوي، كتخدا يوسف
وعثمان ونزوله، تفريطه عىل ندم بك عثمان أتباع وملكه الخشاب بك حسني بتمويهات
أرسلت وإال الحج إىل طلوعي قبل سيدي ورفيق صاحبي قاتل قتل من بد «ال يقول: بك
بأنهم والرؤساء األعيان جميع إىل وأرسل املرحوم» ثأر وخلصت بمرص، وأقمت خاليف
وجهه، يف الدنيا فضاقت أحد؛ منهم يقبله فلم الليل بطول عليهم هو وطاف يقبلوه، ال
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لحضور ببيته؛ واألعيان االختيارية فاجتمع الطويل، كتخدا محمد الليلة تلك يف وتويف
فقال امليت» هذا عرض يف «أنا وقال: املتوىف، بيت يف كتخدا أحمد عليهم فدخل مشهده،
أشاروا كما املقعد إىل فطلع الجنازة» من نرجع حتى به واجلس املقعد إىل «اطلع له:
بالجنازة خرجوا فلما الرساجني، من اثنان وصحبته بالحوش، إبراهيم الظ وجلس إليه،
أحمد مماليك وأقاموا حرسجية، جماعة معهم وتركوا خارج، من الباب عليهم أغلقوا
مغربيٍّا رجًال وقتلوا الطريق، قطعوا حتى املارين عىل بالرصاص يرضبون بيته يف كتخدا

وحماًرا. وفراًشا
بطلب وقابجية ونفر جاويش بإرسال يأمره كتخدا رضوان إىل بك عثمان فأرسل
فضة مناخري أبو ويقدمهم هناك إىل وصلوا فلما ذلك، ففعل بيته من كتخدا أحمد
من البيت نقب وأرادوا املغربلني، درب من ودخلوا فرجعوا، الرصاص رمي فوجدوا
إىل فأتوا الطويل، بيت دخل فيه مرادكم الذي لهم: وقال الناس، بعض فأخربهم خلفه
الذين فخاف الباب يحرقوا أن وأرادوا حطب، فطلبوا خارج من مغلوًقا فوجدوه الباب
فقتلوه كتخدا أحمد إىل وطلعوا معه، ومن إبراهيم الظ فقتلوا النهب من البيت يف أبقوهم
رضوان إىل وأخذوها رأسه، فقطعوا الدادوية، حوض عىل املطل الشباك من وألقوه أيًضا
منها وأخذ الجلفية، الست إىل بها وذهب ذراعه، رجل وقطع البقاشيش، فأعطاهم كتخدا
ومن ميتًا إبراهيم الظ وأخرجوا الباب، وفتحوا الجنازة، يف كان من ورجع أيًضا، بقشيًشا
بعد دفنوا حتى ذراع وال رأس غري من مرميٍّا كتخدا أحمد واستمر قطًعا، وقطعوه معه

ذلك. وانقىض والذراع، الرأس معه دفنوا ثم الغروب،
ناظًرا جعله الذي القازدغيل كتخدا عثمان تابع جاويش سليمان األمري ومات
بمحظية تزوج ثم وبالده، تركته عىل استوىل سيده ُقتل وملا جوخداره، وكان ووصيٍّا،
حسن بن الرحمن عبد هو الذي الوارث يعَط ولم الذكر، الشهرية شويكار الست أستاذه
الرحمن عبد وتواقع غري، ال أكياس أربعة فايظ سوى كتخدا عثمان أستاذ جاويش
إىل وذهب بابهم، من وانسله منهم، فحنق أحد، يساعده فلم الباب اختيارية عىل جاويش
وكان حيٍّا، جاويش سليمان دام ما الينكجرية باب إىل يرجع ال أنه وحلف العزب باب
ومرض الضعف وداخله فانزعج الدفرتدار ببيت املقتلة وقت أستاذه صحبة املرتجم

القصبة.
يف وركب وخمسني، إحدى سنة قطار رسدار وعمل الجاويشية، من انفصل ثم
وأمري بالربكة، فتويف الطبيب وصحبته تخرتوان يف الربكة إىل وطلع مريض، وهو املركب
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زوج وهو الجاويشية كتخدا أغا سليمان هناك وكان الفقار، ذو بك عثمان ذاك إذ الحاج
الرحمن عبد ووارثه جاويش سليمان بموت الصنجق فعرف جاويش، الرحمن عبد أم
ليًال، وأحرضوه إليه فأرسلوا عوضه منصبه يتقلد وأن إحضاره، يف واستأذنه جاويش،
سليمان وطيّب العزب، باب من عْرضه وأخذ الرسدارية، قفطان بك عثمان عليه وخلع
وتسلم وأتباعه، جاويش الرحمن عبد باسم البالد وكتب قليل، بحلوان الباشا خاطر أغا
َقسمه يف وبرَّ كثريًا، شيئًا وحاز الكاتب، من والدفاتر والصناديق الخشاخني مفاتيح

ويمينه.
الجمعية، ببيته كانت الذى وهو الدفرتدار، بك إسماعيل ابن بك محمد األمري ومات

بلغيه. أغا حسن بنت ووالدته بيته، يف ذكرهم املتقدم األمراء وقتل
لم مكان يف املرتجم اختفى عليهم التخت وانقلب حصل ما حصل ملا أنه موته وخرب
«هاتوا تقول: وصارت ولدها، بذكر فلهجت املوت مرض والدته فمرضت أحد، به يشعر
املختفي املكان من إليها به وأتوا وقنعوه، إليه فذهبوا أموت» أن قبل بعيني أنظره ولدي

مكانه. إىل ورجع وماتت، وتأوهت إليه فنظرت النساء، بزي فيه
الينكجرية أغات إىل فذهبت مكانه، وعرفت ذلك فشاهدت نة بالَّ امرأة عندهم وكانت
عليه، وقبضوا البيت، وكبسوا التبديل، فيه هو الذي املكان إىل فركب بذلك، وأخربته
إثر يف ذلك قبل بيته نهبوا وكانوا عنقه، فرموا القلعة إىل به وطلعوا حماًرا، وأركبوه

وألف. وماية وأربعني تسع سنة أواخر موته وكان الحادثة،
فإنهم بك، سليمان ومملوكه سابًقا الحاج أمري بك ورضوان الكاشف عثمان ومات
النحاس بخان اختفوا — املذكورين أمر وانعكاس املذكورين، األمراء وقتل الحادثة، بعد
ذلك، يف السبب هو الذي إيواظ بنت زوج كاشف صالح وصحبتهم الخلييل، خان يف
إرسال عىل واتفقوا ظهورهم، يف رأيًا بينهم دبروا إنهم ثم مدة، اختفائهم يف فاستمروا
بيت إىل ودخل املغرب بعد رأسه فغطى قازدغيل، جاويش إبراهيم إىل كاشف عثمان
وهم النحاس بخان أنهم فأخربه مكانهم، عن وسأله به ب رحَّ رآه فلما جاويش، إبراهيم
ما «نعم له: فقال كان، وجه أي عىل الظهور همتكم، ويعرفون لكم يدعون وفالن فالن

فعلتم».
كأنه وقام «اصرب» له: فقال يقوم أن أراد عندما العشاء بعد إىل بالكالم وآنسه
بأنه كاشف عثمان عن يخربه الطويل جاويش محمد إىل اًجا رسَّ فأرسل رضورة يزيل
طايفة إليه فأرسل البيت، من خروجه بعد يقتلوه جماعة إليه ارسل له: ويقول عنده،
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فحرض الشوارب أبي ببيت ولده إىل الخرب ووصل وقتلوه، الطريق يف له وقفوا اجني ورسَّ
صبحها يف جاويش إبراهيم وطلع رباه، جاويش إبراهيم املذكور ولده وأخذ وواراه، إليه
بك رضوان عىل وقبض النحاس خان وكبس فنزل، مستحفظان أغات فأخرب الباب إىل

رءوسهم. فقطع الباشا إىل فأحرضهم ثالثة، وصحبته
قتل بالحمام فسمع الحمام إىل فدخل الفجر وقت قام فإنه كاشف صالح وأما
رجوعه يف وتأخر الرأس، مغطى وهو الحمام من فطلع الدادوية، حوض يف كاشف عثمان
وقال: وجهه، يف الدنيا فضاقت معه ومن بك لرضوان وقع بما سمع ثم الخلييل، خان إىل
خرج وعبى فودعها إيواظ بنت هانم عند بيته إىل فذهب بمرص» عيشة لنا يبَق «لم
وركب حصانًا، راكبًا ومملوًكا خداًما صحبته وأخذ هجينا وحّمل إليه، يحتاج وما حوايج
يف يبيت الليل عليه أمىس وكلما الرشقية، عىل بوالق طريق عىل السقايني حارة من وسار
ثم مكان، يف ونزل إسالمبول، إىل الصيف طلوع يف ذهب ثم غزة، عربان وصل حتى بلد
نفسه، عن فعرفه الدفرتدار بك محمد والد أتباع من أصله وكان السعادة، دار عند ذهب
يف األبواب بني فقتلوه قتله يف واستأذن سيدي» ابن بيت خراب يف السبب «أنت له: فقال

قيل: كما فكان جركس اج رسَّ الصيفي فيه قتل الذي املحل

اج��ت��ه��اده ع��ل��ي��ه ي��ج��ن��ي م��ا ف��أول ل��ل��ف��ت��ى ال��ل��ه م��ن ع��ون ي��ك��ن ل��م إذا

املعنى: يف قيل كما أو

ي��دك ه��ات ال��ع��ل��ي��اء ل��ك ت��ق��ول ح��ت��ى ي��ًدا م��ن��ك ل��ل��ع��ل��ي��اء ت��م��د ف��ال

بظلفه. حتفه عىل كالباحث االختفاء من الظهور وطلبهم الجماعة هؤالء تحرك فكان
سنة والصنجقية اإلمارة تقلد سابًقا، الحاج أمري قطامش بك خليل األمري ومات
الحجاج عىل إمارته يف يحصل ولم وخمسني، ثماٍن سنة أمريًا بالحج وطلع وأربعني، تسع
املناخ إىل املراكب ومن بوالق من التبن يأخذون أتباعه وكان غريهم، عىل وكذلك راحٌة
أوالد وكانت الحج، بطريق أموالهم يف التجار وصادر العرب، عوائد ومنع ثمن، غري من
الحجاجي من ويطلبون العقبة، حلزونات يف يقفون سود عبيد أكثرهم ومماليكه خزنته

الشحاتني. مثل دراهم
وقع ما للحجاج وقع وملا أحواله، تعجبه وال يكرهه الفقار ذو بك عثمان األمري وكان
الركب ذلك بسبب وتأخر املغرب، صاحب هللا عبد موالي إىل األخبار ووصلت إمارته، يف
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ذلك، يف عليهم ينقم وأكابرها مرص علماء إىل مكتوبًا أرسل األخرى، السنة يف الحج عن
أهل صدور منه وانصدعت وذاع، — باهلل والعياذُ — بمغربنا شاع مما «وإن فيه: ويقول
أيماٌن فيه من وتحمل الخالئق، عىل األرض أجله من وضاقت انصداع، أيَّ والسنة الدين
زوَّار عىل جراءته وإظهار هللا، عباد عىل حجكم أمري تعدي من بطايق، ليس ما لذلك
خبثه يف وبلغ الحدود، تعديه يف املجهود، وبُذل الرجال، وُقتل املال، نُهب فقد هللا، رسول
دهماء داهية ومن أعظمها، ما مصيبة من فيالها والنهاية، الحد ظلمه يف وجاوز الغاية،
نبينا وزائرو الحرام، هللا بيت حجاج يُضام أو يُهان ملسو هيلع هللا ىلص محمد أمة يا فكيف أجسمها، ما
ملا بسقوطه الغرب علماء لنا وأفصحت لهنالك، السنة هذه الركب تأخر وبسببها ملسو هيلع هللا ىلص؟
بتغيري يقومون ال أعيانها من بها ومن مرص بعلماء كيف للعجب فيا ذلك، عندهم ثبت
إىل والعام» الخاص من تلحقهم معرٌة وهللا فهي وشبانها؟ بشيوخها الفادح املنكر هذا

قال. ما آخر
بأحسن عنه أجاب راغب، باشا محمد الوزير عليه واطلع الجواب وصل فلما
«بعد فيه: يقول األلباب، أويل عقول تسلب وغرر درر من أودع فيما وأبدع جواب،
ومأل وسما، املحبة عني من نبع دعاء إبالغ بعد ينهي الكالم، وسجع السالم، صدر
اإلفاضة ذوي إىل به، الخطاب خصصتم الذي كتابكم إن وطما، الود أرض بساط
البكرية، السلسلة مشايخ إخواننا الصديقية، الفاخرة الطاهرة ساللة النقية، الجلية
الكافية مضامينه درر أذهاننا أنامل والتقطت الفائقة، معانيه بمطالعة أنظارنا ترشفت
حق يف املرصية، الديار يف السابق الحاج أمري ارتكبه ما فيها أدرجتم التي الرائقة،
— السالم أفضل عليه — الهاشمي النبي روضة وزوار الحرام، هللا بيت اد ُقصَّ
السطور، بطون تحويه مما أكثر بل املذكور، الشقي من صدر حررتموه ما فكل
املكر يحيق وال وسهله، األرض َحَزن يف زرعه، جنس من إال يحصد ال الزارع لكن
حملناه األوىل السنة يف املنكرات بعض إىل تجارس ملا املذكور الشقي ألن بأهله؛ إال السيِّئ
يف تِفد فلم هدايته، عيون وتكشف رعونته، عروق تلني بتهديدات واكتفينا جهالته، إىل
أن تيقنا وملا هاٍد، من له فما هللا يضلل ومن والفساد، العتو يف الزيادة إال الثانية السنة
الوارد، املاء جريان يرويها ال كالسباخ أو البارد، الحديد يف كالرضب اإليقاع بغري التهديد
فوفقني بأعماله، مجزي الناس من أحد كل ألن أفعاله؛ جزاء حميم من بإسقائه هممنا
وطردنا الرشور، يف له العاضدين رفقائه من ثالثة مع املذكور، الشقي لقتل تعاىل هللا
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إمارة وولينا الرباري، يف كالحيتان هللا بحول فهم الصحاري، إىل الخزي بأنواع بقيتهم
بمزيد له وشهد والديانة، باإلنصاف أقرانه بني ُوَصف من املرصيني األمراء من الحج
من خصوًصا املسلمني، رقاب من البلية رفعت حمده حق هلل والحمد والصيانة، الحماية
الركب توجه من العائق كان فإن األمني، البلد زيارة بقصد االغرتاب غارب ركبوا جماعة
كرماد وصار رشحناه ما عىل غدره أوان انقىض فقد السالف، الغادر تسلط املغربي
وأقدرنا املظلومني، نرصة من منحنا ما عىل هلل والحمد عاصف، يوم يف الريح به اشتدت
هلل والحمد واملرسلني، النبيني خاتم محمد سيدنا عىل هللا وصىل الظاملني، أنوف رغم عىل
وألف». وماية وستني إحدى سنة افتتاح املحرم، عرش سادس يف تحريًرا العاملني، رب

لطوله. ذكره عن أعرضت ل مطوَّ بليغ بجواب األشياخ أيًضا وأجاب
قتله وألف، ومائة ستني سنة باشا راغب والية يف قتيًال املذكور بك خليل ومات
ومحمد الدمياطي بك وعيل بالط بك عمر أيًضا معه وقتل بالقلعة، سيف أبو أغا عثمان
عن عوًضا وخمسني سبع سنة بالخزينة وسافر الصنجقية، توىل كان الذي قطامش بك
بك وعمر بك إبراهيم ملحاربة واملدافع والعسكر البيارق ونزلت بك، عيل ابن بك عمر
ونهبوا قبيل، إىل مرص من وهجنهم وعازقهم بمتاعهم فخرجوا القطامشة، بك وسليمان

عصبتهم. من هم من وبعض والفارين املقتولني بيوت
الخشاب بك حسني واقعة حصلت ملا أنه وذلك بأباظة، املعروف بك محمد ومات
املذكور بك محمد حرض راغب، باشا محمد والية يف تقدم كما مرص من وخروجه
من االختيارية بعض بمنزل واستقرا خفية، فدخال آخر شخص وصحبته مرص إىل
فرمى الينكجرية أغات إليه فأرسل جاويش، إبراهيم إىل خربه فوصل الجاويشية، وجاق
حتى يحاربهم يزل فلم الصناجق األمراء بعض أيًضا وحرض وحاربه، بالرصاص عليه
بباب رفيقه رقبة ورموا الدادوية، يف وقتلوه عليه فقبضوا البارود، من عنده ما فرغ

زويلة.
محمد الحاج املرحوم الخواجا بن قاسم الحاج الخواجا املبجل األمثل األجلُّ ومات
نزلت أنه موته: وسبب والتجارة، واإلمارة والسيادة املجد بيت من الرشايبي، الدادة
الذي بمنزله فيها ففصده حجاًما له وأحرضوا بفصدها، عليه فأشاروا نازلة بأنثييه
املزين له وحرض الليلة، تلك به فبات باألزبكية منزله إىل ركب ثم الغورية، جامع خلف
ثانيًا؛ بالريشة فرضبه املحل، يصادف لم الفصد فوجد الفتيلة، له ليغري يوم ثاني يف
تلك يف وتويف بنفسك» انُج «قتلتني، له: فقال كثري دم منه ونزل األنثيني، فرخ فأصابت
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فقبضوا وألف، ومائة وأربعني سبع سنة اآلخر ربيع عرش ثاني السبت ليلة وهي الليلة،
وجهزوا فأطلقوه، بإطالقه فأمرهم أحمد سيدي أخيه إىل وأحرضوه املزين، ذلك عىل
وأرباب العلماء حرضه عظيم مشهد يف باألزبكية بيته من بجنازته وخرجوا املتوىف،
القازدغيل كتخدا عثمان إن حتى والكواخي واالختيارية واألغوات والصناجق السجاجيد

باملجاورين. املدفن إىل البيت من نعشه أمام ماشيًا يزل لم
بركة عىل املطل الرويعي من بالقرب أنشأه الذى به املعروف الجامع مآثره ومن
بيتهم رئاسة يف مكانه وتنصب وألف، ومائة وأربعني خمس سنة بناؤه وكان األزبكية،
مستحفظان، بباب الجربجية وألبسوه الدادة، محمد بن الرحمن عبد الخواجا املكرم أخوه

شهر. بنحو أخيه وفاة بعد وذلك
فتويف الرومية الديار إىل بالخزينة سافر الذي بالوايل املعروف بك حسن األمري ومات
حسن وألبسوا بأسكدار، ودفن أيام، بثالثة الخزينة وتسليمه إسالمبول إىل وصوله بعد

وألف. ومائة وأربعني ثمان سنة األوىل جمادى أوائل يف وذلك إمارته، مملوكه
ثالث سنة يف مرص يف واليًا كان الذي الكبوريل باشا هللا عبد املكرم الوزير ومات
له وكان وتحقيقات، ديوان وله الفضائل، أرباب من أنه تقدم وقد وألف، ومائة وأربعني
وعىل وأجازه، األسقاطي، الشهاب عىل القرآن وتال والقراءات، واألدبيات بالفنون معرفة
قصائد مدحه يف الشرباوي هللا عبد وللشيخ السلطنة، بدار القراء شيخ يوسف بن محمد

شعره): (ومن طنانة،

وح��يٍّ��ا رب��ًع��ا ب��وب��ل��ه��ا ف��ح��يَّ ال��ث��ري��ا ن��وء أخ��ج��ل��ت دم��وع��ك
ريّ��ا ال��ح��ي أه��ي��ل ع��ن ف��ي��روي ن��ج��د ن��س��ي��م ي��ه��ب أن ي��ش��وق��ك
ال��ح��م��ي��ا أرج ال��ح��م��ى ف��ي َم��ن إل��ى يُ��ه��دى ظ��ل ن��س��ي��م م��ن خ��ي��ال��ك
ع��ل��ي��ا ذك��ره��م ط��ي��ب وك��رر وس��اك��ن��ي��ه ال��ع��ذي��ب خ��ب��ر أع��د
إل��ي��ا ك��ل��ه��م ال��ن��اس أح��بُّ وص��دوا ه��ج��روا وإن ف��إن��ه��م
غ��ي��ا وال��رش��د ب��ه ك��ل��ف��ي ع��ل��ى رش��دا ال��ن��اس رأي��ت رش��أ وب��ى
ط��ي��ا ال��ق��ل��ب ه��واه ع��ل��ى ط��وي��ت ل��ع��ي��ن��ي م��ح��اس��ن��ه ن��ش��رت إذا
ح��يٍّ��ا ن��ادي��ت ل��و أس��م��ع��ت ل��ق��د ع��ل��ي��ه ج��ه��ًرا ل��م��ع��ن��ف��ي ف��ق��ل
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قوله: ا جدٍّ أحسن وقد أيًضا، له البغدادي خليل الفاضل األديب السيد وأنشدني

زم��ان أخ��س ف��ي ق��وم ْألَم ألَ ف��ت��رة ب��ع��د غ��ن��ى ن��ال��ت أي��ديً��ا أرى
ب��ن��ان��ي ف��ش��ل ج��دواه��ا رم��ت وإن ب��ن��ان��ه��ا ُش��ّل ن��ال��ت��ه ب��م��ا ف��ض��ن��ت

وألفية واملواهب الستة الكتب العماوي أحمد الشيخ العالمة عن املرتجم وأخذ
الخطبة: بعد فيها يقول الشيخ بخط له إجازته ورأيت وإجازة، ودراية رواية املصطلح
اإليقان، وأصدق االعتقاد بأتم متوجه وأجل الشأن، هذا تحصيل يف ساٍع أكرب «وكان
صادق واملفهوم، املنطوق مراتب بني حاكم وأحكم العلوم، تحصيل إىل مبادر وأرسع
البالغة محفل جحجاح الفصاحة ميدان صنديد والحزم املروءة بارع والعزم، الهمة
الجدال، موج اضلخم إذا الذهن ثاقب املجال، صعب وقد النزال رايات نارش والرباعة،
املبرص أبرصه إذا بحيث ترجم، الصواب وعن تثبت، وقفوا وإذا أقدم، القوم أحجم إذا
وقد الصواب استخرج كم كريم» ملك إال هذا إن بًرشا هذا «ما يقول: البهيم، البحث يف
التؤدة عىل ذلك مع وهو األقفال، أحكمت وقد املعنى باب فتح وكم اإلشكال، استحكم
وتسهيله كافية، رأيه خالصة مغني، والتطويل اإلطناب عن بيان وجازة عىل والتأني،
مفصل، مهذب ذلك مع وبيانه منهل، مكانته ندى قطر شافية، وافية طريقته للحزن
لعلم حركته إذا طيبة، رائحة بكل نرشه ففاح مهذبة، نية ذي كل عن الجهالة ران شطب
إذا الحديث لعلم أو التنزيل، أرسار شاهدت القرآن لعلوم أو الخليل، شاهدت اإلعراب،
عن أعرب واملناقب، الخصائص فنون عن أو الستة، الكتب عن أسانيده أعربت ذاكرته
زاده، كربى هللا عبد حرضة الشهري الفرد العلم والجهبذ الكبري املوىل واملواهب، الشقاء
السعادة، مراتب أسنى له وحقق وزيادة، الحسنى ومنحه مراده، خري كل من هللا بلغه
استكمل قد هو فإذا وصحبته، بلقائه لنا وسمح عادته، خالف عىل الدهر تبسم وقد
معنا ما استيعاب فطلب مزيد، من عليه ليس بما السنَّة بطرق وأحاط األسانيد، أنواع
ذلك جميع فأدرك معها يذكر وما الستة الكتب قراءة ىف رشع ثم اإلجازة، طريق عىل
وصحيح باإلجازة، والباقى كذا إىل اإليمان باب من دراية البخاري عني أخذ ولقد وحازه،
عنه تلقى ما ذكر من ُكتب ما آخر إىل باإلجازة» والباقى كذا باب إىل أوله من مسلم

أشياخه. وسند
من ينساني وأال األقوى، السبب هى فإنها والتقوى، بالرب ذلك مع «وأوصيه قال: ثم
وصحح رشدنا، ألهمنا (اللهم الدعاء: هذا من يكثر أن ذلك مع وأوصيه دعواتهن، صالح
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وأحسن عندنا، ما برش عندك ما خري تحرمنا وال أنفسنا، رشور من وأعذنا قصدنا، إليك
من بعفوك أعذنا ذلك، من أقل وال عني طرفة أنفسنا إىل تكلنا وال نا، ومردَّ إليك منقلبنا
بك واجمعنا إليك، بك اهدنا أنت، إال إله بال منك وبك سخطك من وبرضاك عقوبتك
وعىل محمد سيدنا عىل هللا وصىل املسلمني، ولجميع وله ىل هللا واستغفر هذا أقول عليك،
اللهم سبحانك فيها دعواهم الغافلون، ذكره عن وغفل الذاكرون، ذكره كلما وصحبه آله

العاملني)». رب هلل الحمد أن دعواهم وآخر سالم فيها وتحيتهم

الفقارة ذي بك عثمان األمري خرب ذكر

أمره وانقطع بالروم، مات أن إىل إليها يعد ولم مرص من خرج لكنه يمت لم وإن هو
غري يف يذكر أو ذكره يهمل ممن هو وليس مات، من حكم يف صار فكأنه مرص، من
أهل جعل شأنه ولجاللة سنة، وثالثني نيًفا مرص من خروجه بعد عاش ألنه موضعه؛
جمع تاريخ من اآلن، إىل ومواليدهم ووقايعهم ألخبارهم تاريًخا منها خروجه سنة مرص
كذا جرى فيقولون: عاقبتها، هللا أحسن وألف، ومائتني عرشين سنة أعني الكتاب هذا
أو شهٍر، أو سنة بكذا بعده أو بك عثمان خروج سنة وولدُت بك، عثمان خروج سنة

ذلك. غري إىل سنة أو شهر كذا الوقت ذلك يف عمري كان
فنقول: اإلجمال سبيل عىل علمنا إليه وصل ما خربه من فنذكر

وثالثني ثماٍن سنة والصنجقية اإلمارة تقلد أغا، عمر تابع الفقار ذو األمري تابع هو
مرص، من جركس بك محمد وخروج اختفائه، من أستاذه ظهور بعد وألف ومائة
والتجريدة، قطامش بك يوسف وصحبته بجركس للحوق بالعسكر وخرج اإلمارة، فتقلد
الجبل خلف من ذهب أنه العرب فأخربهم عنه وسألوا عيىس ابن حوش إىل فوصلوا
يف األقاليم وكشوفيات مناصب عدة وتقلد مرص إىل بالعسكر فعاد درنة، إىل األخرض
بالعسكر، إليه خرج وأربعني اثنتني سنة يف جركس بك محمد رجع وملا أستاذه، حياة
قتل وملا قطامش، بك عيل صحبة وخروجه واالنهزام، الحروب من ذكره تقدم ما وجرى
إليه أرسلوا تقدم، ما وجرى العشاء صالة قبل دفية أبي وسليمان أغا خليل بيد سيده
الصنجقية الخزندار عىل خشداشه وتقلد أستاذه، ببيت وجلس التجريدة، من وحرض
للقبض تفرغوا ثم قطامش، بك عيل برأسه ودخل جركس بك محمد ومات به، وتعضد
إىل فريسله باشا محمد إىل أحرضوه منهم أمري عىل قبضوا كلما فكانوا القاسمية عىل
وتشتتوا وطرًدا، قتًال القاسمية طائفة أفنوه حتى املقعد تحت عنقه برمي فيأمر املرتجم
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ومنهم الصعيد، ببالد الهوارة أكابر إىل منهم الكثري والتجأ النواحي، يف واختفوا البالد، يف
مات. حتى مرص إىل يعد ولم والروم الشام بالد إىل فر من

حسن مملوكه عوضه فقلد وأربعني، ثماٍن سنة جرجا بوالية بك عيل خشداشه ومات
وكان الدفرتدار بيك محمد ببيت عرش األحد األمراء قتل كائنة حصلت وملا الصنجقية،
من وخرج وركب فنزل عمامته، فقطع سيف وأصابه املجلس ذلك يف حاًرضا املرتجم
والجاويشية، االختيارية من األعيان إليه واجتمع الينكجرية، باب إىل وسار الربكة باب
وعملوا العزب، باب إليهم وضموا أبيه، إمارة فقلدوه قطامش بك عيل بن عمر وأحرضوا
كما واختفوا وتفرقوا خذلوهم حتى حسن السلطان بجامع املجتمعني وحاربوا متاريس،
وقلد مرص، رياسة إليه وانتهت الواقعة، هذه بعد املرتجم أمر وظهر الباشا، وعزلوا تقدم،
سنة بالحج فطلع الحج عىل باإلمارة الدولة من مرسوم إليه وحرض إرشاقاته، من أمراء
ورخاء. وسخاء وأمان، أمن يف وألف ومائة وخمسني اثنتني سنة ورجع وخمسني، إحدى
لطلب أيًضا املرتجم تعصب الجلفي كتخدا عيل فيها ُقتل التي الكائنة حصلت وملا
كتخداية رضوان وقلد املتويل، الباشا وعزل أتباعه، وعضد ذلك يف همته وبذل ثأره،
إبراهيم والظ هو ُقتل حتى املذكور قاتل كتخدا بأحمد وأحاط أستاذه، عن عوًضا العزب
به وسافر الحج، عىل أمريًا وجعله الصنجقية، كاشف سليمان مملوكه وقلد تقدم، كما
بك عيل ابن بك عمر طلع وأمان، أمٍن يف وخمسني أربع سنة ورجع وخمسني، ثالث سنة
املرتجم عمل السنة تلك ويف باشا، يحيى واليه يف وذلك وخمسني خمس سنة قطامش
فيما ذلك نظري يتفق ولم وهدايا، تقادم له وقدم إليه، وحرض بيته، يف باشا ليحيى وليمة
بالقصور الوالئم لهم يعملون كانوا وإنما األمراء، من أحد بيت إىل نزل الباشا بأن تقدم

للقياس. أو العيني قرص مثل مرص خارج
إليه وانتهت وأمان، أمن يف وخمسني ست سنة ورجع السنة تلك بالحج وطلع
دواوين بيته يف وعمل عنهم، قهًرا عليهم أحكامه ونفذ مرص، أمراء عىل وشمخ الرياسة،
ا، خاصٍّ ديوانًا النساء لحكومات وجعل الظالم، من املظلوم وإنصاف العامة، لحكومات
ويبارش عليها، ويعاقب الرشوة يقبل وال الرشيعة، مقتىض عىل إال أحكامه يجري وال
املبيعات ومحقرات والفحم الشمع حتى وغريه الخبز، معدل وعمل بنفسه، الحسبة أمور
وكان املحاكم، من الشهود ج وهجَّ الرشوات أخذ من املحتسب ومنع الفقراء، عىل شفقًة
يف أحًدا صادر أنه عليه يعهد ولم األمراء، عىل حتى التعايني يف أتباعه الخاصكية يرسل
مثل العظيمة األموال وأرباب األغنياء من كثري ومات مرياث، عىل مصلحة أخذ أو ماله
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أموالهم، من ليشء نفسه تطمح فلم كتخدا عثمان تابع جاويش وسليمان حسون عثمان
له فأفرزوه وغريه للباشا مصلحة تنفيذها عىل وجعلوا املرتبات بإبطال األمر ورد وملا
حصلت وإن الفقراء، دموع من «هذا وقال: بك رضوان به واقتدى قبوله، من امتنع قدًرا

مظلمتني». كانت تحصل لم وإن مظلمة، كانت اإلجابة
الرعية، يف والعدل الحق إقامة يحب الفطنة ذكي السياسة َحَسن الهمة َعِيلَّ وكان
األمور، يف تدبري حسن وله أيامه، يف والبحرية الربية والسبل الطرق وأمنت العرب، وهابته
يشابهه مرصمن أمراء يف إيواظ ابن بك إسماعيل بعد يأِت ولم الغرية، شديد الذيل طاهر
عنه يرجع ال يشء يف عاند أو كالًما قال إذا الطبيعة حدة من فيه كان ما لوال يدانيه، أو
وصاحبه زائدة، ومحبة أكيدة صحبة به له وكان الوالد؛ الشيخ لفظ من ذلك سمعت كما
الوالد الشيخ املرحوم مثل الفضائل أرباب إال يجالس ال وكان مرات، ثالث الحج سفر يف
مكي وسيدي الدلجي يوسف والشيخ اإلدكاوي هللا عبد والشيخ النخال أحمد والسيد
له وكتبها الحريرية، واملقامات املذهب، يف امللوك تحفة الوالد الشيخ عىل وقرأ الوراثي،
مناسك ألجله وألَّف حدتها، عىل مقامة كل لطاًفا، جزءًا خمسني يف الحسن التعليق بخطه

لطيف. جزء يف املشهورة الحج
بدوي رجل عىل فقبض البحرية كشوفية بك حسن مملوكه قلد ملا أنه له اتفق ومما
عنه، يفرج بأن عنده وتشفعوا أعيانهم بعض إليه فحرض الطرانة، عربان أعيان من
لكاتبه: فقال ذلك، له وذكروا بمرص سيده إىل فأتوا يرَض، فلم دينار، مائة له وعملوا
وكتب بك» حسن من املطلوب الكشوفية مال أصل من واحسبها دينار املائة منهم «خذ
وجده إليه وصل فلما األجناد، بعض مع إليه وأرسله البدوي عن باإلفراج مكتوبًا لهم
البدوي ذلك وأحرض اغتاظ فيه ما وفهم قرأه فلما املكتوب، فأعطاه البحر بساحل نازًال
يهبطه ثم الصاري، أعىل إىل ويصعده العيار، يف يربطه بأن وأمره معاش، لريس فأعطاه
فعلوا املاء، يف غطس حتى وأنزلوه األعىل إىل بالحبال وسحبوه وربطوه فكتفوه البحر، إىل
فأخرب الرسول ورجع ودفنوه، أقاربه فأخذه ومات، رشق حتى ثالثة أو مرتني كذلك به

وسكت. رأسه فهز بالبدوي، بك حسن فعل بما الصنجق
بك حسن إىل مكتوبًا وأعطاه لحيته، بإرخاء لخازنداره أذن أيًضا ذلك أثناء ويف
يجبه فلم املرسوم وأعطاه إليه وصل فلما العمل، قائمقام يجعله بأن وأمره املذكور،
الربسيم وخرض السنة، أول من مماليكي من لشخص ذلك قلدت «إنى وقال: ذلك، إىل
فذهب كشوفية» أو هذا غري منصبًا يقلدك أرسلك الذى مخدومك إىل فارجع للعسكر،
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فاحتد حصل، بما يخربه أستاذه إىل مكتوبًا وأرسل الطرانة، كاشف عند الخازندار
البحر يف وألقاه وقتله، قري أبى إىل وأنزله عليه، فقبض بطائفة قرفاش عيل إليه وأرسل
أحمد تابع كاشف مصطفى إىل وأرسل شجاًعا، بطًال كان ألنه قتله؛ عىل ندم ثم املالح،
أيام يف كتخدا يوسف عليه وركب والظلم، بالعسف مشهوًرا وكان وليلة، عزبان جربجي
كاشف مصطفى عليها فوىل جربجي شاهني إىل وانتقلت البالد، بعده وأخذ وقتله دولته،
حرض فلما بالخشوت. محمل جمل ومعه إال يرسح وال تخافه، العربان وكانت هذا،
بك مصطفى هو هذا ومصطفى بك، حسن عن عوًضا الصنجقية قلده املنية ناحية من

ذكره. اآلتى بك صالح أستاذ وهو القاسمية، من وهو بالقرد، املعروف
أيام منذ خرجت زوجته أن وأخربه إنساٌن إليه حرض أنه املرتجم فطانة من ُعدَّ ومما
للرجل: قال ثم ساعة، فتفكر خرب، عىل لها يقع فلم عليها وفتش ترجع، ولم الحمام إىل
ومعه عاد ثم فذهب، وأخربني» غريبًا شيئًا فيها ترى هل وانظر ثيابها، فتفقد «اذهب
عليه، وأطلعه الخياطني شيخ بإحضار فأمر لها» أفصله ولم أعرف لم «هذا وقال: يلك،
خياًطا، وأحرض ففعل، به، ويأتي خاطه من ويعرف الخياطني، عىل به يطوف أن وأمره
فجحد وسأله فأحرضه أتباعه من اج الرسَّ ذلك وكان اج، الرسَّ لفالن خاطه أنه وأخرب
فأخرجوها األثر تتبع بعد املرحاض يف مقتولة املرأة فوجدت مكانه بتفتيش فأمر ذلك،

اج. الرسَّ ذلك رأس بقطع الوايل وأمر ودفنوها،
التى وهي الحدة، من فيه كان ما لوال األمراء خيار من املرتجم فكان وبالجملة
اختيار باشجاويش عيل يوًما إليه وحرض منه، استوحشوا حتى له املعارصين قلوب رت نفَّ
وأراد شتمه الخربطيل جاويش عيل وكذلك وشتمه، فسبه قضية يف الدرنديل مستحفظان

ذلك. وغري … يرضبه أن

منمرص وخروجه بك عثمان كائنه يف السبب ذكر

وحقد ألمور منه؛ جاويش إبراهيم وتغري جاويش، إبراهيم من خاطره تغري ذلك مبدأ
بناحية حصة له كاشف عليى أن والثاني: املمالك، يف واإلمارة الرياسة عنه تخلو ال باطني
فأجرها القازدغيل، جاويش حسن ابن جاويش الرحمن عبد تعلق الحصة وباقي طحطا،
وأغراه رجل إليه فحرض مخدومه، وحصة حصته عىل فيها كاشف عيل ونزل بك، لعثمان
منهم واحًدا ويعمل وحصانًا، جنزريل مائة أوالده من ويأخذ البلد، شيخ حماد قتل عىل
ويأتي مرص، إىل شخص منهم يذهب أن إىل ووعده ذلك، ففعل أبيه عن عوًضا شيًخا
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إىل منهم شخص فحرض أبيهم، قتل يف السبب كان الذي وضمنهم األمني، من بالدراهم
إبراهيم إىل به وأتى فأخذه وقع، ما له وحكى جنزريل، مائة األمني من وطلب مرص،
وأنه البلد، شيخ سالم بإغراء كاشف عيل فعل وما بالقصة، وعرفه القازدغيل جاويش
ثأره وتخلص كاشف، عيل عنه تمنع غرضني: يف أتى وقد جنزريل، املائة يف أيًضا ضمنهم

سالم. من
عىل له فقال الولد، وصحبته جاويش الرحمن عبد بيت وأتى جاويش إبراهيم فركب
له: فقال تأخذونها؟» يشء ألي البالد حماية عىل تقدرون ال كنتم «إذا التبكيت: سبيل
وفهمها، القصة عليه فقص الرجل» هذا كالم «اسمع له: فقال الكالم؟» هذا سبب «وما
إبراهيم فقال سامًلا» ويقتل كاشف عيل يعزل بك عثمان إىل نذهب بنا «قم له: فقال
كاشف وعيل كاشًفا لها وأرسل الناحية، إيجار اعطني ذلك يفعل لم «وإن جاويش:
كتخدا هللا عبد عنده فوجدوا بك عثمان عند وذهبوا ركبوا إنهم ثم حصته» فائظ يأخذ
يف أتينا قد «نحن جاويش: إبراهيم فقال وجلسوا، فسلموا الجلفي كتخدا وعيل القازدغيل
وأرسل كاشف عيل اعزل أرسل له: قال ثم القصة، فذكر «خري؟» الصنجق: قال سؤال»
أن يصح فال حصة له وهذا يركب، الفرس يف قرياط «صاحب الصنجق: فقال خالفه»
الصنجق، احتد أن إىل الكالم يف وتراددوا املفسود» حق من الخروج وللحاكم أعزله،
استأجرت وأنا فرغت، وسنتك الناس، بالد عىل غرية لك «أنت جاويش: إبراهيم له وقال
إبراهيم فقام الهزل، سبيل عىل فيها» كاشًفا اعمل «انزل الصنجق: له فقال الحصة»
فوجدوا بك عمر بيت إىل وذهبوا جاويش، الرحمن عبد صحبته وقام منتوًرا، جاويش
سته، صنجق بك ومحمد كتخدا إسماعيل الربكاوي كتخدا وأحمد قطامش أغا خليل عنده
حصل وما القصة لهم فحكوا الصنجقية، وقلدته به تزوجت بك عمر أم ألن بذلك وسمى
إيجار اكتب حارضان ال والجمَّ «الجمل عزبان: كتخدا أحمد فقال بك، عثمان وبني بينهم

الناحية». يف بالترصف فرمانًا موجبها عىل وخذ جاويش، الرحمن عبد أخيك حصة
إىل كتخداه فأرسل بك عثمان الخرب وبلغ اإليجار، وكتبوا شاهًدا واحًدا فأحرضوا
خرجت فلما جاويش، إلبراهيم طحطا ناحية يف بالترصف فرمانًا تعِط ال يقول: الباشا
نفس فقامت الفرمان، إعطاء من الباشا فامتنع باشجاويش صحبة للباشا أرسلها الحجة
والوجاقلية الصناجق عىل ودار وقتله، غدره عىل وعزم بك، عثمان من جاويش إبراهيم
وأرسل النائرة، تمهيد يف جهده وبذل الجلفي، كتخدا عيل فسعى أنفاًرا، عنده وجمع
عىل وخليكم عندك، ما كامل وزع البلد تطلع «ملا له: وقال حماد، ابن جاويش إبراهيم
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طريف من كاشف ينزل حتى البلد من واخرجوا اقتلوه، سالم يأتيكم وملا الخيل، ظهور
فوصل الجاويش، له قاله ما وفعل الولد فنزل وعمروا» ارجعوا أمان ورقة لكم أرسل
كاشًفا جاويش إبراهيم وأرسل أحًدا، منهم ل يحصِّ فلم خلفهم فركب كاشف عيل الخرب
يسعى كتخدا عيل واستمر اد، حمَّ ألوالد أمان وورقة ونقارية، ومدافع بطايفة طرفه من

قيل: كما القلب يف القلب يف والذي والجاويش، الصنجق بني أصلح حتى

ي��ج��ب��ُر ال ك��س��ره��ا ال��زج��اج��ة م��ث��ل وده��ا ت��ن��اف��ر إذا ال��ق��ل��وب إن

الجديد، الكاشف نزول قبل مرص إىل حرض بالخصومة كاشف عيل الخرب أخذ وملا
وقتل الدفرتدار بيت واقعة قبل وألف ومائة وأربعني تسع سنة أوائل القضية هذه وكانت
شيخ أن وهو وفرشوط، برديس دعوة فهي جرحها يندمل لم التي النفرة وأما األمرا،
معلوم، ألجل معلوم مبلغ تحت برديس ناحية جاويش إبراهيم عند رهن همام العرب
جاهه يستعري املرتجم إىل همام فأرسل امليعاد، بميض والترصف الفراغ وقوع فيه ورشط
«هوارة له: وقال الباشا، بك عثمان فأخرب جاويش، إلبراهيم بالناحية الفراغ وقوع منع يف
وأرسل فراغه، فيها أْوقع إن يقولون: وأرسلوا بلًدا، جاويش إبراهيم عند راهنون قبيل
يوقفون فإنهم هوارة بالد يف فرمانًا تعطونه ال فأنتم الجالب، وقطعنا قتلناه، كاشًفا لها
يعطيه. فال الدراهم ويطلب الفراغ، عمل من جاويش إبراهيم يتمكن فلم والغالل» املال
األمراء عىل يتواقع جاويش وإبراهيم عناده، عىل مستمر بك وعثمان األيام وطالت
وحواالت وحسابات قوية وشبه بأشياء عليه ويحتج غرض، له ينفذ فلم واالختيارية
وانجمعوا بك وخليل بك عمر عىل فاجتمع جاويش، إبراهيم خناق ضاق أن إىل ذلك ونحو
معنا تكون أن «إما له: فقالوا الباب كتخدائية من انفصل وكان كتخدا، رضوان عىل
أفوت أن وكيف يكون، ال «هذا وقال: يطاوع، فلم بك» عثمان من يدك ترفع أن وإما
وكان إنسان» منا يبَق لم هو ولوال أخصامنا؟ من ثأرنا تخليص يف مجهوده بذل إنسانًا
بيدهم إال بمرص أمر يقع وال الكبرية، الواقعة بعد وخصوًصا صولة لهم العزب وجاق
أخينا قضية يف عليه سياٌق فأنت كذلك كان «إذا له: قالوا منه أيسوا فلما ومعونتهم،

بذلك. فوعدهم جاويش» إبراهيم
يفرحون وال يكون ال يشء «هذا فقال: ذلك خصوص يف وكلمه بك عثمان إىل وذهب
باملذبة وجهه إىل وأشار الكالم»، هذا «اترك له: وقال فيه، فنفر الكالم يف عليه فألح به»
شفاعتي تقبل لم إنك «حيث له: وقال واغتم، كتخدا رضوان نفسه يف فأخذ أنفه، فانجرح
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عرفه جاويش إبراهيم إىل وأرسل بيته، إىل وركب وبينهم» بينك أدخل وال وإياهم، دونك
النجديل، جاويش حسن صحبته وأخذ الوقت يف فركب غرضنا» ملكنا «اآلن فقال: بذلك
أمرهم فأجمعوا سته، صنجق بك ومحمد بك خليل عنده فوجدوا بك عمر إىل وذهبوا
الديوان، إىل طالع وهو غفلة حني عىل الخميس يوم بك عثمان عىل الركوب عىل واتفقوا
قلنج أبو بك إسماعيل وصحبه الخميس يوم صبح يف ركب فلما الطريق، يف له فأكمنوا
وجهه يف بالسيف ورضبه شخص بك عثمان عىل وهجم معه، ومن بك خليل عليه خرج
مناو، بيت إىل النافذة العطفة من ودخل وجهه، ولفت أنفه، طرف إال يصب ولم عنه فزاغ
عىل رضوان قصبة عىل ومرَّ جاويش، إبراهيم بيت عىل رجوعه من وخاف الخيمية، ورأس
فركب كتخدا هللا عبد الخرب وبلغ األرشاف، نقيب بيت إىل قلنج أبو وهرب الوايل، حمام
الوايل، حمام عند والقاه ركب، قد فوجده الركوب، من ويمنعه القضية ليتدارك الحال؛ يف
تجمعوا النجديل جاويش وحسن الطويل جاويش بإبراهيم وإذا البيت، إىل صحبته فرجع
فيها وأوقعوا وإرشاقاته، أتباعه بيوت عيل وهجموا بالجهات، وأحاطوا وافرة، عدة ومعهم
كل من بالرصاص ورضبوا السويقة روس يف املدافع وركبوا بالنار، وأحرقوها النهب،
وخرج وركب الهجن، بشد أمر الحال ذلك رأى فلما البيت، عليه ينقبون وأخذوا جهة،
من وطلع املماليك، أعيان مع نقود بعض إال منه يأخذ ولم فيه، بما وتركه البيت من
إىل وذهب الحديد، باب من وخرج مرجوش، من ودخل الغورية، عىل ومر املدينة وسط
غالب عىل أمره َغمَّ بل خلفه أحد يذهب ولم العال، أبي الشيخ جامع يف ونزل بوالق،
وأخرجوا والجواري، الحريم وَسبَْوا ونهبوه، بيته إىل العسكر دخل خروجه وعند الناس،
وصاروا اليوم، ذلك من وغريهم الرساجني من كثري واغتنى الوصف، عن يجل ما منه
وحرض النار، وأوقدوا واألخشاب، الرخام قلعوا حتى النهب يف يزالوا ولم وأكابر، تجاًرا
ليدفن للوايل املفتاح وأعطى الباب، وقفل العالم، وأخرج النهار، أواخر الينكجرية أغات

شنيًعا. أمًرا وكان يومني يطفئونها وهم النار وأقامت النار، ويطفيء القتىل،
إىل أقاما كتخدا هللا عبد وصحبته العال أبي بمسجد نزل ملا فإنه بك عثمان وأما
أسيوط إىل وصال أن إىل يزاال فلم الرشق، ناحية من قبيل جهة إىل وذهبوا الغروب، بعد
أوالد برشق الكائنني الهاربني القاسمية طوائف عليه واجتمعت جرجا، حاكم بك عيل عند

وغريهم. يحيى
متفرقة، أغات عثمان مملوكه جعل فإنه القازدغيل جاويش إبراهيم من كان ما وأما
تجريدة، تشهيل يف ورشعوا عزب، أغات إسماعيل مملوكه جعل كتخدا رضوان وكذلك
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بك، عثمان عىل قبض إذا جرجا بوالية ووعدوه العسكر، أمري قطامش بك خليل وجعلوا
فأرسلوا أسيوط، ناحية من قربوا أن إىل وسافروا اإلسباهية، وجمعوا أنفسهم، فجهزوا
وعيل جندي، خمسماية نحو أنهم وأخربوا فرجعوا املجتمعني مقدار لينظروا جواسيس
خليل عىل بالهجوم عثمان عىل فأشاروا وطوايفهم، كاشف وبشري بك وسليمان بك
جاويش إبراهيم إىل أرسلوا إنهم ثم مغلوب» «املتعدي وقال: يرَض، فلم معه وَمن بك

كبرية. عزوة يف فإنهم تقوية منه يطلبون
الخربطيل جاويش وعيل الطويل جاويش عيل صحبته وأخذ نفسه، تجهيز يف فرشع
عثمان إىل الخرب ووصل بك، خليل عند وصلوا أن إىل وسافروا وأنفارهم، أتباعهم وكامل
بعضكم» تفارقوا «أنتم القازدغيل: كتخدا هللا لعبد قال ثم ساعًة، نفسه يف ففكر بك
هللا وجزاك هللا شاء حيث بجماعتى أذهب وأنا الرسدار، عند إىل يطلع بأن عليه وأشار
الرسدار، عند وطلع عليه فحلف صحبتك» «اذهب له: فقال املحبون، تكون وهكذا خريًا،
وسار أماكنهم، إىل ورجعوا إليه، الواصلني القاسمية وأنعم معه ومن بك عثمان وعدى
أيام، مدة الطور عرب عند فأقام الطور إىل ذهب ثم السويس، إىل الرشق جهة من هو
الرسدار إليهم وحرض ارتحل، قد فوجدوه أسيوط إىل معه ومن جاويش إبراهيم ووصل
جاويش عيل إليه فأرسل عنده، كتخدا هللا عبد وتخلف بك عثمان بارتحال فأخربهم
دخول من خوًفا يوم ثاني يف وارتحل وعاتبه، جاويش إبراهيم إىل فأحرضه الطويل
كتخدا هللا عبد نفي عىل اتفقوا مرص إىل جاويش إبراهيم وصل وملا مرص، إىل بك عثمان
أتباعه ورجعت هناك، وتويف الشام، إىل هرب ثم أتباعه، بكامل إليها فسافر دمياط إىل

وفاته. بعد مرص إىل
بك سليمان وصحبته البندر بوروده الخرب أرسل السويس إىل بك عثمان وصل وملا
إىل وذهبوا ودقيًقا وجبنًا وعسًال سمنًا البندر من أخذوا وأنهم بطوايفهم، كاشف وبشري
وهما: صنجقني، إرسال عىل واتفقوا قطامش، بك إبراهيم بيت يف جمعية فعملوا الطور،
وكتخدا وإسباهية بلوك أغات وصحبتهما قطامش، بك ومحمد جاهني، بك مصطفى
أنفسهم، وجهزوا قفطانني، عليهم فخلع الباشا إىل وطلعوا بك، عمر وكتخدا بك إبراهيم
وركب العرب، عىل فخاف بك عثمان إىل الخرب ووصل وساروا، وجبخانة، مدفعني وأخذوا
عيل فيها أبىل معركة بينهم ووقعت هناك، معهم فتالقى أجرود، قرب وأتى معه، بمن
بعيًدا نازًال بك عثمان وكان بك، إبراهيم كتخدا وقتل كاشف، وبشري بك وسليمان بك

الطور. إىل وارتحل بالرجوع، وأمرهم إليهم، فأرسل املعركة عن
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بك عثمان وكان مرص، بها ودخلوا العرب من رءوًسا قطعوا فإنهم التجريدة وأما
أريحكم وأنا الطور، إىل يأتيه أن يطلبه الرتكي كاتبه أفندي محمد إىل ا رسٍّ مكاتبة أرسل

يرجع. فال الروم إىل به وأذهب بك، عثمان من
إىل به وسار هجينًا، فأركبه له وسلمه طوريٍّا، بدويٍّا رجًال جاويش إبراهيم فأحرض
وأنه ذلك، له ن وحسَّ إسالمبول، إىل الذهاب له زين به واجتمع إليه وصل فلما الطور
وعزم ذلك عىل فوافق أمور، األمور بعد من ويحصل ورفعة، وجاهة بذلك له يحصل
هللا لعل مرص إىل نذهب «نحن قالوا: معي؟» تذهبون الرأي؟ «كيف معه: ملن وقال عليه،
جماعة ومعهم أفندي ومحمد بك عثمان وركب حارضين» نكون أمًرا، ذلك بعد يحدث
وبشري بك وسليمان بك عيل ودخل إسالمبول، إىل ذهب ومنها الشام، إىل أوصلوهم عرب
يف أمانة عىل قائمقام جاويش إبراهيم فأرسله أغا بشري ظهر مدة وبعد مرص، إىل أغا
بمنزل وأنزلوه أكرموه، الدولة رجال وقابل إسالمبول، إىل املرتجم وصل وملا الصعيد،
عن وسأله بالسلطان، واجتمع يشء، كل من كفايته له وعينوا وخدمه، بأتباعه متسع
تعصبوا حتى إخوانك مع صنعت «وما الكالم: جملة من له فقال فأخربه مرص أحوال
ونهبوا فعلوه، ما معي فعلوا الرشع وأقيم الحق، أقول «لكوني قال: وأخرجوك؟» عليك
وحلوان كيس، ألف الشنرب والخيار البالد، وسايا ومن كيس، ألفي عىل يزيد ما بيتي من
قابجي بذلك وعينوا كيس، آالف أربعة وطلب مرسوم، بكتابة فأمر كيس» ألف بالدي
وحرضوا فرنسيس، وبالد املوسكو بالد يف إلجي كان الذي جلبي سكز وبكرمي باشا
أواخر وذلك باليدكيش، املعروف باشا يحيى بعد توىل الذي باشا محمد أيام يف مرص إىل

وخمسني. سبع سنة
والرعايا، العسكر نهبته فقد البيت «أما الجواب: يف قالوا املرسوم ذلك قرئ فلما
البالد حلوان وأما والفالحون، والعرب وخدمه أتباعه نهبته الشنرب والخيار واألوسية
ندفعه بقي وما السلطاني، املال من عهدته يف الذي منه فيخصم الحساب يتحرر فعندما

سنوات. ثالث عن العادة مثل
ما منه واخصموا الشنرب، والخيار البالد ثمن «حرروا جلبي: سكز الكرمي فقال
الجواب» لكم ويرجع باشا، قابجي به ويذهب محرض، عرض به اكتبوا بقي وما عليه،
ست سنة بخزينة قلنج أبو بك إسماعيل وصحبته باشا قابجي به وذهب ذلك، ففعلوا
جهتي يف «ليس قال: بك عثمان بحرضة العرض باشا قابجي عرض وملا وخمسني،
يوسف وكاتبي كتخداي السكري وأحمد الروزنامجي بطلب أرسلوا ولكن القدر، هذا

وحيش».
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املعروفني واألعيان األمراء من السنني هذه يف مات من ذكر

محمد إىل خطابًا معني جوخدار صحبة وأرسلوا املذكورين، بحضور فرمانًا فكتبوا
الحلوان بثلث يحرض جلبي سكز بكرمي أن فيه وذكروا جلبي، سكز وبكرمي باشا
ذلك عليهم وقرأ والبلكات، واألغوات الصناجق الباشا جمع الجوخدار وصل فلما بولصة،
لم مرص من وخروجه املرتجم، هروب يوم من مرص «إن الجواب: يف فقالوا املرسوم،
يمكنه ال ولكنه حارض، فهو الروزنامجي وأما الكاتب، وحيش يوسف وال كتخداه نَر
كان السكري ابن أن والحال املقاطعات، يف محرر املريي حساب ألن الزيادة؛ وال النقص
كتخدا، وجعله عنده جاويش إبراهيم وأخذه وقع، ما له وقع حتى أستاذه عىل نافق ممن
يحيى أستاذ السكري بك أحمد وهو الصنجقية قلده ثم باشا، متفرقة جعله مدة وبعد
ثم اشتهر، وبها قاعات بالسبع ساكنًا كان الذي اآلن املوجود كتخدا عيل أستاذ كاشف
ثم بهدايا، وهادوه ووالئم، عزائم له وعملوا التقادم، له وقدموا جلبي، سكز أكرموا إنهم
والدمايطة القطامشة يف ومادًحا مثنيًا مرص من وسافر الحلوان، بثلث بولصة أعطوه
إىل رجع ثم سنني، مدة بها فأقام برصا إىل بك عثمان أرسلوا إنهم ثم والقازدغلية،
يوسف وأما وألف، ومائة التسعني سنة حدود يف مات أن إىل بها واستمر إسالمبول،
إىل أجرود من بك عثمان سافر وملا القازدغيل، كتخدا الرحمن عبد إىل فالتجأ وحيش
وجعله املتفرقة أغات تابعه أغا عثمان جاويش إبراهيم قلد قبله من وارتاحوا الشام،
كتخدا رضوان وكذلك أمرائه، أول وهو بالجرجاوي ُعرف الذي بك عثمان وهو صنجًقا،
بعده وحرض باشا، يحيى وعزلوا والصنجقية، العزب أغات إسماعيل تابعه قلد الجلفي

وألف. ومائة وخمسني ست سنة الحج إمارة وتقلد اليدكيش، باشا محمد
األمراء، بعض بها تزوج وبنتًا لحاهما، وشابت عاشا ولدين بمرص املرتجم وترك
يقدر ولم صهره، مواجهة عىل يقدر ولم املهمات، بعض يف إسالمبول إىل سافر أنه واتفق
يقدر ولم أقعد، أمره أواخر ويف طبيعته، وحدة غريته لشدة مطلًقا له ذكره عىل أحد
الشباب من أقوى صار راكبًا استوى فإذا الحصان لركوب يحملونه فكانوا النهوض عىل
سيأتي وكما ذكر كما مات حتى بإسالمبول يزل ولم وسابق، وصفح ورمح الصحيح،

وفاته. سنة تاريخ يف
عىل أمريًا سافر أنه وذلك بك، عثمان إرشاقات من الدفرتدار بك مصطفى ومات

وألف. وماية وخمسني خمس سنة هناك ومات العجم، بالد إىل املوجه العسكر
ست سنة عن بالخزينة أيًضا سافر وكان قلنج، أبو بك إسماعيل أيًضا ومات

هناك. وُدفن بإسالمبول ومات وألف، وماية وخمسني
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تسع سنة والصنجقية اإلمارة تقلد قطامش، بك عيل ابن بك عمر األمري ومات
عيل والده قتل وملا الدفرتدار، بك محمد بيت واقعة بعد رجب يف وألف وماية وأربعني
املرتجم، وأحرضوا الينكجرية، بباب واالختيارية األمراء اجتمع بك محمد أستاذه مع بك
أخصامهم، عىل جرى ما وجرى أبيه، بثأر ليأخذ اإلمارة وقلدوه الباشا، إىل به وطلعوا
وخمسني أربع سنة الحج إمارة وتقلد صيته، واشتهر أمره، ونما املرتجم، شأن وظهر
قتل كائنة حصلت حتى يزل ولم وألف، وماية وخمسني خمس سنة ورجع وألف، ومائة
إىل مرص من هاربًا املرتجم فخرج وألف وماية ستني سنة بالديوان معه ومن بك خليل

هناك. ومات الحجاز إىل ذهب ثم الصعيد،
قطامش بك خليل فيه ُقتل الذي اليوم يف ُقتال بك، ومحمد الدمياطي بك عيل ومات
بك ومحمد تقدم، كما راغب باشا محمد والية يف القلعة يف بالديوان بالط بك وعمر
بك عمر إىل بالخزينة السفر دور فحصل مستحفظان أغات وكان القطامشة، من املذكور
وخمسني سبع سنة عنه عوًضا بالخزينة وسافر الصنجقية، فقلده املذكور بك عيل ابن

وألف. ومائة
مولد ليايل يف كتخدا رضوان أستاذه ببيت كان أنه وذلك فضة، مناخري أبو ومات
إىل الذهاب وأراد الليل، نصف إىل يتفرج فأقام عنده، نفر باش جعله وكان ملسو هيلع هللا ىلص النبي
حسني، األمري قنطرة عىل األزبكية تربة طريق من عبده خلفه وسار حماره، فركب بيته
أنه وظنوا والخدام، العبد وهرب بالسالح، رضبوه الدمايطة أتباع من بجماعة وإذا
وساروا الحمار، عىل فحملوه الروح فيه فوجدوا ساعة بعد إليه رجعوا ثم فرتكوه، مات
فكمل الروح، فيه فوجد نزلوه لهم: فقال الدمايطة، من وهو البوابة، باشه أوده فالقاهم
ودفنوه وشالوه طايفة، منهم فحرض كتخدا رضوان جماعة وعرف العبد، فذهب قتله،
وويل باشه األوده فعزل بذلك، جاويش إبراهيم عرف كتخدا رضوان وأرسل صبحها، يف

الدمايطة. واقعة قبل وألف وماية ستني سنة أواخر يف وذلك خالفه،
وذلك املخفيني، الفقار ذي بك عثمان أتباع من وهو قرقاش، كاشف عيل ومات
فضة مناخري أبي قتل كمل الذي باشه األوده عزل بعد توىل الذي البوابة باشا أوده أن
الرأس؛ مغطى وهو بالطريق، بإنسئز وإذا سنقر، قنطرة عند وجلس املغرب، بعد رسح
فأمر جاويش إبراهيم عنه فعرفوا قرقاش، عيل فوجدوه وجهه، يف ونظروا عليه، فقبضوا

بالحقائق. أعلم وهللا فقتله، بقتله الوايل

276






