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 مقدمة
مصـــــر حا لـــــة يف د  كانــــو ســـــنوال النصـــــف الثـــــاين مـــــن القــــرن الســـــابع ع ـــــر املـــــيال

،  قد تعرض االقتصاد املصر  هلزال عنيفة جراء جفاف األراضـي الزراعيـة، باألحداث
، عجـز يف إيـرادال ايزينـةوقـو  و  تضخم العملةعن ذلك نتج و  ،وتف ي وباء الطاعون

ــــة  ــــي األوضــــا  االجتماعي ــــدهور االقتصــــاد  عل وتف ــــو  ،نت ــــر الفقــــر اوانعكــــت الت
أهـل  ةهجـر جـال وبدأل مو  ،يف شوار  القاهرة وأحيائهابرزل ظاهرة التسول و  ،السرقة

املـزارعني يف األقـاليم.  الريف إىل املدينة  راراً من الفقر املدقع وتعد  قبائل العربان علـي
علــــي الناــــام ا دار  أمـــا علــــي الصـــعيد السياســــي  قــــد هـــيمن قــــادة الفــــر  العســـكرية 

م علـــي وأغرقــوا الـــبالد يف حالــة مـــن الفوضــي بســبا حالـــة الصــرا  الـــدائم بيــنه ،واملــاي
بســــي محــــايتهم علــــي التجــــار ناــــ  الضــــرائا الباهاــــة، عمــــدوا إىل  ، الســــلطة والنفــــوذ

يف رتـــا بعضـــهم عينـــوا الـــ ين استســـلموا لرغبـــاهم و م علـــي الباشـــوال  رضـــوا ســـيطرهو 
وكـان والة مصـر يعرضـون أنفسـهم  ،مقاليد األمور يف قلعـة اببـل هموسلمو  ،الصنجقية

 . السبعة يطر العزل إذا ما جترأوا علي معارضة أغوال األوجاقال
لـــــة أ ضـــــل مـــــن ا ابومل تكـــــن األحـــــوال السياســـــية واالقتصـــــادية يف اســـــطنبول 

املرتديـــة يف القـــاهرة،  قـــد عانـــو الســـلطة املركزيـــة مـــن الـــرد االنك ـــارية علـــي الســـال ني 
وعـــزهلم، وأدر الـــرد ابـــير إىل تـــدهور األوضـــا  األمنيـــة يف األناضـــول، وتكبـــد الدولـــة 

أخـــــ ل تفقـــــد حيـــــ  العثمانيـــــة خســـــائر  ادحـــــة يف معاركهـــــا علـــــي اببهـــــة األوروبيـــــة، 
والـ  كانـو  م1699إىل إبـرام معاهـدة كـارلويتز سـنة إىل أن اضطرل  رقية أقاليمها ال

 بداية العد العكسي للنفوذ العثماين يف البلقان.
أحـداث تلـك  سـجيلويف ه ه الاروف العصـيبة بـادر عـدد مـن املـؤرخني إىل ت

الفرتة،  دونوا شىت األحداث االقتصادية، كو اء النيل وما ينتج عنه من حتقيـق إيـرادال 
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وتتبعـــــوا حركـــــة أســـــعار العمـــــالل الرئيســـــة والبضـــــائع األساســـــية يف  مرحبـــــة يف األقـــــاليم،
معـــــارس العســـــكر ضـــــد العربـــــان، و ـــــراعال الفـــــر   تفصـــــيلاألســـــوا ، با ضـــــا ة إىل 

العســكرية  يمــا بينهــا، ودور ماليــك مصــر وباشــواها يف تناــيم ال ــؤون ا داريــة واملاليــة 
ر عــن الاــواهر الطبيعيــة مــن خــالل اجتماعــال ابمعيــة والــديوان. كمــا حتــد و املصــاد

ـــة  ـــاين مـــن القـــرن الســـابع ع ـــر. إال أن غالبي ـــة خـــالل النصـــف الث واألوضـــا  االجتماعي
ــــامن ع ــــر ــــك الفــــرتة كــــانوا مــــن مــــؤرخي القــــرن الث ــــوا أحــــداث تل ــــ ين دون  املصــــنفني ال

مـا  ،، وبالتاي  إهنم مل يعا روا تلك األحداث، بل نقلوا عن مصـادر سـبقتهمامليالد 
دون  ،ظـــاهرة تكــرار املعلومـــال يف اتلــف املصـــادر، ورهــا بنســـق مت ـــابه أدر إىل بــروز

 يف القرن الثامن ع ر.ال  ظهرل لمصنفال التارخيية لمعر ة املصدر الرئيت 
حتقيـق ملصـنف تـارخيي، الكـر  ويف ه ا ابهد املتواضـع ثثـل بـني يـد  القـار  

د بـــن حممـــود تكمـــن  يـــه إجابـــال مهمـــة علـــي هـــ ه التســـا الل، حيـــ  خيصـــص حممـــ
يف  ـــفحة للحـــدي  عـــن األوضـــا  السياســـية واالقتصـــادية واالجتماعيـــة  350حـــواي 
عامـــاً، وذلـــك للســـنوال املمتـــدة مـــا بـــني عـــام  35 ـــرتة زمنيـــة ال تتجـــاوز خـــالل مصـــر 

عــن غــ ه مــن هــ ا املصــنف م، ويتميــز 1701هـــ/1113م، وعــام 1665هـــ/1076
ــــ   ــــه يف منهجــــه وموضــــوعه  حي يســــخر أغلــــا  ــــفحال كتابــــه املصــــادر املعا ــــرة ل

للحـــدي  عـــن  ـــراعال العســـكر، ونفـــوذهم يف القـــاهرة ويف األقـــاليم، وهيمنـــتهم علـــي 
ناـــام االلتـــزام وعلـــي أســـوا  مصـــر وجتارهـــا، وعـــن عالقـــاهم مـــع الباشـــوال والصـــناجق 
ـــة  والعلمـــاء والتجـــار، كمـــا يلقـــي الضـــوء علـــي حمـــاوالل الســـلطة املركزيـــة إضـــعاف هيمن

 ال بالتدرج إىل بكوال مصر.العسكر ونقل السلط
أمـــــا مـــــن حيـــــ  املـــــنهج  ـــــإن ابـــــن حممـــــود يلـــــزم نفســـــه بتقـــــد  أد  تفا ـــــيل 
األحــــداث،  ــــال يــــ كر واقعــــة إال ويســــرد أمســــاء امل ــــاركني  يهــــا، ورتــــبهم العســــكرية أو 
منا ــبهم ا داريــة، كمــا يو ــق بصــورة ملفتــة لالنتبــاه عيــع األرقــام املتعلقــة بتلــك الفــرتة، 
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غ املرسلة للسلطة املركزية، واملكا آل املر ودة للعساكر يف محالهـم الليـة  يسجل املبال
والداخليـــة، والضــــرائا املفروضــــة علـــي ســــائر القــــرر واألقـــاليم، وغ هــــا مــــن ا يــــرادال 
ـــــأموال املـــــ  ، با ضـــــا ة إىل الثـــــروال ايا ـــــة بال خصـــــيال  واملصـــــرو ال املتعلقـــــة ب

 راعية وخيول وماليك. املتنف ة، من عقارال ووكاالل وأراض ز 
وقــــد اجتهــــد القــــق يف إ بــــال الــــنص علــــي  ــــورته، وقــــام هقارنــــة مادتــــه مــــع 

، وبــــاألخص منهــــا مؤلفــــال: أمحــــد شــــل ، علومــــال الــــواردة يف املصــــادر املعا ــــرة لــــهامل
ــــن رضــــوان، ومــــن   إضــــا ة تعليقــــال  ــــي ب ــــواين، وأمحــــد الدمرداشــــي، وعل ويوســــف املل

 دف إىل إالام الفائدة. وشروحال أساسية يف اهلامر ه
ويأمل القق من خـالل ن ـر هـ ا العمـل الفريـد أن يلقـي الضـوء علـي سلسـلة 
مـــن األحـــداث السياســـية واالقتصـــادية الـــ  مل يســـبق ن ـــرها، وأن يقـــدم ا جابـــة علـــي 
الكث  من التسا الل حول مصادر تاريخ مصر خالل النصف الثاين من القرن السـابع 

ون أن يغفـــل إحالـــة الفضـــل إىل  ـــاحبه، الـــ   قـــدم مصـــنفاً ، وذلـــك داملـــيالد  ع ـــر
 .تارخيياً قيماً دون أن يرتجم لنفسه

د يقـدم القـق واجـا التقـدير وأبلـغ م ـاعر و  إىل املؤرخ اجملهول حممد بن حممـ
 العر ان. 

 د. بشير زين العابدين     
 قسم العلـوم االجتماعية

 جامعة البحرين
 2007أبريل  10
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 المخطوط -1
 

 المخطوطوصف 
يف دار الكتــا تقــع النســخة الوحيــدة الــ    العثــور عليهــا مــن تــاريخ حممــد بــن حممــود 

تـاريخ،، وهـو ضـمن كتـابني نخـرين يف  موعـة واحـدة تقـع  2269املصرية حتو رقـم  
حتتـــــــو   ،1 ســـــــم،،12×ســـــــم17 ـــــــفحة، حجـــــــم الصـــــــفحة  924ورقـــــــة   624يف 

 سطراً.  17الصفحة الواحدة علي حواي 
وقــد أ ــار هــ ا املخطــوط اهتمــام املـــؤرخ الكبــ  عبــد الــرحيم عبــد الــرمحن عبـــد 

 - تــراجم الصــواعق صــنفالــرحيم الــ   كتــا عنــه يف عــدة مواضــع، وذهــا إىل أن م
 هي: د الباب الثاين تواريخ أخررقد أ ق هؤلفه بع -إبراهيم بن أيب بكر الصوا ي

 يف قتل الفقارية. سيد  علي أبو ا سن و اتاريخ  -1
 م.1665هـ/أغسطت 1076تاريخ وقعة الضرب يف شهر  فر  -2
 -1669هــ/1080عن أحداث سنة  تاريخ ال يخ حممود  ابن حممود، -3

 م.1670إبريل 
فــــه عــــن ايــــاد ألحــــداث التــــاريخ املصــــر  حــــىت توقتســــجيل الصــــوا ي  -4
 م، 1701هـ/1113التدوين سنة 

  :معلقاً علي ذلك بقوله
_____________________________________ 

 ــفحة، والصــحي  هــو أن عــدد  488ورقــة أ   244ي ــ  الرتقــيم يف أعلــي  ــفحال املخطــوط إىل وجــود  )1(
قـــد تكـــرر مـــرتني، وقـــد  958و 880، حيـــ  تـــرقيم الصـــفحتني: 246أورا  املخطـــوط هـــي كمـــا ورد أعـــاله أ  

، كمـا 1963يكون ه ا ايطـأ مـن الناسـخ أو مـن املصـور الـ   أيـز تصـوير الكتـاب يف دار الكتـا املصـرية سـنة 
 .ياهر يف الصفحة األخ ة من املخطوط
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"كمـــا أننـــا نســـتطيع أن نؤكـــد أنـــه قـــد عـــان النصـــف الثـــاين مـــن القـــرن 
الســـابع ع ـــر ومطلــــع القـــرن الثــــامن ع ـــر حيـــ  أنــــه مل يتوقـــف عــــن 

 ،1 م".1701هـ/1113الكتابة إال يف عام 
عبـد الـرحيم يف نسـبة العمـل  لكن القراءة املتأنيـة للمخطـوط تـد عنا لالخـتالف مـع د.و 

املخطــوط يتضــمن  ال ــة أعمــال  قــي، وهــي والتأكيــد علــي أن األخــ  إىل الصــوا ي، 
 علي النحو التاي: 

تــــاريخ إبــــراهيم بــــن أيب بكــــر الصــــوا ي العــــويف يف واقعــــة الصــــناجق ســــنة  -1
 .،ورقة 54يف  يقع م، 1660هـ/1071

ي يف قتل الفقاريـة ابتـداء مـن تاريخ األستاذ سيد  علي أبو ا سن الو ائ -2
يقـع يف  م، 1665هــ/1076، حـىت سـنة م1661هــ/ ااير 1071عاد الثـاين سـنة 

 .،ورقة 18
تــــاريخ حممــــد بــــن حممــــود ابتــــداء مــــن وقعــــة الضــــرب يف شــــهر  ــــفر ســــنة  -3

ـــــع األول ســـــنة 1665هــــــ/أغسطت 1076 هــــــ/أغسطت 1113م، وحـــــىت شـــــهر ربي
 ،2 .،ورقة 417يقع يف  م، 1701

_____________________________________ 
، حتقيـق عبـد الـرحيم عبـد الـرمحن تـراجم الصـواعق  ـا واقعـة الصـ اجقإبراهيم بن أيب بكـر الصـوا ي العـويف،  )1(

 .14 -10. د.د 1986عبد الرحيم، املعهد العلمي الفرنسي لآل ار ال رقية، القاهرة، 
  يـار وجـود نقــص يف وذلـك الـالف مـا ذكــره عبـد الـرحيم يف نسـبة ابــزء األخـ  مـن املخطـوط للصــوا ي حيـ ،2 

نســـخة دار الكتـــا عـــن النســـخ األخـــرر الـــ  عثـــر عليهـــا يف املكتبـــال الو نيـــة هيـــونيخ وبـــاريت، بقولـــه: "ونـــرر أن 
م، و ــرم منــه علــي الصــورة الــ  1660هـــ/1071الســبا يف هــ ا الــنقص، أن املؤلــف بعــد أن وضــع مؤلفــه يف عــام 

هل ا املخطوط، وال  نص  يها علي الفرام منه، و ال به العمـر رمسها يف املقدمة كما هو واض  من النسخ الكاملة 
بعد ذلك،  أراد أن خيص الصراعال السياسية بني الصناجق،  جمع التـواريخ السـابقة الـ كر دون أن  ـر  تعـديالً 
علـــــــــي مـــــــــا ذكـــــــــره يف املقدمـــــــــة، ومل يـــــــــر دا  لتســـــــــجيل أحـــــــــداث واقعـــــــــة حممـــــــــد بيـــــــــك الســـــــــابقة علـــــــــي أحـــــــــداث 

م، 1660هــ/1071مهلها وأمهل اياالة، وخصص ه ا اجملمو  لتسجيالته ايا ة بـالفرتة م،  أ1660هـ/1071
 



 
 

 

 

  10                             هـ1113-1076تاريخ محمد بن محمود 

  

 والــ   يســـتمر  ـــوال الفـــرتة  بــع ملـــا ورد يف القســـم الثالــ  مـــن املخطـــوطواملتت
يســتطيع أن  ــزم بــأن املؤلــف هــو حممــد بــن م، 1701-1665هـــ/1076-1113

، حيــ  يســتهل ابــن حممــود تارخيــه عبــد الــرحيمد. كمــا ذكــر   حممــود، ولــيت الصــوا ي
ويسـتمر  ،1 ،العمـلوالـ  تؤكـد تأليفـه هلـ ا  "نقـول..." بكلمـة: ابتداء من وقعـة الضـرب

  ومن ضمنها قوله: ،كر أبياتاً لوالده  ال يخ حممود،بعد ذلك حىت ي  
 بني خي سطور أو كتا  "وأنا حممود ونامي قد عال 
 ،2 وأرا عليه إذا ما قد غرب".  أر د ال ار  يف ت ريـقه

  يــ كر قصــيدة أخــرر لوالــده  ال ــيخ حممــود، نامهــا يف مناســبة تــزيني مصــر احتفــاالً 
يتبعهـــا و ، م1669هــــ/1080ســـنة  اســـرتجا  العثمـــانيني لقلعـــة كانديـــه  زيـــرة كريـــوب

 قائاًل: ، ،م1670-1669  هو يف ر اء علي باشابأبيال من تأليفه 
  :"وقال ابن حممود وهو كاتا ه ا التاريخ

 والرضا بال   قضي اهلل  رضا مــميـإن أمر ا له أمر ع
 اـاد با ق  ارضويكون املر  دـريـإن يريد ال   أراد م

                                                                            
 27هـــــ/1113ربيــــع األول  22والتــــواريخ األخــــرر الــــ  ضــــمها إىل مؤلفــــه حــــىت توقفــــه عــــن الكتابــــة يــــوم الســــبو 

 . وما ذكره د. عبد الرحيم هو ا رتاض تدحضـه املعلومـال12-11م"، املصدر السابق د.د 1701أغسطت 
 ــفحة، تــرد  يهــا إشـــارال  348ورقــة   174الــواردة يف  نايــا ابــزء الثالــ  مــن هــ ه اجملموعــة، والــ   ثتــد عــا 

م، هـو مـن تـأليف حممـد بـن حممـود، ولـيت مـن 1701- 1665هــ/1113 -1076عديدة إىل أن تاريخ الفرتة 
أ  دليـــل علـــي أنـــه  م، ولـــيت هنـــاس1660هــــ/1071تــأليف الصـــوا ي، الـــ   نـــص علـــي الفـــرام مـــن عملـــه ســـنة 

 استأنف الكتابة بعد ذلك العام.
. وابـــدير بالـــ كر أن 636تــاريخ،، د  2269تــاريخ حممـــد بـــن حممــود، اطـــوط بـــدار الكتــا املصـــرية رقـــم   ،1 

ة الصـــناجق، وينتهـــي عنـــد وهـــي  ـــفحة الغـــالف لكتـــاب واقعـــ 492تـــرقيم  ـــفحال املخطـــوط يبـــدأ مـــن  ـــفحة 
 .980 فحة 

 .464املصدر نفسه، د  ،2 
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 عرض املهيمن قرضاـلل   ي دلـحاي بابنة ال  أعـت
 منعم ليت يفرض الناس  رضا رــنان وزيمثل ما  از باب

 د األمان  والً وعرضاـوأم مصرـأحدث العدل والرخا ب
 اض  ـعندما مال أرخوه س زاءــر جـ جزاه ا له خي

 ،1 ".1080سنة 
وجـود  روقـال  خـ  مـن املخطـوط للصـوا ي هـو مـا يؤكـد عـدم  ـحة نسـبة العمـل األو 

مــن جهــة  حممــد بــن حممــودومــا كتبــه  ،مــن جهــةإبــراهيم الصــوا ي مــا كتبــه كبــ ة بــني 
 قا ـة دينيـة واضـحة لـاول مـن خالهلـا اسـتخالد الصوا ي حي  ياهر لدر أخرر  

ولـرد علـي إبـداء وجهـة ناـره يف األحـداث  ،الدروس والعا من قصة واقعة الصـناجق
وال يبــد   ،يف األســلوبالــ  يــدوهنا، أمــا تــاريخ ابــن حممــود  إنــه يتســم بركاكــة واضــحة 

املصـــنف اهتمامـــاً كبـــ اً يف التعليـــق علـــي األحـــداث أو توظيفهـــا يدمـــة غـــرض ديـــ  أو 
نالحــــــر اســــــتمرار هــــــ ا النســــــق يف املخطــــــوط ابتــــــداء مــــــن أحــــــداث ســــــنة و ، سياســــــي
، دون أ  1701هـــــ/1113م وحــــىت توقفــــه عنــــد أحــــداث ســــنة 1665هـــــ/1076

انقطـــا  يف الـــنص أو تغـــ  يف األســـلوب، وال ياهـــر أ نـــاء ذلـــك أ  أ ـــر للصـــوا ي يف 
 . التأريخ لتلك الفرتة

أن املخطـوط قـد كتـا الـي ناسـخ أغفـل كتابـة  من الواضـ  كـ لكيبدو كما 
، حيـــ  تـــرس بعـــ  الوحيـــدة الـــ  بـــني أيـــدينا تـــدوين النســـخة امســـه وتـــاريخ الفـــرام مـــن

وينتهـي املخطـوط  ،2 إليها يف اهلامر بقوله: "بياض بأ له". م  اً  النص الفراغال يف

_____________________________________ 
 .684-682املصدر نفسه، د.د  ،1 

 .766-764املصدر نفسه، د.د  ،2 
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 جـــــــــأة عنـــــــــد هنايـــــــــة أحـــــــــداث مقتـــــــــل عبـــــــــد الـــــــــرمحن بيـــــــــك حـــــــــاكم جرجـــــــــة ســـــــــنة 
 : املصنف ، بقول1701هـ/1113

 ،1 "واهلل أعلم بغيبه وأحكم، وإليه املرجع واملآب".
 

_____________________________________ 
 .980املصدر نفسه، د.د  ،1 
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 التا يتطرق إليها المخطوطالمواضيع 
 

وعــة مــن املواضــيع املتعلقــة بتــاريخ مصــر خــالل النصــف الثــاين مــن يتنــاول املخطــوط  م
ل ليــة، حيــ  يركــز املصــنف جــالصــبغة تغلــا عليــه الالقــرن الســابع ع ــر املــيالد ، و 

ال يتحـــــدث عـــــن الســـــلطة املركزيـــــة يف اســـــطنبول إال بصـــــورة  ـــــ، اهتمامـــــه علـــــي القـــــاهرة
ا خـالل تلـك الفـرتة،  ـدي  عـن السـال ني الـ ين تولـو سـها يف اعارضة، كما أنه ال ي

معتمـداً الـنمي ا ـوي يف سـرد ن تعاقا الـوالة أساسـاً لتنـاول أحـداث مصـر، بل اخت  م
خـالل كتابتـه، بـل تـارخيي مل يلتزم بالتسلسـل ال همع األخ  بعني االعتبار بأن ،األحداث

  يسـردها، أو املوضـو  الكان يقدم ويؤخر بع  ا وادث و ق ما يتناسا مع القصة 
 تناوله.ال   ي

ويتميـــز ابـــن حممـــود بتســـجيله أهـــم األحـــداث الـــ  وقعـــو هصـــر خـــالل الفـــرتة 
التفا ـــــيل بـــــ كر  تـــــه، مـــــع عنايبالغـــــةم، بدقـــــة 1701-1665هــــــ/1076-1113

 فـي حـني ثكــن العثـور علـي مـادة شـبيهة ملـا ورد يف تــاريخ ، املتعلقـة بكـل حـدث يـورده
وعلـي بـن  ،3 ويوسـف امللـواين، ،2 وأمحـد الدمرداشـي، ،1 ابن حممـود لـدر: أمحـد شـل ،

_____________________________________ 
، حتقيــق عبــد أوضــا اارــارام  ــيمن تــولق مصـر القــاهرء مــن الــوزراء والبارــامأمحـد شــل  بـن عبــد الغــ ،  )1(

 .1978الرحيم عبد الرمحن عبد الرحيم، مكتبة ايايي، القاهرة 
، حتقيــق عبــد الــرحيم عبـــد الــرمحن عبــد الــرحيم، املعهـــد الــدرء المصـــا ة  ــا أكبــار ال  ا ـــة، يرداشــأمحــد الدم )2(

 .1989العلمي الفرنسي لآل ار ال رقية، القاهرة، 
تـاريخ،  5623، اطـوط رقـم تحفة األحباب بمن ملك مصر القـاهرء مـن الملـوا وال ـوابيوسف امللواين،  )3(

 دار الكتا املصرية، القاهرة.
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بـــــ كر أد  تفا ـــــيل هـــــ ه املصـــــادر إال أن تـــــاريخ ابـــــن حممـــــود ينفـــــرد عـــــن  ،1 رضـــــوان،
ــــاريخ ابــــن حممــــود األحــــداث الــــ  يعــــرض لــــ كرها،  ــــي وثكــــن وجــــود أ ــــر واضــــ  لت عل

 . : أمحد شل  وعلي بن رضوانمؤلفال وباألخص منهااملصنفال التارخيية الالحقة 
انطباعاتــــه عــــن  كر وال مصــــر، ينفــــرد ابــــن حممــــود بــــ فــــي حديثــــه عــــن باشــــا

ال خصـية،  يـ كر عـن إبـراهيم  ـفاهم الباشاوال ال ين عا رهم، ويتحدث عن أهم 
  ، بأنه كان:املثالعلي سبيل ، م،1668-1667  باشا

اختيـــاراً عايمـــاً وجيهـــاً  ـــائماً مصـــلياً لـــيت لـــه التفاتـــة إىل  رجـــالً "
 ،2 ".حطام الدنيا

 
إىل  ي كر سعادة الناس بقدومه  ،م،1670-1669  لي باشاعص بالثناء خيو 

 ، قائاًل:مصر
وذلك يف يوم األربع  ،  حضر علي باشا وهو املكىن بأيب الرخا"

جعل اهلل قدومه خ اً، وقد   ،1079شهر ذ  القعدة سنة  23
الكنية  ،الطيا األ ل واألجداد ،كناه موالنا أيب ا سعاد

ة من  أتو األخبار بتوليته حطو وعلي ا قيق ،املتقدم ذكرها
 ،من عيع ا بوب واألسعار وقدمو له اهلدايا واألرمغانال

وكانو  ، كانو مدة قائم مقام امل كور مخسة أشهر وسبعة أيام
ومل سبقو هل ه املدة مثله، وجهز  ،أيامه كلها أضغاث أحالم

_____________________________________ 
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2006. 
 .652تاريخ ابن حممود، مصدر سابق، د  )2(



 
 

 

 

  15                             هـ1113-1076تاريخ محمد بن محمود 

  

، وضبي مل حصل ألحد منها شئ من الضرورال ،ه ه املهمال
ودخل مصر موالنا علي باشا امل ار  ه ضبطاَ شا ياَ.مصر يف مدت

إليه هوكا ليت له نا ، و رحو الناس بقدومه كما  رح 
 ،1 ".يعقوب حني جاءه الب  

 
 بتحسني املااهر العامة يف القاهرة بقوله:ويث  علي كرمه واهتمامه 

 ويوها البخاشير للراجل ،يلعا املالعا"وكان موالنا الوزير 
سريع االنقالب يف أرباب املنا ا  ،جرتا  كب  اال  ،كاا والر 

حبده واملزاج، حا اًا لكالم العربية، ال يتوقف يف الاليل 
  ا جة أ لق مناديًا يناد  ذبالعطية، ويف ع رين شهر 

بعمارة املساجد وتبييضها وزخر تها وتعم  القبور الدا رة، كما 
تقيده أنه ركا يوماً  عل الوزير حممد باشا أبو النور، ومن زيادة 

من األيام وهو يوم السبو رابع ع ر ذ  ا جة وأخ  يؤكد 
علي السوقة والبازرجية والبقالني وايبازين بتنايف بضاعتهم 

  ،2 ".وننيتهم وأن يعلقوا علي حوانيتهم الدمساالل النااف
 

 أنه:  م،1675-1674  وي كر عن حسني باشا
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ا بطر بأمحد أ ند  خصو ًا مل ،كان عنده عر  من ابنون"
 ،1 ".امل كور هابته أهل مصر وحصل هلا ارتعاد زايد

حدة يف الطبع، حي  من سابقه كان أكثر م،  1683-1680  ولعل عثمان باشا
اضطره ، ما  العالقال مع عساكر مصر و ناجقهايف حدوث أزمة يفشدته  وتسبب

 : املصنف عنه لالعت ار عن أ عاله  يما بعد، ومن ذلك قول
 احند عثمان باشا من حسني شر ي لكون أن امل ار إليه "

جاعل الفائ  من والية جرجه لنفسه ويف تصر ه، وجعل موسي 
بيك مثل ال حاد،  من ذلك احند وق ف يف عرض حسني 
شر ي،  قيل إن عثمان باشا قال  سني شر ي: يا أبعد من 
األبعد يا كا ر يا نصراين، وأمر بقفل باب اسكلها أوضه 
وانتصا قائمًا علي قدميه من موضع جلوسه، وقال: علّي 
بابالد لضر بالفلقة والكرباج.  سمعوا  ائفة اباوشية  ضربوا 

 ،واحدة األبواب، وكان قد قفل در ة البواب ومنعوه عن قفل
وقال أنا عبد مأمور، وقيل ملا حصل من عثمان باشا ال   ذكر 

رام ك ا ك ا مرة وحاشا إن الفق  حج إىل بيو اهلل ا  :قال له
األبعد خائن السلطنة ال    ،أن أقبل يف عرضي ال   ذكرته

أنو  ،يقطع العوائد ال  جرل هبا العادة من قد  الزمان
  ،2 ."ظامل

 حممود عن حدة مزاج عثمان باشا بقوله:  ويف مناسبة أخرر يتحدث ابن
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باشا  عثمان قيل إن  قعو نادرة ال بأس بإيرادهال تارخيه و "وقب
  ما تتقيد الالد املال ال  :قال للسيد أمحد كتخدا اباوشية

يا سلطامن  : قال له ب مة مصطفي بيك حاكم جرجه سابق؟
 ،تعملوا حماسبة مصطفي بيك علي وجه ا ق والفق  لصل منه

 احنّد عثمان باشا من لفاه  طرحه علي األرض وهو يف اسكلها 
  قام من  وقه  ،حبه بالسيفأوضه وضربه باييزران وأراد أن ي 

 نزل أمحد كتخدا إىل منزله ومل خيا أحدًا من  ،وعفي عنه
العسكر، و ب   لع الديوان  لما  لع عثمان باشا والثل بني 

أمت  اعف علي ما  در م  :يديه  أخ  الا ره وقال له
 أعطي له مائتني  ،العفو من حضرتكم : قال له ،وساحم 

 ،1 ".شريفي علي ما قيل
وباملقارنـــة مـــع املصـــادر األخـــرر يـــد بـــأن غالبيـــة املصـــنفني املعا ـــرين قـــد اكتفـــوا بـــ كر 

إال أن ابـــن حممـــود ثتـــاز عـــنهم بتقـــد  شـــهادة  ،الباشـــوال وأعمـــاهلم وأهـــم إ ـــالحاهم
مــدعماً ذلــك بتفا ــيل دقيقــة ال ثكــن أن يــ كرها إال  ،حيــة عــن أغلــا باشــوال الفــرتة

 ارتباط مباشر هبا.  شخص معا ر هل ه األحداث وعلي
إال أنـه  ،هتارخيسبا واض  لكتابة ويف الوقو ال   ال ي كر  يه املصنف أ  

ألوضـا  السياسـية كـرس شـهادته التارخييـة للحـدي  عـن اابن حممود قد   من الواض  أن
خـــالل النصـــف الثـــاين مـــن القـــرن الســـابع ع ـــر املـــيالد ، حيـــ   وا داريـــة يف القـــاهرة

 ،القـاهرةيف ة جتعـل مـن قلعـة اببـل مركـزاً ل حـداث الـ  وقعـو يتسم عمله بصبغة حمليـ
األقــــاليم أو بــــ ل أ  جهــــد لرتعــــة ال خصــــيال السياســــية أو أحوال دون االهتمــــام بــــ
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  ـــد  ، ةيـــوي جـــل اهتمامـــه لتـــدوين األحـــداث السياســـيبـــل الدينيـــة الـــ  يـــرد ذكرهـــا، 
ــــةحركــــة تعيــــني الصــــناجق وعــــز  ــــة ، وخا ــــة هلم يف املنا ــــا ا داري منا ــــا القائمقامي

ـــــز ا مـــــالل  ـــــو جتهـــــز لتعزي ـــــ  كان ـــــة وإمـــــارة ا ـــــاج وســـــردارية الســـــفرال ال والد رتادري
الســـلطانية يف حـــروب الدولـــة ضـــد أعـــدائها، وكـــ لك ســـردارية التجريـــدال الـــ  كانـــو 

 قاليم. األت ن ضد البدو املتمردين يف 
ة ا العـه مـا سـهاب يف ذكـر التفا ـيل با ضـا ة إىل سـعا بن حممود باوثتاز 
، ومـــن مـــن املـــؤرخنين كتـــا بعـــده مـــ بأنـــه كـــان املصـــدر الـــرئيت للعديـــديـــد عنا للاـــن 

حديثــه عــن األغــوال الطواشــية ودورهــم يف مصــر،   األمثلــة علــي دقــة تدوينــه ل حــداث
قــدامي أو املعا ــرون بكثــ  مــن البحــ  والتحليــل، ي مســألة مل يتناوهلــا املؤرخــون الوهــ

شــية دوراً بــارزاً يف الناــام ا دار  وتبــوأوا منا ــا مهمــة منهــا  قــد لعــا األغــوال الطوا
با ضـا ة إىل امل ـاركة يف  ،عة مـن األوقـافإدارة قطاعال واسناارة ا رمني ال ريفني و 

اعهم بـدور تبـحتمل أعباء جتهيز ا مالل العسكرية اللية وايارجية، وقيام مـاليكهم وأ
ابـن حممـود مــادة ثكـن أن تكـون أساسـاً لبحــ   يقـدم. و مهـم يف ا يـاة العامـة يف مصــر

 بع ع ـر سـائـة ودورهـا يف مصـر خـالل النصـف الثـاين مـن القـرن الفواسع حـول هـ ه ال
حيـ   ،أبـدل السـلطة املركزيـة اهتمامـاً كبـ اً بـاألغوال الطواشـية املقيمـني يف مصـر قد 

األغــوال، يــورد ابــن حممــود يف تارخيــه  موعــة مــن ايطــوط ال ــريفة الــ   ــدرل حبــق 
 م، وال  نصو علي: 1690هـ/1101يف شهر شعبان سنة  لوردالرسالة ال  منها 

أن األغاوال الطواشية ال   يطلعوا من تولية السال ني مل "
وإذا  ،يفرغوا من علو تهم شيئًا ويأكلوها ما داموا يف قيد ا ياة

تويف منهم أحد تضبي علو تهم للخزنة،  أرسل أمحد باشا جاب 
و  ال   يف باب مستحفاان ووضع األمر ال ريف يف الصند
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شهر تارخيه وهو يوم  9الصندو  بعد تقييده يف الروزنامه يف 
  ،1 ."ايميت

ال   توىل منصا يوسف نغا وبرز من  األغوال الطواشية هصر علي سبيل املثال: 
بعد عزله عني   ، ،م1687-1648  قزالر نغا يف عهد السلطان حممد الرابع

م، وعاد بعد ذلك إىل 1695هـ/1107صا شيخ ا رم النبو  ال ريف سنة هن
ن هبلغ ألفي علي أوقاف ا رمني ال ريفني، وأنعم عليه السلطاناظرًا مصر ليصب  

وك لك علي نغا ايازندار ال   توىل منصا شيخ ا رم النبو  ال ريف  ،2 ،عثماين
ال   لك علي نغا الب قدار كما ظهر يف تلك الفرتة ك   ،3 .م1668هـ/1079سنة 
شخصًا مغمورًا يطلق عليه لقا " انوس" استخفا ًا به إىل أن تغ ل ظرو ه كان 

م أوامر من اسطنبول بإرسال 1694هـ/1106سنة بصورة مفاجئة عندما وردل 
 شية: امخسة من اآلغاوال الطو 

 أحضرهم علي باشا وأرسلهم، وعلي ما قيل كانو علو اهم "
بتقييدها، وألبسهم  رو مسور وأوعدهم بعد  ال ة موقو ة  أمر 

أيام يتوجهوا إىل حضرة موالنا السلطان مصطفي، وملا و لوا 
أبلغنا أن علي نغا ال ه  بفانوس جعله نغال البنال، وولوا 

  ،4 ".البقية يف منا ا السلطنة
ل نغا نغا وإمساعيال  وردل يف تاريخ ابن حممود ك لك: ن ير ومن األمساء املهمة 

م، بأوامر من 1695هـ/مايو 1106تعرضا للسجن يف شهر شعبان  الل ين
_____________________________________ 
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أنعم السلطان و  م.1696هـ/ ااير 1107اسطنبول، وأ رج عنهما يف يف شهر رجا 
 ،1 .المسمائة عثماين وجرايال وع ر عاليقالعثماين علي ن ير نغا 

توىل  قد با ضا ة إىل املنا ا املهمة ال  توالها األغوال الطواشية و 
كان    قد  منا ا مهمة هصر، وخا ة منهم أتبا  يوسف نغال البنال همأتباع

تابعه مصطفي نغا من أعيان مصر حي  تدرج يف منا ا عديدة يف بلك 
وأ ب  قائم مقام حسن باشا سنة  ،  تبوأ منصا الصنجقية ،الينكجرية
ل العسكرية م، وظهر امسه سردارًا لعدد من التجاريد وا مال1686هـ/1098

ومن أتبا  يوسف نغا ك لك  ين من القرن السابع ع ر امليالد .خالل النصف الثا
أمحد بيك ال   عني سردارًا علي سفرة رودس بأوامر من اسطنبول سنة 

م. كما تبوأ حممد نغا تابع علي نغا ايازندار منصا كتخدا 1695هـ/1106
 م. 1673هـ/1084اباوشية حىت عزله عنها سنة 

جراء مكائد ا ر  داخل  للتنكيلاألغوال الطواشية يتعرضون  ًا ما كان كثو 
سنة القصر السلطاين، وخا ة عندما يعزل السلطان ويتوىل غ ه،  في 

أوامر من اسطنبول هصادرة عيع أمالس يوسف إىل مصر وردل  م1687هـ/1099
بلغ  مو  ما   بعد عزله،  صودرل عيع أمالكه وبيعو باملزاد حي  نغال البنال 

ومل يكن علي  ،2 .بارة 24.425.000كيت، أ    977 :حتصيله من عملية البيع
درة أمالكه وبيعها عرض بدوره ملصات ،  قدنغا ايازندار أو ر حاًا من يوسف نغا

عندما عزل  1701هـ/1112ولقي علي نغا الب قدار املص  نفسه سنة  بالديوان.
ودرل أمالكه وبيعو يف الديوان بإشراف الباشا عن منصبه وأعيد إىل مصر حي   
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وتبني لنا عملية بيع الفال األغوال مدر الثراء ال   كانوا يتمتعون  ،1 .والد رتدار
به،  قد قدر ابن حممود قيمة أمالس كل من ن ير وإمساعيل نغا ال  بيعو يف مصر 

 35 أكثر منم حبواي ألف وأربعمائة كيت وكسور، أ  1695هـ/1106سنة 
 ،2 .بارة مليون

ونارًا للثراء ال   التع به األغوال الطواشية  قد كانو ا كومة اللية هصر 
لتجاريد ضد تضغي عليهم للم اركة يف حتمل تكاليف جتهيز السفرال السلطانية وا

م نزل محزة باشا بنفسه لاربة العربان وكان 1686هـ/1098في سنة  العربان  
 بصحبته: 
غاوال الطواشية، ومن  ائفة املتفرقة واباوشيه بع  من األ"

واالسباهية والصناجق، وأخ  بصحبته ستة مدا ع وبال ليلة 
 ،3 ".السبو يف الناحية امل كورة يف  لا حبيا

م جتددل املواجهال مع العربان  قام علي باشا بتوجيه 1691هـ/1103سنة ويف 
 جتريدة ضدهم: 

أنفار، وك لك األغاوال  وألزموا األمراء أن يرسلوا  حبته"
 ،4 ".الطواشية، مثل عباس نغا أرسل  حبته ع رة أنفار

 ويف العام التاي، قرر علي باشا ايروج لاربة العربان بنفسه، وكتا: 
بيورلديال إىل السبع بلكال وإىل اآلغاوال الطواشية، أن "

لّضروا أنفسهم للتوجه علي العموم، وعني أرباب املتسببني 
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يع ونصا شالير ا رب بالديوان مال ق ديوان والصنا
 ،1 ".قايتبا ، و مم علي التوجه إىل العربان

 اركة يف جتهيز ا مالل ونارًا ملا كان يواجهه األغوال الطواشية من ضغوط للم
،  قد قاموا بإرسال خطاب سر  إىل السلطنة  عفائهم من ه ه املهام العسكرية

م، حي  1694هـ/1105يف خي شريف سنة املكلفة، ووردل ا جابة عليهم 
  لبهم يف الديوان بقوله: عما وقع إ ر قراءة رد السلطان علييتحدث ابن حممود 

وهو يوم ايميت عع  1105شهر ربيع األول سنة  16ويف "
علي باشا األمرا واآلغاوال السبع والكواخي واختيارية الديوان 

شا بديوان علي با و لع ،واآلغاوال الطواشية بالديوان العاي
من مضمونه: أن اآلغاوال الطواشيه  الغور ، وقر  أمر شريف

خيدموا السال ني سنني عدة ولضروا إىل مصر الروسة وأنتم 
تكلفوهم السفر علي التجاريد والكلف علي بالدهم وتكتبوا 
أتباعهم للتجاريد،   جل خدمتهم للسال ني ال يكون عليهم 

اعهم أن بتلي بالدهم وال علي أيد وال كلف عسفر للتجار 
يطلعوا إىل التجاريد، وال لغ  التجاريد،  لما قر  ذلك قامو 
العسكر عيعًا قومة واحدة، وقالوا ل غوال: أنتم ت تكوا منا 
إىل حضرة موالنا السلطان؟ حنن وإياكم شر  اهلل.  قال مسعود 
، نغا وعباس نغا: حنن ما لنا علم ب لك وال أرسلنا بسبا ذلك

 قام علي باشا من الكرسي ملا  رم من قراءة األمر ال ريف 
ودخل إىل السرايا، ومل يرد علي الفريقني جواب،  نزلو 
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اآلغاوال مهرولني من قيام العسكر م لولني، وقيل إهنم أخروا 
  ،1 ."الدعور إىل يوم األحد اآليت  لم حصل بعد ذلك شيئاً 

األغوال الطواشية عن امل اركة يف جتهيز  وعلي الرغم من  دور ايي ال ريف بإعفاء
يف جتهيز هم باملسامهة لزمكانو تبدورها  التجاريد اللية إال أن السلطة املركزية 

م، 1696/هـ1108السفرال ال  تكلف هبا ا امية العسكرية يف مصر،  في سنة 
 وردل:

أمورال، وقرئو حبضرة األمراء وغ هم، وهو يوم ابمعة، "
ال ريف: أننا وجهنا علي بيك  هر إمساعيل  مضمون األمر

باشا باشية الرتكمان  تجهز له مخسمائة نفر، وأيضًا  هزوا 
اآلغاوال الطواشية مخسمائة نفر ويرسلوهم  حبة علي باشا 
امل كور،  قيل إهنم مل  هزوا مخسمائة نفر  قطعوا علو ال 

 ،2 ".اآلغاوال مخسة أشهر يف نا  ما ذكر واهلل أعلم
ا أمهيـة كبـ ة حيـ  ثكـن مـن خالهلـ -ابن حممود  ا ينفرد هب ال - ودالنص هثل ه الو 

إجراء دراسة مستفيضة حول وضع األغوال الطواشية ودورهم ا دار  واملـاي يف مصـر 
كيفيــة إجــراء املــزادال لبيــع الفــال   وبــاألخص منهــا مــا يــورده املصــنف حــولالعثمانيــة، 
 ،  ناـــام االلتـــزام وكيفيـــة بيـــع األراضـــي الزراعيـــةيعطـــي تصـــوراً عـــن ســـحيـــ  ، األغـــوال

وكـــ لك عـــن اتلـــف أنـــوا  األمـــالس الـــ  كانـــو تبـــا  يف الـــديوان العـــاي حتـــو إشـــراف 
 اسطنبول.بعد تسجيلها إىل  هارسليه ه املبالغ و ال   كان  مع الباشا 
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با ضــــا ة إىل ا ــــدي  عــــن باشــــاوال مصــــر واألغــــوال الطواشــــية  ــــإن ابــــن و  
ي الضــوء علــي تعــاظم نفــوذ العســكر هصــر خــالل النصــف الثــاين مــن القــرن حممــود يلقــ

يف  نأخـ وا يتـدخلو ، و ا يـاة العامـةالسابع ع ر، حي  هيمن القادة العسـكريون علـي 
املرحلــة قائــد االنك ــارية ال ــه  كوشــك حممــد  بــرز يف تلــكوقــد اختــاذ القــرار، ســلطة 

ه علــي أســوا  القــاهرة، وو ــل و ــرض ســلطت ا مايــال يف الســو الــ   عمــد إىل منــع 
بتوجيه مدا ع االنك ارية علي الباشا ورجال ا كم يف قلعة اببل، مـا  قامبه األمر أن 
تصــفيال واســعة مــن مؤيديــه يف إجــراء م، وأعقــا ذلــك 1694اغتيالــه ســنة أدر إىل 

  ،1 .وجا  الينكجرية
فـــر  حـــول تـــدخل ال مل يســـبق ن ـــرهايقـــدم ابـــن حممـــود يف تارخيـــه معلومـــال و 

، اســتطا  علــي م1693هـــ/1105 فــي ســنة تعيــني الباشــاوال وعــزهلم، العســكرية يف 
باشا أن يكسا ود قادة الفر  العسكرية وأقـنعهم بإرسـال و ـد مـن مثلـيهم بعـرض إىل 

 اسطنبول، ورد  يه:
ن األمـــرا والعســـكر وأهـــل مصـــر الروســـة يســـألوا مـــن  ضـــل حضـــرة إ"

 إنـه ديّـن خـّ   ،صر سنة أخـررموالنا السلطان أن يبقي علي باشا ه
 ،2 ".يف غاية ما يكون من  عل اي ال واملعروف ود ع املنكرال

ـــة مـــرة أخـــرر يف  م، 1699هــــ/1110عهـــد حســـني باشـــا ســـنة وتكـــررل هـــ ه ا اد 
  عندما أرسل عسكر مصر عرضاً إىل السلطان مصطفي ورد  يه: 
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صو ــاً أن حسـني باشـا متقيـد بـا رمني ال ـريفني وبعسـاكر مصـر خ"
هصــر وذلــك هعر ــة األمــراء  تبقــوه  ،يف قطــع جــرة العربــان مــن األقــاليم

 ،1 ."وغ هم
م 1676هـــ/1086قــام العســكر بعــزل أمحــد باشــا ســنة وعلــي النقــي  مــن ذلــك  قــد 

عنـــــدما علمـــــوا برغبتـــــه يف ختفـــــي  مرتبـــــال العســـــكر، وعزمـــــه علـــــي مـــــنعهم مـــــن  ـــــ  
 ا ا دث بقوله: ا مايال علي التجار، ويعلق ابن حممود علي ه 

 نزلو اآلغاوال ايمسة من الديوان بعد قتل عبد الفتاح امل كور "
وحضرل الصناجق وبقية العساكر وقالوا حنن ما نريد أمحد باشا 

 طلعوا له وقالوا إن العسكر عيعًا يطلبوا نزولك من  ،يقعد بالقلعة
 القلعة  راددهم ك ا ك ا مرة  صمموا العسكر علي نزوله من ضحوة
هنار تارخيه إىل قريا العصر وهم واقفني حىت نزلوه من القلعة بآال  
وحوله الصناجق، وقيل إن سبا نزوله أن العسكر بلغهم خا عن 
أمحد باشا بأنه مراده لدث علي البيول والدكاكني والطواحني 

 ،2 ،وعيع البيول ماامل مثل ال ام ويفتر علي جوامك العسكر
اكن مصر وأعتاهبا وحوانيتها و واحينها وعلي غ ه ويرتا علي أم

 أنزلوه ببيو حجي باشا بصليبية  ماامل لد ها، واملراد مراد اهلل.

_____________________________________ 
 .957املصدر نفسه، د  ،1 

مفردهــا ابامكيــة، وهــي كلمــة  ارســية األ ــل تطلــق يف األ ــل علــي املرتــا الــ   يصــرف ل ــراء امــك: الجو  )2(
هعـىن املرتـا الـ   يعطـي للموظـف أو املعـان ال ـهر  الـ   يصـرف  ت،   استخدمو يف سـجالل الروزنامـهملب

 .83مصدر سابق، د  مصادر تاريخ مصر الحديث، للجنود. رمضان،



 
 

 

 

  26                             هـ1113-1076تاريخ محمد بن محمود 

  

 ولون وأقاموا رمضان بيك قائم مقام،   إهنم كتبوا عرض إىل 
 ،1 ".حضرة موالنا السلطان حممد خان

موا قـام عن د ـع مرتبـال العسـكر، 1697هـ/1109إمساعيل باشا سنة عجز وعندما 
األمــر الواقـــع علــي الســـلطان  واعلـــي النــزول مـــن القلعــة، و رضـــأرغمــوه لتحرس ضـــده و بــا

واٍل العثمـــاين، حيـــ  كتبـــوا لـــه عرضـــاً يـــارون  يـــه قيـــامهم بعـــزل الباشـــا ويطلبـــون تعيـــني 
جديــد، ويتحــدث ابــن حممــود عــن هــ ه القصــة بإســهاب، مبينــاً دور العســكر يف عــزل 

 بقوله:  إمساعيل باشا
األحد جتمعـو  ائفـة الينكجريـة و ائفـة العـزب و ائفـة   أ ب  يوم"

بالرميلـــــة والصـــــناجق  ،املتفرقـــــة واباوشـــــية و ائفـــــة االســـــباهية الثال ـــــة
ـــة والســـادال  ـــة البلكـــال بســـبيل املـــؤمنني والبكري واآلغـــاوال واختياري

ر  لــع مــن وقــو أذان كوأمــا قاضــي عســ ،والعلمــاء ونقيــا األشــراف
 بــاتوا تلــك  ،كــون بصــحبة املــ كورينالصــب  إىل إمساعيــل باشــا  لــم ي

ســـليمان  : أ ـــبحوا أرســـلو الصـــناجق والعســـكر ،الليلـــة يف الســـبيل
وبـان  ائفـة املتفرقـة حممـد نغـا ال ـه  بالـداي  ،نغا كتخدا اباوشـية

إىل إمساعيـل باشـا وجـاءوا  ،ورمضـان بيـك ،ومصطفي الرتعان ،حممد
 رجعــوا و لعــوا  إىل بــاب السلســلة يطلعــوا منــه  مــنعهم  ائفــة العــزب

إن العســـكر  :وقـــابلوا إمساعيـــل باشـــا وقـــالوا لـــه ،مـــن بـــاب الينكجريـــة
 ،2 لرميلة ويطلبوا نزولكم من القلعة". تمعة با
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وقد هيمنو خال ال الفر  العسكرية علي غالا مـادة املخطـوط، حيـ  ال يكـاد ثـر 
ة مــا يــتم شــهر دون أن يــورد املصــنف حاد ــة خــالف بــني أ ــراد الفــر  العســكرية، وعــاد

أو االتفـا  مـع  ،عن  ريق خـروج بعـ  األنفـار مـن بلـك إىل نخـر ه ايال ال ه حل
ىل منــا ق نائيـة، وقـد يصــل األمـر إىل الـتخلص مــنهم مثـ   ال ـغا إ الباشـا علـي نفــي

ايال ــال بــني العســكر تقــوم علــي أمــور ، وكانــو هممــن قبــل خصــومقــتلهم عــن  ريــق 
أزمــة كبــ ة يف القــاهرة، ومــن ذلــك علــي  وقــو  كفيلــة بالتســبا يفتا هــة ولكنهــا كانــو  

ايــالف الــ   وقــع بــني الينكجريــة والعــزب حــول مــن ثلــك مفتــاح بــاب  :ســبيل املثــال
السلســلة بالقلعــة، حيــ  تنــاز  الطر ــان علــي ملكيــة املفتــاح  قــام العــزب بقفــل أبــواب 

 القلعة وعرقلوا دخول املسؤولني إليها:
 قالـــو  ،مـــا ككـــنكم مـــن املفتـــاح حنـــن : قالـــو اختياريـــة الينكجريـــة"

 ـأمر علـي باشـا بفـت   ،ينار إىل قانون السلطان سليم : ائفة العزب
ر  فتحو يف يوم تارخيـه و ت ـوا عـن ذلـك  لـم وجـدوا لـه ايزينة وينا

 بعــــد ذلــــك أمـــر علــــي باشــــا بـــأن كــــل  ائفــــة يعمـــل هلــــا ضــــبه  ،د ـــرت
ـــــنهم الصـــــل  وأعطـــــ ،ومفتـــــاح علـــــي مـــــا كـــــانوا يف األول اهم ووقـــــع بي

 ،1 ".البيورلد  ال ريف
م، وقعو أزمة كب ة بسبا خالف بني الينكجرية والعـزب 1688هـ/1099ويف سنة 

علــي  ــ  حســن الصــورة، وعنــدما عجــز الطر ــان عــن حــل امل ــكلة بطريقــة وديــة قــرروا 
 ر ع األمر إىل حسن باشا للحكم بينهم، ويتحدث ابن حممود عن ه ه ا اد ة بقوله: 

ـــــة و ائفـــــة العـــــزب إة ال لعـــــو  ائفـــــ" ـــــديوان العـــــايينكجري إىل  ،ىل ال
بســـبا ولـــد ا ريـــي ابـــنت ملـــي  الصـــورة كـــان  ،حضـــرة حســـن باشـــا
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حضر هصر قبـل تارخيـه وأخـ ه داي حممـد نال  جـاوير مسـتحفاان 
ـــه جامكيـــة يف بلكـــه وادعـــي ا رنـــك علـــي ببيـــو أمـــني املـــال  ،وجعـــل ل

 يـوم تارخيـه  ،ملـ كورالعزب أنه قريبه،  لم يقدر يأخ ه من داي حممـد ا
ماليك داي حممـد مـارّين علـي بيـو ا رنـك علـي بسـويقة العـزر والولـد 

ـــنهم  خطفـــوه وأدخلـــوه بيـــوا  عرضـــوا ذلـــك  ،ا رنـــك علـــي ال ريـــي بي
مـن  : أحضـر الولـد بـني يديـه وقـال لـه ،األمر علي حضرة حسـن باشـا

نصــيا اقعــد اآلن  : قــال لــه ،أول مــا قعــدل عنــد ا رنــك علــي قريبــك
 ـــأمر حســـن باشـــا خازنـــداره أن يأخـــ ه ويدخلـــه ايزنـــة، وقـــال  ،هعنـــد

 قامو  ائفـة الينكجريـة  ،أنا أخ ل الولد ال أعطيه لكما :للطائفتني
أنــــا أر ــــع  :هــــ ا يولــــدان كيــــف تأخــــ ه،  قــــال حســــن باشــــا :وقالــــو

 ائفــــة العــــزب ا عــــل مــــا ت ــــاء،  قامــــو  :جامكيتــــه وأخنقــــه،  قالــــو
مــا خينـق إال بــأمرس يف الــاج،  :وواحـدة وقالــ  ائفـة مســتحفاان قومــة

ــــالوا  ضــــرة حســــن باشــــا ار ــــع   قامــــو الصــــناجق وأربــــاب الــــدول وق
جامكيته وانفيه من مصـر إىل بـالد الـروم،  ـأمر بـ لك وأرسـلوه  ـحبة 

ونفـر مـن العـزب إىل بنـدر نغا من عاعـة الـوزير ونفـر مـن مسـتحفاان 
 ،1 اسكندرية".

ســببه هــ ه ومــا ثكــن أن تلعســكر يف مصــر، أدركــو الســلطة املركزيــة خطــر نفــوذ اوقــد 
موعــة عـن  ريـق إ ـدار    عمـدل إىل ا ــد مـن سـلطاهم، ايال ـال مـن تـدهور أمـ 

ناجق مصـر، ومـن ذلـك لها لصـيو وختمن سلطة العسكر قرارال بنقل مسؤوليال إدارية 
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ير مـــن أغـــاوال العســــكر إىل إحالـــة الناـــارة علـــي أوقـــاف الدشـــا :علـــي ســـبيل املثـــال
 م، ويتحدث ابن حممود عن ه ه ا اد ة بقوله:1691هـ/1103سنة  ،الصناجق
ــــوم ايمــــيت " ــــع األول ســــنة  8ويف ي ورد خــــي شــــريف  ،1103ربي

بتولية  ،وقر  باسكلها أوضه حبضرة األمرا واآلغاوال وأرباب الديوان
 ــوىل علــي باشــا  ،أربعـة  ــناجق يكونــوا ناــار علــي أوقــاف الدشــاير

ار  بـراهيم بيـك أمـ  ا ـاج حـاالً وهـو يف يوم تارخيـه الدشـاير الكـ
ابــن املرحـــوم ذو الفقـــار بيـــك عوضــاً عـــن نغـــال مســـتحفاان، ومـــراد 
بيـــك د ــــرتدار مصــــر حــــاالً علــــي وقـــف المديــــة عوضــــاً عــــن كتخــــدا 
مستحفاان، وإمساعيل بيك علي وقف ا رمني ال ريفني عوضـاً عـن 
بــــان جــــاوير مســــتحفاان، وعبــــد اهلل بيــــك علــــي وقــــف اياســــكية 

م ايـي ال ـريف، وخلـع علـيهم القدثة عوضاً عن كتخدا العزب حك
 ،1 ايلع".

 ــدرل  1105وتتابعــو ا جــراءال للحــد مــن نفــوذ العســكر بعــد ذلــك،  فــي ســنة 
امتثــل علــي و  محــايتهم علــي التجــار،خراجهم مــن الســو ، ومــنعهم مــن  ــرض أوامــر بــإ

 باشا للتعليمال الواردة إليه  أ در: 
ة نغــا مــن نغاواتــه بــأن األنفــار والعــزب الــ   بيورلــد  شــريف  ــحب"

قــــا نني بالوكايــــل هصــــر يطلعــــوا منهــــا،  علــــي مــــا قيــــل إحــــدر ع ــــر 
وإن وكالــة ســيد  علــي أبــو النــور  لعــوا األنفــار منهــا ومسروهــا  ،وكالــة

  ،2 ".وقفلوا بع  البوظ وايانال
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كمـــا يعـــد املخطـــوط مصـــدراً مهمـــاً لتقصـــي جـــ ور تأســـيت بيوتـــال املماليـــك 
وخا ـــة بـــني الفقاريـــة والقامسيـــة، وانعكـــاس ذلـــك علـــي ا اميـــة  ،قســـاماهم الداخليـــةوان

أ ــراً واضــحاً يف حركــة تعيــني كبــار العســكريني  لتنــا تا ا العثمانيــة هصــر حيــ  كــان هلــ
  وعزهلم يف األوجاقال السبعة.

ويعرض املصنف ك لك للحـدي  عـن أهـم التطـورال االقتصـادية، ومـن ذلـك  
نـــدرة البضـــائع يف األســـوا  الليـــة وارتفـــا  مـــن عـــن انت ـــار األوبئـــة تفصـــيل مـــا تســـبا 

، ومـا كـان ينـتج عـن ا فـاض ميـاه النيـل مـن جفـاف األراضـي الزراعيـة، وعجـز هاأسعار 
السلطال اللية عن د ع رواتا ابند واملوظفني، ووقو  نقص يف قيمة ايزينة السـنوية 

با ضـــا ة إىل الـــرد العربـــان يف  ،ســـطنبولالـــ  كانـــو تـــد عها مصـــر للســـلطة املركزيـــة يف ا
يســجل ابــن حممــود مــا  وتــأ   ذلــك بصــورة ســلبية علــي ناــام االلتــزام هصــر، و  ،قــاليماأل

 زيفـةاألسوا  اللية هصر مـن أزمـال خانقـة بسـبا انت ـار العمـالل املكانو ت هده 
 وتوقف املعاملة يف أسوا  القاهرة.

السياســـية وا داريـــة بصـــورة  ل ـــؤونعلـــي الـــرغم مـــن تركيـــز ابـــن حممـــود علـــي او 
،  يتحـــدث عـــن علـــي مـــادة حـــول األوضـــا  االجتماعيـــةإال أنـــه ثكـــن العثـــور  ،رئيســـة

انت ــار الفقــر يف اجملتمــع املصــر  كنتيجــة مــن نتــائج عــدم و ــاء النيــل، أو انت ــار األوبئــة 
ي والطواعني وما تسببو به مـن و ـاة عـدد كبـ  مـن أهـل القـاهرة، كمـا ثكـن العثـور علـ

مـادة مهمـة حـول مكانـة األزهـر وتــأ   علمـاءه علـي ا يـاة السياسـية وا داريـة وقيــامهم 
كـــ لك بتســـجيل املصــنف  ويهـــتم  ة بــني ال ـــعا وبــني الســـلطة ا اكمــة.بــدور الوســـا 

  ،بعــ  الاــواهر الفلكيــةإىل أهــم الاــواهر الطبيعيــة يف زمنــه،  ي ــ  إىل هطــول املطــر و 
 ه النسبة ال  تسم  بر  األراضي الزراعية.كما يتحدث عن و اء النيل وبلوغ
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 المخطوطأهمية 
 
يف تارخيـــه باالهتمـــام بتفا ـــيل األحـــداث وبـــ ل جهـــود كبـــ ة لتو يـــق ابـــن حممـــود تميـــز ي

وجهــة ناــره إبــداء بإضــا ة تعليقــه أو  التصــرف هبــا دونوذلــك املعلومــال الــ  يوردهــا، 
، عرائ  ال ـعبيةفرمانال والحرد علي تدوين نصود ايطوط ال ريفة وال قد  ها،من
األوجاقــال وإيــرادال األقــاليم وغ هــا مــن املــادة الــ  ال مرتبــال أرقــام مهمــة عــن ذكــر و 

ثكـــن العثـــور عليهـــا يف أ  مصـــدر نخـــر، وقـــد يكـــون مـــن املفيـــد بـــ ل جهـــود علميـــة 
مصــــر خــــالل النصــــف يف الناــــام ا دار  الدقيقــــة حــــول الســــتخالد هــــ ه التفا ــــيل 

ة املخطــوط قــد جــاءل يف مرحلــة زمنيــة مــادالســابع ع ــر، خا ــة وأن ن الثــاين مــن القــر 
ود للغايــــة، وذلــــك لعــــدة ال يغطيهــــا األرشــــيف العثمــــاين هصــــر إال ب ــــكل جزئــــي وحمــــد

  أسباب منها 
تعرض الديوان العـاي  ريـق أدر إىل إتـالف عـدد كبـ  مـن د ـاتره، كمـا أشـار 

  ،1 .م1670هـ/1081ضمن أحداث سنة  إىل ذلك أمحد شل 
  تعرضــو املزيــد مــن هــ ه الــد اتر للتلــف نتيجــة ل مطــار الغزيــرة الــ  هطلــو 

أتلفــــو و م،  اخرتقــــو ســــقف الــــديوان وو ــــلو إىل خزائنــــه 1685هـــــ/1096ســــنة 
 الكث  من السجالل، حي  يعلق ابن حممود علي ه ا ا دث بقوله:

"ويف أواســي شــهر ربيــع األول ســنة تارخيـــه نزلــو رمحــة مــن عنـــد 
كثو  ال ة أيام الطر حىت أهنا خرقو بيـول مصـر ونزلـو اهلل، وم

_____________________________________ 
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علـــي ايـــزائن بالـــديوان العـــاي وابتلـــو بعـــ  د ـــاتر بايزنـــة وبقـــوا 
  ،1 ين فوها البابيه يف الديوان".

الـ  أدل إىل  قـدان عـدد كبـ  مـن  -الب ـريةالطبيعية و -الكوارث  ونتيجة لسلسلة من
ئق مصـر خـالل النصـف الثـاين مـن القـرن سجالل الـديوان العـاي،  ـإن الباحـ  يف و ـا

حيـــ  ال لـــد اتر، الســـابع ع ـــر ال يســـتطيع أن يعثـــر إال علـــي كميـــة ضـــئيلة مـــن هـــ ه ا
د رتين من د اتر إيرادال ومصرو ال خزينـة مصـر يستطيع الباح  أن لصل إال علي 

م، 1682هـــــــــــــــــ/1094م، ومهــــــــــــــــا للســــــــــــــــنوال 1700-1650خــــــــــــــــالل الفــــــــــــــــرتة 
 قـــدان د ـــاتر حســـابال وزيـــر مصـــر هـــي األكـــا . ولعـــل ايســـارة 1699هــــ/1111و
 م. 1689هـ/1110لسنة منها ال  ال ثكن العثور إال علي د رت واحد و 

ســجالل وهنــاس أمثلــة أخــرر لفقــدان ســجالل مهمــة يف د ــاتر الروزنامــة مــن 
راية ومرتبال الوزراء واألوجاقال وغ ها من الد اتر، ول لك  ـإن الباحـ  ال ابرز  و ال

، مـــا يـــد عنا إىل تلـــك الفـــرتةلصـــل علـــي سلســـلة متكاملـــة مـــن ســـجالل يســـتطيع أن 
وبـاألخص  ،االعتماد بصورة أكا علي مـا حفاتـه املخطو ـال التارخييـة يف تلـك الفـرتة

ا اميــة العســكرية  ريــدة عـن معلومــال منهـا مــا ورد يف مصــنف ابـن حممــود الــ   يقـدم 
، حيـ  لسلطة املركزية يف حروهبـاهزها اإسهامها يف ا مالل ال  كانو جتعن و  ،هصر

حـــرد املصـــنف علـــي ذكـــر عـــدد جنـــود ا اميـــة املصـــرية امل ـــاركني يف هـــ ه ا مـــالل، 
أرقــام مهمــة عــن أعــداد ابنــود امل ــاركني يف الســفرال وإســهام كــل وثكــن اســتخالد 

 ها يف ابدول التاي:بعض  رقة من  ر  ا امية العثمانية هصر، وال  ثكن توضي 
 

 (2)( الفرق المصرية المشاركة  ا الحمالم العس رية وأعدادها:1)قائمة 
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 م1694هـ/1106سنة  م1688هـ/1100سنة  م1682هـ/1093سنة  م1663هـ/1084سنة  الفرقة
 216 144 356 500 متفرقة

 216 144 198 194 جاوشان
 186 134 190 194 عليان

 156 124 164 140 تفكجيان
 138 114 134 130 جراكسة

 1280 880 1100 1190 مستحفاان
 438 460 610 570 عزبان

 (3)2630 2000 (2)2752 (1)2918 المجموع
 

ــــي ذكــــر إســــهام كــــل  رقــــة  ــــن حممــــود عل ــــة العســــكرية يف وال يقتصــــر اب مــــن  ــــر  ا امي
ا مالل ال  ت نها السلطة املركزية  حسا، بل يعمـد إىل ذكـر القائـد العـام  سـردار، 

، ويضــــيف إىل ذلــــك معلومــــال الســــبعة كــــل  رقــــة مــــن الفــــر   دارســــر الســــفرة، ومــــن   
املـــرا قني للحمـــالل مـــن  ـــر  ايدمـــة والغربـــاء واملســـؤولني عـــن  كتفصـــيل عـــدد،  أخـــرر

املــدا ع والبــارود، كمــا يــ كر املكا ــآل الــ  كانـــو تعطــي لكــل  ــرد مــن أ ــراد ا ملـــة، 
كا ــــأة قــــدرها ألــــف  يــــ كر علــــي ســــبيل املثــــال بــــأن أ ــــراد  ائفــــة اباوشــــية قــــد تلقــــوا م

م، بينمــا  1678هـــ/1089ومخســمائة بــارة لكــل مقاتــل ناــ  م ــاركتهم يف محلــة ســنة 
: "إىل كــــل نفــــر  لثمائــــة نصــــف االنك ــــارية والعــــزب يف نفــــت الســــفرةكانــــو مكا ــــأة 

_____________________________________ 
كان السلطان قد أمر بإرسال  ال ة نالف للم اركة يف ا ملـة املتجهـة إىل اجملـر، وغالبـاً مـا كـان الـنقص يعـوض   ،1 

  ضايف من الفالحني أو العربان بأجور متدنية، وكانو السلطة املركزية ت ـدد علـي عـدم إر ـاعن  ريق جتنيد عدد إ
 بسبا انعدام اياة العسكرية لديهم. أ  من هؤالء ضمن ا ملة

كان العدد املطلوب يف ه ه ا ملة هو  ال ة نالف مقاتل للتوجه مرة أخرر إىل بالد اجملر، وي ـ  املصـنف إىل   )2(
 تعــوي  الـنقص عـن  ريــق إرسـال أربعمائـة نفــر مـن اببجيـة، واببجيــة هـي  ئـة يتزعمهــا جبـه جـي باشــيأنـه قـد   

 مصـــادر تـــاريخ مصـــر الحـــديث، الــ   ي ـــرف علــي  ـــناعة البـــارود املطلــوب  فـــر القـــال . مصــطفي رمضـــان،
 .74، د 1983جامعة األزهر، القاهرة 

ة نالف مقاتـل  يرســل مـنهم ألـف إىل جزيـرة رودس، وألفــان كـان العـدد املطلـوب للم ـاركة يف هــ ه السـفرة  ال ـ  ،3 
 للم اركة يف ا ملة ال  يقودها الوزير األعام ضد اجملر الستخالد قلعة دم وار.
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م، أرســل الباشــا محلــة تتكــون مــن ألــف مقاتــل 1686هـــ/1097ويف ســنة  ،1  ضــة".
للم ــاركة يف ا ملــة اهلمايونيــة وناــراً ألمهيـــة وألــف مقاتــل مــن العــزب  مــن االنك ــارية

ـــار األكفـــار مـــن املقـــاتلني ود ـــع لكـــل نفـــر مـــنهم ع ـــرة عثامنـــة  ـــة  قـــد اخت هـــ ه ا مل
  ،2 وأعطاهم علو ة ستة أشهر.

كما ي كر ابـن حممـود تفا ـيل التجاريـد الـ  كـان ي ـنها الباشـا لقمـع العربـان 
مـــن قبـــل ا اميـــة املصـــرية لضـــبي يف نـــواحي مصـــر، وكـــ لك القـــوال الـــ  كانـــو ترســـل 

م، أرســـــلو  رقـــــة عســـــكرية إىل 1668هــــــ/1078األوضـــــا  يف ا جـــــاز،  فـــــي ســـــنة 
ا جــاز كــان قوامهــا ســتمائة نفــر مــن الينكجريــة والعــزب، و الاائــة نفــر مــن االســباهية، 
ومائة وع رين نفراً من املتفرقة، وب لك يكون  مـو  األنفـار امل ـاركني يف هـ ه ا ملـة 

م، أرسلو ا اميـة املصـرية جتريـدة 1678هـ/1089ويف سنة  ،3 بعون مقاتل،ألف وس
 علي النحو التاي: تعدادهاأخرر إىل ا جاز كان 

 (4)وتعدادها:م، 1678هـ/1089س ة الفرق المشاركة  ا تجريدء علق الحجاز ( 2قائمة )
 عدد األ فار الفرقة

 60 تفرقةامل
 50 اباوشية
 210 الينكجرية
 90 العزب

 410 المجموع

 

_____________________________________ 
 .696ابن حممود، د  )1(

 .718املصدر السابق، د  ،2 
 .661املصدر نفسه، د  )3(

 .696املصدر نفسه، د  ،4 



 
 

 

 

  35                             هـ1113-1076تاريخ محمد بن محمود 

  

ابـــن حممـــود مـــادة مهمـــة حـــول م ـــكلة التضـــخم أمـــا علـــي الصـــعيد االقتصـــاد   يقـــدم 
ـــــ كر أهـــــم  مصـــــر، وخا ـــــة علـــــي أســـــعار الصـــــرفعلـــــي األســـــوا  يف وانعكاســـــها ،  ي

العمــالل املتداولــة يف الســو ، وتطــور قيمتهــا بالبــارة الــ  كانــو تســمي ننــ اس: نصــف 
كــن تتبــع أســعار الصــرف يف أســوا  مصــر و ــق  ضــة، ومــن خــالل مــا أورده املصــنف ث

 ابدول التاي:
 

 (1):م1700-1675كالل الفترء  أسعار العمالم الرئيسة  ا مصر ضخمت( 3قائمة )
هـ/1086 العملة

 م1675
هـ/1103
 م1692

هـ/1105
1694 

هـ/1109
 م1697

هـ/1111
 م1700

 52 48 45 44 40 الغرش ال لب
 66 64 60 55 42 الغرش الريال

 102 95 95 95 85 ريفا المحمديالش
 132 120 105 110 95 الشريفا الب دقا

 
از حاجـة ملحـة إىل ل القرن السابع ع ـر املـيالد ، تـويف غياب عدد كب  من سجال

االستفادة مـن املـادة الـو  ة الـ  يقـدمها ابـن حممـود حـول ناـام االلتـزام بكـل تفا ـيله، 
أوقــــــاف ا ــــــرمني ال ــــــريفني، ومرتبــــــال مــــــن إيــــــرادال ومصــــــرو ال، وأمــــــوال مــــــ  ، و 

األوجاقــال، وغ هــا مــن املعلومــال اهلامــة الــ  تتطلــا حبــوث موســعة يف هــ ا املصــنف 
قــيم   ألالسـتفادة مـن األرقـام الــ  يوردهـا ابـن حممــود، ومـن ذلـك حديثـه عــن املـزاد الـ 

لبيع الفال يوسف نغـال البنـال، حيـ  م 1687هـ/1099سنة يف الديوان العاي 
وأراضــي التــزام،  وكــااللمنزليــة ومنــازل و  نو قائمــة املبيعــال: جــواٍر وماليــك وأوانٍ متضــ

_____________________________________ 
 .917-926،916-925،690،834،858املصدر نفسه: د.د  ،1 
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ومــن ضــمن مــا أورده ابــن حممــود حــول قيمــة النــواحي يف اتلــف واليــال مصــر و ريقــة 
 بيعها ثكن ذكر األمثلة التالية علي سبيل املثال ال ا صر:

 

 (1)م:1687هـ/0991( أراضا االلتزام التا بيعت  ا المزاد س ة 4)قائمة 
 المشتري قيمة الشراء ال احية

 غ  م كور بارة 5000كيت و  100 بون وتوابعها بالبهنساوية
 حممد كتخدا عزبان كيت  42 امليمون بالبهنساوية

 مراد بيك تابع أزبك بيك بارة 15000كيت و  75 بنا وتوابعها بالبهنساوية
 ملتزمني بالغربية جاوير والسيد هاشم كيت  56 شاا بابل بالغربية

 أمحد بيك خازندار قيطاس بيك كيت  33  رمني بالفيوم
 

 (2)م:1687هـ/1099( ممتل ام أكرى ليوسف آغام الب ام بيعت  ا المزاد س ة 5قائمة )
 قيمة الشراء الممتل ام المعروضة

 بارة 19000  مع عيع ما يتعلق به من أسباب وسالح،ملوس 
 بارة 18000 به من أسباب وسالح، ملوس  مع عيع ما يتعلق

 بارة 50000 أربعة ماليك
 بارة 30000  موعة أواين حناسية
 كيت  16 منزل ا ب لي وتوابعه

 كيت  15 بيو با بانية مع توابعه
 أكياس 9 بيو نخر با بانية وتوابعه
 أكياس 7 بيو نخر با بانية وتوابعه

 

و قائمــة املبيعــال كــ لك  موعــة مــن اييــول وبا ضـا ة إىل مــا ذكــر أعــاله  قــد تضــمن
بعــ  العقــارال وابــوار  والعقــارال وبعــ  األواين املنزليــة، كمــا امتنــع الباشــا عــن بيــع 

ألن يوســف نغــا كــان قــد أوقفهــا حبجــة شــرعية  لــم يكــن مــن املمكــن عرضــها يف ناــراً 
يف حـوزة يوسـف ة اهلائلـة الـ  كانـو و املزاد ال   استمر عدة أيام، وعلي الرغم من الثـر 

_____________________________________ 
 بارة. 25.000، جدير بال كر أن الكيت يساو  756-754املصدر السابق، د.د  )1(
 املصدر نفسه. )2(
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لـــدر املصـــنف نغـــا  قـــد كـــان هنـــاس مـــن هـــو أ ـــرر منـــه يف مصـــر كمـــا ي ـــ  إىل ذلـــك 
 .ا دي  عن مزادال أخرر أجريو بأوامر من السلطة املركزية يف اسطنبول

اتلـف ابن حممود معلومال تفصـيلية حـول كيفيـة إجـراء املـزاد وبيـع كما يقدم 
ــــة يف تثمــــني أنــــوا  البضــــائع ودور دالل العقــــارال ، كمــــا العقــــارال وإجــــراء نقــــل امللكي

يتعــرض يف تارخيــه لعــدد مــن ا ــاالل الــ  اشــرتر  يهــا املماليــك  ــنجقيال أســيادهم، 
ذكــر ومبــالغ ا لــوان الــ  كــان يتلقاهــا الباشــا مــن جــراء بيــع أراضــي االلتــزام،  ضــالً عــن 

 م، يتحـدث املصـنف1695هــ/1107 فـي سـنة  يمة ايزينة املرسلة إىل اسطنبول.ق
عــن و ــاة إبــراهيم بيــك الــ   ورث الصــنجقية عــن والــده، وناــراً لعــدم وجــود أوالد لــه 
خيلفونـــه يف املنصـــا،  قـــد عـــني أبـــرز أتباعـــه وهـــو قيطـــاس بيـــك يف منصـــا الصـــنجقية 
الـــ   أ ـــب  شـــاغراً بعـــد و ـــاة ســـيده إبـــراهيم، ويتحـــدث ابـــن حممـــود عـــن املبـــالغ الـــ  

ـــــد عها إىل  ـــــه  ،م1697-1695باشـــــا  حســـــني اضـــــطر قيطـــــاس بيـــــك ل ناـــــ  تولي
 ، قائاًل:الصنجقية

، تـــــويف إىل رمحـــــة اهلل 1107شـــــهر رجـــــا  16ويف ليلـــــة اال نـــــني "
هـو ابـن املرحـوم ذو الفقـار بيـك  ،تعاىل إبـراهيم بيـك أمـ  ا ـج حـاالً 

ود ن جنا والده بالقرا ة، و اين يـوم لـبت غيطـاس بيـك  ،أم  ا اج
يف بأربعمائـــة عثمـــاين وســــتة تـــابع املتـــويف  ـــنجقية إبـــراهيم بيـــك املتـــو 

ع ـــر عثمـــاين وع ـــرين أردب قمـــ  وأربعـــني أردب شـــع ، وقيـــل إن 
غيطاس بيك املـ كور جعـل  ضـرة إمساعيـل باشـا يف ناـ  الصـنجقية 

 ،1 ة أكياس".والنواحي ال  تتعلق باملتويف مائة ومخس
_____________________________________ 

 .907املصدر نفسه، د  )1(
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 ــال  ة مــن الغــر يف علو ثــوقــو  حــاالل ك ــ  املصــنف يف  نايــا املخطــوط إىل يكمــا 
، وقيـــام بعـــ  القضـــاة بتزويـــر حجـــج شـــرعية، بـــل إنـــه يـــتهم بعـــ  الباشـــوال العســـكر

أمحــد كتخــدا الــ   كــان ونــواهبم بــالتورط يف قضــايا  ســاد كــار،  يــ كر بوجــه خــاد 
  ي كر بأنه كان: م، 1668-1667 متنف اً هصر خالل الفرتة:

ضـي متالعباً متلوناً،  كان ال   يفعله ه ا ال خص ال يفعـل وال ث"
 ،1 ."وال يقبل، وزاد يف أخ  الرشوة عياناً وانقلا الديوان إىل منزله

 
 زبدء االكتصار وتاريخ ابن محمود العالقة بين

وتاريخ حممد بن حممود يتبـني وجـود عالقـة قويـة  زبدء االكتصارمن خالل املقارنة بني 
ة، وحتديـداً لـدر بني املصدرين الل ين يتوقفا عن تدوين األحداث يف نفت الفـرتة الزمنيـ

هــــ/ 1113ا ـــدي  عـــن مقتـــل عبـــد الـــرمحن بيـــك حـــاكم جرجـــة يف شـــهر ربيـــع األول 
م، وتــد عنا القــراءة املتأنيــة للمصــدرين إىل االتفــا  مــع هولــو يف أن 1701أغســطت 

لتـدوين أحـداث سـنة  تـراجم الصـواعقعلي بن رضوان قد اعتمد بصورة أساسية علـي 
 إنــه قــد اســتفاد بصــورة كبــ ة مــن مــادة ابــن  م، وبا ضــا ة إىل ذلــك1660هـــ/1071

حممود دون ا حالة إىل أ  من ه ين املصدرين، وقد كان اعتمـاد ابـن رضـوان علـي مـا 
كتبـه ابــن حممــود كبــ اً إىل درجـة تصــل إىل حــد التطــابق يف بعـ  الفقــرال. ولكــن هــ ا 

مقابـل الت ـابه املصـدرين،  فـي  الت ابه الكب   ا أن ال يد عنا للتقليـل مـن قيمـة كـال
يف بعــ  مــادة املخطــو ني نالحــر أن كــالً منهمــا قــد انفــرد هــادة اتلفــة عــن اآلخــر، 

 وتاريخ ابن حممود  يما يلي:  زبدء االكتصاروثكن إ از أهم الفروقال بني 
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 مصـــــنف الزبـــــدة يعتمـــــد واضـــــ  يف مـــــنهج الكتابـــــة التارخييـــــة  اخـــــتالف  -1
ؤالء هـــ يـــ كر نبـــ ة عـــن كـــل واحـــد مـــن   ،تعاقـــا ســـال ني نل عثمـــان أساســـاً لتارخيـــه

أمساء الباشوال ال ين   تعيينهم هصر يف عهـد كـل يبدأ بعد ذلك بتعداد و السال ني، 
، بينمــــا ال يــــ كر ابــــن حممــــود ومــــا وقــــع مــــن أحــــداث أ نــــاء تواجــــدهم هصــــر  ســــلطان

صـر ، وذلك بسبا اهتمامـه بصـورة أكـا باألحـداث الـ  وقعـو هالسال ني إال عرضاً 
  ناجق وأغوال وعلماء. خصياها منوش

باالختصــار يف ســرد األحــداث كمــا أشــار إىل ذلــك الزبــدة يلتــزم مصــنف  -2
يف مطلع كتابه، بينما يهتم ابن حممود ب كر التفا يل، وثكن توضي  ذلك مـن خـالل 
ـــا عقـــا و ـــاة إبـــراهيم باشـــا ســـنة  ـــة ابـــن رضـــوان ملـــا وقـــع ألمحـــد كيخي ـــة بـــني رواي املقارن

ومطالبتــه بــد ع عيــع م، حيــ  قــام الباشــا ابديــد بســجن الكيخيــا 1668هـــ/1079
، حيـــــ  يكتفـــــي ابـــــن م،1670-1669  املســــتحقال املتعلقـــــة علـــــي إبـــــراهيم باشـــــا
 رضوان ب كر القصة علي النحو التاي:

 ،1079القعـدة سـنة  23أبـو الرخـا يف  ا  توىل الوزير علـي باشـ"
اين يــوم أحضــر أمحــد    يف  ــ ،ىل الــديوانإىل أن  لــع إهوكــا عاــيم 

  ،1 ".كتخدا وعاقبه و البه بامل    كلمه كالم بارد  رده بالسجن
 أكثر تفصياًل،  يقول:نفسها، ولكن بصيغة أما ابن حممود  إنه ي كر ا اد ة 

بإحضــــار أمحــــد كتخــــدا وناق ــــه هطالبــــة مــــال ]علــــي باشــــا  "  أمــــر 
 :ضـوا لـه وقـالواامل    أجابه بقول ركيك،  أمر بوضعه يف الـاج  اعرت 

  أعرضـــوه   ، ـــأمر بإحضـــاره   أنزلـــه إىل حملـــه ،حملـــه أقـــور للمضـــايقة
 ،ك ا ك ا مرة، وكـل مـرة أعاـم مـن أختهـا وهـو ال يقصـر يف األجوبـة
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  أمــر حببســه وهــي ا بســة الكــار الــ    ــار  يهــا ضــعيفاً مصــفراً 
وغا و عيناه و ـال أنفـه وخرجـو أ ـداغه إىل بـرا، إىل يـوم األحـد 

ــــام الســــنة املــــ كورةرا ــــع شــــهر ذ  ا جــــة خت ــــاً و الثــــاً  ،ب وناق ــــه  اني
 ،و لــــا مــــن حتــــو ا ســــاب مائتــــان كيســــاً وأربعــــة وع ــــرون كيســــاً 

واقـرتض مـن حســن أ نـد  شــهر  ، طلـا املهلـة يف ذلــك أربعـني يومــاً 
 ،1  د ع له أربعني كيساً وال  ها له". ،حوالة ع رين كيساً 

تصــار يف سـرد ا اد ــة، ياهــر يف نــص ابــن حممــود  فـي حــني يلتــزم مصــنف الزبــدة باالخ
دقة التفا يل والقدرة علي التصوير ال   ال يقتصر علي ه ه ا اد ة  حسا بـل نـراه 

 من أهم مسال مادة ه ا املخطوط. 
 

ينفـــــرد كـــــل مـــــن املصـــــدرين بـــــالرتكيز علـــــي أحـــــداث اتلفـــــة عـــــن اآلخـــــر،  -3
مالحاـــة اهتمـــام ابـــن رضـــوان  واالهتمـــام بـــبع  الوقـــائع بصـــورة متباينـــة، حيـــ  ثكـــن

بالتفصــــيل لــــدر ســــرد قصــــة كوشــــك حممــــد وكــــ لك لــــدر حديثــــه عــــن محــــالل أمــــراء 
املماليك ضـد العربـان خـالل السـنوال األخـ ة مـن القـرن السـابع ع ـر املـيالد ، بينمـا 
ينفرد ابن حممود بتقد  تفا يل دقيقة عن األغوال هصر، ويهتم ك لك با دي  عـن 

ــــ  وقعــــو خــــالل تلــــك  األوضــــا  يف األزهــــر ودور علمــــاءه يف األحــــداث السياســــية ال
 .الفرتة

ــــراجم الصــــواعقإىل كتــــايب مصــــنف الزبــــدة وبــــالرغم مــــن عــــدم إشــــارة  -4  ت
وتــاريخ ابــن حممــود إال أنــه لــرد بصــورة عامــة علــي ذكــر مصــادره األخــرر،  ي ــ  إىل 

هـا كتـاريخ ابـن من نقل عنهم األحداث وي كر بعـ  املصـنفال التارخييـة الـ  ا لـع علي
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ـــاريتبينمـــا يقتصـــر ابـــن حممـــود زنبـــل،  ـــه بميـــع األحـــداث علـــي اســـتخدام عب : يف تدوين
اســم مــن قــال ذلــك أو لــدد ابهــة الــ  أخــ  دون أن يــورد و"علــي مــا قيــل"، "وقيــل" 

املعلومـال الـ  يوردهـا ال تـد   ـاالً لل ـك  تلك املادة منها، وذلك علي الـرغم مـن أن
 .ه ه األحداثناء وقو  العديد من كان موجوداً أ   هبأن

ومــن خــالل هــ ه املقارنــة بــني زبــدة االختصــار وتــاريخ ابــن حممــود ثكــن القــول 
هـادة اتلفـة ثكـن أن تسـهم إسـهاماً   لـني ينفـردبأنه رغم الت ابه بينهما إال أن كال العم

كبـــ اً يف توضـــي  االلتبـــاس الـــ   شـــاب تـــاريخ مصـــر خـــالل النصـــف الثـــاين مـــن القـــرن 
ســابع ع ــر، حيــ  يتعــني إجــراء املزيــد مــن الدراســال للمقارنــة بــني هــ ين املصــدرين ال

وابــايت مــن  يمـن جهــة، وبــني مــا ورد يف كتـا يوســف امللــواين وأمحــد شـل  والدمرداشــ
هــــا الكتــــاب املتــــأخرون يف تــــدوين نجهــــة أخــــرر، وحتديــــد حجــــم املــــادة الــــ  اســــتفاد م

املصـــدرين  الدراســـة املستفيضـــة هلـــ ينبـــأن أحـــداث الفـــرتة الـــ  مل يعا ـــروها. وال شـــك 
ســـاعد علـــي اســـتكمال  ـــورة املدرســـة التارخييـــة املصـــرية يف العصـــر العثمـــاين، ويقـــدم تس

 مادة معا رة أ يلة تؤرخ ألحداث النصف الثاين من القرن السابع ع ر امليالد .
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 المؤلف -2
 

أ  معلومة ثكن أن  ، ومل يوردحممد بن حممود الرتعة لنفسه يف كتابه :أغفل املصنف
لتعرف علي شخصيته أو خلفيته العلمية أو  ال عمله نن اس، واملعلومة يف ا ناتساعد

ال يخ "، ال عر نسبها لوالدهمن الوحيدة ال  ثكن االستئناس هبا هي أبيال 
وتتسم بالركاكة وال تدل علي أن املؤلف   ،وبع  األبيال ال  نسبها لنفسه ،"حممود

  .أن يرقي به إىل  ئة العلماء علمي ثكن كان علي مستور
 مادة حول األحداث ال  وقعو الرغم من دقة ما ي كره املصنف منعلي و 

خالل النصف الثاين من القرن السابع ع ر إال أنه ال ي   إىل نفسه أو إىل املصادر 
بل يبدأ كل حدث بقوله: "وقيل" أو: "علي ما قيل" دون أن  ،ال  اعتمد عليها

ف ب لك املصدر، أما إذا عجز عن معر ة سبا وقو  بع  األحداث  إنه يعلق يعرّ 
ع ائبو فه من وقابن حممود ومع ذلك  إن ما يقوم  ،1 قائاًل: "مل أقف علي سببها"،

 هو يستخدم كلمة "اآلن"  ا،تدل علي أنه كان موجوداً  وال  رتة تدوينه هل أحداثو 
وي عبد اهلل بن هاشم هكة قائاًل: إشارة إىل معا رته للحدث،  يتحدث عن ت

كما ترد كلمة "حااًل" يف عدة مواضع لإلشارة إىل أن   ،2 "واستمر إىل اآلن سلطاناً"،
ال خص امل ار إليه ال يزال علي رأس منصبه. كما أن املصنف ياهر دقة بالغة يف 

تضخيم تدوين األحداث كما وقعو دون أن يتصرف هبا تعليقاً أو تعلياًل، ويبتعد عن 
األحداث أو املبالغة يف سردها، تاركًا لدر القار  االنطبا  بأنه كان قريباً من السلطة 

_____________________________________ 
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الواردة من السلطان السياسية وا دارية، حي  ي كر نصود بع  ايطوط ال ريفة 
والفرمانال الصادرة عن الباشا وبع  العرائ  ال  كتبها أهل مصر يف العثماين، 

 ،1 قائاًل: "وه ا ما ذكر يف العرض".مناسبال اتلفة بالنص 
وقد أغفلو كتا التاريخ املعا رة ومعاجم املؤلفني وكتا الرتاجم ا شارة 

القرن السابع ع ر امليالد .  خاللضمن من كتبوا يف تاريخ مصر   ابن حممودإىل
وحي  أن املصنف مل يرتجم لنفسه أو ي كر أ  سبا  قدامه علي كتابة تاريخ 

ريقة الوحيدة لتقصي بع  املعلومال عنه هي الرجو  إىل كتابه وحماولة مصر،  إن الط
التعرف عليه من خالل االستئناس بالقرائن املتو رة يف  نايا املخطوط، وبناء علي ما 

 إنه ثكن استنتاج أن املؤلف كان متواجدًا هصر خالل الفرتة  املخطوطورد يف 
تفا يل ال  يوردها علي م، حي  تدل دقة ال1701-1665هـ/1113 -1076

يرتس انطباعًا عند القار  بأنه كان علي  لة و يقة ، كما شهادته لتلك األحداث
برجال السلطة السياسية يف القاهرة أو أنه كان من املنتمني هلا، إذ أن مادته التارخيية 

 .عة أساساً لسرد عيع األحداثتتخ  من القل
رب إىل املدرسة التارخيية ال  ا طل  يتبني من خالل لغة املؤلف أنه كان أقو 

 علي تسميتها هدرسة "األجناد"، وال  و فها حممد أنيت بأهنا: 
"تبتعد كث ًا عن مدرسة العلماء يف  همها للتاريخ أو  ريقة  

ها،  هي تفتقر إىل أية خطة يف البح  والكتابة وأميل إىل تكتاب

_____________________________________ 
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 ريدة يف أمهيتها،  ريقة الكتابة ال عبية وإن قدمو مادة تارخيية 
 ،1 وثثل ه ه املدرسة ابن زنبل وأمحد الدمرداشي".

كث ًا عن املعاي  ال  وضعها أنيت ملدرسة األجناد، حي    حممد بن حممودوال يبتعد 
تتسم كتابته بضعف اللغة وركاكة العبارة وكثرة األخطاء ا مالئية با ضا ة إىل 

القار  انطباعاً بأن املؤلف مل يكن علي درجة  استخدام اللهجة اللية، ما يرتس لدر
عالية من الثقا ة حبي  ثكن نسبته إىل مدرسة العلماء، وال ثكن ك لك نسبته إىل 

، وبناء علي ذلك  إنه ماماً كب اً بالرتعة ألهل عصرهمدرسة الرتاجم ألنه مل يبد  اهت
من وجهة نار السلطة  سرد األحداثال  اليل إىل إىل مدرسة األجناد ته ثكن نسب

السياسية يف القلعة، وعدم توا لها بصورة مباشرة مع اجملتمع املصر ، با ضا ة إىل 
املادة التارخيية الواردة  يها وإن كانو  ، ريقة الكتابة ال عبيةاستخدام و  ،ضعف اللغة

 .ة عما ورد يف كتاب أمحد الدمرداشيختتلف بصورة كب  
وردل يف هناية املخطوط، وهي الرتجي  بأن  تم بإيراد مالحاة أخ ة و 

م، 1701هـ/1113املصنف قد كتا بع  مادة الكتاب يف  رتة متأخرة عن سنة 
 ي كر بأنه  م،1704-1699حممد باشا  حي  يتحدث ابن حممود عن حماسن 

 أن أ: 
وأن أ ابنينة ال  بقره ميدان وجعل  ،"مصطبة بقره ميادن وجدده

  ،2 ".1116ن أ بقره ميدان محام يف سنة وأ ، يها أرض للدرواير

_____________________________________ 
، معهـــد الدراســـال العربيـــة العامليـــة، القـــاهرة، مدرســـة التـــاريخ المصـــري  ـــا العصـــر الع مـــا احممـــد أنـــيت، ، 1 

 .18، د 1962

 .969تاريخ حممد بن حممود، د  ،2 
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يدل ذلك علي أن املصنف وإن كان قد توقف عن تدوين األحداث عند و 
م، إال أنه كان ال يزال علي قيد ا ياة سنة 1701هـ/1113سنة 

أحداث تلك السنوال بعد  رتة من بع  م، ولعله قد دون 1704هـ/1116
 وقوعها.
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 كطة التحقيق -3
 

 وال التالية يف حتقيق املخطوط:  اتبا  ايط
 

مراجعة النص مراجعة دقيقة، وحي  أنه ال يتو ر سور نسخة واحدة منه،  قد  -أ
تحفة الو مقارنته مع املخطو ال املعا رة له وباألخص منها: يوسف امللواين  

تراجم إبراهيم بن أيب بكر الصوا ي   .أوضا اارارامأمحد شل    .األحباب
علي بن رضوان   .الدرء المصا ةأمحد الدمرداشي   .قعة الص اجقالصواعق  ا وا

ما مع ا شارة إىل بع  الفروقال بني . زبدء اكتصار تاريخ ملوا مصر المحروسة
 .األخرر املصادر باملقارنة معاملخطوط ورد يف 

 

، باستثناء إضا ة إجراء أ  إضا ة أو تعديلإ بال املخطوط كما هو دون  -ب
األخطاء اللغوية سائر تركو  حي قيم املعىن، تالفوا ل والنقاط ليساهلمزال ووضع 

، نارًا ملا يف ذلك من أمهية لتكوين تصور واض  عن املستور علي حاهلا وا مالئية
الثقايف والعلمي ال   ساد لدر مدرسة األجناد يف مصر خالل النصف الثاين من 

 األساسية يف اهلامر.القرن السابع ع ر، مع ا شارة إىل بع  التصويبال 
 

ا شارة يف هامر الكتاب إىل األخطاء ال  وقع  يها املصنف لدر سرده  -ج
 . املصادر األخرروذلك من خالل املقارنة مع ل حداث التارخيية 

 

إ بال عيع العناوين الفرعية والتعليقال وا ضا ال الواردة يف حاشية املخطوط،  -د
 يف موضعها باهلامر.
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 .حتديد مدة والية الباشوالو  ،كتقسيمال رئيسة للنصباشوال  اد أمساء الاعتم -هـ
 .زبدء االكتصاروأوضا اارارام  رتة تولية الباشوال مع كل من: الو مقارنة و 
 

الرتعة ألهم أمراء مصر من البيتني الفقار  والقامسي، وبع  ال خصيال الدينية  -و
 إىل مصادرها. وزعماء قبائل العربان، وإسناد ه ه الرتاجم

 

التعريف بأهم املنا ق واألقاليم واملواضع، با ضا ة إىل املصطلحال ا دارية  -ز
ذكر بع  املعلومال التوضيحية حول و وأنوا  العمالل ال  ورد ذكرها يف املخطوط، 

 ،تعداد ا امية العسكرية، ووجهة ا مالل العثمانية وإسهام مصر يف ه ه ا مالل
وغ ها من املعلومال ال  تساعد علي  هم  ،مصر إىل السلطة املركزيةوقيمة ما تد عه 

 النص وتكوين  ورة واضحة حول ظروف العصر. 
 

ضبي التواريخ اهلجرية ومقارنتها بامليالدية يف اهلامر لتمكني القار  من تتبع  -ح
 األحداث و ق أشهر السنة ال مسية. 

 

تمــاد عليهــا يف حتقيــق نــص املخطــوط  الــام إر ــا  قائمــة بــأهم املراجــع الــ    االع -ط
 الفائدة.
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 ال ص كاماًل ومحققاً : القسم ال ا ا
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مـــــن املخطـــــوط و يـــــه ابتـــــداء تـــــاريخ حممـــــد بـــــن  636-635تني الصـــــفح
 :حممود
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مــــن املخطـــوط والــــ  يـــ كر  يهــــا املؤلـــف امســــه،  684-683الصـــفحتني 
 وينص علي أنه هو كاتا ه ا التاريخ:
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 (2) ا والية عمر بارا (1)الضربتاريخ وقعة 

 
 1076وهذا تاريخ وقعة الضرب  ا رهر صفر س ة 

نقول ملا توىل موالنا عمر باشا ودخل حمروسة مصر مستهل شهر ا جة سنة 
ومل يبتد  حبركة من  سنة كاملة، ويف  ،وجلت بقلعة اببل وأبدر السكول ،1074

 الزمن، منها ما استهانوا با سالم زمنه حتركو  تنة ليسو كالفنت ومل رأينا مثلها يف
والدين ومنها إهانة ال ر  املتني، وإهانة األشراف والعلماء عماد الدين، ولوال أن 

مشم األنام ما كان خطا، وازداد  يها البالء وعم الكرب، وسبا ذلك أنه   ءالعلما
 ،3 كان يف ال ام بغاة خرجوا مع حسن باشا يف أراضي حلا، من كل ذ  درز 

يل األدب، َوِ م َورِم معه ا طحبو، كأهنا أقوام يأجوج ومأجوج إذ خرجو قل
 جرد عليهم التجاريد  قتل  ،4 أزعجوا العوامل،  اتصل هسامع موالنا السلطان حممد

_____________________________________ 
أخــرر بصــيغ اتلفــة مثــل: "الاــرب و"الــزرب": وهــي  هكــ ا وردل يف الــنص، وقــد وردل يف مصــادر الضــرب: )1(

أوضــا اارــارام  ــيمن تــولق مصــر عـع "زربــة" الرتكيــة، وتعـ  العصــاة مــن العسـكر. أمحــد شــل  بـن عبــد الغــ ، 
 .162. د 1978، حتقيق عبد الرحيم عبد الرمحن عبد الرحيم، القاهرة، القاهرء من الوزراء والبارام

 م.1667مارس  26 -1664يوليو  8هـ/ 1077غاية رمضان  -1074جة ذو ا  15مدة واليته:  ،2 
تـــزعم األمـــ  الـــدرز   خـــر الـــدين املعـــ  حركـــة الـــرد ضـــد الدولـــة العثمانيـــة  ـــأوعز الســـلطان إىل واليـــه بدم ـــق  )3(

الـرد  هحاربته،  هزمـه وأسـره مـع ولديـه وأرسـلهم إىل القسـطنطينية حيـ  عـاملهم السـلطان حبفـاوة واحـرتام، وملـا بلغـه
هـــ/ أبريــل 1044أحــد أحفــاده وهنبــه بعــ  مــدائن ال ــام أمــر بقتلــه وقتــل ولــده األكــا  قــتال يف ذ  القعــدة ســنة 

م،  أ ا  الدروز وبقيو األمارة يف ذرية  خر الدين حنو مائة عام   انتقلـو إىل عائلـة شـهاب. حممـد  ريـد 1635
 .127.د 1977، ب ول، تاريخ الدولة العلية الع ما يةبيك الامي، 

ــــــع: )4( ــــــده ســــــنة  الســــــلطا  محمــــــد الراب ــــــراهيم ســــــدة ا كــــــم عقــــــا عــــــزل وال ــــــن إب اعتلــــــي الســــــلطان حممــــــد ب
هـــ/ 1099حمــرم  2أشــهر، وعــزل إ ــر الــرد لالنك ــارية يف  7ســنوال و 6م، وكــان عمــره ننــ اس 1648هـــ/1058

 



 
 

 

 

  52                             هـ1113-1076تاريخ محمد بن محمود 

  

من قتل وانتها املال،  ال   يا منهم حضر مصر وحي بزنوده الثقال،  لما أقبلوا 
عمل ايبز النفيت ومنهم من عمل  منهم من  ،أقاموا هصر كل واحد يف سبا

وبالغنا  ،الكباب ال   أكله يستحا، ومنهم من دخل التكايا وتدرون ولبت ايرقة
تطعمه  ،لنب للغريا ،2 ععوا املال وأكثروا من النوال، وما مصر إال در  ،1  نوا، وقوم

ا عسكرية و ارو  ،السلطان ،3 نًا ولبنًا أمرها غريا،  لما للمال ععوا أخ وا علو ةمس
سكنوا ايانال وعمروها ولساير البد   ،5 ومنهم مستحفاان، ،4 منهم بالعزب

وهم كور  ،وللزانيال يف ايانال حووها،   جعلوا مرجعهم يف مخسة أنفار ،ابتدعوها
ودخلوا عليهم سادس أم   ،اليم  وقرا  ضلي يف النارو يوسف وأ الن و ضلي 

                                                                            
 17هــــ/  1104 ربيـــع اآلخـــر ســـنة 8أشـــهر، وتـــويف يف  3ســـنة و 39م،  كانـــو مـــدة حكمـــه 1687نـــو ما  8

 .139-129بالغاً من العمر  ال ة ومخسني عاماً. املصدر السابق، د.د  م1692ديسما 
 كتا مقابل ه ه الكلمة يف النص: "حون"،   شطبو و ححو ها ورد أعاله.  ،1 

 ك ا يف النص، والصحي : ضر .  ،2 

، ارء  ـا مصـر  ـا العصـر الع مـا ااادمفردهـا علو ـة وهـي مرتبـال العسـكر. ليلـي عبـد اللطيـف،  علو ام: ،3 
 .450. د 1978القاهرة، 

أو عزبان يف األ ل نو  من جند البحرية، وقد وجد يف مصر أوجا  عزبان وهو  اين األوجاقال أمهية  العزب: ،4 
بعــد االنك ــارية، وعهــد إلــيهم ههمــة حراســة القلعــة وا شــراف علــي عــارس البحــرين وترســانة االســكندرية، ومــنهم 

البحـــرين وأمـــني ايـــردة وخصصـــو هلـــم عوائـــد مـــن هـــ ين املصـــدرين بعـــد اســـتخالد املـــال املـــ  . مصـــطفي  أمـــني
 .75. د1983جامعة األزهر، القاهرة،  مصادر تاريخ مصر الحديث، رمضان،

وتسمي ك لك بالينكجرية وباالنك ارية، وتعتـا هـ ه الفرقـة أهـم  ـر  ا اميـة العثمانيـة يف مصـر  مستحفظا : ،5 
أوكلــو إليهــا أعمــال الا اــة علــي القلعــة وضــبي مدينــة القــاهرة، وينســا هلــ ه الفرقــة عــدد كبــ  مــن أ ــحاب  وقــد

املنا ا، منهم الكتخدا وكيل الباشا، ومنهم سردار ا ج وسردار ايزنة، ويقيمون يف قلعة  الح الدين بالقـاهرة، 
 ال  واالسـكندرية ودميـاط. اناـر: رمضـان،وقد خصصو هلم عوائد من رسـوم بعـ  ابمـارس يف مصـر القدثـة وبـو 

اادارء  ـــا مصـــر  ـــا العصـــر  . وليلـــي عبـــد اللطيـــف،75مصـــدر ســـابق، د  مصـــادر تـــاريخ مصـــر الحـــديث،
 .440، مصدر سابق، د الع ما ا
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الناس كور، وكور علي ه ا كان منفيًا يف أقصي  األم  حممد ال   لقلوب ،1 ،اللوا
والالم والعناد،  أول  تنة قامو من هؤالء  ،البالد  رجعوا لنجدته يف الفساد

البساتني، و علوا ه ا الفعل ومراد كتخدا أمراء الزهر  ،2 الساعني، قتلوا دروير كتخدا
 ،علي يف إهانة العلما ازداد كور  ،وهنبوا أساهبم ،موا أ فاهلم من بعدهمتهم ويبنسائ

 ضرب بسيف القدرة يف وقته من را ع السما،  أحضروا إحدر األنفار املسمي 
بدروير وجعلوه يف أوضة كور علي  انتضي سيف البغي وزاد العامل ت وير،   قاموا 
ععية قتلوا  يها أويت بيك بالديوان العاي ظلمًا وعدواناً، وذلك حسدًا لكثرة ماله، 

إىل  ،3 لكو يداه من بالده وغالله، وظهر حممد بيك امل كور ونقل الديوانوهنبوا ما م
اكا، و وقلد هبا أتباعه وأ ب   ،بيته، وعمر القصور وعزل عيع أرباب املنا ا

 ،وأشعل نار الفنت يف العسكر املنصور،  خربو تلك ايانال وقفلو الدور
ونفي غالا الناس و ادر ينعيها البوم ملعارضة ايراب،  ،وأ بحو مقفلة األبواب

م  ال تسل عن أحواهلا،  ال   لبعد أن كتبوا أمسائهم بد رت الا ،ايواجال يف أمواهلا

_____________________________________ 
 اختصار أم  اللواء ال ريف السلطاين أو قائد اللواء السلطاين، وهي مراد ة لكلمة  نجق بيك. مير اللوا: )1(
هو وكيل الباشا هصر، ويطلق عليه أيضاً لقا الكيخيا، وقد أ بحو ه ه الكلمـة تطلـق علـي كـل   تخدا:ال )2(

مصـدر سـابق، د  مصادر تاريخ مصـر الحـديث، من ينوب حمل رئيت  رقة عسكرية أو منصا إدار . رمضان،
83.  

ه كبـــار املـــوظفني يف الســـلك يقصـــد بـــه االجتمـــا  الـــدور  الـــ   يعقـــده باشـــا مصـــر يف القلعـــة ولضـــر  الـــديوا : ،3 
ا دار  هصر كالروزنا ي والد رتدار ولضره ك لك ضباط األوجاقال والعلماء وكبار التجـار وغـ هم، وينقسـم إىل 

ع ولمـل قسـمني: الـديوان ايصو ـي  وتغلـا عليـه الصـفة التنفي يـة، والـديوان العمـومي  الـ   يتسـم حبضـور أوسـ
الكاتــا بــأن حممــد بيــك قــد اســتحوذ علــي حكــم مصــر وأ ــب  ثــارس مهــام ويقصــد  ، ــفة است ــارية غــ  ملزمــة

 .76املصدر السابق، د  ا دارة يف منزله دون اعتبار لعمر باشا.
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مستهامة، وذلك بعد  ،1 ويكتبوا ذلك  رضًا عليه حبجة ،لضروه  علوا عليه الغرامة
يركبون  ،ا بت والكتاف والضرب، وقفلو غالا مصر علي ا  ال  خانال ال رب

ا ويسعون يف األسوا  كر بيعون كجنود الدجال ي  ،لعوامل وحواليهم أعواهنما م  ا
  امللعون إبليت. مدرهبرنهم، يستعي  باهلل من ويسألوا ديناً من 

ونفي البا ل قول ا ق،  أعوذ باهلل من ه ا  ،بر  لما رجعو هلم العجم والع
ا. حكاية يف  كيف ال وتريا  مصر  رب وحق رهب ،الكرب،  تضرعو العوامل لرهبا

وسعوا إىل هنا  ،وقتلوا عاعة  هلهم بغياً  ،وزاد علي الناس كرهبم ،املعىن أكثر ععهم
لعلمه يف بركة ما  ريه،  ،أمواهلم سعياً،  البع  أتي ابامع األزهر وحتامي  يه

 أععوا  ،ومل ثكن ،2 مح ًا وأتوا إىل من استناروهخياًل و  طلبوهم  لم ثكن،  ركبوا 
هلم  ضلي ال  عليهم وقتلهم  و  ا ص ،  قال ،3 الوزير باهلجم اهم بأن يست  و أمر 

 ،وله،  لما مسعوا سادتنا العلماء أقفلوا األبوابحدم ابامع وأحجاره هن  ضل له:
من  وقد نسي ،وجنوده حواليه علي ا م  الكبار ، ركا الفرعون من وقته وسار

زعيم  ، نزل هلم األم  سليمانة كل هدار، كل جبار، هالكدعته أن السماء قا عة  
ن، و حبته عيسي ال رقاو  من أين ه ا ايناد  باألمن واألم انأيامهم ك ،4 مصر

  رأر األم  سليمان ذلك  رجع هلم، زيهخرج من  وره و  أوهالنسا واالقرتان،  لما ر 

_____________________________________ 
الورقة ال  حتو  حكماً شرعياً أو تثبو اتفاقاً بني رجال ا دارة، وغالباً ما تتم علي يد القاضي وتعرف  حجة: )1(

 .445، مصدر سابق، د اادارء  ا مصر  ا العصر الع ما ايف، با جة ال رعية. ليلي عبد اللط
 أ  جعلوه ناظراً علي ابامع األزهر. ،2 
 ك ا يف النص والصحي : "يف اهلجوم عليهم".  ،3 

يقصــد بــ لك واي مصــر، املســؤول عــن  ــيانة األمــن بالقــاهرة، وكــان هنــاس  ال ــة والة مــن هــ ا زعــيم مصــر:  ،4 
واي بــــوال  وواي مصــــر القدثــــة  الفســــطاط،، وكــــانوا عيعــــاً حتــــو رئاســــة نغــــا االنك ــــارية. القبيــــل  واي القــــاهرة و 

 .76مصدر سابق، د  مصادر تاريخ مصر الحديث، رمضان،
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نا اهلل من الدرس ال ريف أعاذوناهيك برتس  ،وما وقع مفتاح األزهر املنيف ،1 ،    
 ذلك.

  ،2  و ل ايا إىل عيع القرا والبلدان  حضر خاسكياً  ،نرجع إىل ما كنا  يه
  أعطاه أمراً نا   ا كم من امل ا   ،كاد أن يهلك اياسكي من دعيته  ،هكان عند

 ،3  أعطاه أمرًا  انيًا  هاز العسكر إىل جزيرة كريد ،ال   ال يسام، وهو ال يطا 
بًا ليت ببعيد،  لما أتي اياسكي وعا بالديوان  تسامعوا حبضوره دمرها اهلل قري

وا عليه بال دستور،  نار اياسكي أ عال البغاة لوتوجهوا إىل الديوان بأسلحتهم ودخ
 قال يف نفسه ال بد هلؤالء األقوام من أمر مدبر خارج،  وقف من وقف من  ،ايوارج

ًا  اح ًا مردود عليه، وقصد يف ذلك وأبدر كالم ،الرجال، وتصدر املغرور الدجال
بايروج  ،ليهاوعلي أعوانه ومو  ،  أخرج أمراً كان معه  قرأه عليه ،اياسكي  و ا إليه
علي التعجيل، ونزلوا املراكا ببحر النيل  نزل اياسكي إىل محله إىل ابزيرة امل كورة و 
  ر، وكل ذلك للتدب  وما يصنع هلم.استعجال  العسك

_____________________________________ 
 وردل كلمة غ  واضحة يف النص. ،1 

هو ال   يالزم السلطان يف خلواته، وقد أخ  امسه من االختصاد، ويطلق اسـم ايا ـكية علـي  الخاص ا: )2(
الـ ين يسـوقون المـل ال ـريف و هـزون املهـام ال ـريفة، وكــان يف مصـر نـوعني مـن األوقـاف املر ـودة علـي ا ــرمني 
ال ـريفني يطلـق عليهمـا لفــر ايا ـكية،  ـاألول هـو وقــف ايا ـكية املسـتجدة لوالـدة الســلطان أمحـد، والثـاين هــو 

عام إىل ا جاز  رة من ريع ه ه األوقاف وبعـ  وقف ايا كية القد ، وكان أم  ا اج املصر  لمل معه كل 
-71مصـدر سـابق، د.د  مصـادر تـاريخ مصـر الحـديث، الغالل ال  كانـو تسـمي غـالل ا ـرمني. رمضـان،

، ويالحر بأن املصنف يستخدم كلمة خا كي يف عدة مواضع من املخطوط لإلشارة إىل الرسل ال ين يأتون 72
 باألوامر السلطانية من اسطنبول.

جزيــرة كريــو الــ  كــان العثمــانيون قــد قــرروا  تحهــا يف تلــك الفــرتة، وجهــزوا أســطوالً ضــخماً وادعــوا بــأن  كريــد: ،3 
اهلدف منه هـو غـزو مالطـا، ولكـن ا ملـة غـ ل وجهتهـا بعـد االنطـال  وحا ـرل جزيـرة كريـو الـ  خضـعو هلـم 

بعــ  املنـا ق منهــا وأمههـا قلعــة كانديـه. يلمــاز إال أن البنادقـة حـاولوا اســتعادة سـيطرهم علــي ابزيـرة  ســيطروا علـي 
 .494-492. د. د 1988، اسطنبول، تاريخ الدولة الع ما يةأوزتونا، 
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ال يخ شرف الدين  موالنا ،1 ضرة شيخ ا سالم كان   :اية قالوا حك
ا ابن شيخ ا سالم عليها وأراد ،  غصنازل هبا أ النحديقة وبستان و نبها روضة 

 توجه إىل األزهر وأعرض  ، رأر ذلك ابن شيخ ا سالم ،أن يضع يده بتحيزه إليها
وأعرضوا  ،واي العاام سارل األجالء وامل ،األمر علي العلماء ما حصل من الكالم

بطلا أ الن إىل  صل األحكام،  توىل وعصي وأدبر  ،2 األمر علي قاضي العسكر
بعد أن قال كالمًا  اح ًا وهو أسلوبه،  أ بتوا عليه  ،واستكا وخالف ال ر  ومندوبه

  يثاب ا اكم لقتله لرتتاح العباد.الكفر واالرتداد و 
اسكي الستعجال العسكر كما شرحناه ونرجع إىل ما هو املراد، ملا نزل اي

جلت الباشا  ،يف أوائل السطور، ومسع ه ه األخبار وما  علوه يف العلماء األخيار
قبل إليه من انقلا السوء عليه الاامل اببار، ومل يعلم من أ وقدح شواظ األ كار، إذ

ظن أن لن وهو كاره يف بداية األمن واألمان، و  ، لوعه خاًا يالقيه أو شرًا يقع  يه
يقدر عليه ووسوسه ال يطان،  من علة تداب  حضرة موالنا الوزير أنه كان أمر 

 قطعو رأسه يف ا ال وخلصوا الرأس من ابثة وانفصل  ، ائفته املعرو ة ب ماش 
وأراح اهلل منه  ،4 وكان ذلك يوم األربع  اين ع ر من  فر سنته، ،3 القيل والقال،

_____________________________________ 
رئـيت اهليئـة ا سـالمية يف السـلطنة وهـو املفـ ، كمـا اسـتخدم يف سـجالل الـاكم ال ـرعية يف  ريخ ااسـالم: )1(

، مصـــدر اادارء  ــا مصــر  ـــا العصــر الع مــا امصــر لإلشــارة إىل قاضــي عســـكر أ نــد . ليلــي عبــد اللطيـــف، 
 .449سابق، د 

هـو قاضـي القضـاة يف مصـر إبـان العصـر العثمـاين، وهـو نائـا السـلطان يف األحكـام ال ـرعية،  قاضا عس ر: ،2 
وم هبه حنفي، يعينه السلطان  دارة شؤون الاكم هصـر، وتعيـني الناـار علـي األوقـاف، ولـه حـق حضـور الـديوان 

وكــان يتبعــه بعــ  املرتعــني، ومقــره يف حمكمــة الــديوان العــاي، ولــه نــواب يف حمــاكم القــاهرة واألقــاليم. ايصو ــي، 
 .77مصدر سابق، د  مصادر تاريخ مصر الحديث، رمضان،

 يتحدث املصنف عن قتل عمر باشا لمد بيك زعيم املتمردين يف الديوان.  )3(

 .م1665أغسطت  ،4 
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وارتفع  لثي الفسق وابور، وقفلو  ،ائر سكان القرا والبالدوا مأنو لقتله س العباد،
  م مصر، وخلصنا اهلل من ذلك الدور.يف ذلك اليو 

 سمعوا جنوده  قيل إنه منبع كل  تنة ورأس كل بلية وحمنة، وكانوا ذلك اليوم 
ويقدم ابير أ الن وهو  ، أتوا علي مح هم أععني ،عزموا علي التنزه يف البساتني

وبقيو جي ه مكملني السالح منقامني ال نا، ورأوا أن ثلكوا القلعة من  ،يف حزب
وأععوا أن ثلكوها من  ،2 العزب،  لم يروا ل لك سبيل  رجعوا إىل الرميلة ،1 باب

 رأوا النار  أضلوا سبياًل،  وقفوا ساعة قليلة يتفكرون ما ا يلة يف نزول  ،باب العزب
 ،لة  عادوا سربًا بسرب إىل موا نهم وازدادوا تعباً الباشا،  تحضر من القصبة الطوي

ال يأيت إال من يطلا  ،4 غاوالاألمن حضرة الوزير إىل باب سائر  ،3  نزل من التنبيه
األمر  يه  ائدة للكب  والصغ ،  لما رجعوا إىل أو اهنم  اغرين ععوا أمرهم يف 

أمساء ايمسة من الد اتر وشطا مكينني،  ر ع  هجامع حرم لينزلوا الباشا لياًل وهم  ي
  ،5 .االسم علي ذهاهبم

_____________________________________ 
 هبا  كنال األوجا  يف قلعة اببل. مفرد ابواب، ويقصد باب: )1(
هــو امليـــدان املمتــد أســفل ســـور القلعــة، وكـــان يطلــق عليــه قـــرا ميــدان، ومكانــه ا ـــاي: منطقــة املن ـــية  الرميلــة: )2(

 وميدان  الح الدين أسفل القلعة.

جتماعاتـه. ليلـي ععها "تنابيه" وهي تـ اكر الـدعوال الـ  كانـو ترسـل ألعضـاء الـديوان العـاي  ضـور ا ت بيه: )3(
 .443، مصدر سابق، د اادارء  ا مصر  ا العصر الع ما اعبد اللطيف، 

نغـــا االنك ـــارية ونغـــا العـــزب وغـــ هم، وكـــان  :هـــم ضـــباط األوجاقـــال ور ســـائهم مثـــل أغـــاوام األوجاقـــام: ،4 
واالقتصــادية يف  أل ــحاب الرياســة يف األوجاقــال حضــور جلســال الــديوان، وامل ــاركة يف اختــاذ القــرارال السياســية

 .76مصدر سابق، د  مصادر تاريخ مصر الحديث، مصر. رمضان،
يقصد بايمسة، زعماء العسكر املتمردين، وهم: قرا  ضلي، وكور علي، ويوسـف ا ريـر ، وأ ـالن، ودرويـر  )5(

ـــاريخ مصـــر المحروســـةعلـــي. اناـــر: علـــي بـــن رضـــوان،  ـــدء اكتصـــار ت  ، حتقيـــق ب ـــ  زيـــن العابـــدين، القـــاهرة،زب
 .140. د2006
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  إن موالنا الوزير استفتا علي قتلهم من سادتنا املواي  أ توا رضي اهلل عنهم 
بقتل ايوارج الباغني،  نزل هلم األم  سليمان الزعيم كما قررناه،  أقدم  ،أععني

 أخ  موالنا  ها رنه من الصياح ، خيا الوزيرعليهم الزعيق والصياح،  رجع إىل الديوان
 ارمونا بالنار من  ،1 ،بأهنم حتصنوا  امع املؤيد السلطان ،ناالوزير يف سؤال  

 ،وأعاد علينا وعليكم من بركاهم ،االتصال ألخ  الثار،  أجابوا متعنا اهلل حبياهم
عسكر إنكم تقابلوهم ها يقابلوكم به وإن هدم من ذلك شيء  تبنوه وتثاب،  أمر ال

ن خياًل ورجااًل نف  عام املسلمني وا   ع ر من املدا ع تكملة يبالزحف علي امل كور 
العدة، وضاقو األزقة من كثرة الراجل والراكا،  دارل العسكر بابامع كما تدور 

وأهنم وقعوا يف ال بكة  ،اللعبة بالفرس يف يوم املوكا،  لما رأل البغاة تلك ا ركة
ومنهم من مال إىل  م العسكر من الباب  منهم من قال مدداً أرادوا الرمي  بدأه

ووىل قرا  ضلي  ، قبضوا الدروير قبضًا باليد وك لك اليماين قتلوهم قتلة رائية ،الفرار
املسلماين  مسكوه وأتوا به إىل الوزير يف رتبة عالية وأمر بقتله، وأ الن وىل هارباً كأنه  

وله  ،بح ي يخ سالمة وبرجله الكوم  كا علي وجهه عند كوم ال ،كلا يله 
 قطعوا ر وسهم  ،2 له حدي  مسطر،رير  وك لك ا حدي  شائع مقدر، 

 فر  28وأمن اهلل عباده من الالم وا يف، وكان ذلك يف يوم الثالث  ،بالسيف
 ،3 .وسبعني وألفة ست. 6107سنة 

_____________________________________ 
أن أه السلطان امللك املؤيد أبو النصر شيخ المـود  الاـاهر ، وكـان الفـرام مـن بنـاءه يف ربيـع  جامع المؤيد: ،1 

الخطــا التو يقيــة لمصــر م، ووقــف عليــه عــدة مواضــع هصــر وال ــام. علــي مبــارس، 1416هـــ/ مــايو 819األول 
 .128-124، د 5. ج1969املصرية العامة للكتاب،  ، اهليئةوالقاهرء ومد ها وبالدها القديمة والشهيرء

ي   املصنف إىل توار  يوسف ا ريـر  عنـد أحـد أ ـدقاءه الـ   وشـي بـه،  ـألقي القـب  عليـه وقطـع رأسـه.  )2(
 .163، مصدر سابق، د أوضا اارارامأمحد شل ، 

 م.1665سبتما  )3(
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 وقال بع  الفضال  يهم تارخياً: 
 واـه  غـاهم  ىت سوء إليـإذا أت  مصر علي كل األنام  غواـقوم ب

 حني بغوا :أرخو ؟مىت هلكوا :قالوا هم عصبة حني زالوا مصرنا ظهرل
 ،1 ، تسعة وسبعني وألف.9107سنة 

 :وقد حكي  يها أ عاهلم كلها ،وتارخيها
 كيف ال وهو ش ور من ذها  إن ه ا عجا  يه عجا
 ل الرتاـها أهـحكم قامو ل  قد بدا يف مصر أحكام هلا

 نها:وم
 هدر ال ر  وقد كان هلا ضعف ا سالم والدين وقد

 واعرتاهم و ا أ  و ا نةـف ال قوا هاوك ا األشر 
 ومنها:
 عاـزانيال ألوي الفسق ل وا ـ  ودعـبدعاً يبتدعوا م

 ي وللخان نصاـوأتي ال  وا ال ورة  يما بينهمـضرب
 ورضوا سادسهم  يما اقرتب جعلوا من ععهم يف مخسة

 هاـوك ا أ الن أ اله ل وسفـلي ويمنهم كور ع
 ي انتساـميته باليمانـوس هـل لـضـوقرا  ضلي ال  

 كاـتبع املنكر معهم وارت سادسهم ،2 حمد  نجقـوم

_____________________________________ 
، ولــــيت ســــنة هـــــ1076هنايــــة  ــــفر ســــنة  كــــ ا يف الــــنص، والصــــحي  هــــو أن هــــ ه األحــــداث قــــد وقعــــو يف  )1(

 كما ورد أعاله.  هـ1079
كلمــة تركيــة تعــ  علــم، وتطلــق يف املصــطلحال ا داريــة علــي قســم مــن واليــة كبــ ة، كمــا تطلــق علــي   صــ جق: )2(

 ــنجقاً يعــني مــنهم الســلطان  ــناجق الثغــور املهمــة كاالســكندرية  24ا ــاكم لقســم مــن الواليــة، وكــان يف مصــر 
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 ومنها:
 ربـاه سهم  واراه التـج ور عليـم  أهان العلما ك

  انتضي سيفاً وللالم انتصا تهـجعلوا الدروير يف أوض
 والتاريخ:

 1076سنة  اـ  غلـيف زمان أرخو م ـاوبغقضو دولة بغي ـوان
 1076سنة  ربـحروب وحـأخربوه ال ن ـورقو مصر رقو بعد م

 1076سنة  ا ـــم ال نـجـسبا ن واـ ا أرخـودليلي قبل ه
 1076سنة  ها قتل الزربـأرخوا يف حرب ةـسلخو ر وسهم يف سن

   ربــاقت ن ال كر له يفّ ـمل اً ـمـالة وسالماً دائـو 
  ربــوتبوس ول حزاب احت زاـيف يف بدر غسيد بالس

 سيفهم لل رس أعدا من جرب وك ا اآلل مع الصحا ال  
 اـي سطور وكتـن خـبي ال ـوأنا حممود ونامي قد ع
 د غربــرر عليه إذا ما قوأ هـأر د ال ار  يف ت ريق

عزل زعيم مصر ووىل حممد   ،1 ،ويف تاسع  فر وهو يوم األربع سنة تارخيه
نه مصطفي بيك، ويف غاية شهر  فر وي دالور جركت ك و ية القليوبية كتخدا  و 

ويف  اين ربيع األول سنة  ،2 ووي حممد جاوير ملوس ابن ايب  جعل زعيم بوال ،

                                                                            
ســويت، ومــن أهــم هــ ه الصــنجقيال يف مصــر العثمانيــة:  ــنجقيال جرجــا وال ــرقية والغربيــة واملنو يــة ودميــاط وال

 .79مصدر سابق، د  مصادر تاريخ مصر الحديث، والبح ة. رمضان،
 .م1665أغسطت  23 )1(

رية. أ  واي بـــوال  املســـؤول عـــن حفـــر األمـــن والناـــام  يهـــا، وكـــان حتـــو رئاســـة نغـــا االنك ـــا زعـــيم بـــوالق: ،2 
 .76مصدر سابق، د  مصادر تاريخ مصر الحديث، رمضان،
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ويف أواسي شهر تارخيه عزل  ،2 بان متفرقة، ،1 تارخيه وي حسن نغا ال ه  ببلفية
وأمحد قالوون من  ائفة  ،3 يةمصطفي بن رضوان وثنلي يوسف من  ائفة ابمل

وعثمان نغا قوي من  ائفة املتفرقة وهو زربة  ،5 نزلوهم بلك املتقاعدين، ،4 ابراكسة
  .هاملتفرقة ونزلوه إىل بالد

نزلوا عثمان جاوير ال ه  بابن الكرد   ،6 ،ويف سابع ع رين ربيع األول
ي جاوير ال ه  وهامانه مصطف ،7 ،وهو زربه  ائفة اباوشيه ،برابع نوبه

_____________________________________ 
مــن زعمــاء البيــو الفقــار ، زوج ابنتــه المساعيــل بيــك الــد رتدار  م(:1703هـــ/1115حســن آغــا بلفيــة )م  ،1 

م، الــ   نلــو إليــه ســيادة البيــو الفقــار ، وقــد انقســم البيــو 1736هـــ/1149وأيبــو لــه ابنــه حممــد بيــك  ل 
م،، 1703هـــ/1115ىل عــدة أقســام أشــهرها القازدغليـة الــ  تنســا ملصــطفي القــازدغلي  ل الفقـار   يمــا بعــد إ

ب ــ  زيــن م، الـ   نلــو إليـه م ــيخة البلـد  يمــا بعـد. 1729هـــ/1142ومـن أتباعــه كـ لك ذو الفقــار بيـك  ل 
،  ، رسالة دكتوراه غ  من ورةم1730-1687هـ/1143-1099ال ظام السياسا لمصر الع ما ية العابدين، 

 .  231د  .1999كلية الدراسال ال رقية وا  ريقية، جامعة لندن، 

تقوم خدمتهم يف مصر علـي حفـر القـال  ايارجـة عـن القـاهرة، مثـل العـرير واالسـكندرية ودميـاط  المتفرقة: ،2 
، ومـنهم وأبو ق  وأسوان وأبـر  وغ هـا، وللقـال  املـ كورة أنفـار معلومـون وتصـرف هلـم مرتبـال مـن حكومـة القـاهرة
مصـادر  اببجي  يف األ ل جبه جي باشـي، الـ   ي ـرف علـي  ـناعة البـارود املطلـوب  فـر القـال . رمضـان،

 .74مصدر سابق، د  تاريخ مصر الحديث،
وهـي حتريـف لكلمـة جنلليـان، عــع  ـارس للكلمـة الرتكيـة جنللـو، وهــم  رقـة مـن الفرسـان املوكـل إليهــا  جمليـا : )3(

 .74مصدر سابق، د  مصادر تاريخ مصر الحديث، . رمضان،حفر ابسور السلطانية
 .75تلفر أحياناً "ال راكسة"، وهي  رقة تتكون من  رسان املماليك. املصدر السابق، د  الجراكسة: )4(

الــالني إىل املعــان مــن مــوظفي واليــة مصــر، حيــ  كانــو تصــرف هلــم مرتبــال عينيــة. ليلــي عبــد  المتقاعــدين: )5(
. 1980، مكتبـة ايـايي، القـاهرة،  ـا تـاريخ ومـؤركا مصـر والشـام إبـا  العصـر الع مـا ادراسـام اللطيـف، 

 .44د 

 م.1665أكتوبر  ،6 

عــع جــاوون وهــو الفــارس، ومــنهم أربــاب الــديوان العمــومي الــ ين علــيهم  الجاورــية، أي  رقــة الجاورــا : )7(
عليـه كـ لك أمــ  األنبـار، الـ   ي ـرف علــي  حضـور الـديوان لتحصـيل األمــوال امل يـة، ومـنهم أمـ  ال ــون  ويطلـق
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بيع األول سلمو ر باالسالمبوي الامت نوبه نزلوهم إىل بلك املتقاعدين، ويف أواخر 
وقاضي العسكر سلمه إىل  ، اورين األزهر يوسف اليمنلي إىل حضرة قاضي العسكر

أسه حبون الديوان بعد  طلعه إىل عمر باشا قطع ر  ،حسن نغا بان املتفرقة حاالً 
ال ه   ،1 هل ربيع الثاين اخلع عمر باشا علي حممد أ ند تويف مس  الة الاهر.

  .بابن البيطار اللعة كتخدا اباوشية
ويف سادس ربيع الثاين حضر عماد بيك أمني بندر جدة من البالد الرومية 

  ايي ال ريف ر إىل عمر باشا وق ،3 ،وخلعة وسهام ودبوس ،2 و حبته خي شريف
 قاوة من عسكر مصر خترج من حقهم، ويوم بالديوان مضمونه أهل الفساد وال

ا عند  بالبيو  ايمعوا و تارخيه نبه كتخدا اباوشية إىل  ائفة اباوشية يف غٍد حتضر 
بيع الثاين امل كور نزلوا اانية أنفار من  ائفة ر ويف سادس ع ر شهر  ،4 عنده،

سني أمني وح ،اباوشية إىل بلك املتقاعدين، منهم  ر رة أمحد جاوير بثاين نوبة
والسيد  ،وحمرم جاوير برابع نوبه ،وعثمان جاوير برابع نوبه ،الصناديق بثال  نوبه

                                                                            
شؤون الغالل األم ية، وكانو هل ه الوظيفة أمهيتها ناراً ألن ابـزء األكـا مـن أرض الصـعيد كـان  ـ  مالـه غـالاًل. 

 .74مصدر سابق، د  مصادر تاريخ مصر الحديث، رمضان،

يف األ ند  العلم، وقد لقا هب ا اللقـا العلمـاء  كلمة تركية تع  املوىل أو السيد أو ايواجة، وي رتط  أ  دي: ،1 
لــم، كمــا كــان لكــل بلـك مــن البلكــال العســكرية يف مصــر أ نــد . عوالكتـاب وعــع بــني الفــريقني كــوهنم مـن أهــل ال

 .22مصدر سابق، د ، دراسام  ا تاريخ ومؤركا مصر والشام إبا  العصر الع ما اليلي عبد اللطيف، 

، مصــدر اادارء  ــا مصــر  ــا العصــر الع مــا اي ســلطاين. ليلــي عبــد اللطيــف،  رمــان عــا الخــا الشــريف: ،2 
 .446سابق، د 

نلــة حربيــة مــن حديــد، وكانــو تســتعمل يف ه ــيم ايــوذة املعدنيــة لملهــا الفرســان يف الســروج حتــو  دبــوس: )3(
الـدرء المصـا ة  ـا دان، أرجلهم، وكانو تعرف أواًل بالعمد. انار تعليق عبـد الـرحيم عبـد الـرمحن يف: أمحـد الـدمر 

، حتقيـــق عبـــد الـــرحيم عبـــد الـــرمحن عبـــد الـــرحيم، املعهـــد العلمـــي الفرنســـي لآل ـــار ال ـــرقية، القـــاهرة، أكبـــار ال  ا ـــة
 .16. د 1989

 أ  اجتمعوا عنده. ،4 
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ومصطفي بن ماما  ويوسف ال ه  بط ق  ،دس نوبهاحبيا جاوير األشراف بس
ا طره سي مها بتاسع نوبة، ويف حاد  ع رين ربيع الثاين امل كور نزلوا ستة أنفار من 

يوسف ملوس  ياله شر ي ملوس الدوغجي  :تقاعدين ائفة اباوشية إىل بلك امل
ورجا جل   ،وإبراهيم جاوير ال ه  باغلمر أمحد بثاين نوبه ،شر ي  ال  نوبه

  ي شاوير، وشا ر أمحد بثاين نوبه.وكبا ،وكري علي شر ي سابع نوبه ،بثاين نوبه
 حضر خي شريف وخلعتني وسهام وقر  ،1 ،ويف  ال  ع رين شهر تارخيه

واألشقياء ال   خرجو من حقهم وال   كان  ،الدعا لعمر باشا :مضمونه ،بالديوان
رسل عمر باشا ع رين شهر تارخيه أمعاوناً هلم خترج من حقه هعر ة نغاهم، ويف رابع 

إىل مصطفي جاوير ال ه  باالسالمبوي  أىب عن ا ضور إىل حضرته  أمر عمر 
  بعد  ،ه من كل بلك نفر واحد وختموا بيتهباشا زعيم مصر بأن ينزل بيته و حبت

العصر يوم تارخيه وجدوه بالبيو  طلعوه الديوان وقطعو رأسه يوم تارخيه حبون 
الديوان، ويف يوم تارخيه أمر بنفي حسني أ ند  بن قفص اللوز خليفة املصروف 

ه حصل بالديوان حاالً وعبد الفتاح أ ند  كاتا ال ؤون سابقاً إىل قاد، وقبل تارخي
للم كور زمن حممد بيك الضربه تعا زايد قو  وحبسوهم وأخ وا منهم ال   أخ وه 

البابلي   أ لقوهم بعد قتل حممد بيك  لما أمر بنفي امل كورين ت فع  يهم ال يخ 
  بأن يقعدوا يف  غر دمياط.

ظهرل يمة يف السماء ذال ذنا مهول املنار ومكثو  1076ويف سنة 
  ،2 ان مدة مكثها اانية ع رين يوماً.تارخيه  كإىل غاية رجا سنة 

_____________________________________ 
 .م1665نو ما  ،1 
 م.1666 ااير  )2(
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ويف عاشر عادر األول سنة تارخيه تويف شعبان بيك أخو أمحد بيك يف 
وختموا بيته يف التاريخ امل كور، ويف خامت  ،جزيرة كريد ود ن هبا ،1 سفره بسردارية

  ا حسن نغال ابراكسة يف العرقانة.ع ر عادر األول سنة تارخيه خنقو 
جرجه  ،2  اين ع ر شهر عادر اآلخر كان ذو الفقار بيك حاكم ويف

 فر يوم تارخيه  ،حمبوسًا يف القله  أخرجوه منها ووضعوه يف بيو كتخدا عمر باشا
 نزل املناد  يناد  عليه كل من كان يعرف مكان ذو الفقار بيك  ي إىل  احا 

  ،4 ر. لم وجد هص ،3 مائة عثماين ترقي، السعادة خياه ويعطيه
حضر قاضي العسكر من الديار  ،5 ،1076ويف  اين ع رين رمضان سنة 

الرومية و حبته سليمان نغاة الينكجرية سابقًا وابن منديل ال   كانوا نفوهم سابقاً 
وجابوا بصحبتهم خي شريف بعود البالد ال  كانوا أخ وها عن قانصوه أبو قورة من 

 إن  ،1 ، قتلو  يها الفقارية املتقدم ذكرهميف السنة ال  ،6 عاعة ال و الفقارية

_____________________________________ 
من السـلطة املركزيـة، أو ل ـن محـالل عسـكرية  أ  قائد القوال املصرية املتوجهة ببهال القتال بأوامر سردار: ،1 

 حملية ضد العربان يف مصر بتوجيه من الباشا.

اســـتخدمو هـــ ه الكلمـــة كلقـــا للصـــناجق امل ـــر ني علـــي أقـــاليم جرجـــا، ال ـــرقية، الغربيـــة، املنو يـــة،  حـــاكم: ،2 
 .445، مصدر سابق،  د اادارء  ا مصر  ا العصر الع ما ا البح ة. ليلي عبد اللطيف،

تعــ  املكا ــأة، وتكتــا كــ لك تراقــي لإلشــارة إىل املكا ــآل املعتــادة الــ  تقــدم لــبع  رجــال الدولــة مــن  ترقــا: ،3 
مهـام رمسيـة   ايزينة، كما كانو تد ع يف السـفرال مكا ئـة تسـمي تراقـي األسـفار ل شـخاد الـ ين يـتم إرسـاهلم يف

 ا الدولة.كسفرة ايزنة وامل اركة يف ا مالل العسكرية ال  ت نه
ي   علي بن رضوان إىل أن ذو الفقار بيك امل كور أعاله الكن من الفرار من مصر، وقابـل السـلطان العثمـاين  )4(

 .141، مصدر سابق، د زبدء االكتصارم. علي بن رضوان، 1666هـ/1076حممد الرابع يف اسطنبول سنة 
 م.1666أبريل  ،5 

نصــف الثــاين مــن القــرن الســابع ع ــر إىل  ــرقتني رئيســتني مهــا الفقاريــة انقســم ماليــك مصــر خــالل ال الفقاريــة: )6(
، هــو املؤســت الفعلــي للبيــو الفقــار  الــ   هــيمن م1655هـــ/1066والقامسيــة، ويعتــا رضــوان بيــك الكبــ   ل 

م، 1690هــ/1102علي عدة منا ـا إداريـة يف مصـر أبرزهـا إمـارة ا ـج والـ  توالهـا تابعـه ذو الفقـار بيـك  ل 
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باً من مصر وبيعو بالده  أخ وها امل كورين  لما حضر ر قانصوه بيك امل كور كان ها
ما حضروا بايي ال ريف لمقيمني هصر  أخ  البالد منهم،   نهصر وامل كوري

  ر وهم عمر باشا يف البالد هوجا ايي ال ريف، ويف شهر ربيع األول سنة
جاء خا بأن رمضان بيك سردار كريد ال ه  بكاتا املتفرقة سابقاً  ،2 ،1077

عند رجوعه من سفرته أسروه الكفار مدة وهو عندهم إىل أن رجع وخلص وحضر 
  ،3 .هصر سنة

ويف سنة تارخيه لبت حممد كتخدا اباوشيه ال ه  بابن البيطار خلعة 
ملكرمة  اورًا إىل أن وتوجه إىل مكة ا ،5 ،1078عنها يف سنة  ،4 و رم ،الصنجقية
  تويف هكة.

ويف سنة تارخيه يف أواخر القعدة حصل تنبيه من نغاة الينكجرية ونغال 
العزب إىل  ائفتهم وأنفارهم عيعًا أن يبطلوا لبت السكاكني الكبار ال  ابتدعوها 

  العما .لوا لبت السكاكني وغ وا ولف ال اشال الصغ ة،  في ععة تارخيه أبط

                                                                            
، ملـدة مخـت سـنوال، وتـوىل بعـد م1695هــ/ 1107أحد ع ر عاماً، ومن   توالها تابعه إبراهيم بيك  ل  ملدة

م، إمــارة ا ــج ملــدة مخــت ســنوال أخــرر، وقــد قتــل أبــرز 1714هـــ/1126إبــراهيم بيــك تابعــه قيطــاس بيــك  ل 
ر: إبــراهيم بــن أيب بكــر م. اناــ1660هـــ/1071رجــال البيــو الفقــار  يف ا اد ــة ال ــه ة بواقعــة الصــناجق ســنة 

، حتقيــق عبــد الــرحيم عبــد الــرمحن عبــد الــرحيم، القــاهرة، تــراجم الصــواعق  ــا واقعــة الصــ احقالصــوا ي العــويف، 
1986. 

 م.1660هـ/1071ا شارة هنا إىل واقعة الصناجق ال  قتل  يها أعيان الفقارية سنة  ،1 
 .م1666سبتما  )2(
 مل ي كر املصنف سنة عودته. )3(

اادارء  ـــا مصـــر  ـــا أ  تنـــازل عـــن حـــق يف منصـــا إدار  أو التـــزام أو مرتـــا. ليلـــي عبـــد اللطيـــف،   ـــر : ،4 
 .451، مصدر سابق، د العصر الع ما ا

 م.1667 ،5 
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ويف خامت ع رين ربيع اآلخر حضر حممد نغا كتخدا القابوجية حممد باشا 
و لع الديوان وأخ  د اتر  ،أبو النور، وكان  حبته خاسكي من الديار الرومية

وايمع  ،  إنه عمل  ورة حماسبه ،وختمهم التمه هود اتر املقابل ،1 الروزنامه
يف تاسع  ،4 ،لعو الصناجق وأغوال البلك    ،3 ،يف بيو الد رتدار ،2 ،الكتبا

وكتبوا  ،العامرة يف أول عادر اآلخر ،5 ع رين ربيع اآلخر واتفقوا بأن تطلع ايزينة
وعني مصطفي بيك ال ه  بطرنه بان سردار ايزينة واخلع عليه خلعة  ،حجة ب لك

ملتقدم ا ،6   إن عمر باشا أرسل إىل مصطفي أ ند  بن سهراب ،السفر يوم تارخيه

_____________________________________ 
"روز" هعــىن يــوم أو  هــي كلمــة  ارســية مكونــة مــن لفاــني: : أ  ســجالل الروزنامــه، والروزنامــهد ــاتر الروز امــه )1(

 سجل أو كتاب،  يكون معناها سجالل األ ول اليومية، ويسمي رئيسها "الروزنا ي"، وكتبة " هعىنهنار، و"نامه
تكتـا الـي القرمـة الـ  تعتمـد علـي رمـوز يصـعا قراءهـا مـن  ه"، وكانـو الروزنامـلروزنامه يسمون "أ ندية الروزنامها

 .85مصدر سابق، د  مصادر تاريخ مصر الحديث، قبل غ  املتخصصني. رمضان،
 أ  اجتمع الكتاب.  ،2 

أحــد أهــم املنا ــا يف الناــام ا دار  هصــر، وي ــرف  ــاحبها علــي ماليــة مصــر، وقــد حــل هــ ا  الــد تردار: )3(
املنصـــا حمـــل وظيفـــة نـــاظر األمـــوال، وهـــيمن األمـــراء املماليـــك علـــي هـــ ا املنصـــا، الـــ   كـــان يعـــني  ـــاحبه بـــأمر 

 .301-298، مصدر سابق، د. د ر الع ما ااادارء  ا مصر  ا العصسلطاين. ليلي عبد اللطيف، 

مفردها بلك وتسـمي كـ لك األوجاقـال ومفردهـا أوجـا ، وهـي كلمـة تركيـة تطلـق علـي الطائفـة مـن البل ام:  )4(
ابند، وقد تكونو ا امية العثمانية يف مصر مـن سـبعة أوجاقـال، هـي: املتفرقـة واباوشـان وابمليـان والتفكجيـان 

ــاريخ مصــر الحــديث،  ويطلــق علــيهم اســم االنك ــارية،، والعزبــان. رمضــان، وابراكســة واملســتحفاان  مصــادر ت
 .73مصدر سابق، د 

أو ايزنــة يف اال ــطالح العثمــاين هــي مقــدار مــا يرســل إىل عا ــمة الدولــة العثمانيــة مــن عوائــد بعــد  الخزي ــة: ،5 
 رقــة عســكرية يرأســها "ســردار ايزنــة".  إنفــا  كــل مــا قــرر الســلطان إنفاقــه يف مصــر، حيــ  يــتم إرســاله ســنوياً هعيــة

 .84املصدر السابق، د 
، وقــد أ لـق هـ ا اللقــا يف العصـر العثمــاين علـي العلمـاء والكتــاب كـوهنم مــن كاتـا ديــوان الروزنامـه  األ  ـدي: ،6 

، 103، مصـــدر ســـابق، د تحفـــة األحبـــابأهـــل القلـــم، وقـــد ورد ذكـــر مصـــطفي بـــن ســـهراب أ نـــد  أيضـــاً يف: 
، حي  أضاف أمحد شـل  بأنـه كـان: "عار ـاً بعلـم الرمـل 163، مصدر سابق، د ضا اارارامأو وك لك يف: 
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ذكره وألبسه  روة، وقيل إن حضرة موالنا السلطان حممد أرسل بطلا مصطفي 
أ ند  امل كور ألجل سؤال عن أحوال ايزينة وعن غ ها،   إهنم أخ وا الد اتر 
ال   ختمها اياسكي وبيضوا د اتر بإيراد مصر ومصرو ها وعيع ما يتعلق بأمور 

اياسكي أن يأخ   حبته موسي أ ند  د ار أالسلطنة بديوان مصر الروسة، و 
فة يومصطفي أ ند  خل ،3 ،ورضوان أ ند  خليفة املصروف ،2 ،املقابلة ،1 خليفة

  إهنم أبطلوا امل كورين وكتبوا وحرروا علم الد اتر عيعاً إعااًل وتوجه هبم  ،4 الاسبة،
يف رابع اياسكي مصطفي أ ند  امل كور إىل حضرة موالنا السلطان حممد  حبة 

ع عمر باشا ايزينة يف  اين يوم تارخيه و لّ  ،5 ،1077سنة  ع ر عادر األول
  .يف سادس رجا سنة تارخيه ،6 ،وشالو ايزينة العامرة من العادلية

                                                                            
والزايرجيــــة والروحــــاين والــــنجم وامليقــــال والكيميــــاء"، وذكــــر علــــي بــــن رضــــوان تفا ــــيل مــــا أمــــر الســــلطان العثمــــاين 

زبـدء لـي بـن رضـوان، باستحدا ه يف مصر لدر عودة ابن سـهراب مـا أدر إىل سـعي كيخيـة الباشـا لقتلـه بالسـم. ع
 .144-143، مصدر سابق، د. د االكتصار

لإلشــارة إىل أقــدم الكتــاب وأمهــرهم.  ســاعد، واســتخدم يف ديــوان الروزنامــه: أو قلفــة ومعناهــا وكيــل أو مكليفــة )1(
 .452، مصدر سابق، د اادارء  ا مصر  ا العصر الع ما اليلي عبد اللطيف، 

ص بتوزيـــع األجـــور النقديـــة لرجـــال األوجاقـــال الســـبع يف مصـــر ويرأســـه أ نـــد  هـــو القلـــم املخـــت قلـــم المقابلـــة: ،2 
دراســام  ــا تــاريخ ومــؤركا مصــر والشــام إبــا  العصــر ليلــي عبــد اللطيــف، املقابلــة ويســاعده مخســة مباشــرين. 

 .25مصدر سابق، د ، الع ما ا

لرواتـا عنـدما تـد ع نقـداً يف بعـ  خيتص بتوزيـع الرواتـا العينيـة لرجـال القـال  أو اـن تلـك ا قلم المصروف: ،3 
 .26املصدر السابق، د السنوال ويرأسه أ ند  املصروف ويساعده أربعة مباشرين. 

خيتص هراقبة املصرو ال ال  يصر ها قلم الروزنامه كمكا آل يف مصر، ويف ا رمني ال ريفني،  قلم المحاسبة: ،4 
ألخـرر، ويرأسـه أ نـد  الاسـبة ويسـاعده مخسـة مباشـرين، وي ـرتس وأيضاً مراقبة املصـرو ال الـ  تقـوم هبـا األقـالم ا

 .25معه يف حماسبة األقسام أ ند  اليومية. املصدر السابق، د 

 م.1666نو ما  ،5 

 .ا   و  تربته ال  عر و بالعادليههي القبة ال  بناها السلطان امللك العادل  ومان ب :العادليه ،6 
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 ند  يف ابامع توارر كوسه عبد الباقي أ ،1 ،77ويف  امن شهر رجا سنة 
ال ام ال ريف   رجع من ال ام   إنه توجه  حبة ايزينة إىل أن و ل إىل  ،األزهر

  .وحضر هصر
وال زال عمر باشا متصر ًا نا   الكلمة إىل أن  رف من مصر  كانو مدة 

   رين يوماً.تصر ه سنتان وإحدر ع ر شهراً وع
إبراهيم باشا البستايي يف خامت ع رين شعبان سنة  ،2   ورد مسلم

صر حينئ  العروف بكتخدا عبد ووجه كنعان أ ند  م  اللوا د رتدار ه ،3 ،1077
  يوم السبو سادس ع رين شهر تارخيه.يف  ،4 القادر نغا ولبسه عمر باشا القفطان

ويف زمن كنعان أ ند  امل كور كان أول شهر رمضان املعام قدره يوم 
ايميت،  أكلو غالا الناس  لما أضحي النهار اشتهر الندا بأن اليوم من شهر 

 ،5 قائم مقام لنهار، ويف رابع ع ر شهر شوال وىلة ارمضان  أمسك الناس بقي

_____________________________________ 
 م.1667هـ/يناير 1077صنف  شهر رجا سنة ك ا يف النص، ويقصد امل  ،1 
الرسـول الــ   يرسـله الباشــا ابديـد إىل مصـر  عــالن خـا تعيينــه وإقامـة قائمقـام لــه، وأحيانـاً يســمي  المسـلم: )2(

 .455، مصدر سابق، د اادارء  ا مصر  ا العصر الع ما امتسلم. ليلي عبد اللطيف، 
 م.1667 ااير  )3(
وعة من الصوف، وكانو تعتا زياً رمسياً يلبسه الصناجق وكبار األمراء وعلية القـوم، وكـان عباءة مصن القفطا : )4(

 الباشا خيلع ه ا اللباس علي من يتقلد الصنجقية، وك لك ملن يوليه منصا سردار العسكر.
زل منصــا كــان ي ــغله ال ــخص الــ   يتــوىل عمــل الباشــا يف  ــرتة خلــو منصــا الباشــوية، ســواء بعــ قــائم قــام: )5(

الباشا أو و اته، وكان ه ا املنصا يسند إىل قاضي القضاة أو الد رتدار، ولكن عنـدما ازداد نفـوذ األمـراء املماليـك 
، القـاهرة اادارء  ـا مصـر  ـا العصـر الع مـا اأ ب  ه ا املنصا يسند إىل أحدهم. انار: ليلي عبد اللطيف، 

 .120-118، د. د 1978
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 حممد أ ند  الاسبة عن حمرم أ ند  ووىل ،1 سليمان أ ند  تابع قيطاس بيك
  ال ه  حبلوه دلسي مقا عة ال هر.

 

_____________________________________ 
م، وقتـل 1655هــ/1066يو الفقـار  بعـد و ـاة سـيده رضـوان بيـك الكبـ  سـنة توىل زعامة الب قيطاس بيك: ،1 

يف واقعة الصناجق مع  موعة من أعيان البيـو الفقـار  مـنهم شـعبان ومحـزة وقانصـوه والجـني وحممـد أباظـه، وكـان 
ـــةم. ب ـــ  زيـــن العابـــدين، 1660هــــ/1071ذلـــك ســـنة  ، مصـــدر ســـابق، د ال ظـــام السياســـا لمصـــر الع ما ي

231. 
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  (1)ية إبراهيم باراوال

 
  حضر إبراهيم باشا البستايي و لع الديوان يف ع رين شوال سنة 

اختيارًا عايمًا وجيهًا  ائمًا مصليًا ليت له التفاتة إىل حطام وكان رجاًل  ،1077
الدنيا، وكان له كتخدا يسمي أمحد كتخدا  سلم أموره الكلية وابزئية إىل كتخدائه 

 كان ال   يفعله ه ا ال خص ال يفعل وال ثضي وال  ،وكان ه ا متالعبًا متلوناً 
ان إىل منزله،   تبعه يف ذلك شهر وزاد يف أخ  الرشوة عيانًا وانقلا الديو  ،يقبل

 لو أردنا أن نصف ما أحد ه ه ا من ا وادث ضاقو  دور  ،حوالة حسن أ ند 
األسعار يف  ويف مدته حتركو عيعم ذلك عبوس، الطروس بل يزداد لسامع الكال

  عيع القرر والبلدان.
سابقاً ويف أواخر شهر شوال أمر إبراهيم باشا بنفي سليمان نغاة الينكجرية 

وابن منديل إىل  غر اسكندرية وحممد بن املقرقع زعيم مصر سابقًا توارر يف ابامع 
  ،2 .األزهر    لع منه وتوجه إىل بلده هوجا البيورلد  ال ريف

حضر يابًا من مكة  ،3 ،1077ويف حاد  ع رين عادر الثاين سنة 
وتوىل ولده  ،اهلل تعاىل املكرمة خيا بأن ال ريف زيد سلطان مكة انتقل إىل رمحة

_____________________________________ 
م، 1668نـو ما  21 -1667إبريـل  15هــ/ 1079عـاد اآلخـر  17 -1077شـعبان  20مدة واليتـه:  )1(

 م.1667هـ/ يونيو 1077وقد و ل مصر بعد شهرين من تعيينه، أ  يف شهر شوال 
دارء ااكلمة تركية تع  األمر العاي الصادر من الباشا وحملي بالطغراء أو ايتم. ليلي عبد اللطيف،   بيورلدي: )2(

، وقـــد وردل يف املخطـــوط بعـــدة  ـــيغ منهـــا بـــ د  442، مصـــدر ســـابق، د  ـــا مصـــر  ـــا العصـــر الع مـــا ا
 وبيورلد  وبيلر .

 م.1666ديسما  ،3 
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القعدة سنة تارخيه توجه حممد نغا كتخدا  8ال ريف سعد ال ه  باألشرم، ويف 
، القابوجية ال   حضر سابقًا وأخ  بصحبته إبراهيم نغا وكيل موالنا السلطان سابقاً 

وعامل اسكندرية ال   أسلم يف زمن قائم مقام وتوجه هبم إىل  ،1 و راف باشه،
ية، ويف أواخر ذ  القعدة سنة تارخيه تويف إىل رمحة اهلل تعاىل يوسف بيك الديار الروم

قائم مقام سابقًا بدرب ابماميز وخلف بنتًا واحدة  صادرها إبراهيم باشا يف م اث 
  ف علي م ها سيدنا ا مام ال ا عي.أبيها  أخ  منها النص

ا عمر باشا وحضر حممد نغا كتخدا القابوجية إبراهيم باشا  اين مرة بسب
  حضر أمر شريف يف  ،2 ،1078حاد  ع ر حمرم سنة  ء حبسه يف يوم األربعا

حمرم سنة تارخيه با  راج عن عمر باشا امل كور  أ رجوا عنه و ار يركا ويوها  22
البقاشير،   ورد خا الالف ذلك يف يوم األحد خامت ع رين حمرم امل كور 

وضبطوا عيع أسبابه بعد ما كان  ،3 ،رتسيم قبضوا عليه ووضعوه يف ا بت يف ال
وحصل له من ايسارة ما مل يكن  ،أخرج خيامه إىل امللك العادل وعني ا ر ية عليه

ال كل ذلك هكر أمحد كتخدا   ،4 ،لكرارحصل ألحد قبله غ ه، وحبسوه حبا ل ا
  ،5 .وقد حصل ألمحد كتخدا أعام من ذلك لقي ياحاً،

_____________________________________ 
 رئيت الصرا ني. صراف بارا: )1(

 م.1667يوليو  2 ،2 
 أ  ا جز. الترسيم: )3(
 الغ ائية، ولفاها الصحي : "كالر". هي الغر ة ال  ختزن  يها حاجال املنزل من املواد ال رار: ،4 
ــــه أمحــــد كتخــــدا املــــ كور مــــن ا ــــبت وا هانــــة عقــــا و ــــاة إبــــراهيم باشــــا ســــنة  )5( ي ــــ  بــــ لك إىل مــــا تعــــرض ل

 ، وسيأيت ذكره.م1668هـ/1079
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خيه عع إبراهيم باشا الصناجق واألغاوال ويف ع رين  فر سنة تار 
حجة بأنه كتا يف  ،أ ند  الروزنامه جي حاالً  وكتا علي عبد الباقي ،1 ،واالختيارية

 ، وضعوه يف الاج ،د رت القفا ني بسعر واحد وا ال أن ان ايلع عال ووسي ودون
    أرسله إىل جرجه وقتلوه هبا. ر فر امل كو  18وختم منزله يف 
ن سهراب ب امن ربيع األول من السنة امل كورة ورد مصطفي أ ند   ويف

علي ما قيل إنه  ،مدحموقد بلغ إبراهيم باشا ما حصل له من موالنا السلطان  ،امل كور
أقعده حبضرته ال ريفة ألنه كان ال يستطيع الوقوف من وجع ركبه  أقعده وسأله عن 

ب كاف مسدد يف عيع ما سئل عنه أحوال ايزينة وأحوال مصر عيعًا  جاوبه جوا
بالتفصيل، وقيل إنه جاب  حبته خي شريف بأن مال الغربية واملنو ية يضبي 

وأن  ،وأمورال شىت بإ الح ايزينة ،2 للخزينة أواًل بأول ومل تتعا ي الباشال به،
والتعلقال  ،3 ايزينة العامرة تعرف منه وال خيا ا يف ذلك إال هو، وك لك الاليل

 ارتضي موالنا الوزير وامتثل ها خو ا به إال كتخدائه  ،لطانية واألمور اياقانيةالس
 ،  إىل امللك العادل ،4 ،  حضر امل ار إليه إىل ايانقاه ، اتبع هواه وساء يف التدب 

_____________________________________ 
مصادر  هم املسنون من رجال الفر  العسكرية ووجهائهم وأقدمهم يف ايدمة. رمضان، اكتيارية األوجاقام: )1(

 .75مصدر سابق، د  خ مصر الحديث،تاري
كان إقليم الغربيـة ي ـكل أحـد مصـادر إيـرادال ايزينـة، وخصـص لـه يف الروزنامـه د ـرتاً لتـدوين إيـرادال ضـرائا   ،2 

دراسـام  ـا قلـيم الغربيـة واملنو يـة ويرأسـه أ نـد  الغربيـة ويسـاعده  ال ـة مباشـرين. ليلـي عبـد اللطيـف، إاألرض يف 
 .24مصدر سابق، د ، الشام إبا  العصر الع ما اتاريخ ومؤركا مصر و 

مفردها حملول وتع  التزام أو مرتا منحل عن  احبه بالو ـاة أو بـأ  سـبا نخـر، وتـرد يف الو ـائق  المحاليل: ،3 
اادارء  ا مصر  ا العصـر "عن حملول  الن" ويقصد به االلتزام أو املرتا املنحل عن  الن. ليلي عبد اللطيـف، 

 .455مصدر سابق، د  ،الع ما ا

هـــي خانقـــاه ســـرياقوس، وقـــد أن ـــأ امللـــك النا ـــر حممـــد بـــن قـــالوون خانقـــاه أ  دار للصـــو ية وبـــىن  الخا قـــا : )4(
م،   أقبـل النـاس علـي البنـاء 1325هــ/752 وارها مسجداً ومحاماً، وعمر قصوراً وبيوتـاً والـو هـ ه العمـارة سـنة 
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تخدا  أحضر الك ،وقصد أنه يدخل مصر يف اليوم امل كور ،وأرسل أسبابه إىل منزله
 توجه إليه وأدخل علي ما يقال  ،قر له بإغدا  النوال وأن يقتلهرجل أرغبه باملال وأ

   رمحة اهلل عليه يف ليلة الثالث.عليه السم  تويف
ويف ع رين  فر يف السنة وي قانصوه بيك ال ه  بالرتعان سابقًا علي  

ك ف املنفلو ية،   ،2 وشاوير ك و ية املنصورة، وذو الفقار بيك ،1 ،ك و ية ال رقية
وشاكر نغا كاتا اباوشية سابقًا جعله قائم  ،هيم نغا بن حجي باشا الاسبةوإبرا

مقام الروزنامة، ويف  اين ع رين شهر تارخيه ليلة األحد أرسل إبراهيم باشا عبد الباقي 
وقبل تارخيه ختم بيته وبيو أخيه مصطفي نغال  ،إىل إبر  ،3 أ ند  الروزنا ي

امل كورين ال ين   ،4 زهر وأوقف عيع قوائم علو الابملية سابقًا ودخل ابامع األ
إبراهيم   فر  لعوا مصطفي نغا من ابامع األزهر وقابل 26كانوا يقبضوهنا، ويف 

عبد اهلل أ ند  خليفة الروزنامة حااًل أخلع عليه خلعة  باشا، ويف أواخر  فر وىل

                                                                            
القـاموس ف باسم خانقاه سرياقوس لقرهبا مـن سـرياقوس. حممـد رمـز ، والسكىن حوهلا حىت  ارل بلدة كب ة تعر 

 .32، ابزء األول، د الجغرا ا

كان إقليم ال رقية يو ر إيرادال للخزينة املركزيـة، وخصـص لـه يف الروزنامـه د ـرتاً لتـدوين إيـرادال ضـرائا األرض   ،1 
، املنزلــة، قليــوب، البحــ ة، الطرانــة، ا فـــي ، مقا عــال األرض يف أقــاليم ال ــرقية، املنصــورة الــ  كانــو حتصــل مــن

 ارســـكور، قطبـــا، والواحـــال، ويـــرأس هـــ ا القلـــم أ نـــد  ال ـــرقية ويســـاعده مخســـة مباشـــرين أو خلفـــاء. ليلـــي عبـــد 
 .23مصدر سابق، د ، دراسام  ا تاريخ ومؤركا مصر والشام إبا  العصر الع ما االلطيف، 

أعيـان البيـو الفقـار ، تـوىل إمـارة ا ـاج ملـدة أحـد ع ـر عامـاً  من م(:1690هـ/1102ذو الفقار بيك )م  ،2 
م. ب ــ  زيــن 1660هـــ/1071وقــد تــوىل زعامــة الفقاريــة عقــا مقتــل ســيده حســن بيــك يف واقعــة الصــناجق ســنة 

 .231، مصدر سابق، د ال ظام السياسا لمصر الع ما يةالعابدين، 
اادارء  ــا مصـر  ــا العصــر  نـديتها. ليلــي عبـد اللطيـف، وامل ــرف علـي أ : رئـيت ديــوان الروزنامـهالرز ـامجا ،3 

 .447، مصدر سابق، د الع ما ا

، اادارء  ـا مصـر  ـا العصـر الع مـا امفردها علو ـة وهـي مرتبـال العسـكر. ليلـي عبـد اللطيـف،  علو ام: )4(
 .450مصدر سابق، د 
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امل كور يف والية   الروزنامة، ويف تارخيه أرسل إبراهيم باشا خنق عبد الباقي أ ند
  جرجه رمحه اهلل.

الفرج و لع إىل جاء لعمر بان  ،1 ،1078ويف أواخر ربيع األول سنة 
وشال من العادليه يوم األربع مستهل ربيع اآلخر سنة  ،2 ،ال العادليه من غ  ن

تاً، تارخيه، ويف شهر تارخيه كان قانصوه بيك أبو قوره حمبوساً يف العرقانة  طلع منها مي
 قيل إنه مال بأجله موتة ربه.

يف و  ،3 ،ويف مدة إبراهيم باشا حصل هصر وباء مسوه العامة الفصل األ فر
شهر ربيع اآلخر أجهر الندا علي تبطيل اليمانية والاده والبيار  قدام األموال يف 

ي خلف املوتي وبإبطال خروج النساء خلف األموال،   بعد مض ،4 ابنائز والتصريخ
 رخيه عاد كل شئ كاألول.ععة تا

_____________________________________ 
 م.1667سبتما  ،1 

ملوسـيقي الرمسيـة، وكـان مـن عـادة أهـل مصـر لـدر قـدوم الباشـا املوكا ال   يرا ق الباشـا وهـو يعـزف ا اآلالي: )2(
ابديــد اســتقباله عــن  ريــق إرســال  رقــة ت ــريفال يســمون "املالقيــة"، ولــدر و ــوله إىل القــاهرة يفــد إليــه  ــناجق 

ة يف مصر وأمرائها  يقدمون له اهلدايا ال  تسمي "التقادم"، وخيلع عليهم بدوره قفا ني القدوم،   يصعد إىل القلعـ
موكــا احتفــاي تصــاحبه  ــر  املوســيقي "اآلالتيــة"، ويــتم إ ــال  املــدا ع واأللعــاب الناريــة ترحيبــاً بقدومــه. كمــا تــتم 
مس ال احتفاليـة رمسيـة تسـمي بـاآلال  لـدر مغـادرة القـوال املصـرية املكلفـة باالنضـمام إىل العسـكر السـلطاين يف 

 ا ج املصر .   غزوال الدولة العثمانية وك لك لدر مغادرة موكا
م، ومسـي بالفصـل األ ـفر ألن: "الرجـل واملـرأة إذا انضـرب ا ـفر وجهـه 1667كان ذلك يف شهر أكتوبر سنة   ،3 

 .165، مصدر سابق، د أوضا ااراراموجلده إىل أن يص  مثل الليمون األ فر"، انار: 
 أ  الصراخ. )4(
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ال ريف اتفق هو  ،1 قيل إن أزبك بيك أم  ا اج 1077ويف سنة 
وتعهد بأن يرسل له  ،2 ،وال ريف محوده وأخ  منه علي ما قيل ا   ع ر ألف أمحر

 ،من إبراهيم باشا خلعة بتولية مكة املكرمة عوضًا عن السيد سعد ال ه  باألشرم
،  حصل ل شراف هكة 1077توىل بعد والده يف سنة وهو ابن املرحوم السيد زيد 

امل ر ة قال وقيل علي السلطنة وأم  حاج امل كور هكة  ما استقر هلم حال،  قيل إن 
أزبك بيك تعهد  موده ها ذكرناه وجاب أوالد محوده  حبته  قعدوا هصر مدة ومل 

لحة محوده من مصيأخ  أزبك بيك امل كور  موده خلعة، وقيل إنه عجز عن قضاء 
يام أمر إبراهيم باشا بسجن أوالد محوده وهم نفرين ا نني ببيو القال والقيل،  بعد أ

  ،3 .نقيا األشراف
خلع إبراهيم باشا علي يوسف بيك   ،4 ،1078ربيع اآلخر سنة  18ويف 

كاتا املتفرقة سابقًا خلعة بأمينية بندر جدة وم يخة ا رم املكي عوضًا عن عماد 
وعني  حبة يوسف بيك من العسكر  ،  كان متوي  دة من الديار الروميةال  بيك

 توجهوا يف أواخر عادر اآلخر سنة  ،مخسمائة نفر لا اة جدة حكم العادة

_____________________________________ 
اج والعـودة هبـم وتــأمني  ـريقهم وأرواحهـم وأمــواهلم الصــنجق املخـتص با شـراف علـي ســفر ا جـ أميـر الحـا : ،1 

، مصـدر سـابق، اادارء  ـا مصـر  ـا العصـر الع مـا ا وتو يل الصرة إىل ا رمني ال ريفني. ليلـي عبـد اللطيـف،
 .439د 

دراسـام ليلـي عبـد اللطيـف، أ  شريفي أمحـر بطـرة، وهـو ابنيـه الـ ه  الـ   لمـل عالمـة السـلطان.  أحمر: ،2 
 .163د  مصدر سابق،، ومؤركا مصر والشام إبا  العصر الع ما ا  ا تاريخ

هــو ال ــخص املســؤول عــن شــؤون األشــراف بصــفة عامــة،  يتحــدث بــامسهم يف اجتماعــال   قيــب األرــراف: ،3 
الـــديوان وابمعيـــال، ويتأكـــد مـــن  ـــحة أنســـاهبم هنـــع انتحـــال النســـا مـــن قبـــل األدعيـــاء، وثثـــل مصـــا هم أمـــام 

 ، ويتوىل منصا النقابة أبرز شيوخ الطائفة. املصدر السابق.السلطة السياسية

 .م1667أكتوبر  ،4 
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إىل أن و ل إىل ينبع الا  بلغ محوده أن يوسف بيك تعني لا اة جدة  ،1 ،1078
وقيل إن  حبته بيورلد  وم يخة ا رم املكي و حبته عسكر مصر لا اة جدة، 

يف حقك وسجن إبراهيم باشا أوالدس هصر،  لما بلغ محوده بال   ذكر أرسل إىل 
يوسف بيك يف ينبع الا مكتوب يعر ه عن قيام عيع العربان  إهنم قاثني يف اببال 

وهو يرسل  ،وأنك ترجع إىل مصر بالصحة والسالمة أواًل و انياً  ،علي قمة واحدة
وزعق نف ه و لع من  ، لم رضي يوسف بيك يرجع وال ثتثل إىل قولهيعر ه ب لك 

الينبع  تالقا هو ومحوده والعربان  تحاربوا مع يوسف بيك ووقع القتل والسلا من 
العربان يف عسكر مصر وال   مال منهم يف ا رب ما له حساب وال   وقع يف 

  سف بيك أسروه.، ويو وأخ وا النساء واستفعلوا هبا ،أيد  العربان أسروه
ي ألف نفر لسفر كريد يف شهر شعبان تعني حممد بيك سردار عل 8ويف 

  ،2 .1078سنة 
شعبان سنة تارخيه حضر أربعة أنفار من العسكر ال   توجهوا  28ويف 

بصحبة يوسف بيك امل كور هكاتيا إىل إبراهيم باشا وإىل أم  ا اج ال ريف وإىل 
من عند يوسف بيك امل كور خيا بأن عربان محوده  ،3 ،العلماء والسادال والبكرية

وعر هم يوسف  ،وقع منهم ما تقدم ذكره، وبعد ذلك يقول إننا  ايعني اهلل والسلطنة
 ،بيك بأسره وهن بقي من العسكر،  لما أتو املكاتيا إىل إبراهيم باشا  قرأها

العرض وعر وا  وختموا الصناجق ،وأرسل يوم تارخيه عرض إىل موالنا السلطان حممد

_____________________________________ 
 .م1667ديسما  )1(

 م.1668 ااير  ،2 
يرجـع نســبهم إىل أيب بكــر الصــديق، وكـان هلــم مكانــة كبــ ة يف اجملتمـع املصــر  إبــان العصــر العثمــاين،  الب ريــة: ،3 

دراســام  ــا تــاريخ ليلــي عبــد اللطيــف، ال الــديوان وابمعيــال. وكــانوا يــدعون  ضــور اجملــالت الرمسيــة كاجتماعــ
 .163مصدر سابق، د ، ومؤركا مصر والشام إبا  العصر الع ما ا
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 ،1 ،1078ويف غرة شهر رمضان سنة  موالنا السلطان ها وقع من محوده.حضرة 
 ،عني إبراهيم باشا  ال ة  ناجق وجعل حممد بيك ال ه  بأيب قور سردار العسكر

ومن  ائفة أمراء ابراكسة ع رة  ،و وبال حسني بيك ،ويوسف بيك  هر النقيا
 تار ابواب من الديار الرومية. خلع عليهم ايلع وقعد ين ،أنفار

و حبته مصلي نغا من  ،2 ،رمضان سنة تارخيه حضر أم  اخور 28ويف 
ويف عاشر شهر شوال عع إبراهيم باشا عيع الصناجق وأغاوال  ،ميةو الديار الر 

لضر الروزنا ي وعيع  :وقر  ايي ال ريف بالديوان مضمونه ،البلك ايمسة
ديوان إىل األعتاب العلية،  وجه إبراهيم باشا أمحد أ ند  بال ،3 خليفال املقا عال
ومن الغربية إبراهيم أ ند  ايليفة الثاين عوضًا عن أمحد أ ند   ،خليفة الروزنا ي

ومصطفي أ ند  ال ه  بأدهم خليفة  ،بان خليفة، وأعطي له  تي  يف نا  توجهه
 توجه  ومباشريهم: ،4 لدشايرومصطفي أ ند  خليفة الاسبة، وتوجه كتبة ا ،ا يراد

_____________________________________ 
 م.1668مارس  )1(

كلمة  ارسية مركبة من "أم " وهي كلمـة عربيـة، و"نخـور" كلمـة  ارسـية معناهـا اال ـطبل، وكانـو   أمير اكور: ،2 
ور اييـل، أ  نـاظر ا ـطبالل اييـل، وناـراً الرتبـاط القـائمني علـي اييـول ههـام تطلق علي ال خص املنـوط بـه أمـ

الايد بني مركز الدولة وأقاليمهـا  قـد أ ـبحو هـ ه الكلمـة تطلـق علـي املسـؤولني الـ ين توكـل إلـيهم مهمـة تو ـيل 
 .71مصدر سابق، د  مصادر تاريخ مصر الحديث، املراسالل الرمسية. رمضان،

 .ةتزامــــــــال أحــــــــد أبــــــــواب الــــــــدخل املقــــــــررة، وقــــــــد تكــــــــون عبــــــــارة عــــــــن أرض أو عــــــــرس أو وظيفــــــــال مقاطعــــــــة: (3)
 .456، مصدر سابق، د اادارء  ا مصر  ا العصر الع ما اليلي عبد اللطيف، 

مفردها دشي ة وهي حساء يتخ  من بر مرضوض يطبخ بزيـو أو دهـن، وكـان يطلـق علـي أوقـاف  الدرايش: )4(
اير مــع أن األوقــاف كانــو   عــام أهــل ا ــرمني الدشي ــة وغ هــا، وتعتــا أوقــاف ا ــرمني يف مصــر أوقــاف الدشــ

الدشي ــة الكــار مــن أضــخم األوقــاف ا ســالمية علــي ا ــرمني ال ــريفني، حيــ  كانــو ترســل كميــال كبــ ة مــن 
ة واملدينـة القم  من مصر إىل ا جـاز سـنوياً وتفـر  علـي  ـالب العلـم يف الـربي والزوايـا واملسـاجد واملـدارس يف مكـ

مصـدر سـابق،  مصـادر تـاريخ مصـر الحـديث، وتوز  ك لك علي الفقراء واأليتام وغـ هم مـن التـاجني. رمضـان،
 .72د 
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، والقاضي حممد أبو املواها مباشر اياسكية ،1 ،عبد املؤمن أ ند  كاتا اياسكية
  وغ هم من خدمة الدشاير.

ويف سادس ع ر شوال سنة تارخيه  لع حممد بيك سردار العسكر وتوليته 
 حما اة جدة وبصحبته مخسمائة نفر من العسكر من الا، وحسني بيك  وبال
ويوسف بيك  هر نقيا األشراف وبقية العسكر املتقدم ذكرهم، جانبًا من البحر 

عفر نغا وج ،ويوسف بيك ،حسني بيك امل كور :وجانباً من الا،  ال   عني من الا
أمحد نغا بان  ائفة  :بان املتفرقة من عاعة قاسم بيك، وال   عينوه من البحر

بن و وبال حسن  ،وبة سردار  ائفة اباوشيةواألم  حممد جاوير بثاين ن ،املتفرقة
محودة من  ،2  عدة العسكر امل كورين املعني بسفرة ،مراد برابع نوبه، وأمرا ابراكسة

 لثمائة ومخسني نفرًا ومن الينكجرية  ،3 املتفرقة مائة وع رين نفراً، ومن االسباهية
عسكر من مصر يف ال والعزب ستمائة نفر وذلك خارجًا عن ايدمة وغ هم، و لعو

_____________________________________ 
هــم الــ ين يالزمــون الســلطان يف خلواتــه، وقــد أخــ  امسهــم مــن االختصــاد، وهــم الــ ين يســوقون  الخاصــ ية: ،1 

نـوعني مـن األوقـاف املر ـودة علـي ا ـرمني ال ـريفني يطلـق المل ال ريف و هزون املهـام ال ـريفة، وكـان يف مصـر 
عليهما لفر ايا كية،  األول هـو وقـف ايا ـكية املسـتجدة لوالـدة السـلطان أمحـد، والثـاين هـو وقـف ايا ـكية 
القــد ، وكــان أمــ  ا ــاج املصــر  لمــل معــه كــل عــام إىل ا جــاز  ــرة مــن ريــع هــ ه األوقــاف وبعــ  الغــالل الــ   

 .72-71مصدر سابق، د.د  مصادر تاريخ مصر الحديث، ي غالل ا رمني. رمضان،كانو تسم
العســكر املرســلني لالنضــمام إىل ابيــون الســلطانية يف غــزواهم. ليلــي عبــد اللطيــف،  ســفرء أو ســفر همــايو : )2(

 .448، مصدر سابق، د اادارء  ا مصر  ا العصر الع ما ا

اهية" وتعـــــ  اييالـــــة، وتطلـــــق علـــــي األوجاقـــــال الثال ـــــة: ابمليـــــان وتكتـــــا كـــــ لك "االســـــب  رقـــــة الســـــباهية: ،3 
والتفكجيــان وابراكســة، ومهمــتهم خدمــة الباشــا ورجالــه يف القــاهرة، وخدمــة عمــاهلم يف األقــاليم بواســطة مــن يقــيم 

 .75مصدر سابق، د  مصادر تاريخ مصر الحديث،  يها من أ راد ه ه األوجاقال. رمضان،



 
 

 

 

  79                             هـ1113-1076تاريخ محمد بن محمود 

  

وحضر  ،2 ،1078شوال سنة  24يف  ،1 ،جا شهر شوال، وشالو من بركة ا  21
  شوال سنة تارخيه. 25جه بالعرض يف إبراهيم نغا ال   تو 

شهر شوال سنة تارخيه  لعو ايزينة من الديوان وسردار ايزينة  27ويف 
  يه.ا جة شالو ايزينة من العادل ذ  17امل كورة علي بيك، ويف 

وهو يوم ابمعة توىل شاوير من عاعة ال و  ،1078شوال سنة  13ويف 
ووي أزبك بيك د رتدارية مصر  ،الفقارية أم ية ا اج ال ريف عوضًا عن أزبك بيك

  أيضاً ك و ية والية الغربية معاً.الروسة عوضاً عن كنعان أ ند  و 
ور وأخ  بصحبته ويف غاية شهر شوال سنة تارخيه توجه مصلي نغا امل ك

وخليفة ال رقية حممد  ،وعوض أ ند  خليفة الغربية ،أمحد أ ند  خليفة الروزنامة
أ ند   إنه  احا ع ر بفتا  كب  قو ،  عر وا إبراهيم باشا بع ره  أمر إبراهيم 

ويتوجه  ،3 باشا بأنه يفرم عن وظيفته ألمحد أ ند  ابن املالزم ويعطي له كيساً 
ملوس أمحد أ ند  كاتا املتفرقة سابقًا وهو رابع خليفة  ومصطفي أ ند  ،عوضه
وتوجه عوضًا عن موسي أ ند  بان خليفة املقابلة وأيضًا توجهوا  ،4 ،املقابلة

 . حبتهم كتخدا  ال ة  ناجق

_____________________________________ 
يف ال مال ال رقي من مدينة القاهرة، وعر و بالاكة ال فاض أرضها عن منسوب األراضي  تقع بركة الحا : ،1 

الزراعيــة اجملــاورة هلــا، وقــد جــرل العــادة يف العصــر العثمــاين أن تتجمــع قا لــة ا ــج املصــرية عنــد بركــة ا ــج وتنصــا 
مــن املــال مــن أوقــاف ا ــرمني هنــاس خيمــة ألمــ  ا ــاج تســمي  ــيوان، و يهــا يتســلم أمــ  ا ــج " ــرة" أ  مقــدار 

-72. د.د 1983جامعـة األزهـر، القـاهرة،  مصادر تاريخ مصـر الحـديث، هصر. انار: مصطفي رمضـان،
73. 

 م.1668مايو  ،2 
 بارة. 25.000يعادل الكيت:  )3(
تـام، وهـو مـراء وامل ـايخ واألياملوظف املسـؤول عـن قيـد د ـاتر جامكيـة العسـاكر وسـاليانال األ كليفة المقابلة: ،4 

 .212، مصدر سابق، د أوضا اارارامال   يعطي التمكينال إىل أ حاب املرتبال. 
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بوالية البهنسا  ،2 لتجريدة ،1 ويف سنة تارخيه تعني مصطفي نغاة التفكجية
ومن  ، نفراً نيومن  ائفة اباوشية تسع ،3 ،وتعني بصحبته من  ائفة املتفرقة

  ،4 .ومن  ائفة الينكجرية والعزب، االسباهية
شهر ذ  ا جة سنة تارخيه حضر ياب من ينبع الا خيا بو اة  8ويف 
 يوم تارخيه ختم إبراهيم باشا بيته وله أوالد ا نني  حبته، ويف التاريخ  ،يوسف بيك

وكث  من  ،من مصر ووجهوه إىل بالده زبامل كور أخرجوا خليل كتخدا  ائفة الع
تويف عبد  ،5 ،1079حمرم سنة  17ه ه األمور  ور أمحد كتخدا إبراهيم باشا، ويف 

اهلل أ ند  الروزنا ي وجعل إبراهيم باشا عبد الرمحن أ ند   اين خليفة الروزنامة قائم 
 ،كور خلعة الروزنامةمقام يف الروزنامة،   بعد أيام اخلع علي عبد الرمحن أ ند  امل  

وحضروا خليفال الديوان بالصحة والسالمة  حبة مصلي نغا امل كور، ومل يزل 
إبراهيم باشا م غواًل بالصالة والتقور وكتخدائه يف هنا األموال والالم وأسوأ 

إىل أن عارض إبراهيم باشا الضعف وكان كب  السن  تويف إىل رمحة اهلل يف  ،األحوال
 ،6 ود ن بالقرا ة. 1079آلخر سنة سابع ع ر عاد ا

 

_____________________________________ 
ـــا : ،1  وهـــي حتريـــف لكلمـــة "تفنكجيـــان"، ومفـــرده تفنكجـــي، وهـــي  رقـــة مـــن ابنـــود مســـلحة بالبنـــاد .  تف جي

 .74مصدر سابق، د  مصادر تاريخ مصر الحديث، رمضان،
عربـــان. ليلـــي عبـــد اللطيـــف، الماليـــك أو املشـــا لاربـــة املتمـــردين مـــن أمـــراء محلـــة عســـكرية يوجههـــا البا تجريـــدء: ،2 

 .442، مصدر سابق، د اادارء  ا مصر  ا العصر الع ما ا
 مل ي كر املصنف عدد أ راد املتفرقة. ،3 
 مل ي كر املصنف عدد أ راد االسباهية والينكجرية والعزب. )4(

 م.1668يونيو  27 ،5 

 .م1668نو ما  21 ،6 
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ذلك إىل الطيلوين وذلك وأسندوا  خرنوقال  ،قاله سيد  حمفوظ املعاجي 
 .من شدة ما ال قوه من أمل الغال وهو: يرخص القم 

 1079سنة   ــرمحهمالك امللك تواله ب   در مصر قد توىل بقضا 
 وانطور با كم  ياً تلك أمه  راهيم كان ـأرخوه إن إب
 

 وقال نخر:
  كل يوم وأهل مصر يف غموم ليت تنقص

 م  أتاكم كعا شؤم واستغا وا للتخلص
  قصـاه  رخ عر  هو ل رواح ينـأتـ 

 مول إبراهيم باشا أرخوه القم  يرخص
 

  توىل يوسف بيك  هر النقيا قائم مقام يف اليوم امل كور هعر ة العسكر 
نا ا كما جرل به العادة، ويف  امن ع ر املنصور،   اخلع  اين يوم علي أرباب امل

شهر عاد اآلخر توجهو أخبار مول إبراهيم باشا إىل األعتاب العلية ورجعو 
 ،1 ،1079 حبة أمحد نغا قابوجي باشا يف إحدر وع رين شهر شعبان سنة 

  وستون يوماً  ضبطوا تركته. كانو مدة ذهابه وإيابه أربعة 
خازندار موالنا السلطان حممد شيخًا علي و يه توىل علي نغا دار السعادة 

أزكاها، وتوجه ا رم ال ريف النبو  علي  احبه من الصالة أو اها، ومن التحيال 
   حبة ا اج ال ريف.

_____________________________________ 
 م.1669مارس  )1(
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شهر تارخيه حضر األم  حسن نغا من القسطنطينية العامي وهو  23ويف 
ر من يده أمر مصطفي باشا قائم مقام حضرة موالنا امللك اهلمام وأظه ،1 خازندار

امت خشريف خطابًا إىل األم  يوسف بيك امل كور بأنه قائم مقام علي أ له، ويف 
 بد رت مرتوكال إبراهيم باشا. ،2 شهر رمضان توجهو األوالقية

حضر قابوجي بطلا أربعة نالف  1079  يف سادس شهر رمضان سنة 
من ا نطة وأربعمائة قنطار باردو إىل جزيرة كريد ومائة ومخسة وع رين ألف كيلة 

  جمعوا الاابره وعملوا اليدس يف بيو أزبك بيك الد رتدار. ،3 قنطار يدس،
أنزلوا أمحد كتخدا إبراهيم باشا  ،4 ،1079ويف أول شهر رمضان سنة 

املتويف وشهر حوالة حسن أ ند  من القلعة  أنزلوا أمحد كتخدا إىل بيو حسني بيك 
ببيو شاكر نغا بصليبية  ولون، وعينوا  ،5 هر حوالهاألرم  ال   يضرب ابميزة، وش

 أعلموا قائم مقام  أمر أن  ،حر ية علي أمحد كتخدا  تضايق من ذلك وأراد الفرار
 ينقلوه إىل خانة األم  دالور بيك حاكم والية جرجه بسويقة العزر وعليه ا ر ية.

_____________________________________ 
املوظـف املخـتص حبفـر خزينـة مصـر، أ  ماليتهـا، وهـو مـن أهـم أتبـا  الباشـا. ليلـي عبـد اللطيـف،  الخاز دار: )1(

 .445، مصدر سابق، د اادارء  ا مصر  ا العصر الع ما ا
 تع  الرسول. أوالق: ،2 
 نو  من ا بال ال   جتر به الدواب. يدا: )3(
 م.1669 ااير  )4(

ا والـة هـو ال ـخص املخـول  مـع األمـوال األم يـة مـن العمـال املكلفـني بتحصـيلها، ومسـي شـهر  رهر حوالة: )5(
 حواله لقيامه  مع األقساط ال هرية.
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حضر خي شريف بطلا ألف  1079ويف  ال  ع ر شهر رمضان سنة 
من العسكر إىل حما اة جزيرة كريد،  تعني قانصوه بيك  ات  كريد يف زمنه وهو   نفر

  ال رقية سابقاً وتوجه بألف نفر. ،1 كان كاشف
ويف  اين ع ر شهر رمضان وردل األخبار بأن املتوي علي مصر قره قان 

وكان يف ذلك رمحة سنة تارخيه نزل مطر عم عيع ايلق، رمضان  22علي باشا، ويف 
  سبحانه وتعاىل علي ايلق عيعاً. ن اهللم

  ،2 ،ويف سادس ع ر شهر ذ  القعدة سنة تارخيه حضر أمر شريف  حبة
بطلا ألف ومائتني كيت و لثمائة وأربعة وع رين كيسًا أيضًا من  ائ  ايزينة، 

  أوقفوا ذلك إىل أمر موالنا السلطان. 
مد أ ند  مسلم حضر حم ،3 ،1079شهر شوال سنة  24ويف يوم الثالث 
شهر القعدة سنة تارخيه  لع عبد اهلل أ ند  كتخدا  3علي باشا امل كور، ويف 

ولبسوا ايلع من قائم مقام  ،وقيطاس نغا تابع أمحد بيك ترعان الديوان ،اباوشيه
 وتوجهوا إىل مالقاة علي باشا علي جار  العادة. 

_____________________________________ 
تطلـــق علــي حـــاكم الواليـــة الــ   مل يبلـــغ مرتبــة الصـــنجقية، ويطلـــق علــي املنطقـــة الــ  لكمهـــا لقـــا   كارــف: )1(

رادال األراضـــي الزراعيـــة الـــ  تقـــع حتـــو إدارهـــم، وعلـــيهم مـــال يؤدونـــه إىل ك ـــو ية، وكـــان دخـــل الك ـــاف مـــن إيـــ
ا كومـــة ناـــ  تعييـــنهم يف هـــ ه املنا ـــا يســـمي باملـــال املـــ  . والك ـــو ية هـــي ابـــزء الـــ   خيصـــم مـــن إيـــرادال 

 .79مصدر سابق، د  مصادر تاريخ مصر الحديث، ضرائا األقاليم وخيصص لنفقال ا دارة اللية. رمضان،

 مل ي كر املصنف من ال   جاء بايي ال ريف. ،2 

 م.1669أبريل  ،3 
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 (1)ية علا باراوال

 
شهر ذ  القعدة  23بأيب الرخا وذلك يف يوم األربع   حضر علي باشا وهو املكىن 

الطيا األ ل  ،جعل اهلل قدومه خ اً، وقد كناه موالنا أيب ا سعاد 1079سنة 
وعلي ا قيقة من  أتو األخبار بتوليته حطو من  ،الكنية املتقدم ذكرها ،واألجداد

قائم مقام  كانو مدة  ،عيع ا بوب واألسعار وقدمو له اهلدايا واألرمغانال
امل كور مخسة أشهر وسبعة أيام وكانو أيامه كلها أضغاث أحالم ومل سبقو هل ه 

، وضبي مل حصل ألحد منها شئ من الضرورال ،املدة مثله، وجهز ه ه املهمال
  مصر يف مدته ضبطاَ شا ياَ.

ودخل مصر موالنا علي باشا امل ار إليه هوكا ليت له نا ، و رحو 
وجلت علي سرير ا كم بالقلعة  ، رح يعقوب حني جاءه الب  الناس بقدومه كما 

ال وق ،2 ،1079يوم ابمعة قبل الصالة وهو ايامت والع رين ذ  القعدة سنة 
سروراً و ف ل اليقني سيد  علي الو ائي زاده اهلل شيخ ا سالم واملسلمني عمدة أه

  تارخيه وهو: حل الرضا.
وليقفوا علي أمر  ،3 ،ن يعمل ععيةالقعدة أمر بأ 26  يف يوم السبو 

موالنا السلطان عز نصره  كان ذلك،   أمر بإحضار أمحد كتخدا وناق ة هطالبة 

_____________________________________ 
 م.1670 ااير  26 -1669أبريل  24/ هـ1080شعبان  8 -1079ذو القعدة  23مدة واليته:  )1(

 م.1669أبريل  26 ،2 
 ــل م ــكلة اجتمــا  هــام يعقــده األمــراء املماليــك وكبــار مــوظفي ا دارة وكبــار العلمــاء بــأمر الســلطة  جمعيــة: )3(

 .444، مصدر سابق، د اادارء  ا مصر  ا العصر الع ما اعامة الت حياة ال عا. ليلي عبد اللطيف، 
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 أجابه بقول ركيك،  أمر بوضعه يف الاج  اعرتضوا له وقالوا حمله أقور  ،1 مال امل  
ة أعام من للمضايقة  أمر بإحضاره   أنزله إىل حمله،   أعرضوا ك ا ك ا مرة وكل مر 

  أمر حببسه وهي ا بسة الكار ال    ار  يها  ،أختها وهو ال يقصر يف األجوبة
، إىل يوم األحد ، وخرجو أ داغه إىل براو ال أنفه ،وغا و عينه ،ضعيفًا مصفراً 

رابع شهر ذ  ا جة ختام السنة ال كورة، وناق ه  انيًا و الثًا و لا من حتو 
 طلا املهلة يف ذلك أربعني يوماً،  ،ع رون كيساً ا ساب مائ  كيت وأربعة و 

 د ع له أربعني كيسًا وال  ها واقرتض من حسن أ ند  شهر حواله ع رين كيسًا 
  ،2 له.

 كان أول   القعدة ابتدأ موالنا الوزير بلبت ايلع ألرباب املنا ا 29  يف 
أبو ال وارب علي من لبت خلعته مسعود نغا ناظر الدشي ه الكار،   األم  حممد 

ل األم  قيطاس بيك من نغاوية ابملية ة شهر تارخيه عز   يف غاي ، ائفة الينكجرية
شهر تارخيه وىل األم  حسن ال ريف  15وقرر مكانه عبد اهلل كتخدا اباوشيه، ويف 

عليه بالصنجقية، ووىل علي  ائفة الينكجرية عوضاً عن حممد نغا أبو ال وارب وأنعم 
 ند  علي  ائفة املتفرقة عوضًا عن حممد نغا البلطجي  كانو مدته أربعة عمر أ

وعزل عبد اهلل عن نغاوية ابملية ووالها ل م  ذو الفقار نغا وأنعم علي  ،ع ر يوماً 
والنا  احا الدولة مشهر تارخيه حضر يل  17عبد اهلل أ ند  بالصنجقية، ويف 

وكان شاباً  ،وتالقي هو وأبيه ،مولوهو مصطفي بيك زاده ببقية األجناد وا 
وكان موالنا الوزير ه ا يلعا املالعا  مستقيمًا يعتق كابمار وسالف كما دار،

_____________________________________ 
 إيرادال خزينة مصر. المال الميري: )1(

 ـاحا  ههي اهلبة ال  تقدم بإرادة  احا األمر لل خص ال   يقوم بعمل يقـدر  البخشيش أو البقشيش: )2(
 .89، مصدر سابق، د الدرء المصا ة يم عبد الرمحن يف:أمحد الدمرداشي،العمل. انار تعليق عبد الرح
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سريع االنقالب يف أرباب املنا ا  جرتا  كب  اال  ،كاا ويوها البخاشير للراجل والر 
ن شهر حبده واملزاج، حا اًا لكالم العربية، ال يتوقف يف الاليل بالعطية، ويف ع ري

  ا جة أ لق مناديًا يناد  بعمارة املساجد وتبييضها وزخر تها وتعم  القبور ذ
ومن زيادة تقيده أنه ركا يومًا من  ،1 .الدا رة، كما  عل الوزير حممد باشا أبو النور

األيام وهو يوم السبو رابع ع ر ذ  ا جة وأخ  يؤكد علي السوقة والبازرجية 
االل ايف بضاعتهم وننيتهم وأن يعلقوا علي حوانيتهم الدمسوالبقالني وايبازين بتن

  النااف.
و يه أجار حسن أ ند  شهر حواله بالتوجه  إىل الديار الرومية  توجه وكان 

وذلك يلود نيته  أدركته املنية بال ام  تويف رمحه  ،ذلك سادس ع رين ذ  ا جة
 ،سأله عن بع  األموالا جة أحضر موالنا الوزير أمحد كتخدا و  27اهلل، ويف 

وأمر زعيم مصر وهو إبراهيم قرا  ،2 ، تلجلج يف املقال  أمر حببسه  سجن بالعرقانه
وكرر عليه السؤال  ، أخ  يف عقابه وضربه كسارال بداخل العرقانه ،بان بأن يعاقبه

 توجهوا  حبة حسن أ ند  شهر حوالة  ألقي قواًل وقال  الن و الن وكانوا هؤالء
  . أمر بإحضارهم وكانوا جتاوزوا أقصي البالد  هيهال هيهال أن بلغوا املراد ،امل كور

ا جة يف عصرية اليوم امل كور قامو النار خارج قصر  28ويف يوم األربع 
يوسف وذلك بني الو يدين، ويف مدته جدد ورمم بع  عيون اجملرا من مصر 

السلطان حممد خان ومل تزل  عرض عرضاً ملوالنا وشرعوا يف بناء ذلك بعد أن ،القدثة

_____________________________________ 
 8 -1063عــادر األوىل  2الــ   كــان واليــًاً  علــي مصــر خــالل الفــرتة بــو النــور أحممــد باشــا يقصــد بــ لك  )1(

سـائر جوامـع مصـر طـالء مر بم، ولقا هب ا اللقا ألنه أ1656يونيو  1 -1652إبريل  18هـ/ 1066شعبان 
 .112، مصدر سابق، د زبدء االكتصارباللون األبي . علي بن رضوان،  ةالروس

 السجن الرئيسي يف قلعة اببل. العرقا ة: ،2 
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بعيد العصر من اليوم امل كور سقطو  ،1 ،1080حمرم سنة  27البنائني ي تغلون إىل 
  ، ومن البنائني ا نني.و عال ا نني ،حنال األحجار :قنطره  مال حتتها مخسة أنفار

راج عن أمحد كتخدا  أ رج عنه وخلع عليه خلعة و يه حضر أمر شريف با  
 نزل  ،يريد التوجه إىل األعتاب العلية ،2 ،ل  هز نالل السفر وبرز و اقه نز  ،ا جازة
 ، ما انتار إال وا ر ية عليه كاألول  عاد مسجوناً  ،وظن أنه يا من الرتح ،يف  رح

  هو يوم إجازته، ومك  يف الرتسيم. وازداد من ذلك قهراً وغموماً، وما
ا اج ال ريف ودخل مصر  ورد ،3 ،1080ويف يوم اال نني تاسع  فر سنة 

وزيادة علي  ،اس عما حصل هلم من البالء والغالء والنصاواحكو الن ،بالسالمة
وهو أنه أواًل أعاقوه عن رجو  المل  ،ذلك جاء ما  عله شاوير بيك أم  ا اج

 إنه مل يعطيه هلم لقلة  ،يف املدينة املنورة ألجل  رره ابار  به العادة ،4 ال ريف
لطف اهلل تعاىل أدركه يف ذلك  األشراف، وقامو علي سا ، ولوال أن أعاقوهتدب ه  

حبضور األم  حممد بيك أمني جدة لكان هلك  يها خلق كث  وانطفو تلك 
بوجود ه ا األم  الكب  حبسن رأيه والتدب ، وما حصل هلم من مول  ،5 ة،الناير 

 ،بة وهنا أمواله وما معهومنها قتل شيخ ابال ،والسرقة والقتل وايوف ،ال وب

_____________________________________ 
 م.1669يونيو  27 )1(

هـــي الكلمـــة الرتكيـــة أوتـــا  وأوتـــام، وقـــد دخلـــو يف اللغـــة الفارســـية يف  ـــيغ أ ـــا  وأتـــا  وأتـــام هعـــىن  وطـــاق: )2(
للخيمة الكب ة املزخر ة، والو ا  يف العربية هو اييمة واملعسكر املكـون مـن خيـام.  الغر ة، واأل ا  يف الرتكية اسم

 .46، مصدر سابق، د الدرء المصا ةانار تعليق عبد الرحيم عبد الرمحن يف: أمحد الدمرداشي، 

 م.1669يوليو  8 ،3 

وكــان يــزين بــأهبي زينــة، وملــا  يطلــق يف األ ــل علــي ابمــل الــ   لمــل اهلــدايا إىل الكعبــة، المحمــل الشــريف: )4(
بالغوا يف زينته أ ب  ابمل ال يستطيع أن لمل سور كسوته، وأ ـبحو اهلـدايا األخـرر حتمـل علـي عـال أخـرر 

 .72مصدر سابق، د  مصادر تاريخ مصر الحديث، تس  مع قا لة ا ج. رمضان،
 أ  أمخدل ن ان تلك الفتنة. )5(
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ناهيك مثل أمانة السادة الو ائية والسادة البكرية واألعيان ايواجال ومن أخالط 
ونتفو  ،الناس،  لما أن حضر إىل الاكة إىل جامع جنبالط اشتكو الناس أموراً 

وحتالفو الناس علي رجم أم  ا اج عند  لوعه إىل الديوان بالمل  ،النساء شعورها
بل إهنم  ،ف،  لما تراءر ابمعان ناروا حممد بيك  انبه مل حتركوا إىل الرجمال ري

سبوه بكالم قبي   اراد حممد بيك أن ينفرد عنه  ما مكنه من ذلك أم  ا اج، وملا 
أرسل موالنا الوزير كتخدائه تسلم المل ال ريف من امل كور و لع  ،1 ،عا قرا ميدان

مع أن العادة والقانون أن الوزير ينزل يف  ،وحممد بيك به إىل  احا الدولة و لع هو
ه ا وايالئق  ،وذلك الالف الواقع ،ذلك اليوم إىل قرا ميدان ويلبت يف القفا ني

عيعًا من  م واحد بادروه بالق ف يف عرضه وو فوه بالالم والقتل والتعد  علي 
راد حضرة مل كور،  أكم بينهم وبني األم  اوهم يريدون انفصال ا  ،وال الناسمأ

علي باشا أن يفعل ذلك  قال له األم  حممد يا موالنا الوزير جتعلوه اليوم يف كرامة 
 لم خيالفه وألبسه القفطان  ،المل ال رف ولئال خترم القاعدة وتبقوا الدعوة ليوم نخر

واند عو ايلق خلف أم  ا اج  ،وعاد كل منهم إىل حمله ،علي جر  العادة
وكان يومًا مل سبق ألحد قبله وعني  ،والسا وو ف النقص و ار العجاج بالصياح

وكان ذلك يوم  ،وكان موته خ  له من ه ه الطلعة ،عليه ع ر نغاوال ترسيم ح مة
  حاد  ع ر  فر من السنة امل كورة. األربع

دمو ق ت ،ويف حاد  ع ر شهر تارخيه قصد موالنا الوزير إىل نصا الديوان
 ،كوا من أم  ا اج  اوعد هلم إىل يوم األحد خامت ع ر شهر تارخيهإليه عاعة ي 

_____________________________________ 
أســفل ســور القلعــة يف الناحيــة ال ــمالية الغربيــة، ومكانــه ا ــاي منطقــة املن ــية  هــو امليــدان املمتــد قــرا ميــدا : ،1 

، مصــدر الــدرء المصــا ةوميــدان  ــالح الــدين بقســم ايليفــة. تعليــق عبــد الــرحيم عبــد الــرمحن، أمحــد الدمرداشــي، 
 .8سابق، د 
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من قتل شيخ  : سأل أم  ا اج ، لما كان ذلك اليوم حضروا وحضر أم  ا اج
بثبول ه ه ا جة،  لما رنها  :قال بأ  ذنا استحق القتل؟ :أنا، قال :قال ؟ابالبة
ان ذلك أمرًا دبر بليل وكانو يف وك ،يستحق القتل،  أمر بطرد ال اكني عيعاً  :قال

وتقدمو  يها الفضة البيضاء وال ها األمحر، وأما  ،الليل من السارة حوا ر اييل
 ،األرمغان وما حوا الدر والزمرد األخضر  الويل للرعايا من جور األكا واأل غر

  األمر إىل اهلل وال دا ع ملا قدر.و 
ل موالنا السلطان  لبه بسبا وقيل إن شاوير بيك أم  ا اج امل كور أرس

 إن أخصامه توجهوا إىل حضرة السلطان وأهنوا أن أم   ،شيخ ابالبة ال   قتله
 توجه شاوير بيك إىل حضرة السلطان و يما حصل له مل نعلم به، قيل  ،1 ،ا اج

  يف الديار الرومية ومل لضر هصر. ه بباشيةإنه أنعم السلطان علي
ألول حضر من األعتاب العلية مصلي نغا أم اخور ويف  اين ع رين ربيع ا

 :وأ ب  موالنا الوزير عمل ديوانًا  كان من مضمونه ال ريف ،موالنا امللك اهلمام
وهي ال   كان اعرض للخنكار  ،بتحصيل ألف ومائتني كيت من أمحد كتخدا

 سئل  ،2 ،وذلك لطلا الرياسة يع  أنه يص  باشا علي مصر ،األعام الي نفسه
م عاعة من أهاي مصر ومن ال ين توجهوا  حبة اهو  ،عن ذلك  أجاب باالعرتاف

ما أعر تك  هو أنك حاكم وعلي  وقال كالمًا أقام به ا جة ،املسلم حسن أ ند 
  وم نخر وأمر حببسه  حبت من ساعته.وعليك ايالد،  أبقوا الدعوة إىل ي

_____________________________________ 
 هك ا وردل العبارة يف النص، وابملة ناقصة. )1(

 -1101حمـرم  16بعد  ول معانـاة، حيـ  عـني واليـاً علـي مصـر خـالل الفـرتة:  ي  أمحد كتخدا يف مساعيه ،2 
 م، وسيأيت ا دي  عنه.1691مارس  13 -1689أكتوبر  30/ هـ1102عادر الثانية  12
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ك و ية الغربية   شهر تارخيه قرر أزبك بيك علي 17يف يوم اال نني و 
شهر  8وشاوير بيك علي أم ية ا اج ال ريف، ويف ليلة الثالث  ،والد رتدارية

تارخيه ساء رأ  أمحد كتخدا و ر من مكانه كما تقدم ذكره، وكان قد نقا له نقباً 
إذ ذاس األم  أمحد بن  سلق يوسف جركت  ، أ بحو ا ر ية يف غاية الكدورال

 أحضرهم موالنا  ،ومن الينكجرية والعزب ،ابدين بيكوابن بنو املرحوم ع ،بيك
  أ لق موالنا  ، أمر بسجنهم  حبسوا ،ال ندر  : قالوا ،هلم عن ذلكالباشا وسأ
كل من وجده يأخ  له مال علو ة ك ا ومن الدنان  ك ا،   عمل ععية   :الوزير منادياً 

ر وأمرهم أن يقر وا وعع  يها سائر الصناجق واألغوال وغ هم من أغوال الدشاي
  وا بالكتخدا  طلعوا يف ذلك اليوم.ويؤكدوا علي املقدمني يلزموا عرباهنم علي أهنم يقيد

و يه اخلع علي األم  يوسف بيك قائم مقام وواله الد رتدارية  كانو مدة 
من السماء  ،1 أزبك بيك يوماً واحداً، ويف يوم األربع تاسع شهر تارخيه نزلو ساحقة

ا الغريب وكان هلا دو  كدو  املدا ع   تبعها ري  عا ف أظلم منه من ابان
  ث .ولوال لطف اهلل تعاىل أدركو يف ذلك  صل من ذلك يف عباده شئ ك ،الوقو

ويف شهر تارخيه عملو ععية بسبا أمحد كتخدا واعرضوا األمر إىل موالنا 
موالنا  حضر خاسكي ،2 ،السلطان حممد خان، ويف سادس ع ر ربيع األول

السلطان وهو مصطفي نغا وتوجه األم  يوسف بايزينة، ويف يوم تارخيه أشاعوا أن 
أمحد كتخدا قبضوا عليه برأس واد  التيه وسبا ذلك أن شيخ العرب شاهني كان له 

رضه أمحد كتخدا يف ذلك وحماها عند أيام اأربعون عثمانيًا يف زمرة املتفرقة  ع
 صد ه األم  شاهني امل كور  لم يـَُفته ووجا عليه أن  ، لما  ر من الزندان ،حكومته

_____________________________________ 
 ك ا يف النص، والصحي : " اعقة".  ،1 
 م.1669سبتما  14 )2(
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 في ا ال  ،ال يفوته وك ا كل عاقر معقور، واتصل ذلك ايا هسامع حضرة الوزير
وداي باشا تابع  ،أمر قا له باشي هو األم  مصطفي نغا من  ائفة ال و  قارية

هوا يف  لا ذلك يف  توج ،وبع  عاعة من العسكر بأن  دوا الس  خلفه ،الوزير
  ت  امن ع ر شهر تارخيه كما أمروا.يوم ايمي

ر ائيل جتاه الزينبية  ،1 وهو املعلم هويف ه ا اليوم املبارس قتلوا  راف باش
وأراح اهلل منه من يأمر باملعروف، وعطفو عنه عنال روحه إىل بئت  ،بالسيوف

س األسفل واد، وتوىل مكانه وارتاح منه املسلم وال مي والسمر   له يف الدر  ،املهاد
  واملتوي أجدر يف الكفر والعناد. املعلم أزاريت اهلالك

ويف يوم األحد بعد العصر أقبلوا عاعة من العربان وأخاوا الوزير بأن أمحد  
 اخلع عليهم من  رحته خلعتان  اخرتان ألهنم كانوا  ،كتخدا قبضوا عليه بواد  التيه
واتصل ذلك بسماعه  ،ان سبا الفرار بعد أخ  رشوتهأشاعوا أن الوزير هو ال   ك

 لم يعاتا أحدًا ب لك، وقيل إنه د ع هلما دنان  ونزال  رحني،   يف يوم اال نني 
ويقدم  ،املبارس أقبلوا بأمحد كتخدا وقو الاه ة هوكا ونقاره واييل أمامه وخلفه

ة وركبوه  رس بدو  اييل مسعود نغا ناظر الدشي ه الكار و لعوا به أب ع  لع
إىل أن الثل بني يد  الوزير  ،متنتف نا يتها وذنبها  كان عليه بدعة ،2 ،محرة اللون

اد علي األم  ج   ،وأراد أن يقبل يداه  ر سه برجله وأمر بسجنه يف الاج  حبت
ن القفا ني ا نني وع رين ه متقا له باشي وغ ه ما عل عليمسعود نغا بفروة مسور و 

  .قفطاناً 

_____________________________________ 
ليــة األمــراء املماليــك وكبــار شــيوخ العربــان لقــا يطلــق علــي املباشــر القبطــي الــ   كــان ي ــرف علــي ما معلــم: )1(

 .456، مصدر سابق، د اادارء  ا مصر  ا العصر الع ما اوغ هم. ليلي عبد اللطيف، 
 أ  محراء اللون. )2(
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وهو  ال  وع رين ربيع األول كان و اء النيل  ،1 ،شهر أبيا 17ويف 
ذراعاً،   إن حضرة موالنا الوزير أ ب  يف يوم األربع ركا  22املبارس و بو علي 

ا، لوأ نا وأحىي ما كان اندرس من تزيني العقا وسائر ما ل لك من املهمال والط
  ام. الث أيام وكان مراده سبعة أي ،2 وعملك شنلك

  أقبل يف يوم السبو وأ ب  يوم األحد سابع ع رين شهر تارخيه أمر 
وسلمه إىل مصطفي نغا امل كور  ،بإحضار أمحد كتخدا و رج عنه وأكرمه واخلع عليه

ووي األم   ،وتوجهوا هوكا عايم  البًا الديار الرومية ،وكتا عليه حجة التسليم
  ة مصر.بزعام ،3 إمساعيل تابع حسن بيك الفقار 

ويف ليلة ايميت املبارس  امن ربيع الثاين بعد  الة املغرب ظهرل يمة 
ذال ذنا  ويل ترمي منه شرر النار وانفرقو أربع  ر  نزلو من ابانا القبلي إىل 

  بانا البحر  وكانو مهولة املنار.ا

_____________________________________ 
هـو ال ـهر ا ـاد  ع ـر مـن أشـهر السـنة القبطيـة، والتقـو  القبطـي هـو أحـد التقـاو  ال مسـية ومبــد ه  أبيـب: ،1 

كي دقلـــديانوس الــــ   اضـــطهد األقبــــاط وقتـــل مــــنهم خلقـــاً كثــــ اً  مســـوا حكمــــه "عصــــر مـــن حكــــم امللـــك األنطــــا 
 29ال ـــهداء"، وجعلـــوا مبـــدأ حكمـــه أول تـــارخيهم، وأول يـــوم مـــن الســـنة القبطيـــة توا ـــق شـــرو  مشـــت يـــوم ابمعـــة 

  مـن يوماً، ويلحق بعد ال ـهر األخـ 30شهراً، بكل شهر  12ميالدية، وينقسم ه ا التقو  إىل  284أغسطت 
الســنة مخســة أيــام يف البســيطة وســتة أيــام يف الكبيســة، وتســمي أيــام النســئ، ويعــد التقــو  القبطــي أســهل التقـــاو  

 ال مسية من حي  ا ساب، وال يزال العمل سارياً به يف مصر حىت اآلن.
فـال الـ   تطلـق كلمة تركية أ لها شـن هعـىن هبـيج، وشـنلك هعـىن البهجـة والطـرب، ويقصـد هبـا االحت  ر لك: )2(

  يه املدا ع والن ان امللونة.
تابع رضوان بيك الكب ، من أعيان البيو الفقار  توىل عدة منا ا يف مصر مـن أمههـا  ـنجق  حسن بيك: )3(

ايزنـــة وإمـــارة ا ـــاج، وقـــد تـــزعم حركـــة التمـــرد الـــ  قامـــو هبـــا الفقاريـــة ضـــد مصـــطفي باشـــا بســـبا احنيـــازه للبيـــو 
األحــداث بقتـل عــدد مـن الصــناجق املنتمــني للبيـو الفقــار  وعلـي رأســهم حسـن بيــك، وقــد القـامسي، وقــد انتهـو 

ال ظـام السياسـا م، ومسيـو بواقعـة الصـناجق. ب ـ  زيـن العابـدين، 1660هــ/1071وقعو ه ه األحـداث سـنة 
 .231مصدر سابق، د لمصر الع ما ية، 
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ويف  ال  ع ر ربيع الثاين عزل يوسف بيك  هر النقيا من الد رتدارية 
أم ية ا اج ال ريف، ويف خامت  ووي يوسف بيك امل كور علي ،عان أ ند ووي كن

 كانو مدة األم  يوسف  ،ع ر شهر تارخيه حضرل أوالقية من األعتاب العلية
ربيع  17السبو  ًا لورود األمر ال ريف ب لك، ويف يوميوم 38بيك يف الد رتدارية 

وكان ذلك  ،سنيه ر خلعة من البزةبعد أن كساه الوزي األول توجه األم  دالور بيك
 .بقرا ميدان وتوجه راكباً إىل مصر القدثة

عاد  26ويف  خ اهلمام ابن ال يخ أمحد ال وير .ويف يوم اال نني تويف ال ي
اقانية األم  مصلي نغا امل كور وأ ب  يحضر من األعتاب ا ،1 ،1080اآلخر سنة 

 كان من مضمونه ال ريف بطلا  ،ةيوم الثالث أبرز من يده األمورال العثماني
 أخ وا يف جهاز ذلك، ويف ه ا اليوم  ني من العسكر املنصور إىل  غر جدةمائت

واألم  شاوير بيك أم  ا اج  ،امل كور قبضوا علي حممد بيك ال ه  باباوير
ال ريف ووضعوهم يف الاج بداخل قلعة اببل ومل يزالوا حمبوسني إىل سابع شهر 

 رابع شهر عادر اآلخر سنة ا يأيت يف حمله، وكان نال  ابداوية يفالقعدة كم
1080.  

وضربو  ،وهو حممد نغا ،2 ،ويف سادس ع رين شهر تارخيه أقبل نغاة الزينة
وكان الغزاة  يها يقتلون  ،ولفرحة نصر ا سالم ،1 املدا ع  رحاً لقلعة كريد وهي كنديه،

_____________________________________ 
 م.1670يناير  ،1 

القـاهرة يف مناسـبال عديـدة بـأمر مـن السـلطان العثمـاين، منهـا انتصـارال مااهر االحتفال ال  تـتم يف  الزي ة: )2(
ابيون العثمانية وك لك لدر قدوم ايا هولود جديد للسلطان وتزين مصر ك لك عنـدما يـرد ايـا بتـوي سـلطان 

ال وعــزف جديــد ســدة ا كــم يف اســطنبول، وتتضــمن ماــاهر الزينــة إ ــال  املــدا ع واأللعــاب الناريــة وتقــد  الوجبــ
 املوسيقي الرمسية وغ ها من مااهر االحتفال.
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 جملة مكثهم  يها مخسة  ،1080سنة  وإىل 1054ويقتلون برًا وحبرًا من سنة 
وع رين سنة،  كم من أموال أتلفتها وكم من رجال بكأس املنايا جرعتها، وكم من 

 وكم من نساء نتفو شعورها يف غدوها ونفورها علي ما أ يبوا من ،تهابديار أخر 
كم من معركة لله    ،اً د را  رجاهلا،  من مال كان شهيدًا ومن عان عان سعي

 لم ا لعنا  ،وبإذن اهلل تعاىل أ فوها ،ومن رحاب حرب ونار و ني أضووها ،أقاموها
 ال زال  ،وإىل ه ا العصر واألوان نمن مبتدأ الزما ،2 ،يف تواريخ غزاة مثل ه ه ا وربة

الدين قوثًا وسيف اهلل علي كواهل أعدائه مسنوناً،   زينو مصر الروسة يف يوم 
 ،3   ال ة أيام  لله در ه ا الوزير العايم عمل شنابمعة سابع ع رين عادر الثاين

  ،4 .1080مل سبق يف سنة 
 

 تارخياً يف ذلك:  ،5 ،وقال ال يخ حممود
 ليت يسمو به سور من تأبد  دـصراً مؤيـصر ا له نـإن ن
 و للكل أمحدـهـاهلل  ـوب  ام هللـ   قـصبة السيد الـع

 با سام املهندة ا ق ـشرع  واـن أقامـنصروا الدين قانتي

                                                                            
املقصود ب لك  ت  قلعة كانديا  زيرة كريو، وبسقوط ه ه القلعـة عـادل جزيـرة كريـو إىل العثمـانيني  ك ديه: )1(

م، 1669أيلـــول ســـنة  5حيـــ    توقيـــع اتفاقيـــة بـــني الصـــدر األعاـــم  اضـــل أمحـــد باشـــا كوبرولـــو مـــع البنادقـــة يف 
ســـنة، وتـــرو  املصـــادر أن  24البندقيـــة الـــ  اســـتمرل أكثـــر مـــن -ه االتفاقيـــة هنايـــة للحـــرب العثمانيـــةووضـــعو هـــ 

، مصـدر سـابق، د. تـاريخ الدولـة الع ما يـةالعثمانيني خسروا  يها أكثـر مـن مائـة و ال ـون ألـف مقاتـل. أوزتونـا، 
 .515-510د 

 لعله يقصد مثل ه ه ا رب. ،2 
 نلك".ك ا يف النص والصحي : "ش  )3(

 م.1670 ،4 
 من املخطوط. 644يقصد املؤلف ب لك والده، وكان قد سبق له ذكر قصيدة لوالده  حممود، يف د  )5(
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 ىن ومفردـابعني مثـتـوال  حابـمنهم العرتة القرابة األ 
 حمدـدة من الدهر تـهلم م  وامللوس ال   استمدوا من النور

 لدـخـأمم والزمان ليت م  هاـيـة ويلـعد أمـة بـأم
 م بالفضل لكل أوحدـوقدي  حدث من قد ـعادة الدهر م

 ،1 مجدـا مام امل ومحا عصبة  رـصبة كفـحا بالقتال عـوم
 وجعلوا ظلمة من الليل أسود  ناراً ـاموا مـنل عثمان من أق

 دـعـقـنتها تـوا سـأرخ  ة وقتالـد حرب ووقعـعـب
 ودـل اهلل عـثـن اهلل مـم  رـا نصـللثمانني بعد األلف أت

 دــار واهلل للنار أوقـنـوب  د بسيفـوة كريـنـ تحو ع
 مدـخـار الكفر بالنور تـون  فأها اهللـارهم  أ ـدوا نـأوق

 دـجّ ـاهلل مـر بـنصـوال  للـومنار ا سالم كا بالنور وه
 عبدـتـصارر وأهلها تـنـلل  اـهـدما كانو الكنائت  يـبع
  دـيها    السعادة أنـلـوع  رـصـد حـزل اهلل نصره بعـأن
 محمدـة بـ  زينـفتـأرخ ال  ي ـق  صـرباً معرباً ينطـطـم

 .1080 تحها يف سنة 
ومل يزل موالنا الوزير يف اال رتاح والتفرج والركوب والغدو والرواح  لله مل يقصر 
يومًا يف ا تقاد األسعار، ويف زمانه أبطل املالهي من الرميلة، ونادر علي املقا يص 

_____________________________________ 
 .1054ورد يف اهلامر سنة  )1(
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مل أجرا  يها وكان ال لا سفك الدماء مع أنه يف ه ه املدة  ،1 أن ال يتعاملوا هبا،
  اماً.دماً وال كسر ع

إىل يوم الثالث املبارس  ،  توعك حضرة امل ار إليه يف ع رين شهر رجا
واختار من دوهنم األم    ،غاية ال هر امل كور أحضر كاًل من الصناجق واآلغاوال

وجعله قائم مقام يف تعا ي  ،واخلع عليه خلعتان  اخرتان ،كنعان بيك الد رتدار
إىل أن تويف يف ليلة الثالث  ،2 ،املرض يزداد بهومل يزداد  ،األمورال الكلية وابزئية

وأ ب  يف اليوم امل كور وهو الثامن من شهر شعبان و لي عليه موالنا ال يخ 
 سعادة اآلخر  ،ال املسي ود ن  وار ا مام األعام ا مام ال ا عي رضي اهلل عنه

اانية ع ر يوماً  انا املرحوم غاز  باشا رمحة اهلل عليهم،  كان مدة مرضه  ،باألول
 و ال ة ع ر يوماً رمحة اهلل عليه.وحكومته هصر اان شهور 

 وقال ابن حممود وهو كاتا ه ا التاريخ:
 والرضا بال   قضي اهلل  رضا مـميـإن أمر ا له أمر ع
 اـويكون املراد با ق  ارض  ريدـإن يريد ال   أراد م

 رضاعرض املهيمن قـلل   ي دلـحاي بابنة ال  أعـت
 منعم ليت يفرض الناس  رضا رــنان وزيمثل ما  از باب

 د األمان  والً وعرضاـوأم مصرـأحدث العدل والرخا ب
 اض  ـعندما مال أرخوه س زاءـر جـ جزاه ا له خي

 .1080سنة 
_____________________________________ 

نقـــود حناســـية الثـــل أجـــزاء مـــن البـــارة  نصـــف  ضـــة، وكـــان ابديـــد يســـاو  ربـــع بـــارة واملقصـــود  المقاصـــيص: )1(
ليلــي عبــد كانــو كلمــة املقا ــيص تعــ  العملــة املــزورة. ليلــي عبــد اللطيــف، جــدد، ويف بعــ  األحيــان   8يســاو  
 .157د  مصدر سابق،، دراسام  ا تاريخ ومؤركا مصر والشام إبا  العصر الع ما االلطيف، 

 ك ا يف النص ولعله يقصد: ومل يزل املرض يزداد به.  ،2 
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  إن حضرة كنعان أ ند  اخلع علي أرباب املنا ا كالعادة، ويف يوم 

مصطفي بيك زاده يل املرحوم علي باشا من   األحد  اين ع ر شهر تارخيه استأذن
وكان ك لك ونزل يوم اال نني املبارس  ال   ،كنعان أ ند  يف نزوله من القلعة بأسبابه

وا مام والكتخدا  ،يوسف خيه، إىل خانة املرحوم ابن ا رنجع ر شهر تار 
كور  انا شاكر نغال العزب بالصليبة، ويف حاد  ع ر ال هر امل   ،1 ،واملقابلجي

توجهوا بأخبار مول علي باشا ملوالنا السلطان إىل أن أقبلوا يف  امن ع رين شهر 
م وإياهبم  الث شهور  كانو مدة ذهاهب ،2 ،1080ذ  القعدة وهو يوم األربع سنة 

  وأربعة أيام.
ويف مستهل رمضان ورد خا من قبل بقية العسكر املنصور الضرين من  

عه من ابيون إىل أن أقبلوا بالسالمة لثغر كريد  حبة إمساعيل بيك ومن م
  إبراهيم نغا م أرسل األ ،املراسي ،3 اسكندريه وجتاوزوا البحر العجاج ورموا باملينة

قلعة الثغر امل كور سفينة تدعو األم  إمساعيل بيك وذكر أنه  رن له حماًل،  أىب 
كان أمر اهلل قدراً و  ، راسله  الث مرال  لم ثكن يطلع ،الطلو  ألمر قدره اهلل

مقدوراً،  نزلو بع  عاعة بالسفينة وحنو بر السالمة،  لما أقبل الليل اشتد الكرب 
وكان أمر اهلل أراده العزيز الفتاح، واقتلعو  ،وهاجو األمواج من كثرة االرياح ،والويل

وانكسرل املراكا وغر    ،ومزقتها األمواج الثقال ،حبالاملراكا املراسي وتقطعو األ
مل  ،وأشر  نوره الوضاح ،كل من  يها وتفسخو األلواح،  لما أ ب  اهلل بالصباح

_____________________________________ 
 ر وغ ه من موظفي الدولة.هو رئيت قلم املقابلة، املتعلق برواتا العسك المقابلجا: )1(
 م.1670مايو  )2(

 أ  امليناء ،3 
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وال للنفر خا، ووجدوا حنو من مائة وسبعني وقيل أقل ومن  ، دوا للمركا أ ر
 ، أخ وا يف جهازهم ود نهم  د نوا ،ملطّعني  انا الا يكعلتهم إمساعيل ب

ن يؤخر اهلل نفساً إذا جاء ول} :تعاىل سبحان القاب  الباسي، ويدل علي ذلك قوله 
 ،1 {.أجلها

 وقال ال اعر:
 هسحىت يوارر جسمه يف رم  املرء بني مصائا ال تنقضي
 ومعجل يلقي القضا يف نفسه   مؤجل يلقي القضا يف أهله

 
 ومن ذلك قول ابن ايطيا  احا ديوان مصر:

 وذو نسا يف اهلالكني غريق  أال كل حي هالك وابن هالك
 له عن عدو يف  ياب  ديق  متحن الدنيا لبيا تك فوإذا ا

 
وضاقو أسباهبم  ، غرقو املراكا هبم ،وال   يا منهم أقبل إىل رشيد
   ،ة تويف شعبان أ ند  الروزنا ي سابقاً عومصا هم ويا منهم القليل، ويف يوم ابم

أتوا إىل ورد خا يف خامت ع ر شهر تارخيه أن بعضًا من السفرليه من كريد ملا 
نواحي ساحل الالت  قام عليهم الري   انكسرل املركا  غرقوا،   يوا إىل الا 

ومل يكتفوا ب لك  ، صاد هم عربان ذلك ا ي  أخ وا يف عريهم وسلا ما عليهم
  ون أن قتلوهم و ر منهم بع  عاعة.د

 وقال شعر:
 جتوز عليه أبناء السبيل أرر الدنيا كخال يف سبيل

_____________________________________ 
 .11سورة: املنا قون، اآلية:  ،1 
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 وقفل قد هيأ للرحيل  ا مقيمـهـب فل عابرـ ق
 

ة خلف العربان د لما اتصل ايا مسامع األم  كنعان قائم مقام عني جتري
شهر  17وأّمر عليهم األم  قيطاس نغا  ائفة ابملية واألم  أزبك بيك وتوجهوا يف 

  مضان  البني حرمة موالنا السلطان.ر 
ة املنورة وبصحبته قفطانًا من و يه أقبل حضرة األم  نغا اجملاور باملدين

وبصحبته ا    ،السلطان حممد خان إىل السيد سعد أنه سلطان علي بالد ا جاز
  ، وحصل للناس ب لك األمن والسرور.ع ر ألف دينار
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 (1)ية إبراهيم باراوال
 

 لع الديوان يف الوزير حضر من جزيرة كريد من البحر و  ا  توىل إبراهيم باشا كتخد
 ،2 .1080سنة  حمرم 23

خليفة  :وايليفال ،ويف شهر تارخيه حضر أمر شريف بطلا الروزنا ي 
وشاهد وقف اياسكية هو  ،وكاتا اياسكية الرومي عبد املؤمن أ ند  ،ا يراد

وكتبة  ،ال يخ حممد مواها عوضًا عن القاضي أبو السرور بان مباشر الوقف
 رة موالنا السلطان حممد.ية إىل حضوجتهوا إىل الديار الروم ،الدشاير

من أحداث رمضان  ،3 ويف شهر تارخيه ر ع إبراهيم باشا بع  جرايال
وعزله ووىل علي أ ند  بن مصل  الدين أ ند  كاتا  ،4 ،أ ند  مقا عجي الصرف
أ ند  امل كور وتصر ه   إن إبراهيم باشا بعد توليته علي  ،5 حوالة اباوشية سابقاً،
ة، وبعد تصر ه سجنه وسجن بان خليفة املقا عة وهو حممد يف املقا عة مدة يس  

أ ند  ختته بون يف العرقانة،   أرسلهم إىل ا لي وأمر النقهم ورميهم يف البحر، 
_____________________________________ 

 م.1673سبتما  23 -1670يونيو  12هـ/ 1083نخر عاد األول  -1081حمرم  23مدة واليته:  )1(
ولـيت يف حمـرم  ،هــ1081ك ا يف النص، والصحي  هو أن إبراهيم باشا قد توىل علي مصـر يف شـهر حمـرم سـنة   ،2 

 هـ.1080

مفردها جراية، وتع  املرتبال العينية من قم  وشع ، وال  كانو تصـرف مـن ايزينـة للباشـا وكبـار  الجرايام: ،3 
 .444، مصدر سابق، د اادارء  ا مصر  ا العصر الع ما اموظفي ا دارة. ليلي عبد اللطيف، 

 للملتزم، حامل حق عع الضرائا من املقا عال.   العثماين األكثر استخداماً لطصامل مقاطعجا: ،4 

املوظـــف املســؤول عــن قيـــد أمســاء امللتــزمني، وقـــدر املــ   الــ   علـــيهم واألقســاط املطلوبـــة  كاتــب الحــواالم: )5(
، مصـدر أوضـا اارـاراممنهم، وإرسـال ا ـواالل أ  األشـخاد الـ ين يطـالبوهنم هبـ ه األقسـاط. أمحـد شـل ، 

 .174سابق، د 
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ووىل رضوان أ ند  بان خليفة كان عن علي أ ند  امل كور،  ر ع ابرايال القدم 
   ها يستحق ها  عل.ا قابله اهللالصحاح وأبقي ابرايال الد ة ال   ال أ ل هل

ويف شهر رجا سنة تارخيه حضر من البالد الرومية أمني بيو مال إبراهيم 
باشا وبصحبته نغا بأمر شريف يطلا يوسف بيك  هر نقيا األشراف وهو قائم 

وكنعان أ ند  قائم مقام قراقان علي باشا  ،املتويف هصر سابقاً  امقام إبراهيم باش
أزبك  ف بيك امل كور أم  ا اج ال ريف  وىل إبراهيم باشا كان يوس ،املتويف هصر

وبطلا الروزنا ي  ،بيك عوضاً عنه هوجا األمر ال ريف ال   قر  باسكلها أوضه
وايليفال بالديوان عيعًا غ  مقا عة األرزا  و لا مصطفي أ ند  ال   كان من 

مًا وتويف قبل حضور  ائفة غاز  حممد باشا وعمل أمني األنبار مخسة و ال ون يو 
رج من مصر هارباً رف  إنه خوك لك رمضان أ ند  مقا عجي املع ،األمر ال ريف

  قبل حضور اآلغا.
وجه إبراهيم باشا يوسف بيك قائم مقام  ،1 ،1080رجا سنة  17ويف 

 ،وتويف هبا مد وحضر هصر وتوجه إىل حكومة جدةامل كور إىل موالنا السلطان حم
ومصطفي  ،وعبد الرمحن أ ند  الروزنا ي حاالً  ،كاتا املتفرقة  وك لك كنعان أ ند 
وإبراهيم أ ند   اين خليفة الغربية عوضاً عن بان خليفة أمحد  ،أ ند  خليفة الاسبة

 ي أ ند  ال ه  بأدهم باشه.أ ند  بن نعمان، وحممد أ ند  خليفة ال ون ومصطف
احنرقو حوانيو  وهو يوم ايميت ،2 ،1081ويف  اين شهر شوال سنة 

و لع زعيم مصر األموال ال ين  ،واحنر  خلق كث  يوم تارخيه ،البواردية بباب زويله

_____________________________________ 
هـــ، كمــا 1081م، واأل ــ  أن هــ ه األحــداث قــد وقعــو يف شــهر رجــا عــام 1669  يف شــهر ديســما أ )1(

 .152، مصدر سابق، د زبدء االكتصاري   إىل ذلك علي بن رضوان. 
 م.1671 ااير  )2(
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ومن علتهم بنو يوسف بيك قائم مقام كان  ،و األتربة وا جارةحتاحنرقوا من 
 ا ريق.بدرب ابماميز، وحصل بعد ا ريقة امل كورة  عن ومسوه العامة  صل 

حضر عبد الرمحن أ ند  الروزنا ي امل كور  1081شوال سنة  15ويف  
وقر  ايي ال ريف مضمونه أن ايزينة العامرة   ،وجاب بصحبته الد اتر يف  ندو 

وغالل األنبار ال ريف  ائضه  ،كملو و ائضها ع رون كيسًا وع رون ألف  ضة
 قر  األمر ال ريف يوم تارخيه، وأمر حضرة إبراهيم باشا بوضع  ،أربعون ألف أردب

الصندو  امل كور الزنة القلعة بباب  ائفة الينكجرية  وضعوه يوم تارخيه، وجعل  لو  
  ،1 .خزينة مصر إىل حضرة موالنا السلطان من تول إىل تول

 حصل  1081ومك  الوباء هصر من تاريخ ا ريقة إىل ذ  ا جة سنة 
يعو البالد يف ب ،2 إبراهيم بان حملوالل كث ة، وأما عن حلوان البالد  ال تسأل،

هصر بع  من الفضة من  ،3 الديوان أواًل و انياً، ويف مدته أعطي ألمني دار الدرب
قطع الفضة لغلو  معاملة جزيرة كريد قطعها  ضة ألن يف مدته بطلو دار الدرب من

هم المسة أنصاف ر  إن الفضة كان درمهها يبا  بأربعة أنصاف  صار يبا  الد ،انها
  .وأكثر

_____________________________________ 
هر ربي ايزينة مـن تـول إىل تـول: أ  مـن سـبتما إىل سـبتما، وتـول هـو بدايـة السـنة ايراجيـة بالنسـبة ل شـ )1(

 .171، مصدر سابق، د أوضا اارارام القبطية، انار: أمحد شل ،

املال ال   يد ع عند ا لول حمل ملتزم نخر لو اته واحنالل التزامه عنه، وهناس حلوان الوظـائف وهـو  الحلوا : )2(
ر مصـــادر تـــاريخ مصـــ الرســـم الـــ   يتقاضـــاه الباشـــا مـــن املوظـــف ابديـــد مقابـــل ا صـــول علـــي منصـــبه. رمضـــان،

 .83مصدر سابق، د الحديث،
ك ا يف الـنص والصـحي : دار الضـرب، وهـي دار سـك العملـة وتسـمي كـ لك ضـرالانة، وكانـو بـداخل القلعـة   )3(

شــرقي قاعــة العــدل بالقســم ابنــويب مــن القلعــة، وأمــني دار الضــرب هــو ال ــخص امل ــرف علــي ســك العملــة. ليلــي 
 .450، مصدر سابق، د ااادارء  ا مصر  ا العصر الع ما عبد اللطيف، 
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براهيم باشا متصر ًا يف مصر، ونزل من الديوان بعد  ال ة أيام إىل وال زال إ
 العادليه هوكا عايم  كانو مدته هصر  الث سنوال وأربعة أشهر. 
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 (1)ية حسين باراوال
 

ووجه عوض  ،1084شوال سنة  20  حضر مسلم حسني باشا بن جان بالط يف 
قام و لع الديوان يف ع رين شهره بيك الد رتدار خزندار حممد باشا أبو النور قائم م

،  في حال و وله إىل الصا ية نفي حممد كتخدا اباوشيه هو تابع 1084سنة 
علي نغا الطواشي ووىل عوضه الرتعان ووىل ترعانًا غ ه، وعندما  لع الديوان 

   كتخدا اباوشيه ورجع إىل منزله.ت فعوا يف
حممد أم اخور بطلا حضر من حضرة موالنا السلطان  1084ويف سنة 

وأيضاً  ال ة أنفار عوضاً عن  ، ال ة نالف نفر من العسكر املنصور وكتبتهم  حبتهم
وعني ع رين نفراً من أمراء ابراكسة وجعل سليمان نغا خزندار  ،الكتبة ال ين تع روا

ابراكسة، وك لك عيع السردارال،  من حممد بيك بن املكس  سردارًا علي أمراء 
تفرقة مخسمائة نفر، ومن  ائفة اباوشية مائة وأربعة وتسعون نفرًا كل نوبة   ائفة امل

ومن  ،كتبو ا نني وع رين نفراً هعر تها، ومن  ائفة ابملية مائة وأربعة وتسعون نفراً 
ومن  ،ومن  ائفة ابراكسة مائة و ال ون نفراً  ، ائفة التفكجية مائة وأربعون نفراً 

 ،ومن  ائفة العزب مخسمائة وسبعني نفراً  ،ة وتسعون نفراً  ائفة الينكجرية ألف ومائ
ستة أشهر بيدهم وستة أشهر بيد كاتبهم علي  ،وأعطا للعساكر املنصورة علو ة سنة

  ليهم حجة بتسلم علو اهم وعليقهم.وكتبو ع ،جار  العادة هعر ة السردارية
يوم اال نني و لع العسكر املنصور بسردارهم سليمان بيك امل كور، وذلك يف 

، وبعد توجيه العسكر اخلع علي يوسف بيك أم  ا اج 1084شهره سنة  28

_____________________________________ 
 م.1675سبتما  21 -1674يناير  28هـ/ 1086غرة رجا  -1084شوال  20مدة واليته:  ،1 
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سابقًا ال ه   لا يوسف ووجهه  حبة أم اخور إىل اسكندرية بالتفتير علي 
  م حكم العادة.العسكر والك ف عنه

القعدة سنة تارخيه وي قيطاس نغا الرتعان حااًل كتخدا  ائفة  6ويف 
لع علي عبد الرمحن أ ند  الروزنا ي وخليفته والاسبجي وغ هم ايلع وخ ،اباوشية

الفاخرة، وكان حتصيل حسني باشا ههمال العسكر امل كور ومهمال ا اج ال ريف 
والصر ال امي وا جاز  علي وجه التعجيل تسعمائة كيت غ  ايزينة العامرة، و لع 

  ق أبداً.ع رين يوماً وه ا ما اتف العسكر امل كور يف
قيل إن حسني باشا كان عنده عر  من ابنون خصو ًا ملا بطر بأمحد 

  ته أهل مصر وحصل هلا ارتعاد زايد.أ ند  امل كور هاب
سجن عبد الرمحن أ ند   ،1 ،1085ويف خامت ع ر شوال سنة 

 ،3 ،وختم بيته وخنقه بسبا أخ  املال من امللتزمني ،2 ،الروزمنجي حااًل يف القلة
لكل من أخ  شيء ت كرة بيده،  بلغ حسني باشا  بطر به ورجع األموال  وأعطي

وكتا بيورلد   ،قيل إهنا أربعة وتسعني كيساً   ال   أخ ها عبد الرمحن الروزمنجي
ا من امللتزمني  د عوها  اين لد  ال ريف أخ هر وهوجا البيو  ،1085شريف سنة 

  مرة.

_____________________________________ 
 م.1675يناير  )1(

 مكان للحبت، كان يوجد داخل باب االنك ارية بالقلعة. القلة: (2)

يــورد للخزينــة الضــريبة ألم يــة املقــررة علــي أرض أو عــرس و اال ــخص الــ   يتعهــد بتحصــيل األمــوال  الملتــزم: ،3 
، مصــدر اادارء  ــا مصــر  ــا العصــر الع مــا ااملقــررة كخــراج، ولــتفر بالبــاقي كــرب  لــه. ليلــي عبــد اللطيــف، 

 .456سابق، د 
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رد من حضرة موالنا السلطان و  ،1 ،1086ويف أواخر شهر ربيع الثاين سنة 
من مبلغ ايزينة  ،3 كالب  ،2 حممد نصره اهلل خي شريف بطلا  لثمائة كيت غرون

 لما قر  ايي ال ريف  ،4 علي حساب القرن الكلا  ال ني نصف  ضة، ،العامرة
 ة  ضرة موالنا السلطان.قالو الصناجق السمع والطاع

والريال با نني وأربعني  ، ضة وكان سنة تارخيه القرن الكلا بأربعني نصف
ال ريفي المد  المسة و  ،6 ،عنيسالمسة وت وال ريفي البندقي ،5 ،نصف  ضة
ف  ضة،  اتفق رأ  الصناجق واآلغاوال بأن القرن الكلا والريال واانني نص
  ،8 .يقب  يف األموال السلطانية حكم األول ،7 وال ريفي

_____________________________________ 
 م.1675يوليو  )1(

اادارء  ـا مصـر  ـا العصـر مفردها قرن أو غرن عثماين ويساو  أربعني بارة. ليلـي عبـد اللطيـف،  قروش: )2(
 .451سابق، د  ، مصدرالع ما ا

هو الريـال اهلولنـد ، وكـان أقـل قيمـة مـن الريـال ا جـر الـ   كـان يسـمي أبـو  اقـة، و الريال أبو كلا  ال لب: ،3 
 .109املصدر السابق، د 

 .440أ  بارة وهي أقل النقود الفضية قيمة. املصدر نفسه، د   صف  ضة: )4(

  اسـتمرل قيمتـه يف االرتفـا  إىل أن بلغـو قيمتـه  ضـة، نصـف  42يف تلـك الفـرتة الريـال كانو قيمة ،  الريال ،5 
 نصف  ضة.  66يف هناية القرن السابع ع ر 

نقــد ذهــ  أجنــ  انت ــر يف مصــر، ومســي بــ لك نســبة إىل مدينــة البندقيــة الــ  بــدأل يف ضــربه ســنة  الب ــدقا: ،6 
قيمــة والنقــاوة،  أ ــب  يضــرب بــه م، وقــد أقبلــو كــل بــالد ال ــر  علــي التعامــل بــه، وأ ــب  كوذجــاً لعلــو ال1252

 .447املثل  يقال: "ذها بندقي". املصدر نفسه، د 
عملة تركية أعلي قيمة من الريال ا جر والريال البندقي. وكانو قيمته ختتلف من  رتة ألخرر، أمحد  الشريفا: ،7 

 .109، مصدر سابق، د أوضا اارارامشل ، 
إىل العملـة ال هبيـة لتمويـل محالهـا العسـكرية يف اجملـر، وقـد الكنـو السـلطة كانو الدولة العثمانية حباجة ماسة   ،8 

إىل ر ـع قيمـة ايزنـة السـنوية املرسـلة إىل اسـطنبول،  لاملركزية من إحداث عدة تغي ال يف الناـام الضـرائ  هصـر أد
بـــــــــارة ســـــــــنة  15.060.000م، إىل: 1649هــــــــــ/1059بـــــــــارة  نصـــــــــف  ضـــــــــة، ســـــــــنة  7.750.000مـــــــــن: 

 .400، د تطور ال ظام المالا وااداري لمصر الع ما يةم. ستانفورد شو، 1675هـ/1086
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مسة و ال ني نصف  ضة كون القرن الكلا الوأمر حسني باشا أن ي
ونزل املناد  يناد  هوجا البيورلد  ال ريف أن يكون القرن الكلا  وإشهار الندا،

المسة و ال ني نصف  ضة  عند إجهار الندا عدمو القرون الكالب ععة تارخيه، 
 .  بعد مدة من الزمن رجع كل شيء علي أ له

لد رتدار،  كانو باشا اوال زال حسني باشا متصر اً إىل أن جاء مسلم أمحد 
 مدة تصر ه سنتان.

، ووجه 1086  ورد مسلم أمحد باشا الد رتدار يف  اين شهر رجا سنة 
 قانصوه بيك ال   حضر من  ت  جزيرة كريد قائم مقام عنه.
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 (1)ية أحمد باراوال
 

، 1086  حضر أمحد باشا امل كور و لع إىل الديوان يف سادس شهر شوال سنة 
يهم لديوان أبطل اليهود من قب  األموال بالديوان وجابوا من حتو أيد لما جلت با

   يارف مسلمني وقبضوا األموال.
ويف شهر تارخيه حضر أم اخور حضرة موالنا السلطان حممد بأمر شريف 

من مضمونه إىل أمحد باشا بأنك جتهز ألفان نفر من العسكر  ، قر  بالديوان العاي
 عني عوض بيك خازندار حممد باشا  ،2 علي جر  العادة، املنصور إىل سفر قمانصيه

أبو النور  اخلع عليه خلعة سردارًا علي العسكر املنصور وك لك السردارال علي 
ه سابق اخلع عليه خلعة سردارية أمراء يجر  العادة، وغيطاس بيك كتخدا اباوش

عوض بيك ابراكسة وأعطاهم علو تهم وعيع مهماهم علي جر  العادة، و لع 
و اين يوم  ،3 ،1086امل كور بآال  عايم يوم الثالث  ال  شهر ذ  ا جة سنة 

تارخيه وهو يوم األربع أمر سليمان جاوير  اين نوبه جعل جركت بيك واخلع عليه 
م تارخيه وتوجهو العسكر خلعة وأرسله  حبة نغا من نغاواته إىل سردار العسكر يو 

  من بوال .

_____________________________________ 
 م.1676 ااير  18 -1675ديسما  24هـ/ 1086ذ  ا جة  3 -1086شوال  6مدة واليته:  )1(
البولونيــة الــ  اســتمرل  ــوال –كــان اهلــدف مــن هــ ه الســفرة هــو دعــم القــوال العثمانيــة خــالل ا ــرب الرتكيــة   )2(

، والــ  اعـــرتف  يهــا البولونيـــون م27/10/1676، وانتهــو بتوقيـــع معاهــدة زوراونـــو يف م1676-1670ة الفــرت 
-519، مصـدر سـابق، د.د تـاريخ الدولـة الع ما يـةبا كم العثمـاين علـي خـوتني وبادوليـا وأوكرانيـا. أوزتونـا، 

522. 
 م.1676 ااير  18 ،3 
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مة و شهر ا جة جتمعو العسكر بالرميلة وقاموا ق م ايميت خامتو ويف ي
مسة عند أمحد واحدة ومل أحد يعلم  معيتهم وكان ذلك اليوم ديوانًا واآلغاوال اي

 بلغ بان  ،1 ه وكتبة الديوان قاعدين كل مقا عة يف حملها،باشا يف اسكلها أوض
 لع من عندهم  دخل اسكلها أوضه و  ،جاوير  ائفة الينكجرية أن يف الرميلة ععية

ة  نزلو الكتبة إىل منازهلم، ومن إىل الديوان وقال للكتبة قوموا ألن يف الرميلة ععي
لتهم عبد الفتاح أ ند  كاتا األنبار ال ريف سابق كان حازماً يف مصر يف الديار ع

الرومية وحضر  حبة أمحد باشا واله مقا عجي املصروف وهي مقا عة بالديوان، 
ديوان وركا حصانه وكيت الد اتر خلفه  لما  ال باب العزب  قام ونزل من ال

وخرج من باب السلسلة قامو عليه امل اة من العسكر وضربوه بالسيوف قبل ما 
يصل وسي الرميلة حتو مئ نة السلطان حسن قطعوه إرباً إرباً، وقامو عيع العسكر 

آلغاوال ايمسة من تقول ه ا هو ال   بيغر  أمحد باشا ويلقي إليه الفنت،  نزلو ا
حنن ما  :الديوان بعد قتل عبد الفتاح امل كور وحضرل الصناجق وبقية العساكر وقالوا

إن العسكر عيعًا يطلبوا نزولك من  : طلعوا له وقالوا ،نريد أمحد باشا يقعد بالقلعة
القلعة  راددهم ك ا ك ا مرة  صمموا العسكر علي نزوله من ضحوة هنار تارخيه إىل 

العصر وهم واقفني حىت نزلوه من القلعة بآال  وحوله الصناجق، وقيل إن قريا 
سبا نزوله أن العسكر بلغهم خا عن أمحد باشا بأنه مراده لدث علي البيول 
والدكاكني والطواحني وعيع البيول ماامل مثل ال ام ويفتر علي جوامك 

_____________________________________ 
كتابــة قــرارال الــديوان، وقــراءة الرســائل الــ  تــرد مــن الدولــة أو  موعــة مــن الكتبــة املختصــني ب كتبــة الــديوا : )1(

 األمراء، وغ ها من القضايا ال  تعرض يف الديوان.
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ماامل يتها و واحينها وعلي غ ه ويرتا علي أماكن مصر وأعتاهبا وحوان ،1 ،العسكر
  لد ها، واملراد مراد اهلل.

 أنزلوه ببيو حجي باشا بصليبية  ولون وأقاموا رمضان بيك قائم مقام،   
 ،إهنم كتبوا عرض إىل حضرة موالنا السلطان حممد خان وعينوا جند  حممد بيك

اال نني  وتوجهوا بالعرض امل كور يوم ،ومن كل بلك نفرين ،و سليمان نغا الطواشيودَ 
  .عاشر شهر ذ  ا جة سنة تارخيه

  إن قائم مقام هعر ة العسكر نقل أمحد باشا من حجي باشا إىل خانة 
 ان يطر علي نغا با بانية   نقلوه من البيو امل كور إىل خانة حممد بيك حاكم 

 كانو مدة أمحد باشا هصر تسعة ومخسني يوماً،   حضر  ،جرجه جتاه جامع الجني
م عبد الرمحن باشا نغال الينكجرية بالديار الرومية، كان يف يوم السبو سابع مسل

ووجه رمضان بيك قائم مقام علي أ له، ويف مدة قائم  ،2 ،1087ع ر القعدة سنة 
 مقام امل كور حضروا بابن مهام من الصعيد وقاموه علي خازو  يف الرميلة. 

_____________________________________ 
مفردهــا ابامكيــة، وهــي كلمــة  ارســية األ ــل تطلــق يف األ ــل علــي املرتــا الــ   يصــرف ل ــراء الجوامــك:  )1(
عطـي للموظـف أو املعـان ال ـهر  الـ   يصـرف هعـىن املرتـا الـ   ي ت،   استخدمو يف سـجالل الروزنامـهملب

 .83مصدر سابق، د  مصادر تاريخ مصر الحديث، للجنود. رمضان،

 م.1677يناير  ،2 
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 (1)عبد الرحمن باراة يوال
 

و لع يف الديوان يوم اال نني سادس عادر اآلخر  ،ن باشا امل كور  حضر عبد الرمح
وحتاسا مع أمحد باشا هوجا األمر ال ريف ال   بيد أمحد باشا  ،1087سنة 

  ع من غ  نال .و ل 1087وتوجه سنة 
ويف شهر  فر سنة تارخيه خلع عبد الرمحن باشا علي حسن نغا ال ه  

فلوط،  لبت ايلعة يوم ابمعة، و اين يوم تارخيه ببلفيا خلعة الصنجقية وك و ية من
ر ع عنه ذلك وألزمه أن يقعد يف بيته، ويف ع رين عادر اآلخر سنة تارخيه وهو يوم 
ابمعة جتمعو  ائفة الينكجرية بباب نغاهم وحبسوا حممد كتخدائهم سابق ال ه  

ن باشا ها وقع  بلغ عبد الرمح ،با ب لي وسنار مصطفي كتخدائهم سابق يف القلة
 أقام حممد  ،يف باب الينكجرية  أحضرهم من القلة واخلع عليهم خلع الصنجقية

وعّوضه عبد الرمحن باشا بعلو ة  ،ا ب لي أيامًا هصر   إنه نزل عن الصنجقية
وسنار مصطفي امل كور جاءل  ،وجرايال باملدينة املنورة وتوجه  حبة ا اج ال ريف

وحممد ا ب لي  ،وتوجه إىل جدة وقعد هبا إىل أن تويف  دة له حما اة أمينية جدة
  ،2 .1099املنورة ورجع إىل بلكه سنة  امل كور حضر من املدينة

أرسل ذو الفقار بيك أم  ا اج ال ريف خيا عبد الرمحن  1088ويف سنة 
أنفار وأخ نا منهم سبعة  ،باشا بأنه وقع بينه وبني عربان العقبة حماربة وحنن متوجهني

_____________________________________ 
 م.1680سبتما  5 -1676يوليو  18هـ/ 1091شعبان  10 -1087عادر األوىل  6مدة و اليته:  )1(
 م.1687 ،2 
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بان أزمل  رة الوزير ت هلواض املعروض علي ح ،1 و  ي علي بان أزمل من العربان،
  بعسكر زيادة عن العادة.

أزمل  حضر ياب من باشة ،2 ،1089ويف  اين ع ر شهر حمرم سنة 
ة  لم رأينا ن بندر العقبة حمتا ني  بل العقبعربا هكتوب إىل حضرة الوزير يعلمه بأن

 في يوم تارخيه عع عبد  ،3 التوجه إىل األزمل وحنن مقيمني ببندر  ل،لنا قدرة علي 
سابق وعني يوسف بيك أم  ا اج  ،الرمحن باشا الصناجق واآلغاوال وأرباب الديوان

  ال ه   لا يوسف سردارًا علي مخسمائة نفر وخلع عليه وعلي سردارية العسكر
ومن  ائفة الينكجرية  ،باوشية مخسون نفراً ومن  ائفة ا ،من  ائفة املتفرقة ستني نفراً 

 أعطي  ائفة اباوشية إىل  ،ومن  ائفة العزب تسعني نفراً  ،مائتان وع رة أنفار
و ائفة الينكجرية أعطوا  ،املتوجهني إىل كل نفر ألف ومخسمائة نصف من النوب

 ائفة  وركبوا ،و ائفة العزب ك لك ،ألنفارهم إىل كل نفر  لثمائة نصف  ضة
  لينكجرية والعزب علي عال العرب.ا

أزمل  هكتوب خيا  حمرم سنة تارخيه حضر ياب من باشةويف سادس ع ر 
 طلع يوسف بيك بالعسكر يوم ابمعة سابع  ،بأن العربان ارحتلو من جبل العقبة

وحضر جلا يوسف والعسكر  حبة  ،ع ر حمرم إىل أن و ل العقبة وتقابلوا با اج

_____________________________________ 
بنـوب مـن العقبـة، وكانـو ترسـل إليهـا قا لـة ملقابلـة موكـا إحدر حمطال ا ج املصـر ، تقـع إىل ا قلعة أزلم: )1(

، مصــدر أوضــا اارــاراما ــاج عنــد العــودة وتزويــده بــاملؤن الالزمــة ومحايتــه مــن اعتــداءال العربــان. أمحــد شــل ، 
 .110سابق، د 

 م.1678مارس  4 ،2 

والعقبة. أمحد الدمرداشي، إحدر حمطال ا اج املصر ، وهي داخل أرض سيناء ما بني السويت  قلعة  خل: )3(
 .136، مصدر سابق، د الدرء المصا ة
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وجابوا بصحبتهم سبعة  ،ف ومل يقع بينهم وبني العربان حماربة قيأم  ا اج ال ري
  العربان وسلموهم إىل حضرة الوزير.أنفار من 

حصل غلو أسعار يف مصر الروسة حىت أبيع األردب  1088ويف سنة 
والفول   ،واألردب ال ع  هائة وع رين نصف  ضة ،القم  هائة واانني نصف  ضة

ومع ه ا كان النيل  ،ل نّفار  هائة ومخسني نصف  ضةوالتنب كل محل ع ،ك لك
أمر عبد  1089ويف خامت ع ر  فر سنة  بارس سنة تارخيه يف غاية الكمال.امل

وكتا بيورلد  شريف  ،الرمحن باشا بأن يبا  األردب القم  هائة و ال ني نصف  ضة
ما وقف علي  نزل املناد  يناد  هوجا البيورلد  ال ريف  أول  ،بإجهار الندار

وأجهر الندا  ،1 ،باب الرقعة ال   أحد وها  ائفة العزب حتو جامع السلطان حسن
 لما أغلقوا باب الرقعة وأبواب  ، غلقوا باب الرقعة وأبواب ا وانيو ال   حوهلا

ا وانيو قامو ايلق عصرية يوم تارخيه كسرل باب الرقعة وهنبوا الغالل ال    يها، 
وال ع  با   وع رين نصف  ،الويبة القم  بأربعني نصف  ضة يوم تارخيه ابيعو 

 ، أ بحو ايلق يوم ابمعة من غلو األسعار يف شعلة نار ،والفول ك لك ،الويبة
ابتدأل ايلق يف هدم حيطاهنا وحيطان ا وانيو بعدما  ،والعياذ باهلل من ذلك اليوم

ن ا وانيو من  الة الصب  وابتدأل يف هّد حيطا ،هنبوا أخ اهبا وأخ اب ا وانيو
أن ينزلوا  ،2 لرمحن باشا  أمر زعيم مصر والدالة، بلغ عبد ا ،إىل وقو الضحي العاي

وداسو  ،الرميلة وثنعوا ايلق عن اهلّد  نزل زعيم مصر والدالة منعو ايلق عن اهلدّ 
ة الدالة علي ايلق ال   كانوا متفرجني حىت هاجو يف بعضها من الدالة ومن عاع
_____________________________________ 

م، وهـــو مـــن املبـــاين الفـــاخرة واآل ـــار 1356هــــ/757أن ـــأه امللـــك النا ـــر حســـن  جـــامع الســـلطا  حســـن: )1(
 .3/255، مصدر سابق، الخطا التو يقيةالااهرة، شعائره قائمة من ريع أوقا ه بنار الديوان. علي مبارس، 

م  ائفــة مــن ابنــود األشــداء مــن اييالــة. وكــان الــدالة يف الفــر  العســكرية العثمانيــة ثهــدون الطريــق هــ الــدالء: )2(
 للجير، ويلبسون الز  األسود.
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 امتنعو ايلق عن  ،حىت إن الواي قطع ر وس  ال ة ع ر نفراً علي ما قيل ،1 ،الواي
،  بعد ذلك نزلو األسعار اهلّد يف  لو  أول ما  لع املؤذن علي املنارة ليوم ابمعة

  هصر.
ويف  اين  .ويف سنة تارخيه زينو مصر الروسة  ال ة أيام بسبا قلعة دورجان

تارخيه وهو يوم األربع قامو  ائفة الينكجرية علي السيد علي ع ر بيع األول سنة 
 أرسل عبد الرمحن باشا أحضره إىل الديوان يوم  ،مصطفي بان جاوير امل كورين

ونفوا أحد ع ر نفراً من  ائفة مستحفاان إىل جرجه، منهم  ،تارخيه وخنقه بالديوان
ه باشه ال ه  بكدس رجع إىل وإبراهيم أوض ،2 ،حمرم سراج اآلغا قتلوه يف سنة تارخيه

أرسل عبد  1089شهر ربيع األول سنة  15وغ هم، ويف  1090مصر يف سنة 
  خدا اباوشية أن يتوجه إىل بالده.الرمحن باشا إىل مصطفي نغا كت

حضر رجل شريف من الديار الرومية وبيده خي شريف  1089ويف سنة 
ة األشراف أبطلوا ما  الساد بتفتير األشراف   ر  يف ذلك وحصل ما حصل،   إن

  كان شر   يه.
ويف مستهل ذ  القعدة أعطي عبد الرمحن باشا ألمني بيو املال الرتكي 
بيورلد  شريف بأن يأخ  من كل مزين كل يوم نصف  ضة ووجه أمني بيو املال 

_____________________________________ 
كان هل ه اللفاة يف العصر العثمـاين عـدة معـان،  تطلـق أحيانـاً علـي الباشـا، وتطلـق علـي رجـل وظيفتـه   الوالا: )1(

ال ــــة والة مــــن هــــ ا القبيــــل  واي القــــاهرة وواي بــــوال  وواي مصــــر القدثــــة  ــــيانة األمــــن بالقــــاهرة، وكــــان هنــــاس  
مصــدر ســابق،  مصــادر تــاريخ مصــر الحــديث،  الفسـطاط،، وكــانوا عيعــاً حتــو رئاســة نغــا االنك ـارية. رمضــان،

 .76د 
د اللطيـف، ععها سراجني، وهـم ماليـك مـن خـدم األمـراء ويلحقـوهنم عـادة بـالفر  العسـكرية. ليلـي عبـ سرا : ،2 

 .448، مصدر سابق، د اادارء  ا مصر  ا العصر الع ما ا
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 طلعو  ائفة الينكجرية وعر وا عبد الرمحن باشا بأن ه ا  ،امل كور علي  ائفة املزينني
  عوا بيو املال عن  ائفة املزينني.جرل به عادة من قد  الزمان،   وقع ما وقع ومنما 

أمر عبد الرمحن باشا التم بيو  ،1 ،1089شهر عادر األول سنة  9ويف 
باك  أ ند  كاتا مستحفاان سابق وبيو ذو الفقار كتخدا مستحفاان سابق، 

من توابع ذو الفقار كتخدا يف وسجن أربعة أشهر شر ية  ، ختموا بيول امل كورين
وابن قرر جهنم كاتا  غ  مستحفاان خنقوه يف القلة وذو الفقار كتخدا  ،العرقانة

 أرسل عبد الرمحن باشا  ،امل كور  إنه وىل هاربًا وتوارر هقام سيد  أمحد البدو 
بايروج  ،2 ،بيورلد  شريف  حبة داي باشه إىل إمساعيل بيك كاشف الغربية حاالً 

ن حقه  أخرجه إمساعيل بيك من املقام وقطع رأسه وأتي هبا إىل عبد الرمحن باشا، م
وقيل إن إمساعيل بيك امل كور عند حضور داي باشه إىل عنده أرسل خفية إىل ذو 

 لم  ،ا لع من املقام وتوجه إىل حي  ما تريد :الفقار كتخدا وهو يف املقام يقول له
 كان قصد إمساعيل بيك أنه يطلع من املقام يتوجه إىل  ،ثتثل ألمر قدره اهلل يف األزل

 ،حي  أراد ويعرض إىل حضرة الوزير أنه مل وجد يف املقام ذو الفقار كتخدا امل كور
 ال راد ملا قضاه اهلل  ،يتيقن بان عقله مىت  لعو من املقام أرسل خلفي داي باشه

  لعوا.ربعة شر ية  ا وا عليهم و وباك  أ ند  واأل .تعاىل
تويف أمحد كتخدا  ائفة العزب يف يوم  ،3 ،1091ويف  اين ع ر رجا سنة 

بالقرب من بيو عثمان شر ي داخل  ،1 ،ايميت وكان أن أ بيتًا علي بركة الفيل

_____________________________________ 
 م.1678يوليو  )1(

م،، 1660هـــ/1071تــابع حســن بيــك الفقــار   ل  م(:1707هـــ/1119إســماعيل بيــك الــد تردار )م  ،2 
بيــو مــن أعيــان البيــو الفقــار  تــزوج ابنــة حســن نغــا بلفيــة وأيــا منهــا ابنــه حممــد بيــك الــ   نلــو إليــه زعامــة ال

 .231، مصدر سابق، د ال ظام السياسا لمصر الع ما يةالفقار   يما بعد. ب   زين العابدين، 
 م.1680أغسطت  10 )3(
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درب الباب وكلفه كلفة زائدة، ومل يقسم له ابلوس والسكىن به غ  أنه ملا مرض نزلوه 
 تويف إىل رمحة اهلل تعاىل. ة أيام يف مرضه و من باب العزب إىل املنزل  رقد  ال

قامو  ائفة مستحفاان علي  ،2 ،1087رجا سنة  22يف يوم األحد و 
كوجك حممد من نفرهم و لبوه إىل شر  اهلل بسبا دعور،  يوم تارخيه قفلوا باب 

وولوا سليم بان جاوير  ،قلعتهم وعزلوا مصطفي كتخدائهم وسجنوه يف القلة
ك حممد امل كور دخل يف محاية  ائفة العزب  أخ وه عندهم   إن كوج ،عوضه

  بعد ذلك  تحوه ومل يسلموا يف حممد امل كور، ويف  اين يوم  ،وقفلوا باب السلسلة
 ،تارخيه وهو يوم اال نني نزل بيورلد  شريف بنفي كوجك حممد امل كور إىل قاد

  قاد. ، وأرسلوهم إىل نزلوا به قبل الاهر وكتخدائه كور عثمان
أن أل خاسكي سلطان حممد تكية هكة املكرمة  1089ويف سنة 

وحضر من حضرها  ،وأوقفو علي التكية امل كورة بالد بالغربية واملنو ية ،3 ،وعمرها
 اشرتر من أهل مصر ترقي بقدر مال البالد ال   خرجوها  ،نغا بسبا وقف البالد

وعمرل شونه  ،ة عوضًا عن مال البالدوأوقفوها وأوقفوا الرتقي يف ايزن ،من امل  

                                                                            
كانــــو بركــــة الفيــــل بركــــة كبــــ ة إىل جنــــوب غــــرب القــــاهرة وكانــــو الثــــل منطقــــة منفصــــلة لســــكىن بركــــة الفيــــل: ،1 

كــة، عبــد الــرمحن زكــي، "خطــي القــاهرة أيــام ابــايت"، االرســتقرا يني الــ ين بــدأوا ين ــؤون مســاكنهم حــول هــ ه الا 
 .481-480، د.د  دوء الجبرتا

هـــ/ 1089كــ ا يف الــنص، والصــحي  هــو أن قيــام  ائفــة الينكجريــة علــي كوشــك حممــد كــان يف شــهر رجــا   )2(
أوضــــا . أمحـــد شــــل ، 160، مصــــدر ســـابق، د زبـــدء االكتصــــارم. اناـــر علــــي بـــن رضــــوان، 1678ســـبتما 

 .176مصدر سابق، د ، اارارام
تطلـــق علـــي املكـــان الــ   يســـكنه الفقـــراء والغربـــاء الـــ ين لـــيت هلـــم مـــورد مـــاي، والـــدراوير املنقطعـــني  الت يـــة: )3(

للعبــادة ولــيت هلـــم كســا، وتـــوز  علــيهم األ عمــة واملرتبـــال ال ــهرية مـــن أمــوال األوقــاف العامـــة أو مــن األوقـــاف 
 .81مصدر سابق، د  مصادر تاريخ مصر الحديث، ايا ة. رمضان،
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 ،وجعلو النار ملن يكون أم  ا اج املصر  ،1098بسفر بوال  يزن الغالل سنة 
  ، ورتبو كتبة ومباشرين وغ ه.وأخ ل مراكا ببحر السويت ل يل الغالل

وال زال عبد الرمحن باشا متصر ًا إىل سفر مسلم عثمان باشا يوم األربع 
ووجه غيطاس بيك  ،1091واقع يف  اين يوم النسيم سنة عاشر شهر شعبان ال

الد رتدار قائم مقام الساكن حينئ  بضرب ابديد بالنا رية بالقرب من بيو مصطفي 
  وأربعة أشهر.نيبيك   ،  كانو مدة عبد الرمحن باشا  الث سن
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 (1)ية ع ما  باراوال
 

الواقع  1091رمضان سنة   حضر عثمان باشا و لع الديوان يوم األربع  اين شهر 
  تول. 18يف 

نزل سيل عايم هكة امل ر ة عند  لو   ،2 ،1091ا جة سنة  22ويف 
كثرة   نا اج ال ريف من مكة وغرقو  يه بع  عال بأمحاهلا وبع  عواجز م

  يف زمن ذو الفقار بيك أم  ا اج.السيل، وكان ذلك 
 عثمان باشا حضر أمر شريف إىل 1091ويف شهر عادر اآلخر سنة 

 ،مضمونه أن توجه عمر بيك خازندار رمضان بيك سابق بتولية باشية والية غزة
ويف  اين ع رين شهر رجا سنة  ، خلع عليه خلعة باشية غزة هوجا األمر ال ريف

رجا  22تارخيه توجه عمر باشا امل كور إىل قلعة غزة هو وعاعته وتصرف بغزة إىل 
ن باشا بأن العرب بغزة وقعو حماربة بينهم وبني عمر ورد خا لعثما ،3 ،1092سنة 
  غزة امل كور  قتل هو وبع  عاعته.باشة 

أبطل عثمان باشا امل كور عمل املراجي  هصر يف أيام   1092ويف سنة 
  عيد وبطل نصا املراجي  من تارخيه.ال

كان حسن نغال ابملية ال ه  بلفية   1092ويف أواخر شهر رجا سنة 
من  ،دة هو والعسكر  أرسل إىل ناحية السنبالوين بوالية املنصورة  لايف جتري

_____________________________________ 
 .1683سبتما  4 -1680سبتما  28هـ/ 1094رمضان  12 -1091رمضان  2مدة واليته:  )1(
 م.1680يناير  ،2 
 م.1680يوليو  )3(
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الناحية كلفة للعسكر  قاموا أهاي ناحية السنبالوين امل كور علي ال   حضر بطلا 
والناحية التزام باشا  ،جتادلوا معه يف إعطاء الكلفة  وقع بينهم اهلرج  قتلوه ،1 ،الكلفة

امل كور عرف عثمان باشا  أرسل إليه جتريدة  انية   أرسل حسن نغا ،بالديار الرومية
وعني هبا يوسف بيك أم  ا اج سابق وعبد اهلل بيك الد رتدار سابق ونغال 

 توجهوا إىل الناحية امل كورة  خربوها وهدموا  ،ابراكسة و حبتهم االسباهية
شهر رجا  27وأوقدوا يف أجراهنا النار وحضروا يف ال هر امل كور، ويف  ،2 ، ورها

سنة تارخيه وهو يوم الثالث حضروا عيع الصناجق ونغاوال البلكال علي جر  
العادة بالديوان العاي ودخلوا لعثمان باشا وسألوه عن الناحية امل كورة أهنا يف تصرف 
الباشا امل كور والقصد أن تأذن لكاشف الوالية بعمارة الناحية وذلك هعر ة  ائفة 

 ند  كاتا مستحفاان سابق وكيل عن  احبها وهو باشا  إن سليم أ ،مستحفاان
مار الناحية وعمروا أيضاً  يوم تارخيه أرسل عثمان باشا بيورلد  بعَ  ،بالديار الرومية

   ورها.
اخلع عثمان باشا علي إبراهيم جل  قريا  1092ويف شهر شعبان سنة 

راد كاشف ملوس ، وكاشف والية الغربية حااًل وم1072أمحد بيك املقتول يف سنة 
  وارب خلع الصنجقية هصر الروسة.أزبك بيك ابن أبو ال 

 ّلع عثمان باشا جتريدة لعرب هلبة  1092شهر ذ  ا جة سنة  18ويف 
 عني يوسف بيك أم  ا اج سابق سردارًا علي العسكر  ،سويد باملنصورة وال رقية

وتوجهوا بعسكر  وخلع عليهم خلعتني ،ومصطفي نغال ابملية ال ه  ب الق

_____________________________________ 
مفردها  لبة، وهي ضـريبة غـ  قانونيـة كـان يفرضـها جنـد االسـباهية علـي الفالحـني يف األقـاليم. ليلـي  الطلب: )1(

 .450، مصدر سابق، د ر  ا العصر الع ما ااادارء  ا مصعبد اللطيف، 

 أ  سورها. ،2 
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ورد مكتوب من يوسف  1093االسباهية إىل عرب هلبة سويد، ويف  اين حمرم سنة 
بيك إىل عثمان باشا خيا أن العرب امل كورة  ّروا، و اين يوم تارخيه وهو يوم اال نني 
 لع عثمان باشا هو واختيارال العسكر وسليمان نغال التكفجية ال ه  هملوس 

 ،بيك الد رتدار حااًل وقعد يف ناحية ميو خلف بالقليوبيةابن املكس  وغيطاس 
ووجه سليمان نغا امل كور و حبته عسكر من االسباهية إىل يوسف بيك للعرب 
امل كورة و لع الديوان يوم األربع، وقيل إن عثمان باشا كان مراده يتوجه هو بنفسه 

غا امل كور وبع  وعاعته إىل يوسف بيك  منعوه بع  االختيارية ووجه سليمان ن
حضر يوسف بيك من التجريدة  ،1 ،1093حمرم سنة  21عاعة من الدالة، ويف 

و لع الديوان بستة ع ر بّوال وحنو أربعمائة رأس  خلع عثمان باشا علي يوسف 
حمرم سنة تارخيه حضر حممود بيك   26بيك والعسكر ايلع الفاخرة يوم تارخيه، ويف 

لديار الرومية و لع الديوان و حبته مائة ومخسني كاشف املنصورة ال   حضر من ا
 فر سنة  28رأس واانية بّوال  خلع عثمان باشا عليه وعلي من كان معه، ويف 

تارخيه حضر عبد الرمحن كاشف ال رقية و لع الديوان با   ع ر رأس و الث بّوال  
  رب هلبة سويد باملنصورة وال رقية.كل ذلك من ع
عع عثمان باشا عيع اختيارال البلكال  ،2 ،3109شعبان سنة  21ويف 

من الد اتر  ،3 السبعة والصناجق واآلغاوال واتفقوا بأن ير عوا علو ال أوالد العرب

_____________________________________ 
 م.1682 ااير  )1(

 م.1682أكتوبر  ،2 

ـــــة هصـــــر مـــــن  أوالد العـــــرب: )3( ، حـــــىت و ـــــل إىل م1595هــــــ/1004نفـــــراً ســـــنة  6.618ارتفـــــع عـــــدد ا امي
ا د ـع بالسـلطال م، وأدر ذلك إىل إرها  امليزانية السـنوية هصـر، مـ1672هـ/1083نفراً حبلول عام  17.588

العثمانية يف اسطنبول إىل إرسال األوامر بتخفي  أعداد املنتسبني إىل الفر  العسكرية، وقد حاول الكث  من أبناء 
مصر وغ هم من العربان االنتساب إىل إحدر الفر  العسكرية أو ا صول علـي "ا مايـة" مـن قـبلهم، وكـان ذلـك  
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 ،وكتبوا حجة ب لك يف الديوان العاي وأخ ها عثمان باشا ، إن غالبهم يف الواليال
رسل حجة ا أأوالد العرب، قيل إن عثمان باش حصل يف شهر شعبان اضطراب بني 

إىل الديار الرومية، وقيل إن امل ار إليه كتا بيورلدال إىل البلكال السبعة بأن يطلعوا 
 ،ورسم بإجهار الندا بأن أوالد العرب واملغاربة مل يلبسوا ق اشال ،أوالد العرب

  إهنم امتنعوا من أخ  الق اشال إىل  ،شاهماوأوضه باشا قلع من بع  أنفار ق 
  .بان ورمضانأن مضي شهر شع

و لع أم  ا اج ال ريف وهو ذو الفقار بيك با اج وشال من الاكة علي 
م تارخيه حضر أم اخور من الديار الرومية و ، ويف  اين ي1093جر  عادته يف سنة 

ذ  القعدة سنة  15بطلا  ال ة نالف من العسكر إىل سفر أنكروز وهي  ر، ويف 
الاهر خلع عثمان باشا علي إبراهيم بيك بقنا ر تارخيه وهو يوم األربع بعد  الة 

ونزل هبا وبعد نزوله إىل منزله أرسل عثمان باشا  ،1 ،السبا  خلعة سردارية العسكر
ولده وكتخدائه إىل إبراهيم بيك امل كور هبدية له عصرية يوم تارخيه، و اين يوم تارخيه 

ولبت عيع  ،اوشيةلبت حسني نغا ال ه  بال امي برابع نوبة سردار  ائفة اب
 والينكجرية بان ،وابراكسة ،كجيةفوالت ،سردار ابملية :سردارال البلكال

                                                                            
ملفروضة عليهم مـن قبـل السـلطة املركزيـة، ونتيجـة لـ لك  قـد وردل العديـد كانو هثابة ا عفاء من د ع الضرائا ا

من األوامر السلطانية إىل مصر باستبعاد العرب بصفة خا ة ناراً للتأ   السل  علي قيمة ايزينة ال  كانو ترسل 
 .  157، مصدر سابق، د ال ظام السياسا لمصر الع ما يةسنوياً إىل اسطنبول. ب   زين العابدين، 

تابع مـراد بيـك الـد رتدار، مـن أعيـان البيـو القـامسي، تـوىل  م(:1717هـ/1130إبراهيم بيك أبو ر ب )م  ،1 
العديد من املنا ا ا دارية يف مصر منهـا الد رتداريـة والقائمقاميـة وإمـارة ا ـاج، انقسـم البيـو القـامسي بعـد و اتـه 

ة نســبة إىل أتبـا  رضـوان بيـك أبــو ال ـوارب. املصـدر الســابق، د إىل قسـمني رئيسـني: ال ـنبية نســبة إليـه وال ـواربي
231. 
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وسليمان نغال التفكجية  ،والعزب أيوب شر ي كان نغا سابق ،جاوي هم سابق
  كس  سردار  ائفة أمراء ابراكسة.حااًل ال ه  بابن امل

األر ة من باب  ويف سنة تارخيه أخ ل  ائفة مستحفاان و ائفة العزب
شريف إىل ذو القعدة سنة تارخيه حضر أوال  بأمر  27نغاواهم، ويف يوم الثالث 
حااًل  ،1 يم بيك كتخدا عزبان سابق وهو أم  بندر دمياطعثمان باشا بتوجيه إبراه
 خلع عثمان باشا علي امل كور خلعة بسردارية العسكر  ،أن يكون سردار العسكر

  هيم بيك امل كور.ور عوضاً عن إبراامل ك
ويف يوم تارخيه  ائفة املتفرقة عر و عثمان باشا بأن بلك املتفرقة  لع منه 

واملسؤول أن كل من كان توجه إىل الك يدة من  ،2 ،بع  أنفار إىل بلك الك يدة
 ما رضي عثمان باشا  ، ائفة املتفرقة يرجع إىل بلك املتفرقة ألجل سفر السلطان

 راجعوه  ،أنا ما أ عل ه ا ال يء وال أمرل به :يدة، وقالبالتفتير علي بلك الك 
 أمر بأن ينزل من اختياريال املتفرقة نفرين  لسوا ببيو علي أ ند    ،أول و اين

و معوا  ائفة الك يدة  ال   يكون الئق إىل سفر السلطان وكان  ،كاتا الك يدة
ه يف قائمة ويعرضوا القائمة سابق يف بلك املتفرقة خيرجوه من د رت الك يدة وينزلوا امس

 نبهوا بع  أنفار ومن علتهم سليمان  ،إىل حضرة عثمان باشا،  كان ك لك
شر ي كان يف بلك ابملية وشخص يسمي أمحد أ ند ،  نبههم الكاتا وقال هلم 
حتضروا أنفسكم للسفر وإال اجعلوا لكم أحدًا يتوجه عوضكم بدل وتعطوه علو ة 

قدرة علي السفر،  ثاين يوم تارخيه كتبوا امل كورين عرض ومصروف ألنكم ما لكم 
وكان سليمان امل كور حنيف ابسم  احا مرض  ،حال وقدموه إىل عثمان باشا

_____________________________________ 
 أ  ميناء دمياط وقد اختص ه ا امليناء بالتجارة مع ال ام. ب در دمياط: )1(

 كلمة  ارسية تع  "الرر".  ال شيدء: ،2 
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بالبواس   لما الثال سليمان وأمحد أ ند  بني يد  حضرة عثمان باشا ما كان جوابه 
زل لكاتا الك يدة  استخرجوه  أمر نغا من نغاواته ن ،مثل ه ا العاجز :إال أن قال

وعر ة أن سليمان وأمحد عرضوا أمرهم علي حضر الوزير  أمر بإخراجهم من القائمة، 
وقيل بعد امل كورين  لعو مخسة وع رين شخصًا وعرضوا أنفسهم علي الوزير 

  إهنم أبطلوا ذلك ومل  لع من بلك  ،وحصل يف  ائفة الك يدة قلق كث  قو 
نّبه إبراهيم أ ند  كاتا األيتام حااًل بأن كان عندس  الك يدة وال نفر واحد، وأيضاً 

 قال إبراهيم  ضرة  ،يف األيتام من يستحق السفر  لعه يف قائمة واعرضه علي
ما عند  أحد مستحق إىل السفر وال   عند  م رتس كل امسني  :عثمان باشا

لم لصل تفتير   ،شيئاً بأربعة عثمانية وشيئاً بع رة عثمانية م رتس ،و ال ة م رتكني
  ،1 .وال ابواي ينلبلك األيتام وال لبلك املتقاعد

وأمر بتعيني  ،2 ،ويف شهر تارخيه عينوا رمضان سردارًا علي  ائفة اببجية
 ال   تعينوا يف سنة  ،مائة وع رين نفرًا من اببجية يتوجهوا إىل سفر السلطان

بسردارهم وثقهم وجاوي هم  من  ائفة املتفرقة  لثمائة ستة ومخسني نفراً  :تارخيه
وعدة، ومن  ائفة اباوشية بسردراهم وغ ه مائة واانية وتسعني نفر كتبو كل نوبة 
ا نني وع رين نفراً، ومن  ائفة ابملية مائة وتسعني نفراً، ومن  ائفة التفكجية مائة 

لينكجرية ألف وأربعة وستني نفراً، ومن ابراكسة مائة وأربعة و ال ني نفراً، ومن  ائفة ا

_____________________________________ 
اادارء  ـا اللطيـف، مرتبال خ ية مقررة لبع  العلماء من ضريبة ابزية علي أهل ال مـة. ليلـي عبـد  جوالا: )1(

 .444، مصدر سابق، د مصر  ا العصر الع ما ا

اببـــة كلمـــة تركيـــة تعـــ  الـــدر ، واببجـــي هـــو  ـــانع الـــدرو ،   أ لقـــو هـــ ه الكلمـــة علـــي  ـــنا  الجبجيـــة:  ،2 
األسلحة وال خائر والقائمني علي حفاها وإ ـالحها، وكانـو  ائفـة اببجيـة ت ـكل قسـماً مـن الينكجريـة، وجبـه 

اشــي: نغــا الباروديــة وهــو رئــيت  ــنا  الســالح يف مصــر واخــتص بتحصــيل بــارود الســلطنة وا شــراف علــي جــي ب
 .443 ناعة البارود. املصدر السابق، د 
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 ،ومائة نفر، ومن  ائفة العزب ستمائة وع رة أنفار، ومن  ائفة اببجية ال   ذكرناه
وأيضًا  ائفة اببجية د عوا من  ائفتهم أربعمائة اسم وجعلوها مساعدة ل نفار 
ال ين يتوجهوا للسفر ألن غالا  ائفة اببجية بعثماين واحد، وتعني من أمراء 

  كور سردرا أمراء ابراكسة ايمسة.وسليمان نغا امل   ابراكسة مخسة أنفار
ويف غاية ذ  القعدة سنة تارخيه انتقل إىل رمحة اهلل تعاىل نغاة الينكجرية 
ال   حضر من الديار الرومية، ويف  ال  شهر ذ  القعدة توىل مصطفي نغا ال ه  

ينكجرية، ويف يوم باملعمار سابق وهو اختيار  ائفة املتفرقة خلعة بآغاوية  ائفة ال
تارخيه الثل حسني شر ي خامت نوبة  ائفة اباوشية وأمحد شر ي تاسع نوبة بني 
يد  عثمان باشا بعرض حال و لبوا منه بيورلد  شريف إىل موسي بيك حاكم 
والية جرجه بد ع ما عليه من عوائد أوامر التحض  املتعلقة ل ر ية  ائفة اباوشية 

باشا من حسني شر ي لكون أن امل ار إليه جاعل الفائ  من  احند عثمان  ،التسعة
 من ذلك احند ، ادحوالية جرجه لنفسه ويف تصر ه، وجعل موسي بيك مثل ال 

يا أبعد  : قيل إن عثمان باشا قال  سني شر ي ،وق ف يف عرض حسني شر ي
علي  وأمر بقفل باب اسكلها أوضه وانتصا قائماً  ،من األبعد يا كا ر يا نصراين

 سمعوا  ائفة  .علّي بابالد لضر بالفلقة والكرباج :وقال ،قدميه من موضع جلوسه
وقال أنا  ،واحدة عن قفل األبواب، وكان قد قفل در ةاباوشية  ضربوا البواب ومنعوه 

إن الفق  حج إىل  ،1 :عبد مأمور، وقيل ملا حصل من عثمان باشا ال   ذكر قال له
ك ا مرة وحاشا أن أقبل يف عرضي ال   ذكرته األبعد خائن بيو اهلل ا رام ك ا  

 خرجوه  .السلطنة ال   يقطع العوائد ال  جرل هبا العادة من قد  الزمان أنو ظامل
 ائفة اباوشية من عند عثمان باشا اسكلها أوضه و لعوا يهرولوا يف الديوان إىل نوبة 

_____________________________________ 
 أ  أن حسني شر ي توجه إىل عثمان باشا هب ا الكالم. ،1 
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اليوم وقع   :وقالوا هلم  ائفة اباوشية البلكال وععوا يوم تارخيه عيع اختيارال ،خانه
ك ا وك ا بسبا  لبنا العوائد ال   جرل هبا العادة من قد  الزمان من موسي بيك 

وك لك كل منكم له عوائد وخَدم،  ، طلبنا بيورلد  شريف بد عها  حصل ما حصل
   اليوم حقر بنا وغدًا لقر بكم وحنن رجل واحد وإننا ما نريد السيد أمحد يكون

 اعرضوا ذلك علي عثمان باشا بأن عيع العسكر ال    تمعني  .كتخدا اباوشية
ونزل أم اخور   ،أنا ما أعزله :بنوبة خانه ما يريدوا أمحد كتخدا يكون كتخدا  قال هلم

كتخدائه إىل نوبة خانه بناء علي أهنم يأخ وا الا ر حسني شر ي وبصحبتهم 
 :إن  احا الدولة يسلم عليكم ويقول لكم :قالواو  ،اختياريال املتفرقة وبان متفرقة

و  ائفة اباوشية ومن كان حاضر ،  قالأمهلونا اليوم إىل أن نوجد لكم كتخدا غ ه
 تحقق كتخدائه وأم اخور بتصميم  ،ما ننزل من نوبة خانه اليوم إال أن يوي غ ه

 وا عثمان باشا ها ر وع  طلعوا من نوبة خانه ، ائفة اباوشية واختيارال الديوان عيعاً 
 أرسل أحضر يوسف نغال التفكجية حااًل ال ه  بيك  م وخلع عليه  ،شاهدوا
  كتخدا  ائفة اباوشية يوم تارخيه.خلعة  

عثمان باشا قال للسيد  قعو نادرة ال بأس بإيرادها قيل إنوقيل تارخيه و 
يك حاكم جرجه   ب مة مصطفي بما تتقيد الالد املال ال  :أمحد كتخدا اباوشية

تعملوا حماسبة مصطفي بيك علي وجه ا ق والفق   ،1 يا سلطامن : قال له سابق؟
 احنّد عثمان باشا من لفاه  طرحه علي األرض وهو يف اسكلها أوضه  ،لصل منه

 نزل أمحد   ،  قام من  وقه وعفي عنه ،وضربه باييزران وأراد أن ي حبه بالسيف
أحدًا من العسكر، و ب   لع الديوان  لما  لع عثمان كتخدا إىل منزله ومل خيا 

 ،اعف علي ما  در من أمت وساحم  :باشا والثل بني يديه  أخ  الا ره وقال له

_____________________________________ 
 يا سلطامن بالرتكية تع : يا سلطاين. )1(
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 أعطي له مائتني شريفي علي ما قيل،   إنه أعطي  ،العفو من حضرتكم : قال له
يف مستهل و لع العسكر املنصور  ،العسكر املنصور علو تهم علي جر  العادةإىل 

بآال  عايم وعوموا من  غر بوال  خامت ع ر شهر  ،1 ،1094حمرم ا رام سنة 
  ،2 .تارخيه

 ،1091وكان تصرف عثمان باشا هصر الروسة من رابع ع ر شعبان سنة 
وهو اليوم  ،3 ،1094رمضان سنة  18إىل يوم األربع  ،من أول تول سنة تارخيه

، ووجه ذو الفقار 1094ر يوم النسيم سنة امل كور حضر مسلم محزة باشا وهو نخ
 بيك أم  ا اج ال ريف حااًل قائم مقام.

_____________________________________ 
 م.1682ديسما  31 )1(

م، وقد كان اهلدف من ه ه السفرة دعم القوال العثمانية الـ  كانـو حتا ـر مدينـة  يينـا 2168ديسما  31 ،2 
مصــطفي باشــا بنــاء علــي  معا ــمة النمســا، حيــ  تقــدمو القــوال العثمانيــة إىل بــالد اجملــر بقيــادة الصــدر األعاــ
ملـة كار يـة حيـ  هـر  ملـك استنجاد أحد أشرا ها بابيون العثمانية ضـد ا ماا ـور ليوبولـد، وقـد كانـو هنايـة ا 

بولونيا وغ ه من قادة القوال الصليبية بناء علي إ اح مـن البابـا لفـك ا صـار علـي مدينـة  يينـا،  اضـطر مصـطفي 
باشــا لالنســحاب مــن ســاحة املعركــة الفــاً عــدداً كبــ اً مــن ايســائر، ونتيجــة هلــ ه اهلزثــة أمــر الســلطان حممــد الرابــع 

ـــة ال رأســـه إىل اســـطنبول وعـــني مكانـــه إبـــراهيم باشـــا. الـــامي، بإعـــدام الصـــدر األعاـــم وإرســـ ـــة العلي ـــاريخ الدول ت
 .137مصدر سابق، د الع ما ية،

 م.1683سبتما  10 ،3 
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 (1)ية حمزء باراوال
 

م ايميت تاسع شهر و لع محزة باشا ال ه  بكتخدا والدة السلطان حممد الديوان يو 
  .1094شوال سنة 

د ويف سنة أربعة وتسعني بعد األلف توىل السيد أمحد بن املرحوم السيد زي
ولبت خلعة السلطنة من حضرة السلطان وأعطي له السلطنة  ،سلطنة مكة امل ر ة

حكم الوزراء عوضًا عن السيد بركال لو اته وزينو له مكة امل ر ة  ،2 ،بثال ة  وم
 ،3 ،1095سبعة أيام، وكان دخوله مكة امل ر ة يف رابع ع ر ذ  القعدة سنة 

وكانو سنة  ،ار بيك سويّة هوكا عايمبصحبة ا جاج وأم  ا اج ال ريف ذو الفق
  تارخيه الوقفة بابمعة.
عني محزة باشا عبد اهلل بيك الد رتدار هصر سابق سرداراً  1095ويف سنة 

علي  ال ة نالف نفر من العسكر علي جر  العادة لسفر  ر وكان  لوعه من مصر 
تارخيه خلع علي ويف  اين ع ر ربيع األول سنة  ،4 ،1096يف أوائل شهر  فر سنة 

_____________________________________ 
 .م1687أغسطت -1683أكتوبر 1/هـ1098غاية شوال  -1094شوال  9مدة واليته:  )1(
املزرا  حتـــو رأس الكــرة خصـــلة مــن ذيـــل عبـــارة عــن مــزرا  رأســـه م هبــة وقـــد يعلوهــا هـــالل، وتعلــق بــ الطــو : )2(

 .42، مصدر سابق، د الدرء المصا ةا صان مصبوغة باللون األمحر. أمحد الدمرداشي، 

 م.1684أكتوبر  ،3 
كــان اهلــدف مــن هــ ه الســفرة هــو دعــم القــوال العثمانيــة الــ  بــدأل تواجــه حتــدياً كبــ اً يف اجملــر إ ــر رعايــة البابــا   )4(

ورهبنة مالطة مسي بالتحالف املقدس، وكان اهلدف منه  د اهلجوم العثماين  ةبولونيا والبندقيلتحالف بني النمسا و 
الـ   كـان يتزعمــه الصـدر األعاــم إبـراهيم باشــا عقـا مقتـل ســابقه مصـطفي باشــا، وقـد تكبــدل الدولـة العثمانيــة 

ن حـــىت و ـــلو أ ينـــا، هـــزائم  ادحـــة إ ـــر هـــ ه ا ملـــة حيـــ  تقـــدمو جيـــون البندقيـــة الحـــتالل أغلـــا مـــدن اليونـــا
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إمساعيل نغا ملوس حسن بيك أم  ا اج سابق من عاعة الفقارية وهو  هر حسن 
  غا ال ه  بلفيه اللعة الصنجقية.ن

 ،1 ،ويف سنة تارخيه حضر شخصًا من البالد الرومية بتوليته بباشية ا بر
هو يف جه إىل ا بر، قيل إنه كان يهود  وأسلم و و  خلع عليه محزة باشا خلعة وت

حضر كوجك حممد من  ائفة  ،2 ،1097بلك العزب، ويف شهر شوال سنة 
الينكجرية ال   كان هرب من مصر يف زمن عمر باشا و لع الباب بطائفة كث ة 

وكان  لوعه الباب يوم  لو  الكسوة  ،3 ،جعلوه سراج كتخدائهم ولبسوه الضلمه
لكسوة ال ريفة وهو متوجه ظر اوموكا السيد أمحد ابيز  نا ،ال ريفة يف أول النهار

  ،4 بالكسوة.
يف أوسي شهر ربيع األول سنة تارخيه نزلو رمحة من عند اهلل ومكثو  ال ة 
أيام الطر حىت أهنا خرقو بيول مصر ونزلو علي ايزائن بالديوان العاي وابتلو 

  .بع  د اتر بايزينة وبقوا ين فوهنا البابية يف الديوان

                                                                            
واحتلو قوال النمسا أجزاء كب ة من بالد اجملر، ما د ع السلطان العثماين لعزل إبراهيم باشا وتعيـني السـر عسـكر 

 .138مصدر سابق، د تاريخ الدولة العلية الع ما ية،  سليمان باشا  دراً أعام. الامي،
وانئ  الــ  خضــعو هلــم علــي ســاحل البحــر األمحــر جعــل العثمــانيون مــن مينــاء جــدة، ومــن بعــ  املــ الحــبش: )1(

املقابـل مثــل ســواكن ومصــو  باشــوية خا ــة مسيــو باســم واليــة ا ــبر، أو واليــة جــدة، وأســندوا حكمهــا إىل أحــد 
دراسـام  ـا تـاريخ ومـؤركا ليلـي عبـد اللطيـف، الباشاوال الـ   كـان يعـني مـن قبـل السـلطة املركزيـة باسـطنبول. 

 .119مصدر سابق، د ، الع ما ا مصر والشام إبا  العصر

 م.1686أغسطت  ،2 

الز  الرمسي الـ   كـان يلبسـه كبـار رجـال األوجاقـال، والعبـارة ال حتـدد  بيعـة املنصـا الـ   تسـلمه  الضلمة: ،3 
 يف وجا  االنك ارية.

املصـر  معــه امل ـرف علـي إعـداد الكسـوة ال ـريفة، كسـوة الكعبـة الـ  كـان لملهـا أمـ  ا ـاج   ـارر ال سـوء: )4(
 سنوياً، وكانو تصنع الكسوة يف القلعة حتو إشراف الباشا.
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بيع األول سنة تارخيه حضر شا ر باشه حضرة ر سع شهر ويف يوم اال نني تا
وقر  بالديوان العاي يوم تارخيه مضمونه  ،موالنا السلطان حممد نصره اهلل الي شريف

ورسم لكل نفر بع رة عثامنة من  ،إىل محزة باشا بأن تعني ألفني نفر إىل سفر ناموره
وجا األمر ال ريف  خلع  عني محزة باشا غيطاس بيك د رتدار مصر سابق ه ،امل  

وأيضاً قر  يف األمر ال ريف امل كور أن العسكر  ،عليه خلعة سردارية األلفني امل كورة
 رتسل  ،نقص منهم ستمائة نفر 1096عبد اهلل بيك يف سنة ال ين حضروا  حبة 

وكتا محزة باشا ألفني نفر من غريا  ردار يكونوا حما اني  زيرة كريد.عوضهم بس
وألف نفر يف  ،الديوان العاي ألف نفر جعلهم ابتداء يف بلك الينكجريةب ،1 ،يكو

رط سفر مهايون وأعطاهم وإىل كل نفر ت كرة بامسه بع رة عثامنة ب  ،بلك العزب
وعينوا من بلك الينكجرية  ،2 ،1097ابتداء ربيع الثاين سنة  ة أشهر منعلو ة ست

وأعطا محزة باشا  ،من العزبوك لك شر ي  ،شر ي يكون سردار علي األلف نفر
و ّلع  ،إىل ال ر ية اال نني ستني كيسًا وقيل أعطوا للم كورين من باب نغاهم شيئاً 

غيطاس بيك امل كور األلفني نفر يف شهر عادر األول سنة تارخيه، وبعد  لو  
امل كورين خلع محزة باشا علي قانصوه بيك الغز  كان يف  ت  جزيرة كريد خلعة 

_____________________________________ 
نـــو  مـــن ابنـــد كانـــو الدولـــة العثمانيــــة تـــأمر بتجنيـــدهم مـــن البلـــدان ا ســـالمية لي ـــاركوا يف حــــروب  الغربـــا: )1(

، رــارامأوضــا ااالســلطان، وقــد ورد يف املصــادر اســم غربــا، كفرقــة مــن الفــر  العســكرية العثمانيــة. أمحــد شــل ، 
 .179مصدر سابق، د 

أرسـلو هــ ه الفرقـة املصــرية لــدعم القـوال الســلطانية املرابطــة يف مـورا، وقــد كـان لــواء مــورا سـنجقاً حبريــاً عثمانيــاً  ،2 
قضاء، وقد استهدف البنادقة ه ا اللواء للتغطية علـي ضـيا  كريـو مـن أيـديهم، حيـ  الكنـوا مـن  23مقسماً إىل 

، مصـدر تاريخ الدولة الع ما يةوهي نخر معقل للعثمانيني يف مورا. أوزتونا،  م1687ة االستيالء علي باتراس سن
 .547-546سابق، د. د 
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ة العسكر املنصور وأعطاهم علو ة ستة أشهر و لعوا من مصر يف شهر بسرداري
  ،1 .عادر اآلخر سنة تارخيه

ويف ال هر امل كور حصلو واقعة حال لمد أ ند  نائا الديوان حااًل 
وهو نازل من الديوان إىل أن أقبل لباب  ائفة العزب  نزلوه   ال ه  بطرقجي زاده

وه وهبدلوه حىت أن عمامته وقعو يف األرض، عن حصانه وأدخلوه الباب وضرب
وحبسوه يف قلتهم لكون أنه من  ائفتهم، وأ بحوا  اين يوم تارخيه  لعوا  ائفة 

حنن ما نريد حممد أ ند  امل كور يكون قاضي الديوان  إنه  :العزب الديوان وقالوا
تا غ ه ن نقتله أشد قتلة حىت يعد كتخدائنا بامسه من غ  علمه  نحقسي بلد حممو 

 اتفق  ،ونري  ايلق من شره،  راجعهم محزة باشا ك ا ك ا مرة  لم يرضوا يعفوا عنه
زلوه يف البحر وارسلوه  نزلوه من باب العزب راكا محار إىل أن ن ،رأيهم بنفيه إىل إبر 

  إىل إبر .
تويف قرا سليمان كتخدا الينكجرية  ،2 ،1097ويف أواخر عادر اآلخر سنة 

  اين شهر رجا سنة تارخيه وهو يوم األحد لبت إبراهيم جل   هر سابق، ويف
سابق جعلوه سراج كتخدائهم  ،3 مصطفي نغا كتخدا يوسف نغا نغال البنال

 ،وقلعوا الضلمة منه وجعلوه أوضه باشه كما كان يف األول ،عوضًا عن كوجك حممد

_____________________________________ 
م، وكــان التحــالف الصــلي  قــد حقــق انتصـــارال كبــ ة يف البحــر املتوســي مــا اســتدعي القـــوال 1686مــارس  )1(

 ابق.العثمانية  رسال دعم لقواها املرابطة يف جزيرة كريو. املصدر الس
 م.1686مايو  )2(

ـــام:  ،3  ويطلـــق عليـــه كـــ لك لقـــا نغـــا نغـــال دار الســـعادة: وهـــو موظـــف عثمـــاين يرســـل مـــن آغـــا آغـــام الب 
، اادارء  ـــا مصـــر  ــا العصـــر الع مـــا ااســطنبول ليكــون نـــاظر األوقــاف العامـــة يف مصــر. ليلـــي عبــد اللطيــف، 

 .438مصدر سابق، د 
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وغ هم من النفر إىل  ،1 وم تارخيه أرسلوا حنو ا   ع ر نفر من أوضه باشياليو اين 
  وهم إىل مصر و لعوا بالباب. غر دمياط ورشيد،   بعد مدة رجع

ويف رابع شهر رجا سنة تارخيه  لع قانصوه بيك سردار كريد امل كور إىل 
وملا توجه إىل   ،2 من السفر  ول عمره، ريد وكان بيده خي شريف باملعافحما اة ك

عوضه رمضان بيك ال   كان   سنته وأرسلوت  يها مدة وتويف يفكريد امل كورة وجل
أسر يف بالد النصارر عند رجوعه ومك  أس  حنو ستة سنني وحضر هصر  أرسلوه 

  مل كور.عوض قانصوه بيك املتويف ا
وضع بيو املال  ،3 ،1097وحصل هصر وباء من ابتداء شهر  فر سنة 

تارخيه يف أ ر الن  هصر  وحرثه سنة همن كثرة األموال حىت إن محزة باشا وجه أوالد
  ء يف شهر عادر اآلخر سنة تارخيه.  ارتفع الفنا ،القدثة

 قالوا  ،ويف شهر عادر اآلخر امل كور وجدوا قاضي بالديوان  لع هحلول
ه ا الرجل القاضي هو ال   بيطلع الديوان وينهي علو ال األحياء  : ائفة املتفرقة

 وقعو عمامته  ،ه وجروه علي ظهره يف الديوان ضربوه وهبدلو  ،وهم بقيد ا ياة
  كر هلم أن  ، سألوه عن ذلك ، وجدوا يف عمامته عرض حاالل مكتتبة باللوالل
 سجنوه يف العرقانة وقالوا  براهيم  ،حسن جاوير األيتام هو ال   بيعطيه اللوالل

يم أ ند  يف نوبة  سجنوا إبراه ،أنو ال   بتد ع هلم اللوالل تام:أ ند  كاتا األي
حنن ما نريد املقابلجي وال أمني  :وقامو السبع بلكال وقالوا ،خانه ألنه جاوير

بيو املال وال ناظر األنبار وال كاتا األنبار وال نريد القسام  إهنم بيحلوا علفوال 
_____________________________________ 

رية ال  تقيم يف أوضه  غر ة،، وبان أوضه باشي هـو رئـيت األوضـه رئيت إحدر أورط االنك ا أوضه بارا: )1(
 .441، مصدر سابق، د اادارء  ا مصر  ا العصر الع ما اباشية. ليلي عبد اللطيف، 

 أ  أنه كان معفي من امل اركة يف السفرال ال  تطلبها السلطة املركزية باسطنبول. )2(

 .1686مايو -1685مر يف مصر خالل الفرتة ديسما يقصد به مرض الطاعون وقد است الوباء: ،3 
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 كتبوا عرض حال إىل محزة باشا بأن عيع العسكر مل  ،األحياء وهم بقيد ا ياة
ورين  املسئول من إحسانكم أن تعزلوهم وتولوا غ هم،  قال هلم محزة يريدوا امل ك

 قامو االختيارية عيعاً  ،وقّطع العرض حال ؟أير العسكر يطلبوا من عاع  :باشا
 نزل هلم كتخدائه وغ ه وأخ   ،والسبع بلكال قومة واحدة وهم بنوبة خانة ابراكسة

 ،اللول ما يعطي ل جانا : قالوا له ؟أير مرادكم نتمه لكم :وقال هلم ،الا رهم
له ولد وال قريا يعطي وكل من  رم من علو ته شيئًا وثول بعد اإن كان اللول م

 طلع كتخدائه وال   نزل بصحبته  .وتعزلوا امل كورين ، ال ة أيام مل ينحل ال    رغه
د  شريف وكتا بيورل ،وذكروا  مزة باشا بال    لبوه  أجاب علي عيع ما ذكروه

 ،ولبت رمضان بيك قفطان ناظرًا علي األنبار ،وقيد بالروزنامه علي ال رح امل كور
ووىل عوضهم  ،وعزل املقابلجي وأمني بيو املال والقسام ،وكاتا األنبار من املصريه

  ره حسن يف باب العزب.وسجنوا ق
رلد  و اين يوم تارخيه نزل محزة باشا املواجا وبعد نزوله املواجا نزل بيو 

 قامو  ائفة  ،شريف هعر ة اختيارية  ائفة املتفرقة بنفي إبراهيم أ ند  إىل إبر 
اباوشية وقالوا شر  اهلل أ بتوا علي إبراهيم أ ند  ذنا حبق شرعي  طال اهلرج بينهم 

  إهنم نزلوا بيو سليمان بيك الد رتدار وبع  من  ،والقيل والقال إىل قريا العصر
 ائفة املتفرقة واختياريتهم خرجوا من بيو الد رتدار وبقية اختيارية  وقيل إن ،األمراء

أنتم اتفقتم علي كل من أذنا  : قال هلم سليمان بيك الد رتدار ،البلكال قعدوا
 عند قريا من املغرب نزل إبراهيم نغا   ،ذنا خترجوا من حقه واليوم تقولوا شر  اهلل

و اين يوم نزلوا  ، كور وأرسله إىل مصر القدثةكتخدا اباوشية و نبه إبراهيم أ ند  امل
  اء علي أهنم يرسلوه إىل سفر كريد.حبسن جاوير األيتام من باب العزب بن

يف بلده  ويف شهر تارخيه أرسلوا إىل إبراهيم أ ند  بيورلد  شريف بأن يقعد
 قعد ببلده ععة من الزمان وحضر هصر وكان حني توجه من مصر خرجوا عنه كتابة 
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األيتام ووجهوها بعفر أ ند  كاتا اباوشية سابق  تصرف  يها شهرين، وملا حضر 
    تقرر يف الكتابة كما كان أواًل.إبراهيم أ ند

ويف سادس ع ر شعبان انتقل إىل رمحة اهلل تعاىل ذو الفقار بيك أم  ا اج 
من   لما  رغوا ، كان م هده عايم ،ونزل كتخدا محزة باشا  لي عليه ،ال ريف

ا لع يف ه ا  : الة جنازته قيل إن كوجك حممد قال  براهيم كتخدا محزة باشا
الوقو وقول  ضرة الوزير ينعم بصنجقية ذو الفقار بيك لولده إبراهيم وإال ما لصل 

 طلع هبم كتخدا الوزير يف ساعته واخلع محزة باشا عليهم ايلع الفاخرة  ،شيء خ 
ان مراده أن يلبت أم ية ا اج ال ريف  براهيم بيك زلوا، وقيل إن محزة باشا كنو 

  ر السبا   لم يتمكن من كوجك حممد.بقنا 
 لع كوجك حممد إىل باب  ،1 ،شهر رمضان 25ويف يوم ايميت 

و لع كورجي علي أوضه باشه وجلا خليل  ،الينكجرية وتوابعه وملكوا الباب
إىل املرا عة بني يد  حضرة الوزير و لبوا كوجك حممد  ،وتوابعهم إىل الديوان العاي

وقيل إهنم ذكروا أهنم مل يريدوا كوجك حممد أن يكون بان أوضه باشه عندهم بل 
، أو يعطونا عرض يعمل شر ي ويلبت الضلمة ويكون سراج كتخدائهم كما كان

بالديوان وقالوا لكرجي علي بلكال السبع  ،2  ايمعو ،مستحفاان نطلع من بلك
اجعلوا لكم م ورة واتفقوا كما أنتم  :ابعهم ال ين بصحبتهم بالديوانوجلا خليل وتو 

 أرسلوا إىل كوجك حممد بالباب  ،اتفاقنا علي ال   ذكرناه : قالوا ،يف بعضكم
 .ال ألبت الضلمه وال أعمل سراج وال شر ي : قال كوجك حممد ،وعر وه ها ذكروه

 بال كوجك حممد هو وعاعته  ،رخيه أمر محزة باشا أن يبقوا الدعور إىل  اين يوم تا

_____________________________________ 
 م.1686أغسطت  )1(

 أ   اجتمعو. ،2 
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وقيل إهنم حولوا املدا ع علي الديوان، وأما كورجي علي وجلا خليل  ،يف الباب
 لعو  ،رمضان 26وعاعتهم باتوا الليلة عند كتخدا محزة باشا وأ بحوا يوم ابمعة 

وحصل هلم بني  ،الصناجق واختياريال الديوان والبلكال السبع إىل الديوان العاي
 أرسل كوجك حممد  ،ومل يوا ق كوجك حممد علي ما ذكروه له ،لفريقني قال وقيلا

أنتم تطلبوا منا عروضاتكم بالطلو  من عندنا وحنن  :يقول لكرجي علي وجلا خليل
 لما تسامع كورجي علي وجلا خليل ه ا ابواب انتقلوا إىل بلك  ،نعطيها لكم

ع من  ائفة الينكجرية إىل بلك العزب  ل ،1 ،10العزب وستة أنفار يوم تارخيه، ويف 
وكان إذ ذاس سنة تارخيه املتوي علي  ائفة مستحفاان حممد نغا  ،مخسة واانني نفراً 

  وكتخدائهم مصطفي ال ه  بقاضطغلي.ال   كان نفر يف سفرة  ر 
شهر شوال سنة تارخيه حضر من البالد الرومية خليل نغا املتوي  10ويف 

 اخلع عليه محزة باشا خلعة،  ،مستحفاان هوجا ايي ال ريفعلي نغاوية  ائفة 
ويف يوم تارخيه جتمعو  ائفة مستحفاان يف باهبم و لعوا كوجك حممد امل كور 

 أخ هم حسن نغال ابملية حااًل ال ه  ببلفيه يف  ،ور يقه كور عثمان من البلك
  ي امل كور.حينئ  كتخدائهم مصطف بلكه وكان

وأرسل  ،2 ،ر حضر حبيا امل هور بناحية دجوة بالقليوبيةويف ال هر امل كو 
 ،ونزله يف مركا وقتلوه وارموه يف البحر ،3 ،أخيه املدعو شراره أخ  ولد املعّرف ببوال 

_____________________________________ 
 هـ.1097ك ا يف النص ولعله يقصد يف العاشر من شهر رمضان سنة   ،1 

: من كبار م ايخ العرب بالقليوبية، ومسكنه وعربانه يف دجوة، وأ له مـن قريـة شـطا، وقـد حبيب بن أحمد )2(
ده و رسانه وخيوله، و ارل له خفـارة الـاين ال ـرقي والغـريب مـن بـوال  إىل رشـيد ودميـاط. ذا   يته، وكثرل جنو 
 .345/ 1، 1904، القاهرة، عجائب اآلثار  ا التراجم واألكبارعبد الرمحن ابايت، 

ثابـــة السمســـار هـــو ال ـــخص الـــ   ي ـــرف علـــي الســـفن يف مينـــائي بـــوال  ومصـــر القدثـــة، وهـــو ه المعـــرف: )3(
 .43، مصدر سابق، د الدرء المصا ةأمحد الدمرداشي، للسفن. 
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حبيا أخ  ولد   : عند ذلك املعرف أبو الولد املقتول  لع إىل باب العزب وقال
وأخ  الفلوس ال     ،1 ،حروقتله بسبا مراكبه، وقيل إنه هجم علي مركا واي الب

 عر وا حضرة  ،كانو  يها، وإن املعرف امل كور من بلك العزب وك لك واي البحر
 ،محزة باشا  أرسل أحضر من بوال  شر ي القّلق وسجنوه بباب مستحفاان يف القلة

وأرسل إىل حبيا جتريدة من البحر وعني سردار التجريدة قانصوه بيك بقنا ر السبا  
وأرسل  حبته  ائفة من  ائفة مستحفاان ومن  ،غيطاس بيك الد رتداروهو تابع 

 نزلوا يف البحر و لعوا ناحية دجوه وهنبوا ما  ، ائفة العزب والدالة وعاعة امل ار إليه
  إن  ، يها من حبوب وأخ اب وغ ه ومل وجدوا حبيا امل كور وحضروا هصر

يعر ه  ،اج ال ريف وهو باكة ا اجحضرة محزة باشا أرسل إىل إمساعيل بيك أم  ا 
 أرسل إمساعيل امل كور إىل  ،أننا ما نعرف حبيا إال منك  أنو حتضره بني أيدينا

أنو حاكم الوقو تتفحص عنه وخترج من حقه وإن الناحية  :حضرة الوزير يقول له
 ني.وقف علي أم ية ا اج إن خربو الفق  يقوم هاهلا ولو قعدل خراب ع ر سن

مستهل العقدة وهو يوم األربع عع محزة باشا عيع الصناجق واآلغاوال ويف 
إن ابن  :وقال هلم ،واالختيارية والعلماء والصلحاء وامل ايخ والبكرية بالديوان العاي

 ،اخرب قراها وتضررل منه الرعايا ،2 ،وايف املسمي بال يخ عبد اهلل يف والية البح ة
 ،ال   لصل منه الضرر  رد عليه جتريدة :ضرين عيعاً  قالو األمراء واآلغاوال وا ا

_____________________________________ 
أ  ال خص املسؤول عن األمن يف النيل، ألن كلمة البحر هنا تعـ  النيـل. املصـدر السـابق، د  والا البحر: )1(

78. 
ربـة شيخ عربان ب  وايف ومقره يف قرية تتالية وقـد اشـتهر ب ـيخ املغاربـة ألن املغا عبد اهلل بن محمود بن وا ا: )2(

يف  يــوم وبــ  ســويف كــانوا يــأالرون بــأمره، وقبيلــة بــ  وايف بالغــة الثــراء اليوهلــا، وثتــد نفوذهــا حــىت ضــواحي األ ــفر 
واملــــ  والقو ــــية و ــــنبو إىل مشــــال منفلــــوط، وكــــانوا ينهبــــون الا ــــيل يف تلــــك املنــــا ق ويثقلــــون أهلهــــا بالضــــرائا 

 .40الباهاة. املصدر السابق، د 
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 اتفق رأيهم بأن يعني عليه  الث  ناجق وألف نفر من العسكر ويعطي هلم ذخ ة 
 عند ذلك أمر بأن يكتا أمورال بميع األقاليم وإىل  ،سنة ومائة كيت ويتوجهوا إليه

كتبو حجة بالديوان و  ،إن حضر لكم ابن وايف تقبضوا عليه :اببل األخضر يعلمهم
  يف بلده واتفقوا علي ذلك ونزلوا. العاي أن ال أحد يوالت عليه وال لميه

ورد عرض من ابن وايف امل كور إىل  ،1 ،ويف  اين شهر ذ  ا جة سنة تارخيه
حضرة الوزير  جمع الصناجق واآلغاوال بالديوان و لع بنفسه وقعدوا بالديوان 

كان قار  العرض امل كور حممد أ ند  كاتا حوالة وقر  عرض ابن وايف و  ،الكب 
ين يا سلطامن أنا رجل  ايع اهلل والسلطنة ومل ي كر: أ من مضمونه ، ائفة اباوشية

حصل م  ضرر ألحد من أهل البح ة وال لغ ها وإن حضر إي مخسة أنفار من 
 ،املع رة التامةوتع ر يف العرض  ،العسكر أو أقل مل أحارهبم وأ لع اببل وال أقابلهم

 إن قبل  ،ألن إبراهيم بيك بقنا ر السبا  كان توىل علي ك ف والية البح ة والغربية
تارخيه تعني البن وايف جتريدة ونزل  يها سليمان بيك الد رتدار حااًل وحسن نغا 
ال ه  بلفيه وغ ه وركا معهم من ك اف األقاليم ومن علتهم إبراهيم بيك امل كور 

 توجه إبراهيم بيك امل كور خلفه يف اببل  ،بن وايف إىل أن  لع اببلوحا روا ا
امل كور من مس ة  ال ة أيام هو بنفسه وعاعته ال غ  ومل يلحقوه ورجع إبراهيم 

 إن العسكر عيعًا مل  لعوا خلفه إىل اببل وقالوا ما جرل لنا عادة بطلو   ،اببل
  يم بيك امل كور.ار ابن وايف عدواً  براهاببل،  طلع امل كور،  من ذلك الوقو  

ويف رابع شهر ذ  ا جة توىل سليمان بيك الد رتدار حااًل بك و ية والية 
وكان تصرف يف الوالية ابتداء من تول سنة تارخيه  ،البح ة عوضًا عن إبراهيم بيك

  ك قا  مقاماً إىل والية البح ة.وأرسل سليمان بي

_____________________________________ 
 م.1687نو ما  )1(
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مورال وخي شريف من حضرة موالنا السلطان والعجا   العجا حتضر أ
حممد قبل تارخيه يقراها محزة باشا حبضرة الصناجق واألغاوال واالختيارية باسكلها 

وعرض ابن وايف  لع محزة باشا بالديوان وقر  علي امل كورين، وقبل تارخيه  ،أوضه
 :علتها قيل إهنا أربعة وع رون ومن ،وهو ب م نغا وبصحبته أوامر ،1 حضر خاسكي

أن البليوز هصر حضر بأمر سلطاين إىل محزة باشا بأن  عل الع ر ال   يؤخ  من 
 غر اسكندرية علي كل مائة غرن  ال ة غرون حكم الع ر ال   يؤخ  منهم يف 

و لا أربعة نالف أردب رز هوجا األمر ال ريف،  جمع محزة باشا  ،القسطنطينية
العادة وأرسل مصطفي نغا كتخدا اباوشية الصناجق واألغاوال يف الديوان حكم 

كجرية ه إبراهيم باشا ووضعوه يف باب الينال ه   الق، حضر بالصندو  ال   حرر 
إن عملنا هوجا األمر السلطاين ا ربو  :وا لع  يه علي ما شرح،  قال محزة باشا

  ألن ع ر اسكندرية داخل امل   ،2 ،سائر ال رو ال ال   حررها إبراهيم باشا
حنن مل لنا رضي بأن يأخ وا  :والعلو ال،  قالو األمرا وأرباب الديوان واالختيارية

األرز من مصر، يأخ وا من مصر األرز وا بوب الد والنصارر بإمداد من مصر 
 في تارخيه أبيع األردب األرز بتسعة غرون  .وتقويهم علي ا سالم ه ا ما ثكن أبداً 

 ة نصف  ضة.وبع رة واستقر األردب بثلثمائ
 لع كورجي علي وجلا خليل  ،3 ،1098ويف شهر حمرم ا رام سنة 

وتوابعهم من بلك العزب إىل بلكهم كما كانوا  يه أواًل، ويف تاسع شهر حمرم سنة 
تارخيه عع محزة باشا الصناجق وغ هم علي حكم العادة بالديوان العاي وقر  األمر 

_____________________________________ 
 سبق شرح ه ه الكلمة، ويكتبها املصنف مرة بالسني وأخرر بالصاد. كاص ا: ،1 
-1081حمــرم  13يقصــد بــ لك ا  ــالحال ا داريــة الــ  أجريــو يف عهــد إبــراهيم باشــا خــالل  ــرتة واليتــه  )2(

 م.1672سبتما  23-1670يونيو  2هـ/ 1083نخر عاد اآلخر 
 م.1686نو ما  )3(
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، مضمونه أنه هوجا عرضكم إن بطل عمل ال ريف ال   حضر به ب م نغا امل كور
رب من عدم الفضة وقد أمرنا أن يكون وزن األلف نصف  ضه مائتني دالفضة بدار ال

و ال ني درهم  يكون كل ماية درهم داخلها  ال ني درهم حناس، وقيل إن العيار 
القد  كان وزن األلف نصف  ضه ماتني ومخسني درهم وداخلها مخسة وع رين 

وأمر  ، أمر حضرة محزة باشا بأن يكتا حجة بالديوان علي ما شرح ،سدرهم حنا
محزة باشا بسبك الفضة حبضرته بالديوان  حضروا الصناجق واألغاوال وكتخدا 
الينكجرية وكورجي سليمان بان جاوير وكتخدا العزب وأرباب الديوان وسبكو 

ااًل بأمينية دار وخلع علي يوسف نغا أمني ابواي ح ،الفضة حبضرته يوم تارخيه
وأكد علي الفضة ال تبا  إال يف  ،باشه واملباشر بدار الدرب خلع ،1 الدرب وقوثجي

  طل، وأجهر الندا هصر علي ما ذكر.دار الدرب وعيع الصيام تب
ويف شهر تارخيه ولوا سليمان بان جاوير ال ه  بكرجي جعلوه كتخدا 

ائفة مستحفاان علي عبد الرمحن  ائفة مستحفاان، ويف ال هر امل كور حتركو  
وحممد ال ه  ببطن واسع أوضه باشيه، وبع  من توابع امل كورين وأرادوا ينفوهم، 
 طلعو كتخدا بلكال االسباهية الثال ة واختيارية  ائفة العزب إىل باب الينكجرية 

ه ه الفعايل ما هي  واب، وال هو ملي    جل خا رنا تعفوا عنهم،  :وقالوا هلم
 ول كوجك حممد ما هو مقيم هصر مل تبطل  :ل شخص من  ائفة مستحفاان قا

ما  :الفنت أرسلوه إىل الوالية ال   توىل هبا يقعد هبا،  قالوا هلم اختيارية االسباهية
وجعلوا حممد  ، حصل العفو عن امل كورين ،ينزل إال مع كاشف ا قليم ال   تعني به
  كاألول.أوضه باشه   بطن واسع امل كور شر ي وعبد الرمحن

_____________________________________ 
 والصحي  قيو ي باشه.ك ا يف النص،   ،1 
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خلع محزة باشا علي حممد  ،1 ،1098ويف مستهل شهر  فر اي  سنة 
سابق خلعة الصنجقية هوجا ايي ال ريف، وحضر إمساعيل  ،2 نغال الينكجرية

بيك أم  ا اج ال ريف من ا ج بالصحة والسالمة ولبت ايلع الفاخرة علي جر  
يوم تارخيه خلع محزة باشا علي عوض كاشف   فر سنة تارخيه، و اين 10العادة يف 

املنو ية سابق هو ملوس أزبك بيك خلعة الصنجقية ونزل من الديوان قبل  الة 
شهر  فر سنة تارخيه خلع محزة باشا أم ية ا اج ال ريف إىل  13ابمعة، ويف 

  يي ال ريف ال   حضر به ب م نغا.إبراهيم بيك بقنا ر السبا  هوجا ا
جق واألغوال عع محزة باشا الصنا ،3 ،ربيع األول سنة تارخيه 20ويف 
يوان علي جر  العادة واتفقوا أن ينزلوا إىل الواليال بالتفتير علي وأرباب الد

املفسدين وأهل ال قاوة ال ين بيخربوا بالد السلطان وينهبوا أموال امللتزمني،  خلع 
بيك أم  ا اج ال ريف  ويوسف ،وأمحد بيك بقنا ر السبا  ،4 ،علي عوض بيك

وعبد  ،ويوسف جرا ه نغال التفكجية ،وحسن نغال ابملية ال ه  ببلفيه ،سابق
ابميع خلع عليهم ايلع، وعني كل  نجق ونغا جتريده  ،الرمحن نغال ابراكسة

 شهر تارخيه.  24عوا من مصر يف و ل

_____________________________________ 
 م.1686ديسما  )1(

قائـــد  رقــة االنك ــارية، ولــه الرئاســـة علــي أغــوال بــاقي الفـــر ، واخــتص حبفــر األمـــن يف  آغــام اال  شــارية: ،2 
 .438، مصدر سابق، د اادارء  ا مصر  ا العصر الع ما االقاهرة. ليلي عبد اللطيف، 

 م.1687يناير  )3(

مـــراد بيـــك الـــد رتدار، مـــن أعيـــان البيـــو القـــامسي هصـــر، تـــوىل عـــدة منا ـــا منهـــا تـــابع  عـــوي بيـــك ال بيـــر: ،4 
م، وتـوىل 1711هــ/1123القائمقامية وإمارة ا اج وحكومة جدة، وقد قتل يف ا ـرب األهليـة الـ  انـدلعو سـنة 

أبو شنا، ما بعده ابنه امساعيل بيك م يخة البلد ونا سه علي ه ا املنصا غرثه حممد جركت تابع إبراهيم بيك 
، مصـدر ال ظـام السياسـا لمصـر الع ما يـة أدر إىل انقسام البيو القامسي إىل عدة بيوتال. ب ـ  زيـن العابـدين،

 .232سابق، د 
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، وعوض هنغا إىل الغربية واملنو ية وغ  يوسف بيك وحسن  ،1 م األحدويو 
بيك وعبد الرمحن نغا إىل الفيوم وال رقية وغ ه، وأمحد بيك ويوسف بيك نغا إىل 

أخبار من والية ابيزة إىل محزة  ،2 شهر تارخيه جال 28ة وغ ها، ويف ابيزة والبح  
باشا وهو بقصر العي  من والية ابيزة بأن أمحد بيك تال م بعرب املنصورية جتاه 

وم األسود إىل ناحية املنصورية  افروا به وأخ وا خيله وعيع جسر أم دينار بالك
ووقع من  ائفة أمحد بيك حنو مخسة أنفار علي ما قيل، وكان سليمان  ،أسبابه

جاوير بصحبة أمحد بيك بالتجريدة  إنه ايرح وقلعو عينه، وجابوه إىل مصر،  بعد 
ا سليمان بيك قيل إنه ايرح،  ال ة أيام تويف هنزله، وإبراهيم كاشف ابيزة وهو كتخد

 لما بلغ محزة باشا وهو يف قصر العي   توجهو  ناجق مصر يوم تارله إىل ابيزة، 
الفقار بيك وإمساعيل بيك أم  ا اج  يم بيك ابن أم  ا اج ال ريف ذو طلع إبراه

سابق وإبراهيم بيك أم  ا اج ال ريف حااًل وسليمان بيك الد رتدار حااًل وهو 
خازندار علي نغا خازندار موالنا السلطان حممد، ابميع توجهوا إىل ناحية ابيزة 

وأمحد بيك  ،3  وجدوا يوسف نغا جرا ة امل كور بالعسكر مقيمني يف ملقة وسيم،
من ناحية املنصورية  بامل كور  إنه ملا انطبقو عليه العربان عند نزوله من اببل بالقر 

وة  ني و لع من عليها وبقي يف الا وجاء بأتي إىل ر ترجل عن حصانه وم ي إىل أن 
ماشي إىل ناحية وسيم بال خيل وال عال، ونغال الباشه ك لك عروه وايرح 
وضاعو أسبابه وخيله، وقيل إن يوسف نغا جرا ة هني أمحد بيك امل كور عن  لو  

لفهم اببل خلف العربان  إهنم كث  قو ، وحنن قاليل،  لم يسمع كالمه و لع خ
_____________________________________ 

 ابملة غ  واضحة، ولعل الناسخ أغفل كتابة كلمة: "توجه". ،1 
 ك ا يف النص، والصحي : جاءل.  )2(
ر مركـز إمبابـة هحا اـة ابيـزة، وملقـة وسـيم املنطقـة اليطـة بوسـيم. من القـرر القدثـة، وهـي إحـدر قـر  وسيم: )3(

 .106، مصدر سابق، د الدرء المصا ة، يأمحد الدمرداش
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وعند نزوله من اببل وقع بعربان غ هم  بهدلوه وأخ وا أسبابه وخيله  ، لم يافر هبم
شهر تارخيه وهو يوم ايميت، حضر  29ويف  اله وايرح إبراهيم كاشف ابيزة.وع

ه حممد سالم جاوير سليمان بيك الد رتدار الا محزة باشا بأن العربان كث ة  أرسل ل
الد رتدارية عوضه يف  كر ووىل حسني بيك  بلسعار علي المخسة مدا ع وجعله سرد

  يوم تارخيه.
و يحضر من البالد الرومية أمورال قر  ،1 ،1098ربيع الثاين سنة  18ويف 

بالديوان العاي بطلا  لثماية ومخسني كيت تؤخ  من التجار ويعطي هلم 
ية ومخسة وأيضًا ما ،1099بأيديهم وتقام هلم من الع ر يف سنة  ،2 ،السكال

وستني كيت علو ة إىل األلفني نفر ال   توجهو  حبة غيطاس بيك الد رتدار إىل 
قنطار بارود أسود وألف قنطار ناموره، وماية ومخسني كيت من محزة باشا وألفني 

  يدس.
ربيع اآلخر سنة تارخيه حضر شخص يدعي إبراهيم  22ويف يوم ابمعة 

ل بطلا ألف نفر من العسكر املنصور إىل بيك من األعتاب الرومية و حبته أمورا
شهر تارخيه ذها إمساعيل  27 قر  األمر ال ريف يوم تارخيه، ويف  ،سفر ناموره

بيك أم  ا اج سابق إىل حما ر  غر اسكندرية المسماية نفر من العسكر من أجل 
كندرية عربان ابن وايف، وخلع عليه خلعة ونزل البيورلديال للكتبة بالتنبيه لا اة اس

ونبهو العسكر،   بعد ذلك التنبيه بطل حما اة اسكندرية ومل يتوجه أحد إىل 
شهر تارخيه حضروا األغاوال واألمرا ال ين كانوا يف األقاليم  28اسكندرية، ويف 

  ه قعد يف البح ة لتحصيل األموال.عيعاً غ  سليمان بيك  إن

_____________________________________ 
 م.1687مارس  )1(

 مفردها السك، تع  يف العربية ا يصال. التمس ام: )2(
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العلية، مضمونه أننا جهزنا  ويف شهر تارخيه كتبوا عرض وأرسلوه إىل األعتاب
ألف نفر إىل سفر نامورة، والثلثماية ومخسني كيت ال   أشر  بإرساهلا  تعر ون عنها 

، ويقيموها من ايزينة العامرة،  ختموا األمرا عيعاً 1098نأخ ها من مال سنة 
 العرض وك لك األغوال واختيارية الديوان وتوجه العرض يوم تارخيه، و يه أرسل محزة

أحضره وخلع عليه خلعة  ،1 ،باشا إىل حممود بيك وهو حينئ  كاشف البهنساوية
شهر عادر األول سنة تارخيه قامو  ائفة العزب  8ويف  ،2 .سردارية سفر أكر  بوز

لكبا ي كان سردار علي تكلي مصطفي كتخدايهم وعزلوه وولوا حسني ال ه  با
لسفر خلق كث  ونبه أكثر الطائفة سابق، قيل إن مصطفي امل كور عزل بسبا ا جدة

و لع حممود بيك  ،حىت املعا ال ال   عندهم  كانو مدة نصر ه اانني يوماً 
شهر تارخيه وي قانصوه بيك  13عادر األوىل سنة تارخيه، ويف  13بالعسكر يف 

وتضرر قانصوه بيك  ،تابع غيطاس بيك ك ف البهنساوية عوضًا عن حممود بيك
 ر عوها من التقسيي  ،3 ،ا بالد ك و ية البهنسا خرجو تقسييامل كور لكون غال

  و إىل الك و ية.ورجع

_____________________________________ 
مصـــر يف العصـــر  يـــة مـــن واليـــالم وال1721هــــ/1133مـــن القـــرر القدثـــة، كانـــو حـــىت عـــام  البه ســـاوية: )1(

العثمــاين،   نقــل منهــا مقــر الواليــة يف العــام املــ كور إىل الف ــن لبعــدها عــن النيــل،  ريــق املوا ــالل بــني القــاهرة 
 والصعيد. 

مــرة قبــل ذلــك ومل يتمكنــوا مــن  تحهــا، وقــد  تســعة و ال ــنيتقــع مشــال اجملــر، حا ــرها العثمــانيون  قلعــة أكــري: )2(
يوماً وكان ابـير العثمـاين قـد  اانية ع رل  بنفسه يف محلة مهايونية، و تحها خالل سار إليها السلطان حممد الثا

انكســر إال أن جســارة الســلطان وإقدامــه وبصــحبته شــيخ ا ســالم خوجــة ســعد الــدين أ نــد  ر عــو مــن معنويــال 
 .439-438د.د  ، مصدر سابق،تاريخ الدولة الع ما يةاملقاتلني  أوقعوا خسائر كب ة يف األملان. أوزتونا، 

اادارء  ــا التمكــني أو التــ كرة الرمسيــة الــ  تعطــي للملتــزم لتمكينــه مــن التزامــه. ليلــي عبــد اللطيــف،  تقســيا: ،3 
 .442، مصدر سابق، د مصر  ا العصر الع ما ا



 
 

 

 

  143                             هـ1113-1076تاريخ محمد بن محمود 

  

وهو يوم ابمعة قبل الصالة قامو  ،1 ،1098خر سنة عادر اآل 9ويف 
الرعية وأهل الرميلة وحرقوا باب الرقعة ال   أحد وها  نا باب قرا ميدان وهنبوا 

ارخيه بيوم واحد ابيع القم  هبا وبالرقعة الغالل ال   كان  يها، وسبا ذلك أنه قبل ت
القدثة بتسعة وع رة  ضة الويبه،  أ ب  يوم ابمعة باعوا يف الرقعة امل كورة الويبة 

 ، ب لك املوجا حرقو امل كورين باهبا وهنبوا غالهلا ،بثال ة ع ر نصف  ضه وبأكثر
اضي عسكر ونار ها الغالل ونزل قن نزل زعيم مصر إىل الرميلة نار الرعية وهي ت

شهر تارخيه نزل زعيم  22  يف  : يستحقون أكثر من ذلك.ذلك،  قيل إنه قال
شهر تارخيه  فتحها وحضر بصحبته  21مصر  ت  الرقعة القدثة ألنه كان مسرها يف 

وجاب أربا  خ ا وكال علي حكم   ،وهو أمحد جاوير ابن ابوهر  ،2 ،التسا
شهر  25وأبعد األربا  الكبار القدثة، ويف  كيل ساحل بوال  ووضعها يف الرقعة

تارخيه توىل إمساعيل بيك أم  ا اج سابق علي د رتدارية مصر عوضًا عن حسني 
 بيك. 

ويف شهر رجا أمر موالنا قاضي العسكر هصر الروسة أن لر وا علي 
قال عيع أرباب ال عاير واملساجد وابوامع علي من  وار املساجد بالصالة يف األو 

ايمت، ويف يوم الثالث تويف إىل رمحة اهلل سيد  أيب ا سعاد الو ائي وخلف ولدين 
أحدمها سيد  يوسف توىل موضع والده يف  اين يوم تارخيه وخلع محزة باشا علي 

جدة شهر رجا  لع  وم حممد بيك املعني إىل  13سيد  يوسف  رو  مور، ويف 
حممد الرتعان  ،3 ،هر رجا سنة تارخيهش 10ويف  وتوجه من الا يف شهر تارخيه.

_____________________________________ 
 م.1687مايو  ،1 
 أمني االحتساب. محتسب: )2(
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بالديوان وهو ابن حسني القرماين له عال  لعو من بلبيت إىل أن أتوا إىل قرب 
ال يخ دمردان  طلعو عليهم خّيالة وأخ ل ابمال، وقيل كان بصحبتها أربعون 

شهر رجا  لع رمضان شر ي ابراكسة  17ألف نصف  ضه، ويف يوم ايميت 
إىل أن و ل  هلروسة بأسبابه وأمحاله وخيله وعاية قا دًا مصر ال  ال ر امن أ 

بالقرب من ناحية األم ية، وكان بصحبته ولد ال ر ي  طلع عليهم خّيالة،  قيل إن 
رمضان شر ي امل كور ضرب عليهم بندقية  أ ابو منهم واحد  قتلوه، وأخ وا 

ب امليضأة ال ر ي سكنه بدر  عيع ما معهم وقتل من قتل من عاعة ال ر ي وولد
ويف يوم تارخيه أرسل نغال الغالل ببوال  ت كرة إىل محزة  بالصليبية جابوه  روح.

باشا خياه أنه ورد أناس من عند حبيا ال   بدجوة يقول إىل نغال الرميلة أنك 
ا وضربو بوال ، تطلق مراك  ال   يف محاي  وإال حضرل ببوال  وأخ ل املراك

سباهية اتفقو يوم تارخيه بأن يقوموا قومة واحدة علي محزة باشا عاعة االوقيل إن 
وينزلوه من القلعة،  حصلو ه ه الوقايع الثال ة يف يوم واحد، وهو يوم ايميت 

 طلع  ،وإذ ذاس عوض بيك كان يف سبيل عالم يف شهر تارخيه عليه ا رس ،امل كور
وعر وه بأن عاعة حبيا حضروا  ،ازعيم بوال  وزعيم مصر القدثة إىل محزة باش

 ما استتم إخبارهم إىل امل ار إليه وهو قبل  الة ابمعة  امن ع ر  ،لبوال  يضربوها
ر شهر رجا نزل محزة باشا من القلعة بنفسه و ائفة إىل ناحية دجوة بالقليوبية وأمّ 

ره وخليل نغال الينكجرية أم ،علي مصر الروسة حسني بيك جعله قا  مقام عنه
ونال   ،وكتخدا الينكجرية  لت لياًل بالغورية ،بأن يطوف بالنهار مصر الروسة

و ائفة العزب لرسون لياًل بقرا  ،جاوير الينكجرية بطائفة  لت لياًل حبون الديوان
ومن  ائفة املتفرقة  ،1 ،ل الطواشيةاميدان، وتوجهو  حبته بع  من األغاو 

_____________________________________ 
كتـا كـ لك قـزالر نغـا: املوظـف امل ـرف علـي شـؤون ا ـر  يف القصـر وت كزالر آغا،أو  األغوام الطوارية، )1(
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وأخ  بصحبته ستة مدا ع وبال ليلة السبو يف  ،واباوشيه واالسباهية والصناجق
الناحية امل كورة يف  لا حبيا،   أوقع التفتير علي حبيا  لم يقع له علي خا 
 أقام عليها أيام   أمر بنها داره وهبدمها، وبعد ذلك رجع إىل مصر و لع الديوان 

 . 1098يوم األربع غاية شهر رجا سنة 
سنة تارخيه عع محزة باشا الصناجق ويف يوم السبو  ال  شهر شعبان 

واألغاوال وأرباب الديوان علي جر  العادة وكتا حجة وبيورلديال بأن اال رنج 
ال   تقدم ذكرهم ال يؤخ  منهم ع ر القرون مااًل من بندر اسكندريه علي حكم 

وعند دخوهلم إىل مينة  ،وهو علي كل ماية غرن  ال ة غرون ال غ  ،ايواي القدثة
ندرية  لثماية وستني نصف  ضة ال غ ، وتضرروا من ا ر ية عليهم من  ايفة اسك

هلم  هرية سابقة الينكجرية  ر عوهم عنهم يوم تارخيه ألن اال رنج امل كورين قيل إن 
 1093وال زال محزة باشا متصر ًا هصر من تاسع شهر شوال سنة  ملوالنا السلطان.

إىل أن  ،أربع سنني وأشهر انو مدة تصر ه ك ،1 ،1098إىل غاية شهر شوال سنة 
ال  عايم هنزل يوسف نغا ونزل من القلعة بآ ،2 ،حسن باشا ال ه  حضر مسلم

نغال البنال با بانية ومل يعينوا عليه حر ية إىل أن حضر حسن باشا امل كور 
 وحتاسا معه.

                                                                            
 .454، مصدر سابق، د اادارء  ا مصر  ا العصر الع ما االسلطاين. ليلي عبد اللطيف، 

 م.1687أغسطت  )1(
 مل ي كر لقبه، وترس مكانه يف النص  ارغاً. )2(
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 (1)ية حسن باراوال
 

وتوىل مصر  1098القعدة سنة  25   توىل حسن باشا امل كور،  لع إىل الديوان يف
  إنه  ،سلحدار حسن باشا إىل أن  لع الديوان يف رابع ع ر ربيع الثاين سنة تارخيه

  .1098اشا يف شهر عادر األول سنة جه محزة بو أعاد ا ساب األول وحتاسبوا وت
  حضر مسلم حسن باشا امل كور يف مستهل شهر ذ  القعدة سنة 

، و لع الديوان بعد الاهر و حبته مصطفي بيك تابع وهو يوم اال نني 1098
نغال البنال امل كور ال   وجهه حسن باشا قا  مقام عنه،  توىل حسن باشا 

و لع الديوان يوم  1098امل كور من أول تول الواقع يف  اين ذ  القعدة سنة 
غاوال وهادوه عيع األمرا واأل ،2 ،ال  عايمآذو القعدة سنة تارخيه ب 25ايميت 
وأنعم علي كاشف ال رقية سابق هو علي كاشف بك و ية الوالية  ،بالعادليه
الفاخرة، وملا استقر ولبت عيع أهل املنا ا علي جر  العادة ايلع  ،امل كورة

ك ف والية الغربية واملنو ية  براهيم بيك بن املرحوم ذو الفقار بيك أم    بالديوان وىل
ة لدروير بيك، وك ف والية البهنساوية والفيوم ح  ا اج سابق، وك ف والية الب

   بطوزه اللقانصوه بيك تابع غيطاس بيك بقنا ر السبا ، والقليوبية ملصطفي بيك 

_____________________________________ 
 م.1687ديسما  23 -1678ا سبتم 7هـ/ 1099 فر  17 -1098ذو القعدة  25مدة واليته:  )1(
يالحر تكـرار العبـارة يف الـنص مـرتني، وقـد اختلـف املصـنف مـع املصـادر األخـرر يف حتديـد تـاريخ تـوي حسـن  )2(

ديســــما  23هـــــ/1099 ــــفر  17باشــــا، حيــــ  ورد يف أوضــــ  ا شــــارال، وزبــــدة االختصــــار بأنــــه قــــد تــــوىل يف 
هــ، ولعلـه قـد اخـتلي علـي 1099قد عزل يف شهر  فر  م، واأل   ما أورده املصنف، إذ أن حسن باشا1687

أمحد شل  وعلي بن رضـوان واليـة حسـن باشـا مـع  ـرتة تـوي إبـراهيم بيـك قائمقـام خـالل الفـرتة مـن  ـفر إىل ربيـع 
 .172، د زبدء االكتصارو ، 181، د أوضا اارارامانار: هـ. 1099الثاين سنة 
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 :شالن كان متوي هبا سابق، وقرر أغاوال البلك ايمسة كل أحد علي منصبه
ة عبد وابراكس ،والتفكجية يوسف نغا جرا ة ،ابملية حسن نغا ال ه  ببلفيه
 ،والعزب إبراهيم نغا ،والينكجرية خليل نغا ،الرمحن نغا كاشف القليوبية سابق

وإمساعيل بيك أم  ا اج ال ريف سابق الد رتدارية، وك ف والية ابيزة التابعة 
ومصطفي جل   ،وإبراهيم نغا كتخدا اباوشية من عاعة ذو الفقار بيك ،للد رتدارية

 ،وحسني تابع وي كتخدا الينكجرية بان  ائفة املتفرقة ،ابن حممد بيك ابن املزين
ونغاوية اببجية حسن أ ند   ،والروزنا ي أمحد أ ند  ال   كان هبا وهو من قد 

ويف شهر ذ  ا جة سنة تارخيه تويف  ، واملعمار وغ ه. ال   كان كاتا األيتام سابق
وتوىل  ،راكسة امل كوركوسه أمحد كاشف املنصورة  وىل عوضه عبد الرمحن نغال اب

حممد زعيم مصر سابق نغال ابراكسة ال ه  هملوس ال كعة، وتوىل األنبار 
  ل ه  بالتكلي عوضاً عن علي جل .ال ريفه مصطفي كتخدا  ائفة العزب سابق ا

وهو يوم األربع  لعو بع  أنفار من  ائفة  ،1 ،شهر ذ  ا جة 17ويف 
دمهم خليل ببوال  ال ه  ببند  وأمحد نغا ويقال إن مق ،مستحفاان إىل باهبم

الب قدار وهو ابن املرحوم حممد أ ند   ختة بون، ومعهم أنفار من  ّم وزّم وعايق 
حنو مائة نفر ودخلوا الباب يسألون حممد كتخدائهم ال ه  باي اب كان  ،2 ،والديه

ختيارية أن  كان دخوهلم بالباب يسألوا من  ضل اال ،سردار  ر وحضر سنة تارخيه
جه إىل البالد الرومية و وت ،3 ، يبوا كوجك حممد ال   كان هرب زمن عابدين باشا

_____________________________________ 
 م.1687أكتوبر  )1(

 يقصد: عا  لوالديه. ك ا يف النص، ولعله  ،2 
كـــان نفــــي كوشــــك حممـــد يف عهــــد عبــــد الـــرمحن باشــــا ولــــيت عابـــد  باشــــا كمــــا يـــ كر املصــــنف، وذلــــك ســــنة   )3(

 م.1678هـ/1089
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وجعلوه  ،1 ،  رجع بلكهم ولبسوه الضلمة ومك   يها مدة   إهنم قلعوه الضلمة
بان أوضه باشي   أخرجوه من بلكهم و لع إىل بلك ابملية هو وكور عثمان  

 ،هم  لعوا يسألوا االختيارية وكتخدايهم برجو  امل كور األنفار ال   ذكرنا ،كتخدايه
 كان دخوهلم الباب قبل حضور االختيارية ومعهم كتخدا امل كور أرسل ينبه 

 قبل حضور االختيارية دخلوا األنفار ال   ذكرناهم  ،االختيارية بأن لضروا بالباب
 ،نه نا إ : قال هلم ؟كتخداينا أين  : وجدوا جلا خليل سراج اآلغا  قالوا له ،الباب

امل كور   دخل جلا خليل ،تنبهه لضر عندنا لسؤال يعرض علي حضرته : قالوا له
 طلع هلم  ،عاعة من أنفارنا يدعوس تطلع هلم لسؤال إىل حممد كتخدا وقال له:

نريد من  ضلكم و ضل االختيارية برجو  كوجك حممد  : قالوا له ،وأسقاهم القهوة
نهم اهلرج والكالم،  إن جلا خليل عرف حبضورهم بالباب إال  طال بي ،إىل بلكنا

 دخل أوضته وتسل  بسالحه وسل  ماليكه وخرج هلم  ،بسبا حممد امل كور
بالسيف مسلول بيده وأوالده ك لك و ز  عليهم بالسيف والبند ، وقيل ايرح منهم 

ليل  لم قدروا يبط وا  لا خ ،بع  أنفار وقتل منهم شخص واحد من بوال 
ومنهم من  ، طلعوا هاربني من الباب إىل باب العزب إىل أن نزلوا إىل باب قرا ميدان

 تسامعو بقية  ائفة مستحفاان  طلعوا الباب  ،توارر يف األرض احنان يف الباب
وولوا مكانه كرد مصطفي  ، بهدلوا كتخدايهم حممد اي اب امل كور وسجنوه يف القلة

ولبت حسن باشا خلعة بكتخدا  ائفة  ،تارخيه ال   كان سردار ايزينة سنة
ور عوا حممد أبو دقن  ويلة كوجك جاوير من بلك اباوشية وجعلوه  ،مستحفاان

وولوا كور عمر سكنه الان  ،وجلا خليل توىل مكانه ،شر ي وأرسلوه اسكندرية
 ايليلي سراج الكتخدا، وداي حممد بقي سراج اآلغا، وكوجك مراد ال ه  بالقيصري

_____________________________________ 
 الز  الرمسي ال   كان يلبسه كبار رجال األوجاقال. الضلمة: )1(
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بان جاوير مستحفاان سابق، وسجنوا بع  أنفار من ال   احناشوا يف القلة يوم 
 ،شر  اهلل :يقولوا من يوم األربع إىل يوم السبو وهم تارخيه، وباتوا بالباب لياًل وهناراً 

 جمع حسن باشا الصناجق واألغوال والعلماء والسادال والبكرية وغ هم بالديوان، 
وأغاوال البلك مل يطلعوا  ،1 هيم بيك بن ذو الفقار بيكغ  أن دروير بيك وإبرا

وكل نغا أقام له نفرين من اختيارية بلكه حضروا ابمعية بالديوان يوم  ،الديوان
 حصل الرضي واالتفا  مع  ائفة مستحفاان حبضرة امل كورين أن يرسلوا   ،السبو

بلك ابملية ال   هو  كوجك حممد إىل اللة الكار ومل يقعد هصر،  طلبوا اختيارية
وأيضًا ت فعوا السادة البكرية يف   ،عندهم ثهلوهم  ال ة أيام ويرسلوه إىل اللة

 قبلو  ائفة مستحفاان شفاعتهم ووا قو علي  ،كتخدايهم أن يطلعوه من السجن
 قيل  ،ونزلوا اختيارية الثالث بلكال وأخاوا األغاوال ها حصل من التوا ق ،إ القه

حنن ما نرضي  :تفكجية هبدلوا كر علي ال   كان وكيل عن اآلغا وقالواإن بباب ال
وحنن  :وك لك بلك ابراكسة وابملية،  بلغ  ائفة مستحفاان  قالوا ،هب ا االتفا 

ما نطلق كتخداينا من السجن حي  إهنم اختلفوا، وقيل إن اختيارية ابراكسة 
منكم ترسلوا كوجك حممد إىل اللة نريد  :والتفكجية توجهوا إىل باب ابملية وقالوا

 ،الكار حكم االتفا  ال   حصل بيننا وبني  ائفة الينكجرية والعسكر بالديوان
 إن كنتم ترسلوه حنن وأنتم رجل واحد وإن أبيتم عن إرساله   ي من الفنت تقع بيننا 
، وبني السبع بلكال من أجل رجل واحد،  بعد ذلك ال حنن معكم وال أنتم معنا

وتوجه يف ع ر ذ   ، أرسلوه إىل ناحية ميو البز باملنصورة ،يهم علي إرسالهاتفق رأ 

_____________________________________ 
 ـــاج ملـــدة مخـــت مـــن أعيـــان البيـــو الفقـــار ، تـــوىل منصـــا إمـــارة ا (:م1695هــــ/1107إبـــراهيم بيـــك )م  )1(

ال ظــــام السياســــا لمصــــر م. ب ــــ  زيــــن العابــــدين، 1690هـــــ/1102ســــنوال بعــــد و ــــاة والــــده ذو الفقــــار ســــنة 
 .231، مصدر سابق، د الع ما ية
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  إن  ائفة مستحفاان أ لقوا كتخدائهم ونزلوه إىل منزله  ،1 ،1098ا جة سنة 
ا اج باك   :بع  أنفار إىل رشيد  اسكندرية ورشيد إىلبآال  وأرسلوا إىل إبر  و 

  .وأمحد نغا وخليل ال ه  ببند  مل وجدوا ،وغ هلىي ورجا  :وإىل إبر  ،وغ ه
جتمعو عيع  ،2 ،1099يف ععة تارخيه يف عاشر شهر حمرم ا رام سنة و 

 وه عن البالد وعرّ  ،االسباهية بأبواب أغاواهم وتوجهوا إىل إمساعيل بيك الد رتدار
 ه ا ضرر  ،ال    لعها إبراهيم بيك وهو كاشف الغربية من ك و ية الغربية وقسطها

ع البالد إىل  عرضوا ذلك علي حضرة حسن باشا  رجّ  ،علي  ائفة االسباهية
وهي ناحية الب وية امللق ومسال وناحية ب  يوسف، ويف  :الك و ية كما كانو أوالً 

 كانو  ،حضر النجاب بكتا اببل وقرئو املكاتيا 1099شهر حمرم سنة  14
د اهلل يكان يوم ابمعة ع  ر الروسةهص 1098يوم عر ة باببل يوم ابمعة سنة 

 ،3 .األكا
حمرم سنة تارخيه حصل اتفا  مع  ائفة العزب بواسطةكورجي  22ويف 

سليمان كتخدا مستحفاان سابق بأن أمحد نغا ال   تقدم ذكره أن يرسلوه إىل 
ناحية ب  سويف يكون أوضه باشه هبا، وسبا ذلك أن أمحد نغا امل كور  هره قرا 

  وه إىل رشيد وتوجهوا ععة تارخيه.جاوير العزب حاالً و ند  خليل أرسل حممد بان
 ،4 حضر أمحد نغا قا ي 1099شهر  فر اي  سنة  4ويف يوم األربع 

 كان يوم تارخيه محزة باشا  تمع حبسن باشا يف  ،موالنا السلطان من الديار الرومية

_____________________________________ 
 م.1687أكتوبر  )1(

 م.1688نو ما  17 ،2 

 أ  عيد األضحي. ،3 
قتصـر دخـول هـ ه الفرقـة علـي أبنـاء رئـيت  رقـة القا يـة وهـم حـرس بوابـال قصـر السـلطان وقـد ا قابجا بارـا: )4(

البكـــوال والباشــــاوال وبعـــ  األعيــــان اآلخـــرين، وكــــان للقا يـــة مهمــــة أخـــرر  قــــد كـــانوا يوظفــــون يف الــــل األول 
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م تارخيه،  قعد حسن باشا إىل وك لك ياب اببل حضر يو  ،أ ر الن  هصر القدثة
ولبت ايلع لنجاب كتا جبل عر ال وهو خليل كتخدا  ،وقو العصر و لع القلعة

ونزل من الديوان قبل املغرب، وحضرة حسن باشا  ،إبراهيم بيك أم  ا اج ال ريف
نزل بنفسه وبصحبته موسي القا ي امل كور لضبي الفال يوسف نغال البنال 

وأمحد أ ند   ،، وإمساعيل بيك الد رتدار هصر الروسة حاالً حضرة السلطان حممد
 الرزنا ي، وقا  مقام حضرة قاضي العسكر  إن قاضي مصر كان يف ا اج ال ريف،

 ،وحسني نغا بان  ائفة املتفرقة ،وحممد جل  الرتعان ،وإبراهيم نغا كتخدا اباوشية
جاوير  ائفة العزب، قرب  وقره حممد بان ،ومراد بان جاوير  ائفة مستحفاان

اشا و لع أذان املغرب وختم بيو أمحد نغا وكيل يوسف نغا امل كور، ورجع حسن ب
  القلعة وقو  الة الع اء.

نزل حسن باشا إىل املنزل و لع منه  ،و اين يوم تارخيه وهو يوم ايميت
ال  ومحلوها علي عال  قيل إهنا  لثماية كيت وهي  ضة وغرون كالب ،1 ،النقدية

إن املطلوب شئ كث  وحنن ما وجدنا إال ه ا  :غ ،  قال حضرة حسن باشا للوكيل
إن مال اآلغا إيراد ومصروف وهو  :القدر،  قال أمحد نغا الوكيل  ضرة حسن باشا

 ،بقاً ار حسن باشا مصطفي نغا الوكيل سضوأيضًا ح :مضبوط هوجا السكال
وسلمته  د نغا هوجا السكالبي  وبني أمح  درل حماسبه : قال مصطفي نغا

 :أربعماية كيت ومخسة ع ر كيساً من مدة مخت سنني مضو من تارخيه،  قال أمحد

                                                                            
بصفتهم ت ريفاتية يف حفالل االستقبال ال  جتر  بالقصر السلطاين والبعثال ذال األمهية ايا ـة والسـرية بوجـه 

، مصـدر سـابق، د اادارء  ا مصر  ـا العصـر الع مـا ايال. ليلي عبد اللطيف، خاد ما كان يو د إىل الوال
451. 

أ  املبالغ النقدية من أموال يوسف نغا ال   توىل منصا نغال البنال يف عهد السلطان حممد الرابـع، وكـان  )1(
 يقيم يف مصر بعد عزله عن منصبه.
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مال اآلغا مضبوط إيراد ومصروف هوجا مكاتيا والسكال من اآلغا وعهدة 
هوجا السكال  مصطفي بيك وأمحد بيك وإبراهيم بيك أم  ا اج حااًل مبلغاً 

لغ  ال ني  بال   ذكره ب مة امل كورين  نقص من املومكاتيا،  حسا حسن باشا 
يوضع أمحد نغا الوكيل ببيو نغال  حسن باشا منه، وأمر أن ،1 كيسًا  احند

وأرسل حسن باشا إىل بالده ا واط  ،ابراكسة يف الرتسيم ألنه يف بلك ابراكسة
بيع لضبي املوجودال، وقيل إن بيد موسي نغا القابوجي خي شريف و تور شريفة ب

متلكال يوسف نغا امل كور وعيع ما اللكه يده يبا  ويضبي  ضرة موالنا السلطان 
  ،2 .سليمان بن السلطان إبراهيم

أرسل حضرة قا  مقام  ،ويف سابع شهر  فر امل كور وهي ليلة ابمعة
بابوامع هصر الروسة أن لضروا بني يديه،  قال هلم  ءقاضي العسكر بميع ايطبا

يف ايطبة للسلطان سليمان  يوم ابمعة املبارس كان ابتداء الدعاء علي املنابر  ادعوا
  والنا السلطان سليمان نصره اهلل.مل

ويف شهر تارخيه وهو يوم الثالث عع حسن باشا الصناجق واألغاوال 
ضبي  :وعيع أرباب الديوان وقر  ايي ال ريف باسكلها أوضه، من مضمونه

 :ويف  اين يوم تارخيه أبيع بالديوان ،يوم تارخيه ،3 زل البالد يف املزادالفال امل كور، ين

_____________________________________ 
 أ  غضا. )1(

ان ســـــليمان بــــــن إبـــــراهيم ا كـــــم عقـــــا عـــــزل أخيـــــه حممـــــد ســــــنة تـــــوىل الســـــلط الســـــلطا  ســـــليما  ال ـــــا ا: ،2 
 7سـنوال و 3م،  كانو مـدة حكمـه 1691هـ/1102م، واستمر يف ا كم حىت و اته سنة 1687هـ/1099

 .140-139، مصدر سابق، د.د تاريخ الدولة العلية الع ما يةأشهر. الامي، 
ألراضي وابمارس ال  تنحل عن أ حاهبا لو اهم أو عزهلم، عادة ما يقام املزاد يف مصر لبيع حق التزام ا مزاد: )3(

، مصـدر اادارء  ـا مصـر  ـا العصـر الع مـا اوكان مقر املزادال يف الديوان العاي بالقلعـة. ليلـي عبـد اللطيـف، 
 .455سابق، د 
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عيع ذلك حناس  ،و واين كبار و غار ،وغاليال، و حون ،حناس ،1 تناجر
جديد ، بيعو األقة بستني نصف  ضة بالديواين ال ريفي البندقي مائة نصف  ضة، 

بعني نصف، وأيضًا  حون والمد  بتسعني، والريال المسة وأربعني، والكلا بأر 
مر بان بثال ني ألف، واانية ع ر ملوكًا كل منهم  ميع ما يتعلق به من أسباب 

 واحد منهم أخ ه مراد جاوير مستحفاان بتسعة ع ر ألف نصف،  ،وسالح
وواحد أخ ه حسني نغا بان  ائفة املتفرقة بثمانية ع ر ألف نصف، وأربعة أخ هم 

 ألف نصف  ضة، والبقية أخ وهم امل رتين، وحّرجوا العزب المسني إبراهيم نغال
  ،2 .علي البيول بالعاي

 لع إبراهيم بيك أم  ا اج بأال  عايم  أخلع  ،3 ،ويف شهر  فر امل كور
ة عليه حسن باشا ايلع علي جر  العادة وكان ذلك يف ال هر امل كور، وبعد  ال 

  أيام  لع اهلدايا إىل حسن باشا.
تارخيه حّرجوا علي البيول واستقروا يف املزاد، ومل يباعوا لكوهنم شهر  13ويف 

وقف امل ار إليه،  ابيع ناحية بون وتوابعها بالبهنساوية هاية كيت ومخسة نالف 
نصف  ضة، وناحية امليمون بالوالية امل كورة با نان وأربعون كيت امل رت  حممد  

ية امل كورة المت وسبعون كيت كتخدا عزبان سابق، وناحية ببا وتوابعها بالوال
وعلي امل رت   ،1 ،ملوس أزبك بيك ،4 ،ومخسة ع ر ألف نصف امل رت  مراد بيك

_____________________________________ 
 وتكتا ك لك  ناجر، وهي األواين النحاسية ال  تستخدم للطبخ. ت اجر: ،1 
يع أراضي يوسف نغا باملزاد يف الديوان العاي، وينفرد املصـنف عـن غـ ه مـن املصـادر األخـرر أ  الو عملية ب )2(

 ب كر كيفية بيع األواين املنزلية والعبيد وأراضي االلتزام التابعة لآلغا امل كور.
 م.1687ديسما  )3(

قـامسي بـرز مـن أتباعــه تـابع أوزبـك بيـك، مـن أعيــان البيـو ال (:م1695هـــ/1107مـراد بيـك الـد تردار )م  ،4 
إبراهيم بيك أبو شنا، وقانصوه بيك قائمقام، وإيواز بيك الكب  ال   توىل منصا حاكم جدة وبعد ذلـك تـوىل 
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وألمحد نغا القابوجي ألف  ،عوايد خارجًا عن الثمن لكتخدا الوزير ألف نصف  ضة
ولعلي أ ند   هر أمحد جاوير  ،نصف  ضة، وإبراهيم كتخدا اباوشية ألف نصف

 ة نالف ومخسماية  جملة ذلك  ال ،2 ة نصف،ئبالد مخسمانكجي دالل ال ال
  نصف علي كل كيت.

ويف يوم تارخيه أكد حسن باشا وقرط ونبه إبراهيم بيك أم  ا اج حااًل علي 
املبلغ ال   عهدته إىل نغال البنال، وقيل إنه رسم عليه نغا من أغاواته نزل له يف 

ل عنده وهي ليلة اال نني وضايقه يف حتصيل ما  ليلة با ،منزله وقعد عنده لياًل وهناراً 
 ما أ ب  اهلل بالصباح إال وقد حضر مسلم سلحدار حسن باشا، وهو يوم  ،عليه

، ووجه إبراهيم بيك بقنا ر السبا  أم  ا اج 1099شهر  فر سنة  17اال نني 
  خلع عليهم ايلع عليال ريف امل كور قائم مقام  طلع الديوان و حبته املسلم 

  جر  العادة.
ال  وسكن ببيو آشهر تارخيه وهو يوم األربعاء نزل حسن باشا ب 19ويف 

 كانو مدة  ،3 ،من بيو إمساعيل بيك من حر ية عليه بحممد بيك جرجه بالقر 
هصر قبل حسن باشا امل كور اانني يوماً، وحضر كوجك حممد من ناحية ميو بزوا 

  عزالن حسن باشا بيومني.
                                                                            
إمارة ا اج ، وقد انقسم البيو القامسي بعد ذلك إىل بيوتال أخرر أشهرها ا يواظية وال نبية نسبة إىل أتبا  مراد 

 .232، مصدر سابق، د ال ظام السياسا لمصر الع ما يةبدين، بيك اآلنف ذكرهم. ب   زين العا

م، الـ   يعتـا مؤسـت البيـو القـامسي 1660هــ/1072هو ابن رضوان بيك أبو ال وارب  ل  أوزبك بيك: ،1 
 هصر. املصدر السابق.

ة املوظــف املســؤول عــن إرشــاد كــل شــخص عــن أرض  أ رهــا أو مســاحتها أو حــدودها الصــحيح دالل الــبالد: ،2 
 .174، مصدر سابق، د أوضا اارارامقانوناً. أمحد شل ، 

ك ا يف النص، والصحي : من دون حر ية، ولعل الناسـخ قـد أغفـل كتابـة كلمـة "دون"، ويؤكـد ذلـك املعـىن مـا   )3(
 .175، مصدر سابق، د زبدء االكتصارورد يف: علي بن رضوان، 
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 لع إبراهيم بيك قائم مقام  ،1 ،تارخيه وهو يوم ايميت ويف ع رين شهر
وقعد أمحد  ،وأمحد نغا القابوجي ال   حضر بضبي مرتوكال نغا البنال ،امل كور

ج علي البالد أول مزاد من ناحية شبني وحرّ  ،نغا بالديوان وقائم مقام باسكلها أوضه
بابل بالغربية  ابيع ناحة شاا بعها بوالية املنو ية، ويف  ال  ع رين تارخيهاالكوم وتو 

بستة ومخسني كيت امل رت  جاوير والسيد هاشم ملتزمني بالغربية، وناحية  دمني 
بوالية الفيوم بثال ة و ال ني كيت امل رت  أمحد بيك خازندار غيطاس بيك، وحرجوا 

 ووكالة وسبيل ،علي البيول بالديوان بداللة دالل البيول عمارة حممد كتخدا ا ب لي
و هريج وحوانيو وقهوة ووكالة الي الاادعيني بالدرب األمحر حترر بستة علي ستة 
ع ر كيت علي امل رت ، وبيو سكن مصطفي بيك با بانية و نبه محام و ابون 
وغ ه حترر علي امل رت  المسة ع ر كيت، وبيو سكن أمحد نغا الوكيل با بانية 

 رت  بتسعة أكياس ونصف، وبيو بالقرب من بيو مصطفي بيك امل كور علي امل
وحوانيو بالقرب من بيو امل كور با بانية علي امل رت  بسبعة أكياس، وبيو  ان 
يطر علي نغا ملك امل كور، سئل الوكالء عنه   كروا أهنم  ر وا علي عمارته حنو 
 اتسعني كيت  لم ينزلوه يف املزاد، وعيع البيول امل كورة مل تبا  لكوهنا وقف وأبقوه

  إىل ورود العرض ال   سيأيت ذكره.
أرسل قائم مقام وأمحد نغا القابوجي وإمساعيل بيك  ،2 ،شهر تارخيه 23ويف 

غ  أن البيول مل  ،الد رتدار أوال  يعر وا موالنا السلطان ببيع املخلفال والبالد
 شهر 25جابو يف املزاد نصف امل رتر لكوهنا وقف ومل تبا  إىل ورود ابواب، ويف 

تارخيه ابيع ناحية شبني الكوم وتوابعها باملنو ية المسة ومخسني كيت امل رت  مراد 

_____________________________________ 
 م.1687ديسما  26 )1(
 م.1687ديسما  29 ،2 
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يع ناحية السنبالوين باملنصورة بيك امل كور، ويف مستهل ربيع األول سنة تارخيه اب
ربعة وع رين كيت وع رة نالف نصف، امل رت  إبراهيم كتخدا اباوشيه حااًل، بأ

بعها بابيزة بإحدر وسبعني كيت اية البدرشني وتو ويف  ال  ربيع األول ابيع ناح
نصف امل رت  إمساعيل بيك الد رتدار ومصطفي نغال ابراكسة  ،ومخسة نالف

سابق، وابيع يوم تارخيه ناحية ب   نون بالفيوم با نان وسبعني ألف نصف  ضة 
  با .امل رت  أمحد بيك بقنا ر الس

واييول ال   ابيعو بسو  الرميلة  علي ما قيل إن بالد امل كور والفاته 
د غ  ان البيول تسعمائة كيت وسبعة وسبعون كيساً، ها  يه النقد ال   وجدل عن

  أمحد نغا الوكيل املتقدم ذكرها.
 ،والرتعان ،ويف ع رين ربيع األول سنة تارخيه توجه إبراهيم نغا اباوشية

جاوير الينكجرية علي جر  العادة ومراد  ،ونفر من  ائفة املتفرقة مكان متفرقة باشه
وأيضًا توجه قره  ،ملالقاة حسن باشا امل كور بثغر اسكندرية، ألنه حضر من البحر

القاة الباشال ال براً وال حممد بان جاوير  ائفة العزب ومل تكن له عادة بنزوله إىل م
  حبراً.

شهر تارخيه حضر قابوجي باشه من الديار الرومية وبصحبته  22ويف 
مورال ومل تقرأ زمن قائم مقام، ويف يوم تارخيه خلع قائم مقام علي مصطفي بيك أ

حاكم والية جرجه خلعة  اخرة يف بيته بالتقرير حبكومة والية جرجه، وحسن باشا 
حال و وله إىل  غر اسكندرية أرسل إىل قائم مقام أخ   ال ني ألف شريفي أمحر 

ع الثاين سنة تارخيه حضر علي نغا خازندار  جهزها وأرسلها إىل حضرته، ويف  اين ربي
  السلطان حممد من البحر قيل إن حضرة السلطان أعتقه ووىل غ ه.
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 (1)ية حسن باراوال
 

ربيع الثاين وهو يوم ابمعة دخل حسن باشا املتوي علي مصر الروسة  غر  11ويف 
م األعام ا مام وتوجه إىل زيارة ا ما ،بوال  وقو الاهر والناس يف  الة ابمعة

وقعد يف ا لي من يوم ابمعة إىل أن  لع الديوان العاي يوم  ،ال ا عي ليلة السبو
  .1099ربيع الثاين سنة حد املبارس رابع ع ر األ

و ال  يوم تارخيه وهو يوم الثالث عع الصناجق واألغوال وأرباب الديوان 
باشا زمن قائم مقام ال    علي جر  العادة وقرأ األمورال ال   حضر هبم قابوجي

تقدم ذكره، من مضموهنا السكة وايطبة باسم موالنا السلطان سليمان أ ال اهلل 
عمره وأهلمه العدل وا حسان، قيل إن السلطان حممد ملا قامو عليه العسكر وخلعوه 

يرضي علي قتله  سجن من السلطنة وولوا السلطان سليمان أمر بأن يسجن ومل 
  وك لك أوالده.

  إن حسن باشا بعد قراءة األمورال اخلع علي أرباب املنا ا ايلع 
أمر بإجهار الندا  ،2 ،ربيع الثاين 16وأ ب  يوم األربع  ،الفاخرة علي جر  العادة

  أن تزين مصر  ال ة أيام بلياليها.ب
ويف يوم تارخيه حضر ساعي باشه حضرة السيد أمحد سلطان مكة امل ر ة 

بأن ال ريف أمحد بن حارث وعاعة من أشراف مكة  لعوا من خيا حضرة الوزير 
مكة امل ر ة إن حضروا هصر تقبضوا عليهم، وتوجه شا ر باشه امل كور إىل الديار 

_____________________________________ 
  م.1689سبتما  22 -1688 ااير  14هـ/ 1100ذو ا جة  7 -1099ربيع الثاين  11ة واليته: مد )1(

 م.1688 ااير  19 ،2 
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ربيع الثاين وهو يوم  20الرومية واخلع عليه حسن باشا يوم حضر خلعة  اخرة، ويف 
بأم ية ا اج ال ريف  ةاألحد اخلع حسن باشا علي إبراهيم بيك بقنا ر السبا  خلع

شهر عادر األوىل وهو يوم  4ويف  ،وإمساعيل بيك اللعة د رتدارية مصر الروسة
غ  أن ناليه كان  ،توجه محزة باشا من مصر و لع من غ  نال  1099األربع سنة 

بطايفة املتفرقة واباوشية واملالزمني ونغال مستحفاان ونغال العزب ومن الصناجق 
وحتاسا مع حسن باشا الثاين وكان مدة قعوده هصر من يوم عزل إىل  ، ا نني ال غ

أن توجه من مصر ستة أشهر ويومان وأنعم عليه بباشية ال ام ال ريف، وقعد يف 
  وشال قا د ال ام ال ريف. ،1 ،1099نة عادر األول س 18العادلية إىل 

وا ين،  قر و حبته أمري ،2 ال أويف تاسع عاد األول سنة تارخيه حضر 
أنك جتهز للعسكر ال   يف جزيرة   :بالديوان حبضرة الصناجق واألغوال، من مضمونه

وا بوب والعنا  ،3 علو تهم، واألمر الثاين بإرسال العسكر والعاز و كريد ذخ هم 
ايام وغ ه علي جر  العادة، واملتوي علي وكالة وكيل خرج موالنا السلطان سليمان 

  حاالً عوضاً عن وكيل ايرج سابق.  ر مصر الروسةحضرة حسن باشا حا
من الديار  ،4 ،ويف تاسع عاد امل كور حضر يوسف نغا نغال البنال

الرومية توجه إىل القدس ال ريف ودخل مصر يف التاريخ امل كور ونزل ببيو حممد  
كتخدا مستحفاان سابق بدرب ا جر ألن محزة باشا مسك له املنزل امل كور و رشه 

_____________________________________ 
 م.1688مارس  )1(

 ك ا يف النص، والصحي : أوال .  ،2 

: يقصد هبا اييام، وكلمة العاز  يف األ ل تع  ال خص ال   لفر األرض لنصا اييام.  د الدين العازق ،3 
 .2/264، القاموس المحيا،  لف وز نبادا
هو يوسف نغا ال   تـوىل منصـا نغـال البنـال يف عهـد السـلطان حممـد الرابـع، والـ     بيـع عيـع متلكاتـه  )4(

 يف مصر قبل و وله.
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له من عنده وأعطي إىل يوسف نغا امل كور بيو من بيوته وسكن به، وهو بيو 
 ان علي نغا وأيضًا عمارة حممد كتخدا ا ب لي أعطيو له وبقية البيول أخ وها 
توابعه، غ  بيو سكن مصطفي بيو بيك تابع امل كور مل يأخ ه من املزاد واشرتر  

  كيساً.  ا مستحفاان سابق المسة ع ركورجي سليمان كتخد
عاد امل كور أخلع حسن باشا خلعة أم ية ا اج  براهيم بيك  11ويف 

بقنا ر السبا  هوجا ايي ال ريف أن يكون أم  ا اج ال ريف ما دام بقيد ا ياة، 
عاد امل كور سنة تارخيه قامو  ائفة اباوشية علي أمحد شر ي خامت  20ويف 

ه كان بان إىل بلك الينكجرية هو وولده  إننوبة و لعوه من بلك اباوشية ونزل 
  اختيار  ائفة اباوشية.

وقر  حضر أمر شريف  ،1 ،ويف  اين شهر عادر الثاين وهو يوم السبو
أننا قررنا حسن  :اجق واألغاوال وأرباب الديوان مضمونهبالديوان العاي حبضرة الصن
ة ومخسني كيت من ئوبطلا  لثما ،2 ،ايراجية 1098باشا بتولية مصر عن سنة 

  ايزينة العامرة.
ويف يوم تارخيه توجهو سبعة أنفار من كل بلك شخص بعرض إىل موالنا 
السلطان سليمان بسبا حسن باشا املتوي هصر حااًل يسألوا من إحسان موالنا 
اينكار  سن باشا أنه عادل ومتقيد الدمة ا رمني ال ريفني وهو يف غاية االستقامة 

ر وا حضرة اينكار األعام أن مصر الروسة اآلن يف تعا شديد من كثرة الكلية وع
العربان بنها أموال امللتزمني وخراب البالد السلطانية وتعطيل األموال بهة امل  ، 

_____________________________________ 
 م.1688أبريل  )1(

كـــل إىل الباشـــا وذلــك ألن حســـن باشـــا األول مل يــتم مـــدة واليتـــه يف مصـــر بســبا تعيينـــه واليـــاً علــي ال ـــام،  أو  ،2 
 ابديد مهمة تصفية حسابال السنة املاضية.
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ة منه لا اة األقاليم مع ك اف الوالية ولا اة مكة سوالعسكر ال   هصر الرو 
 اة القال  والبنادر، وعر وا أيضًا أن يف البالد امل ر ة ولا اة والية جرجه ولا

الرومية بع  عاعال هلم هصر علو ة وبالد  ال   له هصر علو ة وبالد لضر هصر 
وال   ما لضر ما له علو ة وال بالد، وكل ما ذكرناه ي تمل أن عيع العسكر 

ىل األنفار وأعطي إ ،غ  السفر  حبة ايزينة ،حما اني وال هلم قدرة علي غ ه
وعند رجوعهم يعطي لكل نفر  ،املتوجهني بالعرض من امل   لكل نفر مائة أمحر

ومن  ائفة  ،1 ،،   مخسة عثامنة،  توجه من  ائفة املتفرقة حسني نغا ال ه   
ومن  ائفة  ،،     باوشية سابق، ومن  ائفة ابمليةاباوشية حممود أ ند  كاتا ا

  ومن  ائفة العزب، توجهوا يف الا. ،،   الينكجرية   ومن  ائفة ،،  ابراكسة   
بعد نزول أرباب  ،2 ،ويف يوم الثالث خامت شهر عادر الثاين سنة تارخيه

الديوان وهو وقو الاهر أمر حسن باشا بضبي أموال علي نغا خازندار حضرة 
 ،رتدار نزل إمساعيل بيك الد  ،3 السلطان حممد ال   حضر هصر من الديار الرومية،

وكتخدا اباوشية  ،وبان  ائفة املتفرقة ،وحضرة قاضي العسكر ،وكتخدا الوزير
وختموا بيته وأحضره حسن باشا يوم  ،واآلغا ال   حضر باألمر ال ريف ،والرزنا ي

تارخيه قبل ختم البيو وجلسه عند كتخدائه يف الرتسيم ونزلوا  اين يوم تارخيه وضبطوا 
وعاعة من  ائفة الوزير لر ون البيو لياًل وهنارًا يطلع بان وبان املتفرقة  ،الفاته

عادر اآلخر سنة تارخيه نزلوا بالد  17املتفرقة الديوان إىل أن ضبطوا املخلفال، ويف 

_____________________________________ 
كتا يف هامر الصفحة: "بياض بأ له"، وتركو بعـ  الفراغـال يف الصـفحة عنـد أمسـاء املبتعثـني مـن  ائفـة   )1(

 سة والينكجرية.كابملية وابرا 
 م.1688أبريل  )2(
، وكـانوا مـن املقـربني للسـلطان حممـد الرابـع قبـل أمر السلطان سليمان الثاين ببيع الفال يوسف نغا وعلـي نغـا )3(

 عزله،  كان األول هنصا قزالر نغا وكان الثاين هنصا خازندار السلطان.



 
 

 

 

  161                             هـ1113-1076تاريخ محمد بن محمود 

  

 ،امل كور يف املزاد حبضور أمحد نغا القابوجي ضبي الفال يوسف نغا املتقدم ذكره
وناحية املنصورية  ،يزة بسبعة وع رن كيت ابيع ناحية أم دينار وتوابعها بوالية اب

  الية امل كورة بأربعة وع رين كيت.وتوابعها بالو 
ويف ع رين شهر تارخيه نزل علي نغا امل كور وجلت ببيو  غ  من بيوته 

ابيع  ،جتاه بيو سليمان بيك تابعه بصليبية  ولون،   إنه حتول ببيو سليمان امل كور
وناحية ا جر بوالية  ،رة بإحدر ومخسني كيتو ة امل كناحية تكال وتوابعها بالوالي

وناحية ت   ،وناحية امشون جريت بوالية املنو ية با نني وسبعني كيت ،1 ،   الغربية  
وابيعو الفال امل كور هنزله هعر ة الد رتدار  ،ني كيتسبوالية املنصورة بسبعة ومخ

  .وغ ه
هبم ونفوا مخسة أنفار إىل شهر تارخيه قامو  ائفة العزب ببا 28ويف 

ك الينكجرية وجعلوه شر ي ونزلوا تكلي مصطفي كتخدائهم سابق إىل بل ،دمياط
 عندهم.

ويف يوم ابمعة املبارس تاسع ع رين شهر تارخيه توجهوا سبعة أنفار من كل 
 ،ومن اباوشية حممد ال ه  باالسكندراين ،من املتفرقة إبراهيم نغا :بلك نفر واحد

ومن  ،3 ،،   ومن ابراكسة   ،ومن التفكجية حممد شر ي ،2 ،،   ملية  ومن اب
بعرض إىل   الينكجرية مصطفي شر ي، ومن  ائفة العزب السيد ال ريف األجرود

حضرة موالنا السلطان سليمان بأن عسكر مصر الروسة حما اني مكة امل ر ة من 
لية وحما اني األقاليم من العربان قد  الزمان عليها إيصال ايزينة إىل األعتاب الع

_____________________________________ 
 بياض بأ له. )1(
 بياض بأ له. )2(

 بياض بأ له. ،3 
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وهو ا   ع ر ألف نصف ومخسمائة من  ،وغ ها، وأعطوا إىل كل نفر نصف كيت
  ،1 .وعند رجوعهم بعطي لكل نفر عثمانني تراقي ،أبواهبم

شا  أخبار بأن سلطان مكة املكرمة  1099ويف شهر عادر الثاين سنة 
 ، إىل رمحة اهلل تعاىل ومل يتحقق ذلك اياالسيد أمحد ابن املرحوم السيد زيد أنه تويف

وكان قبل تارخيه  ، أرسل حسن باشا ياب إىل بندر ينبع ألجل حتقيق ذلك األمر
أرسل عرف حسن باشا بأن السيد أمحد ابن غالا  لع من مكة و حبته عاعة من 

محد بن وأرسل السيد أ ،2 ، لم حضروا هصر وقعدوا امل كورين ببندر املويل  ،فااألشر 
غالا إىل أم  ا اج يطلا ستمائة أردب قم  حتمل له من الا إىل بندر املويل  

 حضر  ، راجع أم  ا اج علي ذلك  لم يعلم أن أم  ا اج أير  عل ،وأرسل أخيه
وقيل إن أهل مكة ولوا عوض املتوىف ابن  ،النجاب يف شهر رجا و   و اة امل كور

ناجق وغ هم واتفقوا علي كتابة عرض إىل  جمع حسن باشا الص ،السيد سعد
 كتا العرض حسن باشا وأرسله إىل الديار الرومية  ،حضرة موالنا السلطان سليمان

  ،3 ثالث يف  امن ع ر رجا سنة تارخيه.وتوجهوا يف يوم ال ، حبة عاعته

_____________________________________ 
الل مفردهــا ترقيــة وهــي مكا ــآل تقــدمها ايزينــة لــبع  رجــال ا دارة هناســبة ســفر ا مــ ترقيــام، أو تراقــا: ،1 

، مصـدر اادارء  ـا مصـر  ـا العصـر الع مـا االسلطانية أو ايزينة ا رسالية أو قا لة ا ج. ليلـي عبـد اللطيـف، 
 .442سابق، د 

وجـدل ملصــر عــدة قــال  علــي  ريــق ا ــاج، ومنهــا: قلعـة مــويل  علــي ســاحل البحــر األمحــر، وقلعــة عجــرود يف  )2(
ي شا ئ البحر األمحر يف منتصف نقطـة التوقـف للسـفن املبحـرة بـني الطريق بني السويت والقاهرة، وقلعة الطور عل

جــدة والســويت،   قلعــة الســويت، وكــان يتواجــد رجــال مــن ا اميــة املصــرية يف هــ ه القــال   مايــة ا ــدود وتزويــد 
مصــدر ، دراســام  ــا تــاريخ ومــؤركا مصــر والشــام إبــا  العصــر الع مــا اليلــي عبــد اللطيــف، قا لــة ا جــاج. 

 .117-116د.د سابق، 
 م.1688مايو  ،3 
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ة  لعو  ائف ،1 ،1099شهر رجا تارخيه سنة  3ويف يوم ابمعة املبارس 
بسبا ولد  ،إىل حضرة حسن باشا ،ىل الديوان العايئفة العزب إالينكجرية و ا

ا ريي ابنت ملي  الصورة كان حضر هصر قبل تارخيه وأخ ه داي حممد نال  
وادعي ا رنك علي ببيو أمني املال  ،جاوير مستحفاان وجعل له جامكية يف بلكه

م تارخيه ماليك داي  يو  ،العزب أنه قريبه،  لم يقدر يأخ ه من داي حممد امل كور
ال ريي بينهم  خطفوه حممد مارّين علي بيو ا رنك علي بسويقة العزر والولد ا

 أحضر الولد  ، عرضوا ذلك األمر علي حضرة حسن باشا ،ا رنك علي وأدخلوه بيو
نصيا اقعد  : قال له ،من أول ما قعدل عند ا رنك علي قريبك :بني يديه وقال له

أنا  :باشا خازنداره أن يأخ ه ويدخله ايزنة، وقال للطائفتني  أمر حسن ،اآلن عنده
ه ا يولدان كيف  : قامو  ائفة الينكجرية وقالو ،أخ ل الولد ال أعطيه لكما

 ائفة العزب ا عل  :أنا أر ع جامكيته وأخنقه،  قالو : قال حسن باشا ،2 تأخ ه،
نق إال بأمرس يف الاج، ما خي :واحدة وقالو ما ت اء،  قامو  ائفة مستحفاان قومة

 قامو الصناجق وأرباب الدول وقالوا  ضرة حسن باشا ار ع جامكيته وانفيه من 
مصر إىل بالد الروم،  أمر ب لك وأرسلوه  حبة نغا من عاعة الوزير ونفر من 

  ونفر من العزب إىل بندر اسكندرية.مستحفاان 
ا البيورلد  ال ريف ويف شهر تارخيه أرسل إبراهيم نغال القابوجية هوج

شهر رجا و لع الديوان وترا ع إبراهيم نغا  27 حضر يوم ايميت  ،بإحضاره
رة الوزير وقاضي العسكر بأنه قتل من ناحيته  نبو  باملنصورة التزام ضامل كور حب

إبراهيم نغا حنو مخسة ع ر أنفار وأكثر وهم أشراف، وكان يوم تارخيه  لعو 

_____________________________________ 
 م.1688مايو  ،1 

 ة تركية تع  تابع، أ  أنه تابع ألوجا  الينكجرية.مكل  يولداش: ،2 
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 لما وقعو  ،طوا علي عبد الرمحن كاشف وهو  العاألشراف حبون الديوان وعي
وهم  ،يستحق التعزير والقتل،  لما مسعو  ائفة االسباهية :ضي عسكرااملرا عة قال ق

و ائفة املتفرقة أهنم دخلوا معه  لما مسعوا ذلك الكالم  ،ية ا قليم سنة تارخيهشر 
ن وقامو املتفرقة املرا عة وخرجوا به إىل الديوا مننوا عبد الرمحن كاشف حوس

العامل  لرمحن كاشف ما كبت إال ناحية منيةعبد ا :وقالوا ،وال ر ية قومة واحدة
لد  ال ريف ال   أرسله سليمان أ ند  كاتا مستحفاان ر با قليم هوجا البيو 

واملفسدين من أهاي الناحية امل كورة تواروا بناحية  ،سابق ملتزم ناحية ميو العامل
حنن ال   قطعنا  :وقالوا ،مان أ ند  واختيارية الينكجريةحضر سلي ،  نبو 

البيورلد  علي بلدنا هعر ة الوزير بأخ  املفسدين ال ين هبا،  نزل عبد الرمحن كاشف 
 ثاين يوم تارخيه  لع اختيارية  ،وقعد بنوبة خانة،  نزل درجينت،   إنه نزل بيته

وإبراهيم بيك أم   ،دار حاالً وك لك إمساعيل بيك الد رت  ،مستحفاان اختياريتهم
و ا وا إبراهيم نغال العزب وعبد الرمحن   ،وحسن نغال ابملية ،ا اج حاالً 

القابوجية كيت ول شراف  كاشف وجعلوا علي عبد الرمحن كاشف حق  ريق نغال
و لع عبد الرمحن كاشف الديوان وقابل حضرة الوزير حبضرة  ،لف نصف  ضة ال ني أ

 2والية يف خلع عليه خلعة بالتصرف بالوالية ونزل وتوجه إىل الالقاضي العسكر و 
  شهر شعبان سنة تارخيه.

حضر من البالد الرومية  ،1 ،شهر شعبان سنة تارخيه 8ويف يوم اال نني 
نغال الينكجرية وهو بال  ية كوسه، و لع  سن باشا الديوان وخلع عليه خلعة 

م تارخيه  لع قابوجي إىل الديوان و حبته أغاوية الينكجرية يوم تارخيه، و اين يو 
بأننا قررنا حسن باشا يف والية مصر عن سنة  :أمورال أحدمها قر  بالديوان مضمونه

_____________________________________ 
 م.1688يونيو  )1(



 
 

 

 

  165                             هـ1113-1076تاريخ محمد بن محمود 

  

بإرسال ايزينة علي التعجيل  :والثاين قر  باسكلها أوضه مضمونه ،خراجية 1099
 ،1 ،الينا وهم  ال ة بثالث جكنزمية وقو من البحر وتسلم إىل القبطانيال ال ين حضر 

والصرة ال امي يسلم إىل أم  ا اج  ،وخزنة يوسف نغال البنال وعلي نغا ايازندار
وقبل تارخيه حضر باك  نغا نغال الوالده بأن يتصرف يف ناارة اياسكية  ،املصر 

ال   شر وا ناارها لكل من يكون أم  ا اج هصر يف زمن ذو الفقار بيك أم  
ة امل كورة هوجا ايي ال ريف، ونّزل حسن باشا ايزنة ا اج،  تصرف يف الناار 

 15املعتادة وخزنة امل كورين بسردارها أمحد بيك بقنا ر السبا  والعسكر املعتاد يف 
ال  عايم وقعد ببوال  ونزل أمحد بيك بالعسكر بآ ،2 بونه، 8شهر شعبان الواقع يف 

 وم يف رمضان سنة تارخيه.ندريه وعإىل اسك يف الرتسخانه إىل أن توجه من بوال 
باشه الضلمه  رجي علي أوضهلبت كو  ،3 ،1099شعبان سنة  19ويف 

شعبان توجهو سبعة أنفار من كل بلك نفر  20ويف  ،و ار سراج كتخدا الينكجرية
وأعطوا إىل   ،ومن اباوشيه إمساعيل جاوير بسادس نوبه ،4 ،،   واحد من املتفرقة  

وتوجهوا بقفطان إىل السيد أمحد بن غالا  ،كل نفر مخسة ع ر ألف نصف  ضة
وهو ابن عم السلطان أمحد املتويف هكة امل ر ة يف  ،بأن يكون سلطان مكة املكرمة

وإن السيد أمحد بن غالا ت اجر هو والسيد أمحد  ،1099عاد األول سنة  22
و لع السيد أمحد بن غالا من مكة وقعد يف بندر بينع علي ما قيل،  ،قبل و اته

_____________________________________ 
كــ ا يف الــنص، ولعــل املصــنف يقصــد كلمــة: "غاليــني"، والغليــون ضــرب مــن املراكــا ال ــرعية ا ســبانية، ثتــاز   )1(

النــو  كمركــا حــريب منــ  أواخــر القــرن ايــامت ع ــر إىل أوائــل القــرن الســابع  بعاــم املقــدم واملــؤخر وقــد بــرز هــ ا
 .150، مصدر سابق، د أوضا اارارامع ر. أمحد شل ، 

 هو ال هر العاشر من أشهر السنة القبطية. بو ه: )2(
 م.1688يونيو  )3(
 بياض بأ له. )4(
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 عندما تويف السلطان أمحد امل كور ولوا أهل مكة ابن السيد سعد عوضًا عن عمه، 
 لما بلغ و اة السيد أمحد أرسل إبراهيم بيك أم  ا اج أخيه وعر ه بطلا السلطنة 

  له القفطان  حبة امل كورين. رسلوا أ
حضر دليور نغا أم اخور  ،شهر شعبان سنة تارخيه 27ويف يوم ابمعة 

وقرئو باسكلها أوضه من مضموهنا  ،والنا السلطان من البحر و حبته أمورحضرة م
 ،أن تبيع عيع الفال علي نغا ايازندار وتبقي له قدر ما يكفيه :إىل حسن باشا

 ،وأيضًا حضروا السبعة أنفار ال ين توجهوا بالعرض يف  ال  عاد الثاين سنة تارخيه
وقرأ األمورال ال    ،علي أحسن حال حضروا بصحبته والعرض ال   توجهوا به  
أن عيع ما عر تونا عنه  ار يف علمنا  :حضر هبا دليور نغا امل كور من مضموهنا

وأنكم حترروا عيع األسامي ال   بد رت مصر وهي بالدريار الرومية من عيع ما يتعلق 
 هبم وتعرضهم إىل األعتاب اياقانية وهوجا أمرنا يعمل به. 

حضر غيطاس بيك من  ،1 ،1099شهر رمضان سنة  26و ويف يوم السب
والسبعة أنفار ال    ،سفرة نامورة و حبته العسكر ال   تعينوا من غريا يكيو

والو املصا ة ال    ،عادر الثاين سنة تارخيه حضروا 28توجهوا بالعرض الثاين يف 
ريف بأن حسن وهو يوم السبو أمر ش وقر  بالديوان العاي يوم تارخيه ،عر وا عنها

فتر علي األلفني نفر ال   كان بصحبة غيطاس بيك وتضبي الاليل ال   يباشا 
احنل منهم ومل أحدًا منهم يتصرف يف جامكيته وال يفرم عنها عثماين واحد ألهنا 

ال  عايم وقدامه امل اة ل غيطاس بيك من الديوان العاي بآ لعو من امل  ، ونز 
  ال غ . ن  ائفة العزب والينكجريةم

_____________________________________ 
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ويف يوم السبو  ال  شهر شهوال سنة تارخيه لّبسوا جزايري عثمان ال    
كان سردار مستحفاان علي األلف نفر ال   تعينو إىل سفرة نامورة  حبة 

وىل وعزل بان جاوير الينكجرية وت ،غيطاس بيك جعلوه سراج كتخدا الينكجرية
  عوضه إبراهيم جل  بيو املال.

شوال سنة تارخيه نزل حسن باشا إىل ال ون وك ف  4ويف يوم األحد 
وا ر وا منها،   إن  ،1 عنها، و اين يوم تارخيه وهو يوم اال نني  تحو العنا ال ريف

   لعوا الديوان عزلوا األمني وهو  ،2 ،العسكر قامو علي أمني العنا والناظر وهبدلوه
  يوم تارخيه. تسا أمحد بن ابوهر علي جل  وولوا حممد جاوير ال

ويف يوم ابمعة املبارس تاسع شهر شوال سنة تارخيه توجه سليمان نغا 
السالخور  ال   حضر  حبة غيطاس بيك من البحر إىل مكة املكرمة بالقفطان 
ال   حضر به إىل السيد أمحد بن غالا بسلطنة مكة و اين يوم تارخيه  لعو 

  .الكسوة
الثالث لبت حسن باشا ك و ية  شهر شوال سنة تارخيه وهو يوم 3ويف 

ودروير بيك علي  ،والية الغربية واملنو ية  براهيم بيك بن ذو الفقار بيك أم  ا اج
ومنفلوط واملنصورة لسليمان  ،وسليمان بيك علي والية املنية ،البح ة علي خاليتهم

وقبل  ،ووالية ابيزة لمد كتخدا غيطاس بيك ،جركت بيك تابع املرحوم الجني بيك
  .تارخيه لبت عمر بيك ك و ية والية ال رقية

_____________________________________ 
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ويف  ،1 قع يف سابع مسره،اويف يوم الثالث امل كور كان جا النيل املبارس الو 
حبسوا  راف باشه عند نال  جاوير الباشه قيل إنه  ،2 ،شوال سنة تارخيه 15

 يه  ،3 توالعا يف املال، وبعد الاهر يوم تارخيه نزلوا بيو علي نغا ايازندار و ح
شهر تارخيه لبت مصطفي جل  علي بن  17بع  مطارح  لم وجدوا  يه شيئاً، ويف 

كتخدا كان نغا ابراكسة توىل أغاوية التفكجية عوضًا عن يوسف نغا جرّا ة، ويف 
شهر شوال شال  27شهر تارخيه  لع المل ال ريف وهو يوم اال نني، ويف  19

إبراهيم كتخدا اباوشية وحسني نغا بان  شوال لبت 29ا ج من الاكة، ويف 
قيل إنه زود ستة أكياس علي  ،املتفرقة ال ه  بابن عبد الغفار توىل كتابة األيتام

إبراهيم أ ند  كاتا األيتام، وقبل تارخيه توىل تابع القندقجي علي نغاوية ابراكسة 
  عن عثمان نغا ملوس مصطفي ال كعة.عوضاً 

 ورد من مكة املكرمة ياب خيا حسننة تارخيه ويف تاسع ع رين شوال س
باشا بأن السيد أمحد بن غالا لبت ايلعة ودخل مكة وقعد هبا عوضًا عن ابن 
السيد سعيد ال   جعلوه سلطان عند و اة السلطان أمحد بن زيد، قيل إن سعد 
ال امل كور قتل  ال ة أنفار من كبار مكة من توابع السلطان أمحد املتويف وسلا أمو 

وأحدث ماامل ال تعد وال حتصي، وقيل قتل الثال ة أنفار  ،الناس يف نخر مدة تصر ه
 ،وب   نغا العريب ،حممد نغا البغداد  م:شهر رمضان سنة تارخيه وه 17يف 

وشاهني خازندار ال ريف سعد، وبعد قتلهم مل يد نوا وأكلو  ومهم الكالب، 
رمة عزل القائد هكة وهو الواي هبا وعند دخول السلطان أمحد بن غالا مكة املك

_____________________________________ 
 ك ا يف النص والصحي : مسرر، وهو ال هر الثاين ع ر من أشهر السنة القبطية.  )1(
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وهو ابن جوهر يوم دخوله، وقيل إن سعد امل كور يف ابتداء توليته هكة املكرمة حكم 
وحصل هكة املكرمة الرخا الزايد حىت إن ال    لا من مصر  ،بالعدل وا نصاف

 ألهنم مل  دة ابيع بسعر مصر، ويف نخر مدته أراد أن يبطر بالعسكر الا اني
 يبوه يف حماربة أمحد ابن غالا، وأن أهل مكة منهم من اتفق رأيهم علي قتل أمحد 

وأراد سعد امل كور أن يطلع يقتل أمحد بن غالا  لم أحدًا يوا قه  ،امل كور وحتصنوا
وكان حتصنه يف شهر رمضان، حىت إن من البع  يطلعوا علي املنارال  ،من العسكر

يقال أن عندهم  ،غالبهم يأكلون يف شهر رمضان وكان ،ويأكلوا وي ربوا الدخان
مباح،  لما حضروا األنفار امل كورة هكة املكرمة وقعدوا بسبيل ابوخي وأرسلوا إىل 
األشراف هكة وإىل الا اني وغ هم أن بصحبتنا السيد أمحد بن غالا  إن موالنا 

خلعة السلطان  السلطان أنعم عليه بسلطنة مكة  دخلوا به مكة املكرمة وألبسوه
سليمان وملا الكن السيد أمحد بن غالا، وهو ابن عم امل كورين  لع السيد سعد من 
مكة، قيل إنه توجه إىل والده يف محا، وقيل إنه توجه إىل البالد الرومية إىل حضرة 

  والنا السلطان سليمان واهلل أعلم.م
لحدار وهو يوم الثالث زمان س ،1 ،1099شهر ذ  ا جة سنة  23ويف 

كان إبراهيم بيك بن املرحوم ذو الفقار   ،وهو يوم اال نني ،حسن باشا قبل يوم تارخيه
 عل إىل حسن باشا ضيا ة  هو واألمرا أن  اتفق ،بيك أم  ا اج يف غفر سبيل عالم

 طلع من منزله ليلة الثالث وقو العصر وهو متوجه إىل السبيل  ،يف السبيل امل كور
 تحارب معهم إىل أن دخل العادليه وقو  ،ن أعال قايتبا  طلعو عليه عربان م

 طلع امل كور مسل   ،ودخل يف ايان وأرسل إىل دروير بيك يعر ه ب لك ء،الع ا
 أرسل  ، لما اجتمع بإبراهيم بيك أرسلوا عر وا حسن باشا ،يف ليلته بطائفته عيعاً 
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 وقع ا رب بينهم وبني  ،1 الة الباشا،دهلم الصناجق وأغاوال البلك ومن االسباهية و 
العربان خلف جبل ابيوشي من  الة ا نفي إىل ضحوة النهار،  اهنزمو العربان 

وجابوهم إىل  ،وقيل إنه قتل من العرب حنو ألف نفر وكسور غ  ال   مسكوهم
اهلم ايلق عحضرة الوزير وسجنهم بالعرقانه بقلعة مصر الروسة وهنبو أمواهلم و 

 هنم كانوا أربعة ع ر بدنه من عيع العربان ومنهم عرب من املدينةوالعسكر، قيل إ
املنورة ومن عرب غزة وغ ها، وه ه الواقعة مل جرل هبا عادة هصر،   بعد مدة 
أجهر حسن باشا النداء هصر كل من كان عنده من عال العرب يردها هلم ونزل نغا 

 أخ وا بع  ناس  ،العرب جاوير معني ببيورلد  شريف يأخ  من وجد عنده عال
حمرم  18إىل أن حضرل كتا اببل يف يوم الثالث  ،قاليل وهم يف ذلك التفتير

  ،2 ألف ومائة. 1100ا رام سنة 
شهر حمرم سنة تارخيه حضرل مكاتيا من بان بندر العقبة خيا  20ويف 

ان وأخ ل القا لة وعيع ما ك ،بأن بان أزمل  لعو عليه العربان يف عر الغراب
ا بأن العربان  لعوا علي ا اج ال ريف يف   بعد ذلك حضر ياب خي ،معهم

 ، قتلوا من ا جاج خلق كث  ،ووقع بني ا جاج وبني العربان حرب شديد ، ر ةال
 ءمن ا اج حنو ألف عل بأمحاهلا، غ  النسا خ واوقتل خليل كتخدا ا اج وأ

حتقق الباشا  لماصلو ألخ وا ا اج عيعاً،  لوال لطف اهلل تعاىل ح ،والرجال واألوالد
 عني غيطاس بيك الد رتدار حااًل وإمساعيل  ،ذلك ايا عع الصناجق واألغاوال

وعر وا حسن باشا بأنه حضر من باشة بندر العقبة  ،بيك د رتدار سابق وقو العصر
،  لما أ ب  توجه إىل أزملالوامتنع من  ان أزمل أخ ل العربان منه القا لةخيا بأن ب

_____________________________________ 
 ل الباشا.أ  رجا )1(
 م.1688نو ما  13 )2(



 
 

 

 

  171                             هـ1113-1076تاريخ محمد بن محمود 

  

أرسل حسن باشا عيع األمراء وأغاوال البلك  ،اهلل بالصباح وأضاء بنوره والح
وعينهم  ،وعني دروير بيك ومراد بيك وخلع عليهم خلعتني ،وغ هم بالديوان العاي

 قام إمساعيل بيك وغيطاس بيك الد رتدار وقالوا حنن  ،إىل مقابلة ا جاج ببندر العقبة
 توجهوا األربعة  ناجق  ،1 ،ك مصطفي بيك تابع نغال البنالتوجه  حبتهم وك ل

 ،من كل بلك مخسني ،ئة ومخسني نفراوتعني من األسباهية من الثالث بلكال م
 ،1100حمرم سنة  24وشالوا من الاكة يوم ايميت  ،و لعوا من مصر يوم األربع

 ،إىل بندر العقبة لما توجهوا امل كورين قعدوا يف قلعة عجرود وأرسلوا دروير بيك 
بلغ سط  العقبة أرسل إىل  لما طلع امل كور المسة وأربعني نفر ها  يهم ماليكه،  
 لما مسعو ا جاج حبضور  ،إبراهيم أم  ا اج يعلمه أننا حضرنا بقا لة العقبة

دروير بيك حصل هلم غاية السرور، قيل لوال حضور دروير بيك ما كان ا اج مل 
ر جاوير العقبة ضويف سادس  فر ح ،2 العقبة من العربان، يقدر يطلع من سط 

وحتققوا أهل مصر بنها ا جاج يف ال ر ة، ووقع ا رب بني ا جاج والعربان وقتل 
وأخ وا العربان من  ،خليل كتخدا ا اج ال ريف، قيل إن العرب قطعوه أربع قطع
  هنبوه من ال عاره ا جاج حنو ألف عل بأمحاهلا غ  النساء والرجال وغالا ال 

والربايعه والالويه وا البه، ولوال ألطاف اهلل تعاىل حصلو لتمكنو العربان من 
ونزلو ا جاج هصر الروسة يف حاد  ع ر شهر  فر سنة  ،المل ال ريف
ايمعو األمراء واألغاوال وأرباب الديوان  ،3 ، فر امل كور 15تارخيه، ويف 

الديوان واتفقوا علي أن يكتبوا عرض حال إىل حضرة موالنا واختيارية السبع بلكال ب
_____________________________________ 
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السلطان سليمان ويعلموه ها وقع للحجاج،  كتبوا العرض وأرسلوه  حبة موسي نغا 
  ، وتوجه من البحر يف شهر تارخيه.ال   حضر هصر لضبي الفال نغال البنال

لي رين  فر امل كور حضر شاهني نغا وغنجي باشه تابع عع ويف حاد  
أن ترجع  ناحية  :وبصحبته أمورال من مضموهنا ،نغا ايازندار من الديار الرومية

انهم  ، ويعطيوناحية امشون جريت إىل علي نغا ايازندار ،بون إىل نغال البنال
من امل  ،  لما تسامعو األمرا ب لك  لعوا إىل الديوان وقامو العسكر قومة واحدة 

وما  ،رجو  النواحي حنن ما أخ ناها إال بأمر السلطانما ثكن  :وقالو ،يف الديوان
منا إال با  الغاي والرخيص وأخ  من املزاد بأمر السلطان، ال ثكن ذلك أبداً، وإن 
األغاوال ال    لبوا ذلك يقعدوا هصر بأدهبم وإال نرسلهم إبر ، وأيضًا إن ناارة 

 إن  ،تابعة ألم  ا اج هينغا و   أرسلوها إىل باك  ،اياسكية م رو ة ألم ية ا اج
 أنا جاءل إي : قال ،رسلوا إليه وبلغوه عن ذلك،  أباك  نغا يتصرف يف اياسكية

الناارة تابعة أم ية ا اج   :قالوا له ،الناارة الي شريف من موالنا السلطان وهو بيد 
كان أم    ال أمي وال والد  : قال هلم ،كل من يتصرف يف الناارة يكون أم  ا اج
  كانو أواًل.ا اج تر عوها أوال تر عوها، وأعادوها إىل ما  

بيع األول سنة تارخيه تعني دروير بيك إىل والية البح ة لتمهيد ر ويف شهر 
 أنعم عليه حسن باشا المسة أكياس  ،ألن العرب خربو البالد وتقامسوها ،عرباهنا

عيع األمنا بوالية البح ة يتوجهوا  واتفقوا بأن ،و ال ة نالف من الغالل ،مساعدة له
 اقته، وقيل أعطي إىل قانصوه  روال   ما ينزل يرسل من أتباعه علي قد ، حبته

 ائفة  وأخ  دروير بيك  حبته ،بيك كاشف البهنساوية  ال ة أكياس مساعدة
 وتوجه دروير بيك. ،1 وسيمانية

_____________________________________ 
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م بيك أم  قرر حسن باشا إبراهي ،1 ،1100ويف  اين ربيع األول سنة 
وخلع عليه خلعة  ،ا اج يف ناارة اياسكية عوضًا عن باك  نغا امل كور الطواشي

 اخرة، ويف رابع شهر تارخيه حضر من مكة املكرمة أشراف وتو نوا هنزل أم  ا اج 
 قيل ،  بعد أربعة أيام  لع هبم إىل حسن باشا  خلع علي  ال ة أنفار خلع ،امل كور

  ومة بني األشراف.إنه وقع هكة خص
حضر من حضرة موالنا  ،1100ربيع األول سنة  16ويف يوم األحد 
أن لضروا إىل حضرتنا  :و حبته أمر شريف من مضمونه ،السلطان سليمان قابوجي

مسعاً و اعة ألمر موالنا  :مراد بيك بألفني من العسكر بأدرنة،  قالو األمرا والعسكر
 ،لي إبراهيم أم  ا اج خلعة أم ية ا اج ال ريفويف يوم تارخيه اخلع ع ،السلطان

شالن وهو   ويف ع رين شهر تارخيه عني حسن باشا مصطفي بيك ال ه  بطز
كاشف والية القليوبية حااًل سردارًا علي ألفني نفر من العسكر وخلع عليه خلعة 

اوال ومن أغ ءمصر جعلوا له عدة أكياس تؤخ  من األمرا ءالسردارية، وقيل إن أمرا
وتعني أمحد نغا األرم   ،البلك ومن حضرة حسن باشا مساعدة له علي السفرة

وعينوا إبراهيم أ ند  كاتا األيتام سابق سردارًا علي  ،سردارًا علي  ائفة املتفرقة
 أخ ل  ائفة اباوشية خلعة السردارية وأرسلوها له يف منزله  تع ر  ، ائفة اباوشية

أنا مري   أنتم تعينوا أحداً هعر تكم وأنا أعطيه كيسني  :هلمقيل إنه قال و  ،هلم هرضه
 لم ترضي بع  من  ائفة  ،وهو إذ ذاس الامت نوبه ،وأسباب مساعدة ملن يكون

 طلع امل كور إىل باب الينكجرية  ،ما يتوجه إال هو بنفسه :وقالوا ،اباوشية ب لك
عوضه حسني جاوير ا  عينو  ،وحصل ما حصل ،وتع ر هلم هرضه  أخ وه يف بلكهم

ومراد جاوير تابع القيصري  ،من النوبة امل كورة سرداراً، وتعني عيع السرادرال

_____________________________________ 
 م.1688ديسما  22 ،1 



 
 

 

 

  174                             هـ1113-1076تاريخ محمد بن محمود 

  

،  ائفة 144والعسكر املنصورة ألفان نفر:  ائفة املتفرقة  ،سرداراً علي  ائفة العزب
،  ائفة ابراكسة 124،  ائفة التفكجية 134،  ائفة ابملية 144اباوشية 

، و لع العسكر املنصور يوم 460 ائفة عزبان  880فاان ،  ائفة مستح114
  ،1 .1100تهل شهر عادر األول سنة اال نني مس
حضر من الديار الرومية قابوجي  ، ال  ع ر عادر األول سنة تارخيه ويف

من حضرة السلطان سليمان و حبته أمر شريف وقر  بالديوان العاي يوم األربع  اين 
علي ما قيل أن القابوجي حضر بايروج من حق  ،ه ك ا وك امن مضمون ،يوم تارخيه
  كروا أن األمر ال   قر  بأن يكون العسكر املتعينني حبضرتنا يكون  ،بع  أنفار

 اء قالو األمر  ،ائة إىل حضرتناممنهم مخسمائة نفر إىل حما اة قلعة كريد وألف ومخس
موالنا  لني إىل حضرةأنك  لعو األلفني نفر وهم وا  :والعسكر إىل حسن باشا

  السلطان يعينهم كيف ي اء.
أرسل حسن باشا خلعة الصنجقية وحكومة والية جرجه  1100ويف سنة 

إىل حممد أباظه ملوس حممد بيك بن البيطار ال ه  بكور حممد، ويف شهر عاد 
توجه هبا غيطاس بيك  ،إىل والية البهنساوية والفيوم ع حسن باشا جتريدةول  لّ األ
ال البنال وعوض بيك وأغاوال صر حااًل ومصطفي بيك تابع نغا نغ رتدار هالد

  ، ومل وجد أحداً من العربان.وحضروا يف تاسع عادر الثاين سنة تارخيه ،البلك الثال ة
عزل حسن باشا كتخدائه وسجنه  ،2 ،ويف رابع ع ر عادر الثاين امل كور

ل إنه أمر النقه بسبا أنه أ  ا بأسرار قي ،وضبي أمواله وأرسله إىل ناحية دير الطني
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 قبل تارخيه أرسل حسن باشا إىل إبراهيم بيك   ،وأرسل ح رهم ءأمور لبع  األمرا
كاشف والية الغربية حااًل وإىل دروير بيك وهو يف والية البح ة لتمهيد عرباهنا أن 

ية،   إن  حضر دروير بيك أواًل   حضر إبراهيم بيك من والية الغرب ،لضروا هصر
العساكر جتمعوا يف سبيل علي باشا و األمرا واألغاوال ايمسة وعيع االختيارية 

واتفقوا عيعهم بأهنم رجل واحد وإن  لا منهم أحد مل يسلموا  يه، ويف  ،بالقرا ة
وإبراهيم بيك  ،غاية ال هر امل كور عني حسن باشا إبراهيم بيك أم  ا اج حاالً 

ومصطفي بيك حاكم والية  ،وأمحد بيك تابعه ،لد رتداروغيطاس بيك ا ،امل كور
ابميع  ،ودروير بيك ،وإمساعيل بيك أم  ا اج سابق ،وعوض بيك ،جرجه سابق

ونزل بصحبتهم الدالة،  لم  ،1 ،لوالية ابيزة ولناحية املنصورية بالوالية لعربان النجمة
العربان يف اببل  رم  من  ،2 وجدوا أحدًا من العربان غ  أن أمحد بيك وجد يع

وايرح نغا من أغاوال حسن باشا وبع   ،عليهم  كسروه وأخ وا حصانه وهجينه
جاوير كان  حبة أمحد بيك  تويف  ،3     ،وحضر نفراً من اجملروحني يدعي  ،أنفار
 ،امل كورين عر وا حسن باشا بأهنم مل وجدوا أحدًا من العربان ء أرسلوا األمرا ،هصر

يفت وا علي العربان يف ناحية كرداسة، ومل يأمرهم بتفتير ناحية املنصورية  أمرهم أن 
  سابق.لكوهنا يف التزام حممد كتخدا العزب 

حسن كتخدا حسن باشا ال   توجه ولد  ويف شهر رجا ترا عو وكال 
 أقاموا ولديه الوكال امل كورين  ،إىل ا اج وحضر من ا اج وتويف يف ععة دخوله هصر

 اعرتف  ،وترا عوا مع عبد الرمحن امل كور للم   اانية أكياس ،نكجرية والعزبمن الي
_____________________________________ 
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 ،نا د عتها إىل حسن كتخدا قبل توجهه إىل ا اجأ :وقال ،عبد الرمحن كاشف هبا
ودخل إىل اسكلها أوضه  ، ألزموه با  بال  أ بتها ب هود شرعيه و تاور من العلماء

ه الفتور إىل ،  حني ناولنائا الديوان حاالً ليعرض علي حممد أ ند   رقجي زاده 
إن ال هود ال ين شهدوا  :وقال ،حممد أ ند  امل كور  أخ ها وأرماها يف األرض
 قامو  ائفة املتفرقة علي حممد  ،بد ع املبلغ يعر ون ما اسم والد حسن كتخدا املتويف

 ،قاضياً بالديوانما نريد حممد أ ند  يكون  :أ ند  باسكلها أوضه قومة واحدة وقالوا
  القسام. ،1 عزلوا القاضي وعينوا عوضه     ، 

ويف تاسع ع ر رجا وقعو حاد ة هو أن شخص يدعي ال يخ أمحد بن 
 ، رت  قرنفل من ولد يف ال ار يب ،ال يخ عبد الدا  من  لبة ال يخ لىي املغريب

 ،،  نهر الولدما نخ  يف انه إال ع رة أنصاف : أعطي له أربعة أنصاف  قال الولد
 فزعو عاعة رجا بان جاوير الينكجرية علي ال يخ أمحد وضربوه وهبدلوه   

 ضجو اب ان  ،وعلي ما قيل أرادوا ي حبوه ،أخ وه إىل بيو رجا جاوير وضربوه
 لما مسعوا ضجيج اب ان بطلوا عنه الضرب وأرسلوا إىل أوضه باشه  ،من  رخيه

 نار  ،وأتي به إىل باب الواي مغطي الرأس ،الفوقانية وسلموه له بعد ما أخ وا أسبابه
ه ا ال يخ أمحد  : قالوا ؟من ه ا : سألأر به، شيخ البواردية أوضه باشه وهو ما ر 

 طلع السيد عال  ، نزل خلفه إىل أن و ل إىل الكمة ال   انا البوابة ،امل كور
 ،باشه وشيخ البواردية امل كورإىل أوضه  ،الدين الطبا   القاضي بالكمة امل كوره

ه ا رجل  اضل و الا علم وهو من  لبة ال يخ لىي امل كور،  قال ال يخ  :وقالوا
اشهدوا ها تسمعوا،  قال القاضي السيد عال الدين امل كور  :أمحد ل هود القاضي

أو معه شئ  ؟أو معه ولد أو امرأة ؟أنو وجدته سكران :وشيخ البوارديه ألوضه باشه
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  هدل ب لك،  قال  ،مل رأيو معه شيئاً  : قال ؟أو دكة لباسه حملوله ؟هسرق
 أرسلوا جابوا له أسبابه من بيو  ،حينئ  تطلعه وال تدخل به بوابة الواي :القاضي

 بلغ ذلك اجملاورين بابامع األزهر  ،رجا جاوير امل كور ولبسها وتوجه إىل منزله
ونصبوا الب   وتلوا سورة  ،لو حوانيو ا اجوقيل قف ، قفلوا باب ابامع الكب   قي

وضه باشه وسجنه ،  أرسل حضر أ بلغ سليمان كتخدا الينكجرية ذلك ،األنعام
  ل يخ أمحد امل كور.وقيل إهنم أخ وا الا ر ا ،وجعلوا ال نا كله ألوضه باشه ،بالقلة

ويف شهر تارخيه حضر حممد جاوير اي اب ال   كان يف  غر اسكندريه 
ويف ال هر امل كور ايمعو بع  أنفار من  ائفة العزب بباهبم  ،لك الينكجريةمن ب

 ،واتفقوا يف تلك الليلة علي نفرين من بلكهم أن ينزلوهم يف بلك الك يدة ،وباتوا به
والثاين أمحد اهلند ،  لما بلغهم ذلك توجهو امل كورين وتبعهم  ،أحدمها كوسه أمحد

وأرسلوا إىل  ،لينكجرية  قبلوهم وأجلسوهم عندهمتسعة أنفار من بلكهم إىل باب ا
حنن ما  : قالو  ائفة العزب ،باب العزب يطلبوا عرضهم بالطلو  من بلك العزب

نعطي هلم عرض بالطلو  من بلكنا إال لنفرين  قي يكونوا ببلك الك يدة،  قعدوا 
محد كتخدا علي امل كورين يف باب الينكجرية  ال ة أيام إىل يوم ابمعة،  توىل مناو  أ

 ائفة الينكجرية ال   كان سردار لسفر انكروز عوض كرجي سليمان يف اليوم 
  إن اختيارية  ائفة الينكجرية نزلو إىل  ،1 ،1100امل كور غاية شهر رجا سنة 

 قامو االختيارية  ،باب العزب و لبو عروض امل كورين  عاندل  ائفة العزب
  رغماً عليهم وأخ وهم يف بلكهم.وض ا اضرين هجلسهم وكتبوهم العر 
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 عمرها حسن  ،ويف السنة امل كورة وقع سبع قنا ر اجملراه املتصلة بقلعة مصر
املتفرقة،  ءوكان املعمار حسني نغا تابع جلا يوسف بيك من أمرا ،باشا امل كور
  رف علي عمارة القنا ر ستني كيت.وقيل إنه ا 

العرقانة بقلعة مصر نقبوا نقا ويف مستهل شعبان ليلة السبو املسجونني ب
وكان هبا ر ساء من ال ين عليهم غالل  ، يها ونزلوا منه إىل عرب اليسار عيعاً 

عند قتل وكانوا  روا من الديار الرومية  ،ونفر من عاعة يكن بيك خزمتكاره ،للسلطنة
  حصل ، طلعوا من العرقانه مع علة من  لعيكن بيك امل كور يف الديار الرومية، 

كل من يأيت   : أشهر الندا هصر علي النفر امل كور ، سن باشا زيادة القساوة والنكد
هبم يعطي له ع رون عثماين ترقي ومخسة ع ر ألف نصف،  وجد يوم اال نني  ال  

 ال   جابه إىل حسن باشا وب ره أعطي له ع رين  ،شهر شعبان وهو حملو  ال قن
نكجرية حضر به من خان ايليلي وسلمه وأرسل حسن باشا عمر جاوير الي ،أمحر

 حال حضر إىل عنده سأله عن  علته وحلق ذقنه  أجاب عن  علته،  ، سن باشا
 أمر بوضع ا ديد برقبته ورجليه وسجنه بالعرقانة إىل أن أرسله إىل حضرة السلطان 

  ليمان من البحر  حبة حواله تابعه.س
زب ال ه  باملسلماين وتوىل عزل رجا كتخدا الع ،1 ،ويف رابع شهر شعبان

عوضه رجا جاوير كتخدا الطائفة امل كورة، ويف أواخر شهر رمضان سنة تارخيه 
توجه مصطفي بيك تابع يوسف بيك نغال البنال إىل والية البهنساوية لتهدئة 

  ره  ورة جتريدة وحضر يف شهر شوال.العربان،  طلع بقليل عسك
اشا يوسف بيك ال ه   لا ويف رابع ع ر شهر تارخيه عني حسن ب

ووىل ك اف الواليال ال رقية مع القليوبية لعبد  ،سردارًا للخزينة واخلع عليه خلعة

_____________________________________ 
 م.1689يونيو  )1(



 
 

 

 

  179                             هـ1113-1076تاريخ محمد بن محمود 

  

وم ملصطفي بيك امل كور، ويف شهر تارخيه وي عوض يف، والبهنسا والالرمحن كاشف
 واملنو ية ألمحد ،بيك والية الغربية عوضًا عن إبراهيم بيك بن املرحوم ذو الفقار بيك

ومراد بيك والية البح ة عوضًا عن دروير بيك واملنصورة،  ،بيك تابع غيطاس بيك
وقانصوه بيك تابع  ،شهر القعدة قرر غيطاس بيك امل كور علي الد رتدارية 25ويف 

امل كور علي ابيزة من با نه، وإبراهيم كتخدا  ائفة اباوشية علي الطائفة امل كورة  
خضر كاشف علي  ائفة املتفرقة عوضًا عن حسني  كما كان، وقرر حممد جل  ابن

ونغال  ،نغا تابع وي كتخدا مستحفاان، وأمحد أ ند  الروزنا ي علي ما هو عليه
ابملية حسن نغا ال ه  ببلفيا ومصطفي جل  علي  ائفة التفكجية علي ما هو 

نغا وحسني  ،وتوىل علي  ائفة ابراكسة علي نغا تابع حسن نغال ابملية ،عليه
وعلي  ائفة اببجية دروير ال ه  بالفالح من توابع ذو  ،املعمار علي ما هو عليه

وأرسل حسن باشا قفطان لسليمان بيك  كومة والية املنيه ومنفلوط  ،الفقار بيك
علي ما هو عليه، وقانصوه ال ه  هملوس حممد بيك بن البيطار تركمان علي ما هو 

وإبراهيم  ،ير بان نوبه حمتسا علي ما هو عليهعليه، وحمرم جاوير بن حسن جاو 
نغال  ائفة العزب علي ما هو عليه، ويف أواخر شهر ذ  القعدة توىل يوسف نغا 

اآلغا األجرود ال   حضر  ،1 ،    را ة علي  ائفة الينكجرية عوضًا عن   ال ه 
  نطينية وتزوج بابنة ال يخ ا نفي.من القسط

تغالو األسعار هصر، ابيع األردب  ،2 ،1101ويف شهر شعبان سنة 
نب ال تسأل توال ،القم  هائة وع رين نصف، وال ع  بثمانني والفول المسة وتسعني
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عنه، والزيو املبارس بثال ني نصف الع رة أر ال، وأجرة  حني الويبة القم  بأربعة 
حىت أبيع  ،1101أنصاف بلغو مخسة أنصاف، وتغالو األسعار إىل شهر رجا 

والفول هائة  ،وال ع  بع رين نصف الويبة ،  بسنة و ال ني نصف الويبةالقم
 ،واألرز بثمانية غرون األردب ،نب ابيع القدح منه بنصفني  ضةتوال ،وع رين األردب

ره الواقع يف سوكان جاه يف  ال  ع ر م ،وكان نيل سنة تارخيه ا نني وع رون ذراعاً 
يلة اال نني رابع شهر ذ  ا جة سنة تارخيه مستهل شهر القعدة سنة تارخيه، ويف ل
 خنق حسن باشا أم اخوره يف العرقانه.

ويف ليلة الثالث خامت ال هر امل كور حضر مسلم أمحد باشا ال ه  
و لع الديوان العاي يوم الثالث  ،1 ،1079بكتخدا إبراهيم باشا املتويف هصر سنة 

مًا عنه،  كان ذلك اليوم  لو  ايزينة و حبته غيطاس بيك الد رتدار حااًل قائم مقا
و لع حسن باشا  ،عادةلو لعو األمرا واألغاوال واالختيارية علي جر  ا ،العامرة

وعلي  ،وسلم ايزينة ليوسف بيك امل كور وخلع عليه خلعتني ،الديوان وجلت  يه
وأرباب املنا ا املقيمني هصر علي جر   ،عيع أهل املنصاب املتعينني بايزنة

 28ونزل يوسف بيك إىل العادليه يوم تارخيه وشال من العادليه يوم ايميت  ،عادةال
يف مدة غيطاس بيك قائم مقام،  كانو مدة  ،2 ،1100شهر ذ  ا جة سنة 

قلعة يوم ونزل حسن باشا من الهصر سنة واحدة وتسعة أشهر وأيام، حسن باشا 
  ك.عايم هنزل حممد بي ال ايميت سابع ذ  ا جة بآ

_____________________________________ 
إبريـل  15هــ/ 1079عـاد اآلخـر  17 -1077شعبان  20: مصر خالل الفرتةكان إبراهيم باشا والياً علي   ،1 
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ويف غرة شهر ذ  ا جة وقعو حاد ة وهو أن رمضان جاوير بأول نوبه 
و حبته  ،توجه لبيو أمحد جاوير دوغجي باشا سابق وهو اختيار النوبه امل كوره

 وقع بني الفريقني كالم  ما  ،ودخلوا له البيو يسلموا عليه ،عاعة من اباوشية
 ،امل كور، قيل إهنم كانوا امورين بدأوا بالسا يف أمحد جاوير  استتم كالمهم ملي 

 حضر أمحد جاوير امل كور وعع االختيارية هنزل إبراهيم نغا كتخدائهم وشكا هلم 
 أرسل إبراهيم نغا حضر رمضان جاوير  ،ها وقع من رمضان جاوير امل كور

إن رمضان جاوير سب  وق ف يف عرضي  : قال أمحد جاوير ،هجلت كتخدائه
هو  :يك ب البعيد يف ذقنه،  قال أمحد جاوير :ل رمضان امل كورهو وأ حابه،  قا

 ، قامو عاعة من اباوشية وضربوا رمضان وهبدلوه ؟حبضرتكم يقول ي ه ا الكالم
بقية ابماعة ال ين كانوا  حبة رمضان لضروا وخيرج من حقهم  : قالو االختيارية

وهم ليت هلم ذنا وكل واحد ابماعة ال   ت كر  : قالو بع  االختيارية ،بالتأديا
من نوبة غ  نوبته، ويف ال هر امل كور وهو يوم ابمعة  رف غيطاس بيك قائم مقام 

 ة ال هر إىل كتبة التوزيع هنزله.علو 
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 (1)ية أحمد باراوال
 

  حضر أمحد باشا من البالد الرومية يف الا  كان دخوله العادليه يوم اال نني عاشر 
رم سنة تارخيه و لع الديوان يوم ايميت سادس ع ر حم ،1101حمرم ا رام سنة 

  ،2 بابه. 15الواقع يف 
 ،حمرم سنة تارخيه نزل أمحد باشا امل ار إليه إىل أ ر الن  26ويف يوم األربع 

وأمر عبد اهلل بيك الناظر علي  ،وك ف علي الغالل ال   حضر من والية جرجه
هصر القدثة أن يصر وا منهم للعسكر األنبار ال ريفه واألمني يوسف شر ي 

حمرم توجهو إىل األنبار  27 أ بحو العسكر يوم ايميت  ،وللحرمني ال ريفني
اكا الوط غالبه شع  وتنب،  كيلوا ليأخ وا عليقهم  ناروا عيع الغالل ال   يف املر 

سف و لع هبم يو  ،وختم الركايا ناظر األنبار واألمني ،ردب شع منه أردب قم  وأ
واعرضوا عليه  ،شر ي األمني امل كور وقليل من العسكر إىل أمحد باشا بالديوان العاي

 أمر أن يغربل الغالل، وعزل يوسف شر ي األمني ووىل يوسف  ،األردبني امل كورين
  ه   ماعة محزة باشا ببلك العزب.نغا ال 

_____________________________________ 
م، 1691مـارس  13 -1689أكتـوبر  30هــ/ 1102عادر الثانيـة  12 -1101حمرم  16مدة واليته:  )1(

قـام ، وعندما تويف إبـراهيم باشـا ،م1668-1667  إبراهيم باشا واليةوكان قد توىل منصا كتخدا الوزير خالل 
، وأمـر بضـربه وبالت ـديد ،م1669سـبتما  -أبريـل يف السجن ملدة مخسة أشهر بوضع أمحد كتخدا الواي ابديد 

إىل أن يــ  يف التســلل مــن الســجن وألقــي القــب  عليــه مــرة أخــرر،  ــأمر علــي  الفــرار أكثــر مــن مــرة حــاول عليــه، 
 ـأ رج عنـه وغـادر إىل إىل أن جـاءه العفـو مـن السـلطان حممـد الرابـع  واسـتمر مسـجوناً  باشا حببسه وبالت ديد عليه،

 م.1691عاماً إىل مصر والياً عليها، وتويف هصر يف شهر مارس  23اسطنبول، ليعود بعد 
 هو ال هر الثاين من أشهر السنة القبطية. بابه: )2(
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ج حضر جاوير العقبة ونزل ا ا  ،1 ،1101ويف خامت شهر  فر سنة 
وخلع عليه وعلي العسكر عيعًا بقرر ميدان  ،الاكة يوم الثالث عاشر شهر تارخيه
 فر عند رجوعه من الاكة تويف كرجي  11علي جر  العادة، ويف ليلة األربع 

سليمان كتخدا مستحفاان سابق، ويف  اين يوم تارخيه توىل رجا جاوير كتخدا 
  .علي  ائفة الينكجرية عوضاً عن مناو  أمحد

ويف يوم تارخيه ايمعو  ائفة اباوشية بالنوبة و لعوا اانية أنفار من بلكهم 
ا قل ال ه  تابع األول حممد جاوير قي ،منهم ستة أنفار إىل بلك الك يدة

وعلي جاوير  ،سليمان بيك وهو بسادس نوبه، والثاين أمحد جاوبر دوغنجي باشه
وا نني شر وا عليهم  ،وشيه الصغ وكاتا ابا ،م اه الرتاب سابق، وسليمان جاوير

اتفقو  لزام الكلي، قيل إن األنفار الستةوألزموهم ا  ،مل يطلعوا النوبه وال الديوان
بأهنم يعزلوا إبراهيم كتخدائهم وعمر أ ند  كاتبهم وحممد جاوير القينلي كاتا 

 ،لنوب غ   ائفة اباوشية ببان نوبه  إنه أخ  الكتاب وجعل ك و يتها إىل عيع ا
وشر وا واتفقوا عيعهم بأن يتصرف كل نفر ستني من العرب وك و ية كتخدائهم 

  ، وأ قو للتسع نوب علي ما ذكرناه.ر عو برضاه
تاسع شهر ربيع األول سنة  و لع حسن باشا من مصر يوم ايميت

ليه وشال من العاد ،ال  عايم من غ  اباوشية واملتفرقة مل  لعوا يف ناليهبأ 1101
  ربيع األول سنة تارخيه. 26 يف

 لع إبراهيم بيك بن  ،2 ،ربيع األول وهي ليلة ابمعة 29ويف يوم ايميت 
املرحوم ذو الفقار بيك قبل املغرب إىل ناحية جزيرة ال ويك وهي اآلن بأرض والية 

_____________________________________ 
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و حبته علي نغال ابراكسة وعبد  ، بوالية اال فيحيةنيا في  قريبًا من ناحية التب
وكبسوا ابزيرة  ،كاشف القليوبية وأخيه وبع  االسباهية وشر ية إقليم ابيزة  الرمحن

 إبراهيم وال    ،امل كورة وهي يف تصرف مصطفي جل  نغال التفكجية حاالً 
 كبسوا وقتل من أهاي  ،وقانصوه بيك كاشف ابيزة من الغرب ،بصحبته من ال ر 

 طلع إبراهيم بيك المسة و ال ني  ،رابزيرة امل كورة وهم عرب عطيال حنو مائة نف
رأس واعرضهم علي حضرة أمحد باشا بقرر ميدان واخلع عليه وعلي ال ر ية ايلع 

و اين يوم تارخيه  لع قانصوه بيك امل كور بسبعة روس و ال ة أنفار  ،يف يوم السبو
ان، ويف وقطعو ر وس األنفار الثال ة بالديو  ،با ياة  خلع عليه وعلي ال ر ية ايلع

يوم تارخيه  لع مصطفي شر ي بان جاوير التفكجية سابق وعاعة من ملتزمني 
بوالية البهنساوية والفيوم وأهنوا ألمحد باشا أن العربان اخربوا البالد وأخ وا عيع 
غالهلم وأمواهلم،  قبل تارخيه أرسل مصطفي بيك كاشف الوالية يطلا جتريدة من 

وإبراهيم بن ذو الفقار  ،إبراهيم بيك أم  ا اج حاالً   احا الدولة  عني أمحد باشا
ل بصحبتهم ونزّ  ،وعلي نغال ابراكسة حاالً  ،بيك أم  ا اج سابق، ودروير بيك

 قيل إن  ،1 ،أربع مدا ع وتوجهوا إىل والية البهنسا والفيوم يف رابع شهر ربيع الثاين
يدعي أبو عي ي مصطفي بيك كاشف الواليتني امل كورتني أرسل إىل شخص 

 قب  عليهم وسجنهم وركا علي  ،وعاعته أربعة أنفار حضروا عنده باألمان عنده
 قامو عاعة املسجونني واخربوا بع  بالد وأخ وا  ،يعهم وأخ  عاهلم وأمواهلم

 طلع عليهم مصطفي بيك كاشف الواليتني  وقع  ،غالهلم وأمواهلم وعيع ما  يهم
 فيوم تابعه هو وراس نوبه واملسودهعربان أمحد كاشف ال رم  علي ال ،بينهم ا رب

  إهنم أ لقوا راس نوبه  ، نزلو العرب أخ ل أمحد كاشف أس  ، تقنطر به ا صان

_____________________________________ 
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واملسوده قتل،   بعد يومني علي ما قيل اشرتر نفسه من العربان بواسطة عرب ناحية 
أرسل أبو عاي ه امل كور    إن مصطفي بيك ،املن ية باال فحية بقدر معلوم وأ لقوه

ويف مستهل شهر رجا أقاموا  ىل  احا الدولة  سجنهم بالعرقانه.واألربعة األنفار إ
  ر امل كورين علي خوازيق بالرميلة.األنفا

البلكال بيع الثاين ايمعو األمرا واألغاوال وعيع اختيارية ر ويف سابع شهر 
 نجق   لف نفر من العسكريهم بتعيني  نجقني وأهنزل غيطاس بيك واتفق رأ

 ،ةو نجق المسمائة نفر إىل والية البح   ،واحد المسمائة نفر إىل والية البهنسا
وجعلوا علي ا   ع ر إقليم بقراها غ  إقليم الصعيد وقرر الك و ية علي كل قرية 

وهم  ،ألفان نصف :والدون ، ال ة نالف نصف  ضة :عالل ا  من القرر عال ودون
،  القليوبيه وابيزة والبح ة والبهنسا والفيوم ةال رقيه واملنصور و ة واملنو يه إقليم الغربي
  ل، بل علة القرر اوإقليم شر  ا في  بكامله ألفان نصف  ضه قرر ،عال ودون

تعينو املبلغ ال   ذكر كتا هبا قوائم وحتصلو،  منهم من أعطي املبلغ ال   عليه 
ىل اباوشية املتعينني بالتحصيل، وال   ما د ع لكاتبه وأخ  منه علم خا وأعطاه إ

هصر توجهوا اباوشيه بصحبة نغا من عاعة  احا الدولة لكاشف الواليال 
وحصلوها من البالد،  جملة القرر ال   أخ  من أمنائها ألف قرية ومائة واانني قرية 

 والية  عني أمحد باشا حممود بيك إىل ،هبلغ قدره مائة وستني كيت علي ما قيل
وخلع عليهم وعلي السردارية ايلع بالديوان  ،وعمر بيك إىل والية البح ة ،البهنسا
ومن  ائفة اباوشيه بسردار  ،50 ال   تعني من  ائفة املتفرقة بسردرا عده  ،العاي
 ،و ائفة التفكجية وابراكسة بسردارين ،50در عده او ائفة ابملية بسر  ،50عده 

وأعطي لكل نفر منهم  ،رية و ائفة العزب بسردارمها ك لكوك لك  ائفة الينكج
وإىل السردارية كل سردار   ،وإىل كل  نجق ع رة أكياس ، ال ة نالف نصف  ضة

  و ر وها.وحتصلو ه ه األموال  ،كيت
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حضر من حضرة  ،1 ،1101ويف يوم األحد  امن ع ر ربيع الثاين سنة 
 حبة سليمان نغا سالخور وهو من موالنا السلطان سليمان نصره اهلل أمر شريف 

لفا نفر من أ ،2 ن لضر عندنا إىل ركابنا السعيد،مضمونه أ ،ماليك ابن ي ك سابق
شهر تارخيه عني أمحد باشا  20مسعًا و اعة، ويف  :كر  قالو األمرا واألغاوالسالع

العسكر وأخلع عليه خلعة السفر، ويف  ي حاكم والية جرجه سابق سردار عليمصطف
تفرقة موسي نغا تابع  ائفة امل :شهر تارخيه تعينو السردارية واخلع عليهم ايلع 22

 ائفة اباوشيه حممود جل  بن كرد  ،144بأنفار عدد  ،نغا ايازندار املرحوم علي
 ،3 ،   أنفار،  ائفة التفكجية   144أنفار  ائفة ابملية  ،علي شر ي بسابع نوبه
أنفار،  ائفة الينكجرية جلا خليل بان جاوير  ،4 ،   أنفار،  ائفة ابراكسة  

  أنفار. ،6 ،   أنفار،  ائفة العزب   ،5 ،   سابق  
 لع حممود بيك بايمسمائة إىل جتريدة  ،شهر امل كور 23ويف يوم ابمعة 

وقيل  ،والية البهنسا، ويف مستهل عاد األول حضرل الصناجق ال ين توجهوا سابق
شهر  22غ  أهنم وقع بينهم حرب ومل ياهروه، ويف  ،ن العربانإهنم مل وجدوا أحداً م

_____________________________________ 
 م.1690 ااير  )1(

أ  للم اركة يف ا ملة اهلمايونية املتجهة إىل بلغراد، وقد الكن الوزير األعام كوبرولو زاده من  ركاب ا السعيد: ،2 
بعد أن وقعو يف يدهم ملدة عامني، وتكبد العثمانيون خسـائر ب ـرية   1690أكتوبر  8انتزاعها من يد األملان يف 

ة قــدرل بــأكثر مــن مخســة نالف مقاتــل، بينمــا كانــو خســائر األملــان تزيــد عــن مخســة ع ــر ألــف كبــ ة أ نــاء املعركــ
تـاريخ الدولـة عاماً. أوزتونـا،  188مقاتل، وهب ا االنتصار بدأ ا كم العثماين ابديد يف بلغراد وال   استمر ملدة 

 .563، مصدر سابق، د الع ما ية
 بياض بأ له. ،3 
 بياض بأ له. )4(
 بأ له. بياض )5(
 بياض بأ له. )6(
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 لعو الصناجق وأغاوال البلك إىل  احا الدولة خياوه  ،1 ،عاد األول سنة تارخيه
ولوال  ،بأن العربان بوالية البهنسا والفيوم تعاركوا مع حممود بيك وحصل له هبدلة منهم

قاق  ، وقيل إن نفروا هحمود بيكأن أهاي ناحية بون أيدوه لكانو العربان ظ
  باب ثق  ائفة املتفرقة ضاعو.سردارية العزب والينكجرية وأس

 شهر تارخيه ا رف أمحد باشا علو ة السفرليه وتسلمتها الكتبة 28ويف 
  ،2 بالديوان العاي علي حكم العادة.

اباوشيه ويف يوم تارخيه قال  احا الدولة ل مرا واألغاوال وأمراء املتفرقة  و 
إن الوالية نلو إىل ايراب من العربان  أنا أنزل بنفسي أو  :وعيع اختيارية البلكال

 ،أين أ رف من عند  مائتني كيت وأكثر وأ حا معي عيع األغاوال والعسكر
 وباتوا ،ما عندنا االفة  يما تأمر به ونزلوا من الديوان : قالو األمرا وا اضرين عيعاً 

يتزلوا جتريدة إىل العرب يهم بأن ، واتفق رأمحد باشا بحوا  لعوا إىل أليلة ابمعة وأ
 اخلع عليه خلعة و حبته عمر بيك  ،يكون سردارها إمساعيل بيك امل كورة

وايمسمائة نفر،  حضر إمساعيل بيك مهماته وعيع من يتوجه  حبته، ويف يوم 
ال  سكر املنصور بآ لع مصطفي بيك بالع 1101اال نني  اين عادر الثاين سنة 

  ل بيك إىل والية البهنسا والفيوم.عادر الثاين  لع إمساعي 12عايم، ويف 
محد عو أرباب علو ة بلك ابواي إىل أ ل ،ويف شهر عادر اآلخر امل كور

ومل يد ع  ،باشا مرتني إىل الديوان ي تكوا من محزة أ ند  كاتبهم من قطع علو تهم
هم من له  ال ة أشهر، ومنهم من له أكثر،  أمر هلم هلم، منهم من له شهرين ومن

وقال إىل بان جاوير  ، احا السعادة أول مرة وكان يوم األحد اآليت يصرف لكم

_____________________________________ 
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سلموين محزة وأنا أد ع العلو ة ال   للعامل،  لم ثكنوه منه ألنه يف محاية  :العزب
 ،وجدوها  سجنوه عندهم يف الاج وباعوا أسبابه ال   ،حممد كتخدا العزب

 تحصلو علي ما قيل  ال ة أكياس،   إهنم  ت وا علي حماسبته  وجدوه أخ  من 
الديوان العاي علو ة شهر عادر الثاين هوجا السكاته بالتوجيه  وىل أمحد بان 

من  ما يلزم  شئ : قيل إنه ذكر ،إبراهيم أ ند  كاتا األيتام سابق عوض عنه
 الفلوس ال   حصلوه من ان أسبابه ومن  ،د  نالعلو ال ال   يف عهدة محزة أ

باب العلو ال ال   عينوا هبا نغا وخلصوها  ر ها إبراهيم أ ند  ألر  واجيهبقية الت
  عن شهر عادر اآلخر.

 يه نزل أمحد باشا إىل جامع املؤيد ك ف عليه  وجد  1101ويف سنة 
  بع  خراب  أمر برتميمه  عمره.

حضر نغا من حضرة موالنا  ،1 ،اال ننيويف مستهل شهر رجا وهو يوم 
السلطان سليمان و حبته علي ما قيل سبعة أوامر قرئو بالديوان العاي حبضرة األمرا 

أن يناروا إىل غالل ا رمني ال ريفني  :من مضموهنا ،واآلغاوال واختيارية البلكال
الغالل والثمانني ألف أردب  ،وإىل مراكا امل   وبنار حماسبال أوقاف الدشاير

ال   للحرمني وللعساكر تنارها يف أ  جهة تكون ترسل تعلمنا عنها، ويف  اين 
ال هر امل كور حضر أمر شريف بتولية إبراهيم بيك بن املرحوم ذو الفقار بيك علي 

  .1101واخلع عليه يف شهر رجا سنة  أم ية ا اج ال ريف عوضاً عن إبراهيم،
مساعيل بيك من والية البهنسا ويف شهر رجا امل كور حضر من عند إ

يعر ه أنه حتارب مع عبد اهلل بن وايف شيخ عربان  ،والفيوم مكتوب إىل أمحد باشا
 أرسل أمحد باشا إىل األمرا الك اف  ،وحصل له ضرر زايد  رتسل لنا إمداد ،املغاربة
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وعني  احا السعادة   ،بالواليال أن يتوجهوا إىل إمساعيل بيك إىل والية الفيوم
وأمر غيطاس بيك الد رتدار حااًل  ،خدائه علي كتخدا بثلثمائة نفر من عاعتهكت

وأغاوال البلك الثال ة وبع  من اختيارية العسكر من  ائفة املتفرقة واباوشية 
تفرقة وتوجهوا يف اليوم وغ هم وإبراهيم نغا كتخدا اباوشية وحممد جل  بان امل

  امل كور.
باشا األمرا عرض عليهم يعر وا حضرة موالنا ويف يوم تارخيه أرسل أمحد 

السلطان سليمان عن أحوال مكة املكرمة ما وقع من السيد أمحد بن غالا سلطان 
ومن علة من قتل موسي نغا ناظر اياسكية  ،مكة يف قتله وظلمه يف بيو اهلل ا رام

عة يف ممل يص  قتل موسي نغا، ويف يوم ايميت ليلة اب لعلي ما قي ،وستة أنفار
غاوال  احا السعادة من عند إمساعيل بيك خياه ال هر امل كور حضر نفر من ن

بأن العسكر ال   بصحبة إمساعيل واألمرا حتاربوا مع عربان عبد اهلل بن وايف يف يوم 
وأرسل إمساعيل بيك يطلا له  ،1 ،واحد واهنزمو العرب وولوا هاربني حنو الغر 

العربان. وقيل إن غيطاس بيك وحسن نغا وكتخدا بقسماط ألجل التوجه إىل خلف 
الوزير  اد وا يع عرب يف  ريقهم  أخ وه وهنبوا عاهلم وغنمهم وقطعوا ر وس 

 أرسل أمحد باشا إىل كتخدائه وغيطاس بيك واألغوال امل كورين بأن  ،سبعة أنفار
يف يوم   حضروا و لعوا الديوان العاي من غ  نال  ومل معهم شيئاً  ،لضروا هصر

ال هر امل كور ايمعو  28شهر رجا امل كور، ويف يوم الثالث  27حد مع ليلة األ
الصناحق واألغاوال وكتخدا مستحفاان وكتخدا عزبان واالختيارية من االسباهية 

واتفق رأيهم علي تعيني عسكر جتريدة مساعدة إىل  ،وغ هم علي جر  العادة
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والعسكر ذلك،   إن إمساعيل بيك وحممود بيك إمساعيل بيك وحممود بيك ومل يفعلوا 
  ال   بصحبتهم حضروا هصر.

ويف يوم تارخيه حضر قابوجي من الديار الرومية قيل إنه جاب قفطان إىل 
السيد أمحد بن غالا بسلطنة مكة املكرمة علي ما هو عليه، وقيل إن أمحد باشا 

ه إىل مكة املكرمة ويلبسوا ذكر ل مرا أن يعني ألفني نفر من العسكر بسردار يتوج
أنتم واحنا أرسلنا إىل حضرة موالنا  : قالو األمرا ،القفطان إىل السيد أمحد بن غالا

يريدوه  أنتم تنتاروا ف مل االسلطان سليمان وعر ناه عن أحوال مكة بأن عيع األشر 
  جواب العرض.

ه حضر أمحد نغا من البحر بتوليت ،1 ،1101ويف  اين شهر شعبان سنة 
 خلع عليه أمحد  ،علي  ائفة الينكجرية  إنه أنعم السلطان سليمان عليه باآلغاوية

 :شهر شعبان سنة تارخيه حضر نغا و حبته أمر شريف مضمونه 8باشا خلعة، ويف 
أن األغاوال الطواشية ال   يطلعوا من تولية السال ني مل يفرغوا من علو تهم شيئاً 

 أرسل  ،ة وإذا تويف منهم أحد تضبي علو تهم للخزنةويأكلوها ما داموا يف قيد ا يا
أمحد باشا جاب الصندو  ال   يف باب مستحفاان ووضع األمر ال ريف يف 

  ،2 شهر تارخيه وهو يوم ايميت. 9يف  الصندو  بعد تقييده يف الروزنامه
وهو علي ما قيل إن السيد  ،  وقعو حاد ة هكة املكرمة ال بأس بإيرادها

 ،والطائف واليمن ةغالا سلطان مكة عع األشراف وسد  ريق الينبع وجدأمحد بن 
ب م عزبان من العسكر،  :، ومن علة من قتلةو اروا يقتلوا الناس يف  ريق جد

ومعه عسكر  ةوبعد ذلك  لع السلطان أمحد إىل جد ،والفقرا ما يعلم هبم إال اهلل
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، وجاء له 1101األوىل سنة مصر االسباهية و رد العرب واألشراف يف شهر عاد 
ايا أن السيد حمسن جاء له  رمان من أمحد باشا حا ر مصر الروسة بسلطنة 

 جاء ال ريف أمحد بن غالا ملكة املكرمة هنا أموال الناس، ناس قتلهم  ،مكة
وأخ  أمواهلم وناس أخ  أمواهلم وعاقبهم وأ لقهم، وقبل تارخيه أخ  زكاة الفطر وزكاة 

 ،عيع الناس إال الفقهاء والعلماء وعسكر مصر املعينني هكة سنة تارخيه األموال من
ا أو  يبة،  جاء صوعيعهم أعطوه إن كان غ ،وقاضي مكة حكم له ب لك

ونزلوا يف ابوخي قريبًا من مكة وأرسلوا  ةال ريف حمسن وحممد بيك  نجق جد
أنا معي  :بن غالا قال أمحد  ، رمان الباشا إىل السيد أمحد بن غالا وللقاضي

ونصا  ،خي السلطان وليت أمر أمحد باشا ينق  حكم السلطان، ومل أ لع أبداً 
و ارل مكة يف حصر شديد وم قة  ،متاريت ومدا ع حول مكة من سائر ابهال

محد بن غالا،   إن ، و اروا مع أوعيع سردارية العسكر وا قته علي ذلك ،زائدة
هيد والارب غاز  وكل من مال منهم ال يغسل املقتول منكم ش :القاضي قال هلم

وال يكفن وال يصلي عليه وعيع الناس تلعنهم، حىت بياعني الفجل،  بعدما اشتد 
القا نني  ءوعيع ايلق مع وجود ه ا ا صر قامو العسكر والفقرا ءا ال علي الفقرا

 ؟ ا الفعالبأ  حكم تف  هب ا وال تنهيه علي ه :وقالوا له ،هكة علي قاضي مكة
 بلغ  ،ليقتلوه  لم وجدوه واحد ورعوه وكسروا أبوابه ودخلواوقاموا عليه قومة رجل 

وأهل مكة ليت معهم نلة السالح  ،أمحد بن غالا برجم القاضي أرسل عيع عبيده
 ،اس يف الطوافو العبيد بالبند  بالر اد، وماتو ن ضرب ،إال كل نفت بسيفه

 قامو عيع نفر السبع بلكال  ،ة ايرح جرح سليمونفر واحد من  ائفة الينكجري
  إهنم قرأوا  ؟كيف أنكم تسكتوا عنه وهو بيفعل ه ا الفعال  :علي السردارية وقالو

وحزبوا علي ال ريف  تبعو عسكر اليا عة  ،سورة الفاحتة علي أهنم رجل واحد
أمحد بن  ب   السلطان أين كان حنن معه، وحزبوا علي :واليمنية عسكر مصر وقالو
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 أرسل أمحد امل كور إىل امل كورين يأخ  الا رهم  ،ىل نصف الليلإغالا من الصب  
 لما أ ب  اهلل بالصباح ونار  . هرب يف ليلته ،ويوعدهم باملال  لم قبلوا منه شيئاً 

قام اليد حمسن بن حسني بن زيد ودخل مكة املكرمة هوكا عايم  ،بكوكبه والح
وزينو له مكة  ،حصل األمن واألمان والرضا والسخاو  ،ونال  و ار سلطان مكة

  إن السلطان حمسن  ،1 ،1101شهر رجا سنة  22املكرمة وكان دخوله مكة يف 
 ت  البيو ال ريف ودخل واألشراف سوية  رأوا أخ  منه أمحد بن غالا قناديل 

و ار يصيغها ويطلي هبا غرون وذها حممد  من  ،ذها ومشعدانال  ضة وذها
وث يها يف مدته قهرًا علي الناس وعلي الص  ية،  من بركة البيو ال ريف  النحاس

ل ال   بيده مفتاح البيو وأراد قتله  دخل ز  ع ، ردته  لم ياهر أخ ه يف القناديل
  عرض األشراف  وىل أخيه عوضاً عنه.يف 

خلع أمحد باشا خلع  ،2 ،1101رمضان سنة  26ويف يوم اال نني 
كاشف ملوس شابه عبد اهلل نغا  نجقية أمحد بيك تابع الصنجقية علي علي  
وعلي أيوب خازندار دروير بيك  نجقية دروير بيك املتويف  ،غيطاس بيك املتويف

  ن.هر رمضاش 19يف 
ويف يوم تارخيه وقعو حاد ة بباب العزب وأرادوا عزل كتخدائهم السيد حممد 

 قاموا عليه اختيارية  ،العامرة ويولوا شر ي حممد ال   كان سردار العزب بايزينة
وأيضًا قرر  ،وضربوه بالباب وهبدلوه وأمروه بأن يتوجه إىل والية جرجه ،العزب والنفر

 نزلوهم يوم  ،حممد بان جاوير العزب سابق أمروه أن ينزل إىل بلده بوالية البهنسا
اكبه وهم مارين علي بيو إمساعيل بيك  نزل قرر حممد عن ا مار ال   ر  ،تارخيه
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وتوجهوا هحمد امل كور إىل والية جرجه، قيل إهنم  ،ودخل بيو إمساعيل بيك  رتكوه
صل  بينهم و لع قرر حممد من عند إمساعيل بيك ووقع ال ،جعلوه سردار بالوالية
  بواسطة إمساعيل بيك.

شهر شوال سنة تارخيه عزل أمحد باشا من عاعته أربعة أنفار وأخ   3ويف 
احد وحنن ونفر و  ،وكتخدا القابوجية ،واملقابلجي ،تا الديوانكا  :أمواهلم وهم

  اختصرنا يف وقائع كث ة.
ويف زمنه نزل بنفسه إىل جامع املؤيد بباب زويله وك ف عليه هو وقاضي 

ومل  ،العسكر هصر  وجدوه لتاج إىل الرتميم  أمر بعمارة ما لتاج إليه  عمره وجدده
وأشيع أنه يف الرضه أو ي بأن   ،اهلل تعاىل برمحته تتم عمارته إىل أن الرض  تو اه

 تويف يف ليلة اال نني  اين ع ر شهر  ،كتخدائه علي نغا يكون قائم مقام بعده
وقبل جتهيزه وتكفينه اخلعوا علي كتخدائه خلعة بقائم  ،1 ،1102عادر الثاين سنة 

نة واحدة صر سمقام وتوىل جتهيزه ود ن بالقرا ة،  كانو مدة تصرف أمحد باشا ه
  وأربعة أشهر وع رة أيام.

ويف رابع ع ر شهر تارخيه أرسل علي كتخدا قائم مقام حااًل نفر من املتفرقة 
هعر ة األمرا واألغاوال إىل األعتاب  ،يسمي إمساعيل جاوير ،شيةو ونفر من ابا
وأعطي إىل كل نفر علي ما قيل مخسة ع ر ألف  ،و اة أمحد باشابالعلية الا 

 ،، وبعد توجه امل كورين ضبطوا الفاته هعر ة موالنا قاضي العسكر هصر حاالً نصف
  .وحسن نغال ابملية ،وإمساعيل بيك ،حبضور غيطاس بيك الد رتدار حاالً 

جي ببيع الفال أمحد باشا  ابيعو و   حضر من األعتاب العلية قاب
  لفاته.ل والبغال بالرميلة وضبي اوايي بالديوان العاي وابمال
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شهر رجا سنة تارخيه تويف إىل رمحة اهلل تعاىل غيطاس بيك  24ويف 
و اين يوم تارخيه حضر من البحر قانصوه بيك تابع امل كور وكان سردار  ،امل كور

عادة والقانون، ايزينة  طلع الديوان وقابل قائم مقام وخلع عليه ايلعة علي حكم ال
وجاء إىل حضرة قائم مقام  ،ة الد رتدارية هصريام خلع عليه خلعوبعد ذلك بأربعة أ

ا ذن ال ريف من حضرة موالنا السلطان سليمان بأن يكون قائم مقام هصر من 
شهر رمضان سنة تارخيه، وهي أربعة  17إىل  1102 اين ع ر عاد الثاين سنة 

 وتسعني يوماً.
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 (1)علا باراة يوال
 

رمضان  17كان جاء يف البحر يف   ،م أدرنه  توىل علي باشا ال ه  بقلجد قائم مقا
وتوليته وتصر ه من أول تول الواقع يف  ،رمضان 22و لع الديوان يف  ،سنة تارخيه

ان ونزل ببيو إبراهيم بيك ، وحضر بصحبته تطرخ1102ا جة سنة  شهر ذ  15
  ىل حج بيو اهلل ا رام وحج ورجع إىل ال ام.بقنا ر السبا  إىل أن توجه إ

رمضان وهو يوم السبو نزل بيورلد  شريف إىل حمرم جاوير أمني  27ويف 
العسكر لمي أحدًا من  ا سبة ال ريفه بإجهار الندا هصر الروسة بأن ال أحد من

حضرة علي باشا وهو جالت يف  ،ويف خامت شهر ذ  القعدة سنة تارخيه املتسببني،
العربان بتأخ  عال املارين  األوضه ال   ت رف علي املارين بطريق مصر القدثة نار

وأمر  ، أمر عاعته وهم الدالة بالنزول من باب اببل ،من خلف اجملرا ومسع العايي
وقليل من  ،وأيوب بيك ،وإمساعيل بيك ، نزل حسني بيك أبو يدس ،األمرا أن ينزلوا
 منعوا العربان من  ،امل كورين ،  كان السابق إىل العربان الدالة ائفة اباوشية

  بمال واألمرا خلفهم.أخ هم ا
 ،خلع علي أيوب بيك خلعة ك و ية والية ال رقية ،2 ،شهر تارخيه 12ويف 

 ،وخلع عليهم ايلع وألزمهم بالتفحص عن العربان ،وحسني بيك ك ف القليوبية
خلع علي باشا عليه وعلي ء بتسعة ر وس و لع هبم الديوان، وا نزل حسني بيك وجا
 ع. من كان بصحبته ايل
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حضر قرر سليمان  ،1 ،1102شهر ذ  القعدة سنة  22ويف يوم ايميت 
وعّرف علي باشا  لوس موالنا السلطان  ،نغا من البالد الرومية و حبته خي شريف

 جمع علي باشا األمراء  ،2 ،أمحد بن السلطان إبراهيم وهو أخو السلطان سليمان
وقر  ايي ال ريف بالديوان العاي واآلغاوال وأرباب الديوان وموالنا قاضي العسكر 

النا السلطان و بتولية موالنا السلطان أمحد علي ختو السلطنة بعد و اة أخيه م
، وزينو مصر 1102شهر رمضان املعام سنة  22سليمان إىل رمحة اهلل تعاىل يف 

 وغايتها يوم اال نني ،شهر رمضان 23أوهلا يوم ابمعة   الروسة وأقاليمها  ال ة أيام
 ثاين يوم الزينة وهو يوم السبو وي مراد بيك د رتدارية مصر عوضاً عن  ،شهر تارخيه

ويف شهر تارخيه توىل عبد الرمحن كاشف القليوبية سابق ك و ية  ،قانصوه بيك امل كور
شهر تارخيه وي  25ورضوان كاشف والية املنو ية سابق والية الفيوم، ويف  ،البهنسا

وحممد جل  بان  ،ومصطفي الطويل كتخدا اباوشيه ،زةقانصوه بيك والية ابي
وإبراهيم نغاوية  ائفة  ،والرتعان يوسف نغا نغاوية  ائفة مستحفاان ،املتفرقة
ووي مصطفي جل  علي كتخدا حممد بيك علي نغاوية ابملية عوضًا عن  ،عزبان

حضرة  ما هو عليه، وقيل ، ويوسف نغال ابراكسة عليحسن نغا ال ه  ببلفيا
و ية تطرخان ت فع  براهيم بيك أم  ا اج سابق بقنا ر السبا  أن يبقيه علي ك 

  الغربية واملنو ية والبح ة.

_____________________________________ 
 م.1691يوليو  28 )1(

مان ســـنة تـــوىل الســـلطان أمحـــد بـــن إبـــراهيم ا كـــم عقـــا و ـــاة أخيـــه الســـلطان ســـلي الســـلطا  أحمـــد ال ـــا ا: ،2 
ـــــــ اس 1691هــــــــ/1102 ـــــــه مـــــــن العمـــــــر نن ـــــــه ســـــــنة  4ســـــــنة و 47م، ول أشـــــــهر، واســـــــتمر يف ا كـــــــم حـــــــىت و ات
م،  كانــو مــدة حكمــه  ــالث ســنوال وســبعة أشــهر، وخلفــه ابــن أخيــه الســلطان مصــطفي بــن 1695هـــ/1106

 .140، مصدر سابق، د تاريخ الدولة العلية الع ما يةحممد. الامي، 
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شهر ذ  ا جة سنة تارخيه تعينو جتريدة إىل ناحية شرشيمه وناحية  8ويف 
 ،وكان سردار العسكر مصطفي بيك تابع يوسف نغال البنال ،الصورة بال رقية
وعوض بيك تابع مراد  ،وحسني بيك أبو يدس ،بيك كاسف ال رقية و حبته أيوب

 توجهوا يف  اين يوم  ،و لثماية نفر من االسباهية ،ويوسف نغال ابراكسة ،بيك
 ،  إهنم حضروا وجابوا  حبتهم حنو مائة رأس وأربعة با ياة و لعوا الديوان ،تارخيه

  هم علي باشا ايلع يف شهر تارخيه.واخلع علي
حضر من إقليم البح ة جم غف   ،1 ،1103شهر حمرم ا رام سنة  ويف

بأن عربان البح ة استفعلوا يف البنال  :مضمونه ،وبصحبتهم عرض من قاضي الوالية
موال املسلمني املكت وظلموا الرعايا، ، وبياخ وا علي أالبكر وهتكوا عرض أهاليهم

 لما حضروا هصر  ،احي بالبح ةوعلي ما قيل إن العربان  غوا وبغوا يف عيع النو 
وعر وا ساداتنا العلماء ب لك وامتال ابامع األزهر من العامل،    ،دخلوا ابامع األزهر

إن ساداتنا العلماء الثلوا إىل حضرة قاضي العسكر يوم الثالث وعر وه عن ذلك ابم 
واعرضوا  ،معهم و لعوا الديوان العاي بابم الغف  بالبيار  و لعو العلماء ،الغف 

تكتبوا هلم بيورلد   :ما مرادكم؟ قالوا : قال هلم علي باشا ،علي حضرة علي باشا
شريف علي  ائفة العربان كل من ظلمنا وتعدر علينا نقتله وال يطلا كاشف الوالية 

وال   ما ينزل  ،وامللتزمني عيعًا ينزلوا لبالدهم بسيمانية ،منا ال د نه وال متا  املقتول
وال لامي أحداً  ،ل سيمانية أو ينزل بنفسه مل يعارضنا يف ال   يالمنا ونقتلهويرس

 حصل ب لك االتفا  يوم الثالث، وقيل إن إبراهيم بيك يكون كاشف  ،من العربان
الوالية كاألول،  بعد ذلك االتفا   لعوا الديوان يوم ايميت وأخاوا أن ابم الغف  

البع   لعو  ،و لعو األمرا واختيارية البلكال ،يطلبوا إبراهيم بيك يكون كاشفاً 

_____________________________________ 
 م.1691سبتما  ،1 
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الديوان والبع  يف الطر  إىل بعد الاهر، ويف يوم تارخيه أغلقوا أبواب ابامع األزهر 
 غ ه واخلع   إهنم غ وا قائم مقام الوالية ووي ،وقيل إهنم مسروا ضبة الباب هسمار

  عليه علي باشا خلعة.
حصلو واقعة يف بلك  ،1 ،1103م سنة ويف شهر تارخيه وهو شهر حمر 

معو  رقة ببيو جتوهو أهنم  ،ومل أقف علي سببها ،مستحفاان يف بعضهم البع 
ززاير  إبراهيم، و رقة توجهوا إىل باب ومقدمهم  ،يوسف نغال ابراكسة حاالً 

وقعدوا يف أوض العزب من يوم  ،حممود جل  ومن يلوذ بهالعزب ويف مقدمهم 
و اين يوم ايمعو عليهم أنفار كث   ،أول يوم ر رجا وت وا حممدلثالث، وقعد كو ا

حنو الستمائة نفر أو أكثر، وجاءل اختيارية السو بلكال إىل باب العزب وبوا 
عليهم علي الصل  أول و اين مع الفرقة امل كورة،  لم يرضوا ب لك   كروا لالختيارية 

الثالث إىل يوم السبو مل لصل  من يوم  ،أن يعطونا عرض  ننتقل إىل بلك العزب
 ال    ،من كل  رقة ،  اتفق رأيهم بنقل مخسة أنفار إىل بلك العزب ،للفريقني  ل 
وكوسه حسن، ومن الفرقة الثانية  عزب حممود جل  وكور رجا وت نزل يف بلك ال

مسة وبقية اي ،نزلوا يف بلك ابراكسة ززاير  إبراهيم وعلي أ ند  ال ه  بالبغداد 
  باشية أعطوهم ت اكرهم يوم تارخيه.أنفار ابميع أوضه 

علي ما قيل  ،حصلو واقعة ببلك تفكجيان ،2 ،ويف شهر  فر سنة تارخيه
إن عاعة اتفقوا علي أهنم يعزلوا ويولوا  لم يبلغوا ذلك،  توجهو منهم  الث شر ية 

 ايمعو عليهم  ،عندكمحنن يي  : حنن ما بقي لنا ببلكنا راحةإىل بلك العزب وقالوا
  إن اختيارية  ،اانية شر ية وحنو  ال ني نفر وقعدوا عند نغال العزب أيام قالئل

_____________________________________ 
 م.1691سبتما  )1(
 م.1691أكتوبر  )2(
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السو بلكال توجهوا إىل باب تفكجيان وراجعوا اختيارية التفكجية ك ا ك ا مرة أن 
األنفار يرجعوا إىل بلكهم وأما  :وقالوا ،يرجعوا إىل بلكهم  لم ثكن أن يرجعوهم

إن كان وال بد حنن نطلع  ،ما نقبلهم ،1 ،ية ومنهم واجا رعايةنية  منهم شر الثما
إال كان متوي الغربية   أعطوا إىل الثمانية أنفار عروضاهم وما منهم ،من البلك
  وال رقية.

 فر سنة تارخيه حضر ياب من مكة املكرمة بأن ال ريف سعيد  23ويف 
انًا عوضًا عن ال ريف حمسن بن السيد بن سعد األشرم توىل علي مكة و ار سلط

شهر  فر أرسل علي باشا هعر ة األمرا وأرباب الدولة واالختيارية  8حسني، ويف 
  حضرة موالنا السلطان يعلمه ب لك. عرض إىل

ورد خي شريف وقر   ،2 ،1103ربيع األول سنة  8ويف يوم ايميت 
بتولية أربعة  ناجق يكونوا  ،انباسكلها أوضه حبضرة األمرا واآلغاوال وأرباب الديو 

 وىل علي باشا يف يوم تارخيه الدشاير الكار  ،3 ،ناار علي أوقاف الدشاير
 براهيم بيك أم  ا اج حااًل وهو ابن املرحوم ذو الفقار بيك عوضًا عن نغال 
مستحفاان، ومراد بيك د رتدار مصر حااًل علي وقف المدية عوضًا عن كتخدا 

مساعيل بيك علي وقف ا رمني ال ريفني عوضًا عن بان جاوير مستحفاان، وإ
مستحفاان، وعبد اهلل بيك علي وقف اياسكية القدثة عوضًا عن كتخدا العزب 

  م ايي ال ريف، وخلع عليهم ايلع.حك

_____________________________________ 
أ  الــ ين جتــا رعــايتهم مــن أبنــاء األمــراء واآلغــوال وغــ هم، ومــن واجــا رعــايتهم أهنــم كــانوا  واجــب رعايــة: ،1 

 يعينون يف وظائف متفرقة، وكانو عالئقهم تتفاول بتفاول منازل نبائهم.

 م.1691نو ما  ،2 
علـي أوقـاف الدشـاير مـن أغـوال العسـكر إىل الصـناجق للحـد مـن نفـوذ أمرل السلطة املركزية بإحالة الناـارة  )3(

 زعماء البلكال السبع، واالعرتاف بدور إدار  أكا ألمراء املماليك ضمن خطوال أخرر ستتم ا شارة إليها.  
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ائفة العزب و ائفة عاد األول سنة تارخيه وهو يوم السبو ايمعو   2ويف 
مد جل  بن الصمنجي من  ائفة العزب امللتزمني بواهبم بسبا حمالينكجرية يف أ

بناحية سوهاج،  قبل تارخيه حضر األم  أمحد من  ائفة هواره وهو من  ائفة 
 ،وترا عوا بني يد  علي باشا ،وحضر حممد بن الصمنجي ،مستحفاان إىل مصر

ضه بأنه ر  ادعي األم  أمحد علي حممد جل  امل كور هوجا حجة قاضي الوالية وع
قتل شخص من أقاربه، وأحضر ال هود و بو عليه القتل وكتبو حجة ب هادة ال   

رسل  أ ،1 ،شهدوا،  عند ذلك أمر علي باشا بأن حممد جل  امل كور ينفي إىل الطينة
 قيل إن  ائفة العزب مل  ،إىل الباب بيورلد   حبة شهر حواله بنفيه إىل الطينة

وكان ذلك يوم  ،ورلد  وأعلم حضرة علي باشاوتوجه اآلغا بالبي ،ثتثلوا إىل أمره
 فوا واالختيارية والعلماء والبكرية واابمعة  أ بحوا يوم السبو األمرا واألغاوال 

 ،ونزلوا حممد امل كور وجلسوه ببيو مصطفي التكلي هصر القدثة ،2 ،ذلك النايره
 ،الطينة وقعد  يهاوقيل إهنم أرسلوه إىل ناحية  هرجو بال رقية،   إهنم أرسلوه إىل 

  ر يف أواخر شهر شعبان سنة تارخيه.  أرسلوا جابوه وحض
شهر رجا سنة تارخيه حضر مصطفي بيك من السفر ويف سفرته  2ويف 

ويف أواخر شهر رجا سنة تارخيه  ،3 است هد وزير موالنا السلطان وهو ابن الكاي،
جه علي باشا إمساعيل بيك  و  ،أرسل إبراهيم بيك كاشف والية البح ة يطلا جتريدة

_____________________________________ 
 من البالد املندرسة، وكان موقعها شرقي بورسعيد. الطي ة: )1(
 أ  أمخدوا ه ه الن ان )2(
ــــــ   است ــــــهد يف  يقصــــــد بــــــ لك )3( ذ  القعــــــدة ســــــنة  24الصــــــدر األعاــــــم مصــــــطفي بــــــن حممــــــد كوبرولــــــو ال

تاريخ ، يف ساحة القتال علي يد ابيون النمساوية يف اببهة ال رقية. الامي، م1691أغسطت  18هـ/1102
 .140، مصدر سابق، د الدولة العلية الع ما ية
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وعينوا  حبتهم من كل بلك مخسة وأربعون  ،وعلي بيك وأغاوال االسباهية الثال ة
  ،1 .1103شهر شوال سنة  10 وحضروا يف ،نفراً 

 ،تعفف كور علي بان جاوير ولزم ببيته ،شعبان سنة تارخيه 13ويف 
 : أرسل يقول هلم ،ياس أرسلوا له االختيارية بأن تكون جاوير إىل أوان تنايف املق

 ولوا عوضه حممد  ،مهما تفعلوه يب من نفي أو قتل ا علوه مل أكون جاوير أبداً 
عوضًا عن ال    ،2 ،   جاوير الطويل سابق ال   كان قبله ولبسوا الضلمه إىل  

  . حسبوا مدة ال   لبت أوالً  وجدوها إحدر ومخسون يوماً  ،لبسوه سابق
حضر من البالد  1103يوم السبو سنة  ويف مستهل شهر رمضان وهو

واله السلطان أمحد ونزل ببيو حممد  ،الرومية السيد سعد األشرم سلطان مكة املكرمة
رمضان عني علي  18كتخدا املرحوم أمحد باشا، ويف   رة شوال توجه عليبيك، ويف غ

م بأن  واتفق رأيه ،باشا مراد بيك د رتدار مصر حااًل وحممود بيك إىل والية البح ة
 أرسل  ،كل ملتزم من ملتزمني البح ة يعني نفرين ا نني يتوجهوا  حبة امل كورين

وجعلوا هلم  ،وغ هم ،وحسني بيك ع رة أنفار ،إبراهيم بيك أم  ا اج حااًل عاعة
ونزلوا  ،من كل بلد علي ما قيل  ال ة نالف نصف يأخ وهنا ألجل كلفة العسكر

  وتوجهوا يف شهر شوال سنة تارخيه. امل كورين
شهر شوال سنة تارخيه قر  األمر ال ريف ال   بصحبة أم اخور  11ويف 

وكان علي ما قيل أّخروا  ،ال   حضر من حضرة موالنا السلطان أمحد نصره اهلل
ال   يقب  من الديوان العاي يف كل  ،3 ،أن  رة أهل ا رمني ال ريفني :مضمونه

_____________________________________ 
 م.1692يونيو  ،1 
 بياض بأ له. )2(
هـي األمـوال الـ  كانـو ترسـل مـن خزينـة مصـر ألهـاي مكـة واملدينـة، وكـان يتـوىل توزيعهـا أمـ   صرء الحـرمين: )3(

ا اج املصر ، كما كان يتوىل توزيع إيرادال أوقاف ا رمني مثـل وقـف الدشي ـة ووقـف المديـة وغ هـا يف موسـم 
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 إن السنني تداخلو يف بعضها البع  وحصل للخزينة  ،ني كيتسنة مخسة وسبع
وم تارخيه توىل إمساعيل ي لزم من ذلك بعدم الد ع يف ه ه السنة، ويف  ،ضرر شديد

 مراد بيك. بيك د رتدارية مصر وخلع عليه علي باشا خلعة عوضاً عن 
قامو عاعة  ائفة مستحفاان علي  ،يوم األحد شهر تارخيه وهو 13ويف 

وجابوا حممد قيا قل ال   كان  ،ا خليل كتخدائهم حااًل وسجنوه يف القلهجل
وأخ وا من علي  ،و لع يوسف نغال مستحفاان ،كتخدا عوضه  او ايزينة وول سردار

 ،باشا بيورلد  بعد أن كتبوا علي جلا خليل حجة بباهبم وأ بتوا عليه بأنه قتل نفراً 
 دخلوا عليه  ،إبراهيم زعيم مصر حاالً و لع البيورلد  ال ريف بقتله بصحبة نغا و 

القله  لما نار جلا خليل ورأر زعيم مصر  ز  عليه باسق كان معه  هان عليهم 
 تدارس زعيم مصر علي نفسه  ، قيل إنه جرح زعيم مصر ،هبا  خرجوا من قدامه

 قامو  ، وقع إىل األرض  قطعوا رأسه علي األرض وجروه من القلة ، ضربه بالسيف
قطعته بالسيوف، وقيل إن جلا خليل لو كان بيده سيف ملّا هان عليهم النفر 

 هجمو النفر علي أوضته هنبوها حىت إهنم عروا أوالده ما  ،لكان قتل أنفار كث ة
وباتو النفر بالباب وبع   ،وقفلوا أبواب قلعتهم يومني ،خلوا عليهم غ  القمصان

ا اانية أنفار أوضه باشيه شر ية  لم  أ بحوا  اين يوم تارخيه جعلو  ،من االختيارية
وشئ إىل  غر  ، أرسلوا هلم ت اكر شر ية ونفوهم شئ إىل  غر دمياط ،يقبلوا ذلك

وهو حممود جل  وقرر إمساعيل وكوسه حسن ورجا وقنجي حسن  ، وإىل املنيهرشيد
 ،مل وجدوه، ويف يوم قتلوا خليل كتخدا وتوارر سليم أ ند  كاتا مستحفاان سابق

يف باب  ،ورجا كتخدا سابق ،ومراد كتخدا مستحفاان سابق ،شعبان أ ند و 

                                                                            
، د مصـدر سـابق، ع مـا ادراسام  ا تـاريخ ومـؤركا مصـر والشـام إبـا  العصـر الليلي عبد اللطيف، ا ج. 
119. 
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 : قالوا هلم ، ائفة التفكجية  أرسلوا هلم بع  اختيارية امل كورين أن لضروا بالباب
 14وذلك كان يوم اال نني  ،عطونا عروضاتنا نطلع من عندهمحنن ما نطلع الباب ي

لعزب بباهبم بأن إبراهيم زعيم مصر قطع شهر تارخيه، ويف يوم تارخيه قامو  ائفة ا
 اتفقوا  ائفة العزب علي قتل زعيم  ،رأس عبد كان بسطجي  اهر أنه كان عزب

 ، هاشو بع  من العزب  هرب منهم ،حنن نقتله قرب باب العزب :وقالوا ،مصر
 طلعو اختيارية العزب ومصطفي ال ه  بال وبي كتخدائهم واعرضوا ذلك علي 

ووي أيوب زعيم مصر سابق عوضه، وإن  ائفة االسباهية  ،وعزلوه حضرة علي باشا
 لبوا عزله  ما رضي علي باشا و  لعوا الديوان ك ا ك ا مرة وشكوا يف زعيم مصر 
   ا قيقة كان ماسك مصر.بعزله ألنه كان ماسك الوالية من غ  ك و ية وهو يف

وسف نغا عزلوا ي ،1 ،شهر شوال وهو يوم الثالث بعد العصر 10ويف 
وأ بحوا انفوا إحدر ع ر  ،وولوا يوسف نغا بطائفة ابراكسة عوضه ،مستحفاان

غ  أن شاهني تابع حمرم توارر يف بيو  ،نفرًا أوضه باشيه،  منهم من وجد ونفوه
  كروا ليوسف شر ي أن شاهني امل كور  ،يوسف شر ي أمني السواقي بالقلعة

 بعد  ال ة أيام أخرجه من بيته  ،هو عنده متوار  عندس  حلف هلم بالطال  أنه ما
 لما أخ وا خاه جابوا يوسف شر ي وضربوه مخسمائة كرباج  ،يف  فة امرأة بإيزار

ونادوا علي شاهني يف شوار  مصر  لم وجدوه، وك لك  ،حىت إن رجليه تورمو
وإن رجا كتخدا ومراد كتخدا وسليم أ ند  وشعبان  ،قنجي حسن مل وجدوه

 جابوا رجا كتخدا وسليم أ ند  واخلع عليهم خلعة الصنجقية وقعد  ،2 ،أ ند 
  مراد كتخدا وشعبان أ ند  يف بلكه.

_____________________________________ 
 م.1692يونيو  )1(

 ك ا يف النص، وابملة ناقصة.  ،2 
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شوال خلع علي باشا علي عبد اهلل بيك خلعة ووجهه إىل والية  22ويف 
مثل  ،وك لك األغاوال الطواشية ،وألزموا األمراء أن يرسلوا  حبته أنفار ،البح ة

وجعلوا علي إقليم املنو ية أربعة ع ر كيساً  ،رة أنفارعباس نغا أرسل  حبته ع 
  ،1 كلفة املائتني نفر وعبد اهلل بيك.ل

 لع كوجك حممد  ،1103شهر شوال وهو يوم الثالث سنة  23ويف 
وقفل  ،ال   كان نزلوه يف بلك ابملية وملك باب مستحفاان هعر ة من يعلمه اهلل

 توجهوا يف  ،بع بلكال وكانوا يف الديوان العايوأرسل إىل اختيارية الس ،أبواب قلعتهم
وعيع ال   يتعلق ببلك  ،2 ،باب مستحفاان واتفقوا أهنم ير عوا عيع ا مايال

الينكجرية وبلك العزب من املنا ا مثل  غر دمياط ورشيد وبوال  وغ ه،  طلعو 
وكتخدا الوزير  ،اراالختيارية من عنده إىل الديوان العاي وعرّ وا إمساعيل بيك الد رتد

وحممد جل  ابن خضر كاشف باشا  ،وإبراهيم نغا كتخدا اباوشية ،هو إبراهيم نغا
وذكروا هلم ال   تقدم ذكره عن ا مايال  ،وقانصوه نغا ترعان الديوان ،املتفرقة
 قام إبراهيم كتخدا علي باشا ودخل له وعر ه علي اتفا  السبع بلكال علي  ،وغ ه

 نزل البيورلد   ،بيورلد  شريف وكتبوا حجة بالديوان علي ذلك كتا  ،ما شرح
بصحبة نغا من نغاوال علي باشا إىل حمرم جاوير بن حسن جاوير ناظر ا سبة 

_____________________________________ 
يف ال ــؤون ا داريــة هصــر، وبــاألخص مــنهم أتبــا   اً مهمــ اً ألغــوال الطواشــية وأتبــاعهم مــن املماليــك دور لعــا ا )1(

دد مــن أتبــا  األغــوال وعبــاس نغــا، وينفــرد املصـنف بــ كر املنا ــا الــ  توالهـا عــايازنـدار يوسـف نغــا وعلــي نغــا 
 الطواشية وإسهامهم يف ا مالل العسكرية والتجاريد.

: انتمـي كثـ  مـن جتـار مصـر إىل األوجاقـال السـبعة، وامتنـع الكثـ  مـنهم عـن د ـع الرسـوم املفروضـة الحمايام )2(
لبلكــال علـيهم للمـال املـ   حبجـة أهنـم حتـو محايـة إحــدر البلكـال، ومـن ناحيـة أخـرر  قـد دأب بعـ  ضـباط ا

علي  رض محايتهم علي بع  التجار و رضوا عليهم د ع رسوم دورية ناـ  إعفـائهم مـن ابمـارس، وكانـو السـلطة 
 املركزية النع مثل ه ه ا مايال ملا تسببه من نقص يف امليزانية السنوية.
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وأجهروا الندا  ،ال ريفة و حبته أمحد نغا جاوير مستحفاان وجاوير النوبه
وأن  ،الدث تبطلوأن مقاعد القبانية  ،ب وار  مصر يوم تارخيه بأن ا مايال بطّاله

شهر شوال سنة تارخيه توىل أمحد  3الصابون يبا  القنطار نصف وعلي غ ه، ويف 
وأبطلوا  ،جاوير ال ه  بابن ابوهر  علي ا سبة ال ريفة عوضًا عن حمرم جاوير

  املقاعد الد ني املتقدم ذكرهم. يف مدته
 ،ة والية البح ةتوىل علي بيك علي ك و ي ،ويف يوم الثالث غاية شهر شوال

وخلع عليه علي باشا خلعة ك و ية الوالية، ويف يوم الثالث امل كور ادعو  ائفة 
مستحفاان علي سليم بيك ورجا بيك ال   جعلهم علي باشا  ناجق حبضرة 
قاضي العسكر بأن عند سليم بيك حنو مائة كدس علو ه من بلك مستحفاان ومن 

خدائهم هوجا د اتر وقوائم من غ  مواد، الفال قرر سليمان وكورجي سليمان كت
الد اتر والقوائم بالباب  غداً  : قالوا له ، سأل القاضي سليم بيك  أنكر ذلك

 ؟هو أنا راي  أهرب : قال هلم ،راد سليم بيك ينزل  منعوه من النزول،  أحنضرهم
 ،ووضع يده علي  وقه ،أنا ما أضمن أحد : قال علي باشا ،حضرة الوزير يضمن 

 نزل إبراهيم كتخدا  ، أمر بإرساهلم إىل الاج يف ترسيم يوسف نغا مستحفاان حاالً 
 ، قعدوا  يه إىل يوم ايميت ،جاوشان وسليم بيك ورجا بيك  وضعوهم يف الاج

وعلي رجا بيك اانية وع رين   ، قيل إهنم جعلوا علي سليم بيك مخسني كيت
حية امليمون إىل  يوسف نغا كيت، ويقال إن سليم بيك  رم عن حصته من نا

شهر القعدة سنة تارخيه قبل  الة  3 في يوم ابمعة  ،مستحفاان حااًل وقعد باملبلغ
 ،إن  احا الدولة يطلبك :وقال لسليم أ ند  ،العصر دخل يوسف نغا إىل الاج

حضرة علي باشا ما  : قال له ،ما أ لع من الاج إال و حب  رجا بيك : قال له
و  ركا حصان من خيله وأخ ه و لع حىت جاء إىل السو   سار به يطلا إال أن

 نزل يوسف نغا عن  ،إىل الطريق ال   بني العمدان إىل الزاوية ال  علي اليسار
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 لما دخل نار إىل  ،حصانه علي سلم الزاوية وقبال الزاوية بيو أدخلوا سليم بيك  يه
 علي ما قيل إنه  لا إبريق  ،حسبنا اهلل ونعم الوكيل : قال ،رئيت الديوان واقف

 كان له م هد من العجا  ،وتوضأ و لي ركعتني وخنقوه ونزلوه قبل العصر إىل منزله
وإن يوسف نغا مستحفاان ملا أدخله البيو ال   خنقوه  يه  ،وحزن عليه عيع العامل

يف عاعته ركا حصانه وتوجه، وقيل إن سليم بيك قبل قتله  رم لعلي باشا عن 
ن من علي باشا وتوجه أم اخور بعد قتل سليم بيك وهو مغبو  ،ماس بالغربيةناحية د

  بسبا قتل سليم بيك.
وىل علي باشا أمينية  ،1 ،ويف يوم األحد خامت شهر القعدة سنة تارخيه

نغا  فو غر دمياط إىل يوس ،ًا عن جعفرإىل تابع نغا مستحفاان حااًل عوض امل ب 
وإمساعيل جاوير اختيار سادس  ،بيك امل كورمستحفاان حااًل عوضًا عن سليم 

نوبه واله ا سبة ال ريفة عوضًا عن أمحد جاوير بن ابوهر ، قيل إن السوقة 
كان عليكم محاية ل بواب  أعطوها   :وذكروا أنه قال ،اشتكو منه بطلا ا مايال

 طلعو اختيارية  ،ي، وقيل إنه عع عيع املتسببني وجعل عليهم مبلغ له  ورة
 ، وىل امل كورين ،مستحفاان وعزبان واختيارية االسباهية وعر وا علي باشا ب لك

  كر أن يبا  اللحم الضان بنصف  ضة.وقيل إن أمني امل ب  ذ 
شهر القعدة سنة تارخيه حضر ب   نغا سالخور  7ويف يوم الثالث 

 سود وملوهو عبد أ ،2 ،السلطان أمحد وهو من  ائفة حسني باشا بن جان بالط
  ياهر له يف أ  شئ حضر به.

_____________________________________ 
 م.1692يوليو  )1(
غــرة رجــا -1084شــوال  20رتة أ  أن ب ــ  نغــا كــان مــن أتبــا  حســني باشــا الــ   تــوىل هصــر خــالل الفــ )2(

 م.1675سبتما  21-1674يناير  28هـ/1086
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شهر ذ  القعدة سنة تارخيه أخرجوا رجا كتخدا ال   لبسه علي  10ويف 
ا لعوه من الاج وأنزلوه إىل بيو يوسف نغا مستحفاان حااًل،  ،باشا الصنجقية

وجرايال وأرسله إىل املدينة املنورة وتوجه  ،1 ،وقيل إن علي باشا عني له بع  عثامنه
توىل علي بيك  شهر القعدة 15ويف يوم الثالث  ،2 بندر السويت،  حبة العرب إىل

علي ك ف والية البح ة واتفق رأيهم بأن  علوا علي عيع أقاليم مصر علي كل بلد 
وعينوا نغا وجاوير  ،من قرر مصر ألف نصف  ضة مساعدة للم كور وقبضوا ذلك
م تارخيه توىل ملوس هوجا البيورلد  بتاعه علي كل إقليم نغا وجاوير، ويف يو 

 ،ودروير نغا توىل علي ك و ية املنو ية ،إمساعيل بيك علي ك ف والية الغربية
بيك حاكم  ومصطفي ،وحسني بيك أبو يدس علي القليوبية ،وأيوب بيك ال رقية

  جرجه سابق توىل ابيزة.
 ،شهر القعدة أشهروا الندا ب وار  مصر بأن ال ريفي ال  يه جديد 19ويف 

والريال  ،وإكا يصرف ال ريفي المسة وتسعني نصف بالديواين خضر وال مكسر،وال أ
 ،وال ريفي البندقي هائه وع رة ،والكلا بأربعة وأربعني ،المسة ومخسني نصف

وأبطلوا الصيارف الد ة عيعًا وأقفلوا حوانيتهم. ويف شهر تارخيه بع  من الصيار ة 
  م بالبيورلد  ال ريف من علي باشا.وحوانيو القبانية رجعو و تحوا حوانيته

_____________________________________ 
 املقصود هنا القرر ال  عليها قدر معني من النقود العثمانية وال تدخل يف باب االلتزام. ع ام ه: )1(

ارة بنـــدر كلمـــة  ارســـية تعـــ  مينـــاء التجـــارة، وكـــان ملينـــاء الســـويت أمهيـــة كبـــ ة يف حركـــة التجـــ ب ـــدر الســـوي : )2(
الداخلية يف الدولة العثمانية حي  اختص بالتجارة مع بالد ال ر ، وقد توىل مسؤولية ه ا املينـاء قبـودان السـويت 
الـــ   أســـندل إليـــه مهمـــة محايـــة شـــوا ئ البحـــر األمحـــر، وكـــان عليـــه أن يقـــدم مـــائ  ســـفينة ســـنوياً  مـــل الغـــالل 

دراســام  ــا تــاريخ ومــؤركا مصــر والشــام إبــا  يــف، ليلــي عبــد اللطواملســا رين بــني الســويت ومــوانئ ا جــاز.  
 .114-111مصدر سابق، د.د ، العصر الع ما ا
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شهر ا جة سنة تارخيه قامو  ائفة اباوشية علي قاسم  4ويف يوم األحد 
 أرادوا  ،جاوير بان اختيارهم بتاسع نوبه وذكروا أنه ما يفعل شيئاً بالقانون قي أبداً 

ونزلوه يف بلك ابملية ألنه كان  ، قيل إنه ما رضي ،أن ينزلوه يف بلك الك يده
 ،متصرف يف داللة البالد ويف مقا عة الغربية وكتخدا علي بيك كاشف البح ة حاالً 

ويوسف  ،وتوىل كاتا  غ  املتفرقة مقا عة الغربية وألزموه أن ال يطلع الديوان
جاوير اختيار  امن نوبه ألزموه أن يتوجه إىل بلده ال رقية، ويف  اين يوم تارخيه توىل 

وتوىل  ،نغاوية ابملية عوضًا عن مصطفي جل   ه  بلفيا عليالحسن نغا 
ك تابع نغال ومصطفي بي ،مصطفي بيك ال ه  بطوز شالن علي ك و ية البهنسا

  البنال علي املنصورة.
أمر علي باشا ب نق  ال ة أنفار من  ،1 ،1103شهر ا جة سنة  8ويف 

البهنسا وهم إىل إقليم وأرسل ،ر سا الغالل وعلقوا كل رأس علي  ار  مركبه
  ليناروهم.

جاء إىل علي باشا خي  ،وهو يوم األحد 1103ذ  القعدة سنة  11ويف 
شهر  15ويف  ،شريف من حضرة موالنا السلطان أمحد بتقريره علي مصر الروسة

قرر إبراهيم بيك نغا كتخدا جاوشان وحممد نغا  ،ا جة وهو يوم ايميت سنة تارخيه
 ونغال اببجية ومعمار باشه علي ما هم عليه من متفرقة باشه وإبراهيم نغا عزبان
شهر  16ويف يوم تارخيه ابتدأ يف ربي ايزينة، ويف  ،منا بهم وخلع عليهم ايلع

ويف يوم  ،تارخيه خلع علي باشا علي أمحد أ ند  الروزنا ي خلعة علي ما هو عليه
  .شهر ا جة نزلو ايزينة من الديوان 17السبو 

_____________________________________ 
 م.1692أغسطت  )1(
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حضر سليمان نغا سالخور  ،1 ،1104م ا رام سنة ويف مستهل شهر حمر 
 نجق وألف نفر  :مضمونه ،موالنا السلطان أمحد بأمر شريف وقر  بالديوان العاي

وألفني قنطار بارود ومائتني قنطار يدس،  في  ،2 ،من العسكر إىل حما اة قلعة كريد
 طلع  ،سبا  ال  شهر حمرم امل كور أرسل علي باشا إىل إبراهيم بيك بقنا ر ال

وبعده تعينو السردارية علي  ،الديوان  اخلع عليه خلعة سردارية العسكر امل كور
سردار اباوشيه يوسف جاوير ال ه   ،3 ،،   حكم ايواي سردار املتفرقة  

وأعطوا إىل يوسف  ،واليمق حممد جل  بن  ياله جاوير ،بالقلوجي بثاين نوبه
ومن نوبته  ال ة أكياس، ويف  ،الف نصف  ضةجاوير امل كور من كل نوبه ع رة ن

شهر حمرم سنة تارخيه وهو يوم السبو املبارس  لع إبراهيم بيك امل كور بآال   10
حمرم سنة  22وعوم من بوال  يوم السبو  ،عايم بالعسكر املنصور إىل  غر بوال 

  .1105شهر ا جة سنة  27وحضر يف  ،تارخيه كتا اهلل هلم السالمة
توجه قره ب   نغا ال   حضر بايي  ،1104بيع األول سنة ر  15ويف 

وتوجه  ،ال ريف بتقرير أم ية ا اج ال ريف إىل إبراهيم بيك بن ذو الفقار بيك
بصحبة األنفار ال   عينهم علي باشا هعر ة األمرا واآلغاوال بالعرض بسبا مال 

كتوب ي محزة ال ه  ه أمحد باشا وغ ه،  توجه أمحد أ ند   اين خليفة الروزنا ه

_____________________________________ 
 م.1692سبتما  12 )1(
 لبــو الســلطة املركزيــة باســطنبول هــ ا الــدعم مــن مصــر ملســاندة قواهــا املرابطــة يف جزيــرة كريــو الــ  حا ــرها  )2(

يوماً خسـرل خالهلـا أكثـر مـن أربعـة نالف جنـد ، واضـطرل  41البابوية ملدة أسا يل البندقية ومالطة و لورنسا و 
القــوال املهاعــة بعــد ذلــك لالنســحاب بســبا إحكــام الــد اعال العثمانيــة و ــمودها يف وجــه املهــاعني. أوزتونــا، 

 .  567، مصدر سابق، د تاريخ الدولة الع ما ية
 بياض بأ له. )3(
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 ،باشا كان، ومن  ائفة املتفرقة مصطفي أ ند  وهو يومئ  مقا عجي ا يراد بالديوان
  باشا إىل كل نفر  ال ني ألف نصف. وقيل أعطي علي ،ومن اباوشيه حممود أ ند 
حضر نغال الزينة خيا  ،1 ،1104ربيع األول سنة  18ويف يوم ايميت 

ان أمحد جاء له ولدين توأم أحدمها مساه سليم والثاين السلط بأن حضرة موالنا
 ،وأجهر الندا يف مصر بالزينة مخسة أيام ، قر  األمر ال ريف بالديوان العاي ،إبراهيم

مل  كانو زينة  ،شهر تارخيه 23ربيع األول وغايتها يوم األربع  19أوهلا يوم ابمعة 
  اتفق هصر مثلها زمن علي باشا.

حضر ال ريف أمحد سالم جاوير  ،2 ،1104ألول سنة عاد ا 26ويف 
وقر   ،حضرة وزير السلطان أمحد ال ه  بأنه له جامكية يف بلك العزب الي شريف

 ،أربعمائة كيت من بقية حساب املرحوم أمحد باشا :مضمونه ،باسكلها أوضه
و لثمائة كيت عن حلوان بالد املرحوم مصطفي كتخدا يوسف نغال البنال ال   

وأكد يف ايي ال ريف  ،يف بطريق اسالمبول، وان أربعة نالف قنطار بارودتو 
   ،بتحصيل ذلك،  لما قر  ايي ال ريف نزلو األمرا واآلغاوال وأرباب الديوان

بعد ذلك أرسل علي باشا مصطفي كتخدائه حااًل إىل الديار الرومية إىل حضرة موالنا 
 6يت ونزل من الديوان بآال  يوم ايم ،السلطان أمحد  حبة ال ريف أمحد امل كور

  شهر عادر اآلخر سنة تارخيه.
باب   ويف شهر تارخيه حصلو بباب العزب قال وقيل، قفلوا أبواب القلعة

ألن كل باب له مفتاح واحد  ،السلسلة والباب ال   يطلع منه يف باب مستحفاان
قاضي العسكر وهو  بيد  ائفة الينكجرية وواحد بيد  ائفة العزب،  حضر موالنا

_____________________________________ 
 م.1693يناير  ،1 

 .م1693مارس  ،2 
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 قامو  ائفة الينكجرية  ن رل  ،أمحد أ ند  علي جر  العادة لطلوعه إىل الديوان
و لع قاضي العسكر إىل الديوان  بعد ذلك  لعو اختيارية العزب  ،لطلوعه الضّبه

وعر وا علي باشا بأن  ائفة الينكجرية  ،وكتخدائهم مصطفي ال ه  بكجي  نجي
 قالو اختيارية  ،و ائفة العزب هلم مفتاح بيدهم ،اح بيدهممن قد  الزمان هلم مفت

ينار إىل قانون  : قالو  ائفة العزب ،حنن ما ككنكم من املفتاح :الينكجرية
ر  فتحو يف يوم تارخيه و ت وا عن  أمر علي باشا بفت  ايزينة وينا ،السلطان سليم

ل  ائفة يعمل هلا ضبه  بعد ذلك أمر علي باشا بأن ك ،1 ،ذلك  لم وجدوا له د رت
 ،ووقع بينهم الصل  وأعطاهم البيورلد  ال ريف ،ومفتاح علي ما كانوا يف األول

مصطفي كتخدائهم سابق  :وال   نفوهم من بلك العزب يف يوم قفلهم يف األبواب
يف و  ،و ال ة أنفار أوضه باشيه ،وقره حممد بان جاوير سابق ،جينكال ه  بال 

  نوا يف األول.وا جابوهم وقعدوا يف البلك علي عادهم كما كا ال  يوم تارخيه أرسل
 لعو اختيارية البلكال واألمرا  ،2 ،شهر عادر اآلخر سنة تارخيه 20ويف 

وقيل ذكرل بأن السمن وابنب منع من مصر ألن ايزانني  ،واآلغاوال بالديوان العاي
لوال أن ا اكم يعلق من  ،والقبانية بيخزنوا ذلك ومل بياهر بدكاكني القبانية شئ

 كان قبل تارخيه  ،القبانية وايزانني من كل خرقة اانية أنفار ما ياهر السمن وابنب
إمساعيل اباوير التسا مسك بع  أنفار من القبانية وحبسهم ببيو قاضي 

_____________________________________ 
م، يف مصـــر عقــــا 1520-5121/هــــ926-918أقـــام الســـلطان ســــليم   قـــا و   امـــه الســــلطا  ســـليم: )1(

لفـــرتة وجيـــزة، ووضـــع خالهلـــا ايطـــوط األوىل لناـــام ا كـــم العثمـــاين يف مصـــر، علـــي  ـــيغة  1517ســـنة دخوهلـــا 
حمفوظــة يف ايزنــة   موعــة قــوانني مسيــو بقــانون نامــه مصــر، وي ــ  املصــنف إىل أن نســخة مــن هــ ا القــانون كانــو

بالقلعــة، وكــان يــتم الرجــو  إليهــا واالحتكــام هلــا يف حالــة ن ــوء خــالف بــني الفــر  العســكرية. اناــر: ترعــة وتعليــق 
 .1986، مكتبة األيلو مصرية، القاهرة، قا و   امه مصرأمحد  ؤاد متوي، 

 .م1693مارس  ،2 
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 منهم من أ لقوه و ال ة أنفار وضعوهم يف العرقانه، ويف أواخر عادر  ،العسكر
نب ايزان بمعة نزل إمساعيل التسا هوجا بيورلد  أن يبيع من جاآلخر يوم ا

وابنب األقراد هائة  ، با  القنطار ابنب بستني نصف ،ر الواقع بباب ال اعريهعسبال
  ، حنو أربعة أيام وقيل وجدوا غ ه.ومخسة و ال ني نصف القنطار

ة بني  ائفة وقعو حاد  ،1 ،عادر الثاين سنة تارخيه 23ويف يوم األحد 
 إهنم   نه بسبا سردارية جدة،خا و أن اختيارية اباوشيه ايمعو بنوبةه ،اباوشيه

كانوا اختيارية  ال  نوبه أعطوا السردارية البن دروير نغا التسا سابق ب رط أن 
 وقع  ،يأخ  من نوبته ا نني وع رين ألف نصف وخدمة ابواي علي حكم ايواي

مل كورة إىل خليل جاوير سردار ووجهوا السردارية ا ،تارخيه بينهم اختالف قبل يوم
يمعو  ا ،ارية الدمة ابواي ومل يأخ  من النوبه املبلغ امل كوردسابق، وقبل السر  جدة

ور عوا خليل جاوير امل كور ووجهوا السردارية  ،خانه اختيارية السبع نوب يف نوبة
  يوم تارخيه ضربوا رجا جل  بثالو  ،امل كورة ألمحد جاوير ال ه  بابن ابوهر 

  نوبه وهبدلوه وأرسلوه إىل بلده.
شهر تارخيه حضر أم اخور الصغ  من البالد الرومية  25ويف يوم الثالث 

شهر رجا وهو  6محد باشا، ويف نا السلطان أمحد بطلا بقية مال أمن حضرة موال
ويف غ ه وبع  أنفار  ،2 ،يوم ابمعة توارل بع  أنفار يف جامع السلطان قالوون

وايلق يف  الة ابمعة و رقوا الباب  قالوا للبواب ا ت   ،ذهبوا إىل باب مستحفاان
املفتاح مع اآلغا،  : قال هلم ،الباب  عر هم ،3 لنا الباب  طلع البواب من علي  ور

_____________________________________ 
 م.1693أبريل  )1(

، ويعــرف أيضـاً  ــامع املارسـتان، أن ــأه امللـك املنصــور قـالوون قبــل ســنة يقـع ب ــار  النحاسـني جـامع قــالوو : ،2 
 . 2/89، مصدر سابق، الخطا التو يقيةم. علي مبارس، 1291هـ/690

 ك ا يف النص، والصحي : "سور الباب". ،3 
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 ولوا األنفار ال    رقوا الباب   إهنم وجدوا نفرين  ، قفلوا الباب ال   يف السو 
وأخ وا  ،علي بع  أنفار ،1 يف القلة وقيل إهنم ضربوهم  قروامسلحني  وضعوهم 

ىل  ال ة أنفار وقيل أكثر إيفت وا عليهم ولطوهم يف القلة، وقيل إهنم نفوا أول يوم 
وه وولوا غ ه وأرسلوه إىل  غر دمياط، و اين يوم تارخيه علي أوضه باشه البوابه عزل

  دمياط.
حضر من األعتاب  ،2 ،1104شر شهر رجا سنة ويف يوم الثالث عا

العاليه أم اخور من حضرة موالنا السلطان أمحد نصره اهلل وبيده خي شريف،  جمع 
علي باشا العلماء والبكرية والسادال الو ائية ونقيا األشراف وقاضي العسكر وعيع 

 ،يوان العاياألمرا ونغاوال البلك ايمسة وكتخدائيهم واختيارية السبع بلكال بالد
أن النواحي ال   أخرجوا من ك و ية والية جرجه من  :وقر  ايي ال ريف مضمونه

 بسبا ذلك تعطل غالل ا رمني  ،3 ،وإىل تاريخ اآلن و ارل التزام 1082سنة 
 عند ورود ايي ال ريف ترجع النواحي إىل ك و ية  ،ال ريفني وغالل ال ون ال ريف

 : عند ذلك قالو ابميع ،وخالف أمرنا تعر نا به وكل من عاند ،جرجه كما كانو
غال ابملية حااًل ال ه  ببلفيا نمسعًا و اعة ألمر موالنا السلطان،  قيل إن حسن 

إحدامها أرسلها إىل    أمر علي باشا بأن يكتا حجتني ،يكتا ب لك حجة :قال
سكر ي الع كتا حجتني وأمضامها قاض ،والثانية السك هبا ،حضرة موالنا السلطان

  ووضعوا ختومهم ابميع عليهما.

_____________________________________ 
 ك ا يف النص، والصحي : " أقروا"، أ  اعرت وا.  )1(
 م.1693مايو  )2(

م، وذلـــك يف عهـــد إبـــراهيم باشـــا 1671هــــ/1082إ ـــالحال إداريـــة ســـنة وكانــو مصـــر قـــد شـــهدل سلســـة  ،3 
 م.1672-1670هـ/1081-1083
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عنّي علي باشا عوض بيك  ،شهر رجا وهو يوم ابمعة 14ويف 
لتحرير النواحي ال   خرجو من ك و ية والية جرجه هوجا الد اتر  ،1 القامسي
وكتا بيورلد  شريف هوجا ايي ال ريف بضبي النواحي بانا  ،الديوانية
وعني بصحبته نغاوال من نغاواته ومن   ،رر ميدانوخلع عليه خلعة بق ،الك و ية

، 1104و لع عوض بيك يف  اين ع رين شهر رجا سنة  ،كل بلك نفر واحد
وعند نزول عوض بيك امل كور ابتدأ بوالية ا في   أخ  من  ،وتوجه ام اخور امل كور

ومن القم  مخسة  ،ا   أردب ونصف شع  :النواحي ال   سطره بد رته الكلفة وهي
ومن السمن سبعة  ،ردب ونصف، ومن العدس أومن األرز أردب ونصف ،أرادب

ل عن  ينها ، ونزل يف كل ناحية وسأومن األغنام ا نني وع رين رأس ،واانني ر ل
ووضع يف كل  ،وتربيعها من شاهدها وم اخيها  يعر وه عن الطني  يكتبه يف د رته

ناحية  لل  ضبي من والية ا في  ماوقبضوا املال والغال ،ناحية نغا وكاتا من جانبه
ا ي واملن ية التزام قانصوه نغا ترعان الديوان سابق، ومال ناحية اقواز التزام حممد 

ومال ناحية غمازه الصغرر التزام األم  حممد زعيم  ،نغا بان  ائفة املتفرقة حاالً 
رمحن وشركائه، ومال وغالل ناحية الوا لني التزام السيد عبد ال ،مصر القدثة حاالً 

ويف نفت  ني ا في  مال كفر حالوة التزام مال قطعة أرض تسمي بالع ر وا لقايه 
  أمحد كاشف الوالية حاالً وشريكه. وا اجر التزام ،التزام القاضي إبراهيم كاتا البهار

_____________________________________ 
هو البيو الثاين من بيوتال املماليـك هصـر، ويعتـا رضـوان بيـك أبـو ال ـوارب املؤسـت الفعلـي هلـ ا  القاسمية: ،1 

د رتداريـة الـ   تـواله مـراد بيـك منصـا ال :أمههـاومن  ،هيمن علي  موعة من املنا ا ا دارية هصرال   البيو 
م،، وهــيمن ماليــك القامسيــة كــ لك 1717هـــ/1130م،، وإبــراهيم بيــك أبــو شــنا  ل 1695هـــ/1107 ل 

م، تابع مراد بيـك الـد رتدار. ب ـ  زيـن 1715هـ/1127علي منصا القائمقامية، ومن أبرزهم قانصوه بيك  ل 
 .232ابق، د ، مصدر سال ظام السياسا لمصر الع ما يةالعابدين، 
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ورد من عوض بيك عرض إىل علي باشا  ،1 ،ويف تاسع شهر رمضان
قابلوه أهاي ناحية والية جرجه وهم جم  ،2 ،فلوطمضمونه أنه ملا  لع من مدينة من

وحنن قاعدين يف ناحية أسيوط وإهنم  ،غف  ومل ثكنوه من التوجه إىل والية جرجه
إننا أخ نا البالد خراب  عمرناها و لحنا جسورها وا ر نا علي عمارة  :بيقولوا لنا

 إن كنتم  ،وردهواملال والغالل ال   علينا بن ،جسورها أموال وأخ ناها بأكياس
وأرسلوا مراراً  ،شر  اهلل بيننا وبينكم ،تأخ وها  تد عوا لنا األموال  ه ا ما هو  واب

ورد يف سنة تارخيه عرض من عوض بيك مضمونه أن و عديده يف خصود ذلك، 
 جمع علي باشا األمرا واآلغاوال السبعة  ،األم  حممد وغ ه مل ثتثلوا إىل ذلك

إن عصيان العربان من  ائفة الينكجرية والعزب،  :رية وقال هلموكتخدائيهم واالختيا
ان ساعة و وهلا إليكم أن الكنوا  :بان مضموهنار  كتبو من البابني مكاتيا للع

عوض بيك من حترير النواحي هوجا ايي ال ريف والبيورلد  ال ريف وأرسلوها 
ىل حضرة موالنا علي  حبة ا اج خليفة كتخدا العربان، وقيل إن العربان أرسلوا إ

باشا ك ا ك ا مرة يسألوه إن كان وال بد انكسار غالل ا رمني ال ريفني والعنا 
م ثتثل علي ال ريف يعر ونا به وحنن نقعد به ونرسله إىل حضرتكم يف كل سنة،  ل

  باشا إىل ه ا الكالم.
حضر مصطفي كتخدا علي  ،1104شهر شوال سنة  29ويف يوم ابمعة 

كان توجه إىل حضرة موالنا السلطان أمحد من الا وحضر يوم تارخيه من   باشا حاالً 
وجاء بصحبته تقرير وخي شريف برجو  النواحي امل كورة لك و ية والية  ،البحر
 قر  ايي ال ريف بالديوان العاي،   كر علي باشا إىل األمرا واآلغاوال  ،جرجه

_____________________________________ 
 م.1693يونيو  )1(
 قاعدة مركز منفلوط، من املدن القدثة، تقع غريب النيل، وكانو قريبة منه نن اس. م فلوط: ،2 
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عد ذلك تقولوا ربان األشقياء بنفسي بأين أتوجه إىل ه ا الع :وعع املتقدمني ذكرهم
 أجابو الطائفتني إىل حضرة علي باشا أن  ،نكجرية والعزبإهنم عسكرية يف الي

 كتا علي باشا علي امل كورين حجة ها ذكر، ويف  ،الرعيه ما هلا عندنا علو ه
 ،مستهل شهر ذ  القعدة سنة تارخيه شر  حضرة علي باشا يف التوجه إىل العربان

أن لّضروا أنفسهم  ،1 ،يورلديال إىل السبع بلكال وإىل اآلغاوال الطواشيةوكتا ب
 ،2 وعني أرباب املتسببني والصنايع ونصا شالير ا رب ،للتوجه علي العموم

و مم علي التوجه إىل العربان، ويف يوم األربع  ،3 ،بالديوان مال ق ديوان قايتبا 
وركا إىل  ،عادةالقياس علي جر  شا املرابع شهر ذ  القعدة سنة تارخيه نزل علي با

 ،وجلت بقدم الن  ،و حبته األمرا واآلغاوال والكواخي ،4 ،أن توجه إىل قدم الن 
إن البالد ملا أخ وها العربان كانو خراب واآلن  :  كروا له قضية النواحي وقالوا

 و ية وإن أمر  برجو  النواحي لك ،5 ،متها دونيعمروها و لحوا جسورها وكان ق
جرجه ما يف مصر  ناجق مثل األول يزرعوها  تعود خراب،  املرجو من حضرتكم 

 أ ب  يوم ايميت  لعو العلماء والبكرية  ،أن جتعلوا عليهم شيئًا إىل جانا امل  
العسكر واآلغاوال واالختيارية والكواخي إىل الديوان  يوالسادال الو ائية وقاض

  ،ايراجية 1103من ابتداء سنة  ،وا إىل جانا امل  واتفقو عيعًا أن  عل ،العاي

_____________________________________ 
يالحر يف ه ا النص إلزام األغوال الطواشـية املقيمـني هصـر با سـهام يف تكـاليف التجاريـد، وإرسـال أتبـاعهم  )1(

 وماليكهم للم اركة  يها.

 أ  راية ا رب. حرب:رالش ال )2(
ا يــوان الــ   أن ــأه الســلطان قايتبــا ، ومكانــه أســفل قصــر ابــوهرة، وكــان يعقــد  يــه الباشــا  ديــوا  قايتبــاي: ،3 

 العثماين أول ديوان له ساعة دخوله القاهرة.

 هو املكان املعروف بأ ر الن  يف مصر القدثة. قدم ال با: ،4 
 أ  مل تكن هلا قيمة ت كر. )5(
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يوردوها إىل  ،ومن الغالل مخت ومخسون ألف أردب ،مخت ومخسون كيساً  :كل سنة
النواحي امل كورة، وشرط عليهم أن ال يكونوا عسكرية، إىل العنا ال ريف تضاف 

عوض بيك وإىل  ، كتبو عليهم حجة باتفاقهم عيعًا وجعلوا لعلي باشا مائة كيت
وأرسل إىل عوض بيك بيورلد   ،وغ ه من املتعينني بصحبته مخسة وأربعون كيساً 

شهر القعدة سنة تارخيه،  بعد ذلك جعلوا م ورة يف  25 حضر يف  رشريف با ضو 
و رضوا االزدياد ال   ذكر ها أحبوا واختاروا  ،الد رتدار هصر حاالً  بيكبيو إمساعيل 

و لعوا  ،ة جرجه مستويف الوالية يف زمن املرحوم علي بيكهباشرة جرجت مباشر والي
  رضوا االزدياد علي حضرة علي باشا.الديوان يف  اين شهر ا جة وهو يوم الثالث واع

ويف حاد  ع رين شهر ا جة سنة تارخيه كتبوا تنبيهال إىل ملتزمني 
ل رعية عن وا لوان هوجا ايي ال ريف وا جة ا ،1 ،النواحي بطلا مال املضاف

 جعلوا علي كل بلد مال مضاف وغالل كيف شا وا وزيادة علي ذلك  ،1103سنة 
وأمر علي باشا بتغي  التقاسيي القدام  أخ هم وكتا تقاسيي  ،حلوان إىل علي باشا

 ،باملال املضاف والغالل وزيادة علي ذلك عوائد التقسيي أوردوه علي الدرهم الفرد
  لكم ما يريد.عاىل يفعل ما ي اء و واهلل ت

حضر قوزاغاسي  ،2 ،1104ويف يوم األربع  اين ع ر شهر شعبان سنة 
بطلا ألف نفر من العسكر  ،بأمر شريف من حضرة موالنا السلطان نصره اهلل

شهر تارخيه عني حسني بيك  18ويف  ،3 املنصور بسردار إىل حما اة كريد وخانيه،

_____________________________________ 
اادارء  ــا مصــر  ـــا الضــريبة املســتجدة الــ  الثــل زيــادة يف األمــوال األم يــة. ليلــي عبــد اللطيــف،  مضــاف: )1(

 .456، مصدر سابق، د العصر الع ما ا

 م.1693مايو  ،2 

ا داريـة الثال ـة الـ  قسـم العثمـانيون جزيـرة كريـو إليهـا وت ـمل ابـزء الغـريب مـن ابزيـرة،  مأحـد األقسـا كا يه: )3(
ها قلعة كانديـه وهـي القلعـة الرئيسـية  زيـرة كريـو، وكانـو تسـمي با صـن الكبـ ، وقـد ن ـي البنادقـة يف البحـر و ي
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وخلع عليه خلعة  ،إىل سفر كريد ال ه  بابو يدس كاشف والية القليوبية حاالً 
السردارية علي ما قيل عوضًا عن إمساعيل بيك الد رتدار حااًل هصر،  لع بآال  

كتا اهلل   ،شهر تارخيه 28شهر شعبان وعّوم من بوال  يف  24عايم يوم ايميت 
  المة.له الس

شهر شعبان وهي ليلة األحد كان كجك حممد وعاعته يف بيو  26ويف 
خدا ال ه  هناو   بلغ كجك حممد أن عاعة يريدوا قتله وهم مرتبصني يف أمحد كت

 ريقك،  طلع من بيو امل كور بعد املغرب  طلعوا عليه وسيبوا عليه بندقية  خرجو 
 نزل من علي محاره ودخل بيو مسعود نغا وايرح نفر من ر قته  ،خالية ومل تصبه
د ذلك بلغ كجك حممد أن سبا ذلك  بع ،وخرقو البندقية ا يي ،وأيضًا قّواسه

 انار يا أخي إىل  عل ب   ،إىل الطينة هحممد البغداد  ر يقه يف اي  وال ر  أرسل
سبا دخول كجك حممد الباب والكنه جزايري إبراهيم نفاه إىل  :ندم وحكمة البار 

يام علي ما قيل أن حممد أ بعد  البغداد  ك لك  قطع أ رهم من مصر.الطينة و 
كل من يعرف   ، أجهروا الندا عليه وك لك حممود القينلي ،غداد  هرب وهو هصرالب

 لم وجدوهم وقيل إن  ،مكاهنم ويعّرف عنهم يكون له كيسني وع رة عثامنة
  البغداد  وجزايري إبراهيم توجهوا إىل بندر السويت.

جل   رجاتقدم ضرب  :صر الروسةحاد ة حصلو يف  ائفة اباوشية ه
وأرسلوه إىل بلده،  في شهر شوال  1104عادر الثاين سنة  23  نوبه يف من  ال

سنة تارخيه أرسل إبراهيم بيك أم  ا اج حااًل وإمساعيل بيك د رتدار مصر حااًل 
 أجابتهم  ،وسألوا اختياريته اباوشية أن يرجع مكانه كما كان ،أحضروه من بلده

                                                                            
املتوسي بعد حتالفهم مع البابوية ومالطة و لورنسا، مـا د ـع السـلطال العثمانيـة لطلـا  رقـة مصـرية لتعزيـز د اعاهـا 

 .566صدر سابق، د ، متاريخ الدولة الع ما يةيف جزيرة كريو. أوزتونا، 
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سابق ور قته  وان جاوير سردار جدةر هصر بلغ رضاالختيارية علي ذلك،  لما حض
أرسل لنا ستة نالف نصف  ضه وحنن ككنك  :علي ما قيل أرسل إىل رجا يقول له

وأرسلوا  ، قيل إنه أرسل إليهم  ال ة نالف نصف  ضة  لم يقبلوها ،من  لو  النوبه
مل ترسل لنا نصف كيت مل ككنك من  لو  النوبه، وقيل إن رضوان  يقولوا له إن
امل كور وعصبته اتفق رأيهم علي نفي  ال ني نفر من اختيارية اباوشية جاوير 
يمعو حنو مخسني نفر ودخلو بيو كتخدائهم ا بلغ ذلك إىل االختيارية   ،وغ هم

وا يوم وأ بح ،شهر شوال 7وباتوا عنده ليلة ايميت  ،حسني نغا ال ه  بزاده
رضوان جاوير ور قته علي غ   شا بأناخانه واهنوا إىل علي ب ايميت  لعوا نوبة

وأخ وا بيورلد  شريف علي أربعة أنفار بنفيهم إىل  ،الطريق  تكون علو تهم موقو ة
 ،وأرسلوهم إىل بالدهم اوير وغ ه نزلوهم يف بلك الك يدة،ورضوان ج ،قاد

ضعوا يف عنقه ا ديد وسجنوه وضبطوا من األربعة أنفار نفر يسمي أيوب جاوير وو 
  أرسلوه إىل ناحية أبو ق ، ويف سابع القعدة سنة تارخيه  ،حبا ل الفحم خانه بنوبة

زعيم مصر الروسة إبراهيم وجد  ال ة أنفار  حضر هبم وسجنوهم ببيو حسني  
وأ بحوا يوم األحد أخ وا بيورلد  شريف بنفيهم إىل ناحية أبو  ،كتخدا امل كور

وأعطوا إىل األنفار  ،فر واحدوعند إرساهلم عينوا بصحبتهم من كل نوبه ن ،ق 
 كور من  ، وقيل أعطوا إىل زعيم مصر املتوجهني معهم لكل نفر مخسمائة نصفامل

ونزلوا هبم يوم اال نني  امن القعدة سنة تارخيه ماشيني  كل نوبه  لثمائة نصف  ضة،
  هبم ا ديد.علي األقدام بال ترجيل ويف أرقا

محد أ ند  الروزنا ي بالديوان عزل أ ،1 ،1104شهر القعدة سنة  18ويف 
ووىل عوضه أمحد أ ند  خليفة املقابلة  ،وسجنه علي باشا يف القلة بباب الينكجرية

_____________________________________ 
 م.1693يوليو  ،1 
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ود عو  ،وابيعو أسباب أمحد أ ند  وهو يف السجن ، و يةكعلي ما قيل من غ   
ة بلك مستحفاان، ويف شهر تارخيه و ما عليه للم   وأ لقوه من السجن هبمّ حت

هملوس  ياله  ور عوا يوسف جاوير ال ه  ،عة حال بني  ائفة اباوشيةحصلو واق
وألزموه هنزله وحصل  ،جي بثاين نوبه كان اختيار  ائفة اباوشيهجاوير ملوس الدوغ

 ،وك لك عمر أ ند  كاتا اباوشيه حصل له ذلك ،له دعاور وتعا غاية التعا
وغ ه  ،ديوان وتوجه إىل بلدهوجعفر أ ند  كاتا جاوشان سابق منعوه من  لو  ال

  حضروا هصر وكل ذلك يف مدة قاسم جاوير وغ ه  ،من أ حاب الكالم
تقرر إمساعيل بيك  1104اختيارية اباوشية حااًل، ويف سابع ذ  ا جة سنة 

وكان كاشف  ،الغربية واملنو ية والبح ة :د رتدار حااًل علي ك و ية  الث أقاليم
وعلي تابع إمساعيل بيك امل كور والية  ،س جابه عبد اهلل نغاالبح ة علي بيك ملو 

  ، وك لك املنو ية من توابعه.الغربية
 لع عمر بيك ومصطفي بيك ال ه   ،1 ،1105 فر سنة  20ويف 

 وزشالن شاردين من علي باشا لكون أهم جابوا أوامر من حضرة السلطان بأن 
 ، توجهوا إىل البالد الرومية ،ئيعطي هلم منا ا  لم ينعم عليهم علي باشا ب 

ىل علي باشا بأن يام حضر أمر إ، وبعد أوأرسل علي باشا خلفهم أوال   لم يلحقهم
  امل كورين حضروا.

أمر علي باشا بوضع د رت بلك الك يدة  ،1105ويف غرة ربيع األول سنة 
ن موضوعه يف ود رت بلك األيتام ود رت بلك املتقاعدين يف املقابلة ال   من قد  الزما

أمحد أ ند   :نفرين ،ووضع ايلفا ال   كانوا بالروزنامه جعلهم يف املقابلة ،الروزنا ه

_____________________________________ 
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والثاين حممد أ ند   ،هكتو ي محزة مباشر وهو كان  اين خليفة يف الروزنامه ال ه 
   .وأبقي يف الروزنامه حسن أ ند  بان خليفة والثاين موسي أ ند ،بباب اير 

وهو يوم ايميت عع علي باشا  1105ربيع األول سنة  شهر 16ويف 
األمرا واآلغاوال السبع والكواخي واختيارية الديوان واآلغاوال الطواشية بالديوان 

أن  :من مضمونه ،وقر  أمر شريف ،1 ،العاي و لع علي باشا بديوان الغور 
ة وأنتم سرو اآلغاوال الطواشيه خيدموا السال ني سنني عدة ولضروا إىل مصر ال

، تكلفوهم السفر علي التجاريد والكلف علي بالدهم وتكتبوا أتباعهم للتجاريد
لف علي بالدهم وال عليهم سفر للتجاريد وال ك  جل خدمتهم للسال ني ال يكون 

يطلعوا إىل التجاريد، وال لغ  التجاريد،  لما قر  ذلك قامو  اعهم أنبتعلي أ
وا منا إىل حضرة موالنا : أنتم ت تكقالوا ل غوالو  ،العسكر عيعًا قومة واحدة

حنن ما لنا علم ب لك  : قال مسعود نغا وعباس نغا ؟ حنن وإياكم شر  اهلل.السلطان
مر ال ريف  قام علي باشا من الكرسي ملا  رم من قراءة األ ،وال أرسلنا بسبا ذلك

اوال مهرولني من قيام  نزلو اآلغ ،ومل يرد علي الفريقني جواب ،2 ،ودخل إىل السرايا
حد اآليت  لم حصل بعد ذلك العسكر م لولني، وقيل إهنم أخروا الدعور إىل يوم األ

  شيئاً.

_____________________________________ 
ــــوري: )1( ــــوا  الغ قــــراً بلســــال الــــديوان العــــاي، وتســــتخدم أ نــــاء عــــة مــــن أكــــا قاعــــال القلعــــة، وكانــــو مقا دي

مصدر ، دراسام  ا تاريخ ومؤركا مصر والشام إبا  العصر الع ما اليلي عبد اللطيف، االحتفاالل العامة. 
 .163د  سابق،

قصـر املخصـص لسـكىن امل كورة هنا هـي الكلمة تركية مأخوذة من الفارسية، ومعناها القصر، والسرايا   السرايا: ،2 
، يالباشا يف القلعة، وقد هدمو ه ه السرايا يف عهد حممد علي وب  مكاهنـا قصـر ابـوهرة ا ـاي. أمحـد الدمرداشـ

 .7، مصدر سابق، د الدرء المصا ة
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ويف أواخر ربيع الثاين حضر من البالد الرومية ابن املرحوم سليمان باشا ال    
  مال بالده مع وكالئه علي ما قيل. بسبا حماسبة ،كان وزير

علي باشا عرض  حبة نغال نة تارخيه أرسل بيع الثاين سر شهر  28ويف 
 ائفة املتفرقة وحممد أ ند  كاتا  غ   وعني نفر من أتباعه بدل نفر من ،هالقابوجي

وذلك هعر ة األمرا واآلغاوال واالختيارية من  ي ائفة اباوشيه كان ال ه  بقينل
ا  هصر يسألوا حضرة موالنا السلطان أن يبقي علي باش :مضمون العرض امل كور

 إن عيع  ،وك لك إبراهيم بيك أم  ا اج حاالً  ،سنة أخرر  إنه أهل دين وعفاف
وإن مصطفي بيك وعمر بيك ال   حضروا إىل  ،كر راضني بهسالرعاية والع

منصا ألهنم ما هم  حضرتكم  ارّين عليهم مال للم   لكون أننا ما أعطينا هلم
  أهالً للمنا ا.

كتبو تقاسيي بالنواحي   ،1 ،1105األول سنة ويف  ال  ع ر شهر عاد 
ال   أخرجها علي باشا من ك و ية والية جرجه هعر ة ابم الغف  علي ما هو 

اي بيان التقاسيي ال   كتا من الديوان الع ،مكتوب يف التقاسيي يف التاريخ امل كور
 وامعه مقا عة قرية شر  امخيم وساقلو ورانيه و  ن كر منهم علي سبيل االختصار:

و وانا و ني الببارال وجرف ر اعي والببار امللك وتوابعها عن أول تول الواقع يف 
توىل  1105، ويف خامت ع ر شهر عادر الثاين سنة 1105سابع حمرم سنة 

مصطفي بيك حاكم جرجه سابق علي والية جرجه عوضًا عن حممد بيك ال ه  
صر وسكن هنزل أمحد جاوير بن هعر ة األم  أمحد االمخيمي  إنه حضر ه ،بكور

  ه وتوجه هو ومصطفي بيك امل كور.ابوهر  إىل أن   مصا 

_____________________________________ 
 م.1694يناير  ،1 
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أرسل علي باشا عرض  ،1105ويف  امن ع رين شهر عادر الثاين سنة 
جية ونفر من أتباعه بدل نفر من  ائفة و هعر ة األم ا واالختيارية  حبة نغال القاب
ئفة اباوشيه سابق ال ه  بقينلي مضمون املتفرقة وحممد أ ند  كاتا  غ   ا

أن األمرا والعسكر وأهل مصر الروسة يسألوا من  ضل حضرة  :العرض امل كور
موالنا السلطان أن يبقي علي باشا هصر سنة أخرر  إنه ديّن خّ  يف غاية ما يكون 

إبراهيم  وك لك م  اللوا أم  ا اج حاالً  ،من  عل اي ال واملعروف ود ع املنكرال
قار بيك هو يف غاية ما يكون يف ذهابه وإيابه يف حجاج حوم ذو الفبيك بن املر 

وإن عمر بيك ومصطفي بيك الفارين ما عليهم من  ،املسلمني إىل بيو اهلل ا رام
مال امل   بسبا أهنم  لبوا يتولوا منا ا  لم أعطيناهم شيئًا ألهنم ما هم أهاًل 

لديار الرومية إىل علي باشا أوامر بأن عمر بيك أنعم ذلك،   بعد مدة حضر من ا
، وإىل مصطفي بيك علي ما عليه بناارة مراكا امل   وخلع علي كتخدائه خلعة

  ،1 قيل.
أجهر الندا علي باشا هصر  ،2 ،1105ويف أواخر شهر عادر اآلخر سنة 

مد  بتسعني وال ،فأن ال ريفي البندقي يكون هائة نصالروسة وعيع األقاليم ب
نصف، والريال المسني نصف، والغرن الكلا بأربعني نصف، والفضة املقا يص 

 ،البندقي هائة ومخسة أنصاف : كانو عيع ايلق مصطلحة يف البيع وال را ،تبطل
وكان يف زمنه   ،والكلا المسة وأربعني ،والريال بستني ،والمد  المسة وتسعني

_____________________________________ 
يالحر علي املصنف ذكر إرسال عرض علي باشا إىل السـلطان يطلـا التجديـد لنفسـه وألمـ  ا ـاج، ويعتـ ر  )1(

عـن عــدم تعيــني الصـنجقني: عمــر بيــك ومصـطفي بيــك، مــرتني بتـارخيني اتلفــني يف نفــت العـام، ومــن الواضــ  بــأن 
 هو وارد يف النص. السلطة املركزية قد أ رل علي إ بال التعيينال ملصطفي وعمر بيك، كما 

 م.1694 ااير  )2(
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حنو ع رين نفر هقاعد خ ا  ،1 سو  السالح كان يف  ،كثرل الفضة املقا يص
والقرن  ،ا يصر ون ال ريفي هائة وع رون نصف  ضهو  كان ،يصر وا ال ها بالفضة

يت علي ذلك،  لما أجهروا الندا تضايقو قو  ،الكلا المسني وبستني نصف  ضه
ع الفضة واشتغلو دار الدرب يف قط ،2 ،وبيعو بالدرهم بدار الدرب ،ايلق عيعاً 

 ديدة مدة يسرة وبطلو.اب
 ،3 ، إحدر ع ر شهر ب مرالواقع يف 1105شهر رمضان سنة  22ويف 

حصل ري  وتراب شديد من وقو الضحي إىل بعد  ،سنة تارخيه وهو يوم ابمعة
ب وأظلمو الدنيا اكادل ايلق بأرواحهم تزهق من شدة الري  والرت   ، الة ابمعة

كبة منارة  ولون وانعوجو، وقيل إن بع  ومن شدته مالو مر  ،وايلق بصالة ابمعة
يف  وإن إمساعيل بيك د رتدار حااًل ناظر جامع  ولون ابتدأ ،أماكن هصر اهندمو

  ،4 شوال سنة تارخيه ووضعها يف حملها.تعم  مركا املنارة امل كورة يف شهر 

_____________________________________ 
شار  سو  السالح كان ثتد مـن هنايـة سـويقة العـزر وينتهـي عنـد شـار  القلعـة. علـي مبـارس،  سوق السالح: )1(

 .2/289، مصدر سابق، الخطا التو يقية

 ك ا يف النص، والصحي : دار الضرب.  ،2 

 أشهر السنة القبطية.ك ا يف النص والصحي : ب نر، وهو ال هر التاسع من   ،3 
، ويصـــــفها م1693مــــايو  7هــــــ/1105رمضـــــان ســــنة  12يــــ كر أمحـــــد شــــل  بـــــأن هــــ ه ا اد ـــــة وقعــــو يف  )4(

بقوله:"هبو ري   فراء شديدة، ورمل أ فر إىل أن  ارل السماء واألرض وا يطان كلها  فر،   قلبو بسواد 
وتقطعــو الســقوف  خرجــو النــاس مــن املســاجد  عاــيم أظلــم منــه الكــون، وكــان يــوم ابمعــة والنــاس يف املســاجد،

هرباً  انوا أن القيامة قد قامو، ومل يكن شك يف ذلك وحصـل للنـاس رعـا زايـد، ووقعـو املركـا الـ  علـي منـارة 
ابن  ولون، ووقع  ل وأشجار وهدمو بيول كث ة، و طرل ناس كث ة يف ذلك اليوم، وأخـاين رجـل مغـريب تـاجر 

والنــاس يف  ــالة ابمعــة مــرل علــيهم يف  ــاس عنــد  لــو  ال ــمت،  تكــون أخــ ل مــن  أن هــ ه الــري  أتــو مصــر
، مصـدر سـابق، د أوضـا اارـارام اس إىل مصر يف مخـت سـاعال ومل أبقـو يف  ريقهـا شـيئاً". أمحـد شـل ، 

189. 
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أرسل علي باشا إىل باب  ائفة مستحفاان  1105شوال سنة  16ويف 
بة نغا من نغاواته بأن األنفار والعزب ال   قا نني بالوكايل بيورلد  شريف  ح

وإن وكالة سيد  علي أبو النور  ،هصر يطلعوا منها،  علي ما قيل إحدر ع ر وكالة
  ،1 . لعوا األنفار منها ومسروها وقفلوا بع  البوظ وايانال

عني علي باشا أيوب بيك كاشف والية  ،1105شوال سنة  17ويف 
وتسلم  ،ردار ايزينة وخلع عليه خلعة يف يوم ايميت يف التاريخ امل كورال رقية وس

وشال من العادليه يوم اال نني الواقع  ،2 ،1106حمرم سنة  15ايزينة من الديوان يف 
 ،1105شوال سنة  27نزل علي باشا إىل بركة ا اج يف  .حمرم سنة تارخيه 22يف 

والعسكر وعلي السبيل ال   أن أه إبراهيم  إىل أم  ا اج لقصد التفرج علي ا جاج
  باكة ا ج.بيك أم  ا اج حااًل 

وورديف يوم تارخيه من الديار الرومية سالخور حضرة موالنا السلطان، ويف 
عع علي باشا األمرا واآلغاوال  ،3 ،1105يوم األحد رابع ع ر شهر القعدة سنة 

أنك جتهز من  :مضمونه ،األمر ال ريف والكواخي واالختيارية بالديوان العاي وقر 
بالسمع  عسكر مصر ألف ومخسمائة نفر بصنجق وتوجههم إىل مكة املكرمة  أجابوا

لكن إن حضر إليكم خا من مكة امل ر ة تتوجه، وقيل  والطاعة غ  أن الوقو أزف،
إن سبا ذلك أن أشراف مكة أرسلوا إىل حضرة السلطان ي تكوا من السيد سعد 

  .لطان مكةاألشرم س

_____________________________________ 
التجـــار مؤسســـة جتاريـــة كبـــ ة تبـــىن عـــادة حـــول  نـــاء مركـــز ، هبـــا تســـهيالل لتخـــزين البضـــائع وإقامـــة  الخـــا : )1(

جــذور دانييــل كريســيليوس، املســا رين حــىت يصــر وا بضــاعتهم، وقــد أ ــب  هــ ا املصــطل  مراد ــاً لقيســارية ووكالــة. 
 .417د  .1985، ترعة وتعليق عبد الوهاب بكر، مكتبة هنضة ال ر ، القاهرة، مصر الحدي ة

 م.1694سبتما  ،2 
 م. 1694يوليو  )3(
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عع  ،وهو يوم ايميت مع ليلة ابمعة 1105شهر ذ  ا جة سنة  7ويف 
يف بيته عيع اختيارية  ،1 ،مصطفي كتخدا مستحفاان ال ه  بالقازضغلي

ونزل عمر كتخدا مستحفاان حااًل واباوشيه عنده  ،مستحفاان والكواخي القدم
وقيل إنه هجم  ،بل تارخيهوولد جلا خليل كتخدائهم سابق ال   قطعوه بالباب ق

أنو ال   قتلو والد  وأخ ل  :علي مناو  أمحد كتخدا سابق بالسيف وقال له
 قام مصطفي كتخدا ال ه  بالقازضغلي والقا السيف عن مناو  أمحد وأخ ه  ،ماله

وكان كجك حممد ك لك يف  ،و ال بينهم القيل والقال ،ووضعه يف خزنة وحرس عليه
مثل مصطفي كتخدا امل كور  ،ه وبع  أنفار يوم ايميتبيته وبع  أوضه باشي

 ب  يوم ابمعة  لع باب مستحفاان  ماعته ألنه كان جعل علي أبواب 
مستحفاان حرسيه قاعدين باألبواب لرسوا لياًل وهناراً وعني لكل نفر منهم كل يوم 

 وأكلهم وشرهبم من كتخدا مستحفاان ومن عند أمني ،وقيل أكثر ،ع رة أنصاف
 قيل إنه أرسل  ،بيو ماهلم،  قيل إن علي باشا بلغه  معية مصطفي كتخدا امل كور

إليه بيورلد  شريف بأن ابماعة ال   ععتهم يف منزلك تفرقهم عنك وإال ما تلوم 
 لما حضر له ذلك  لع يوم ابمعة وعيع االختياريه واألنفار إىل باب   ،إال نفسك

أ ب  األمرا وغ هم ايمعوا يف بيو حممد جل  بان   ،العزب وباتوا به ليلة السبو
وععوا عندهم البكرية  ،ويوم األحد ك لك ،املتفرقة من الصب  إىل وقو العصر

وأما اختيارية مستحفاان بباب العزب أرسلوا اختيارية العزب إىل   ،والسادال والعلماء
بلكك عندهم أو  إن االختيارية اختاروس أن تكون شر ي يف :كجك حممد يقولوا له

_____________________________________ 
م، هــو تــابع حســـن نغــا بلفيــة، مـــن 1703هــــ/1115القــازدغلي  ل  تكتــا كــ لك بالقـــازدغلي، ومصــطفي )1(

غلية ال  تنسـا إىل دإىل عدة  رو  من أمهها القاز يف القرن الثامن ع ر أعيان الفقارية، وقد انقسم البيو الفقار  
، مصـــدر ســـابق، د ال ظـــام السياســـا لمصـــر الع ما يـــة. ب ـــ  زيـــن العابـــدين، مصــطفي بيـــك تـــابع حســـن بلفيـــة

231. 
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 :هلم  قال ،بان جاوير أو تكون كتخدائهم أو يف أ  بلك أردته تكون شر ي  يه
ستة أنفار من ال   حضروا من سفر كريد ننفيهم من مصر وأنا أ طل  أنا 

 عرضوا  ، ما رضيوا االختيارية ب لك ،واالختيارية وأكون معهم علي قلا رجل واحد
بيورلد  شريف بأن يكون كجك حممد وكوسه يوسف  األمر إىل علي باشا و لبوا منه

 طلعو األمرا وحسن نغا ال ه   ، امتنع علي باشا عن إعطاء البيورلد  ،شر ية
 نزلو بع  من األمرا وحسن  ،بلفيا والبكرية والعلماء راجعوا علي باشا  لم يرضي
طوا لنا يع : قالو االختيارية ،نغا وعرّ وهم أن الوزير مل يرضي يعطي بيورلد 

عروضاتنا نطلع من البلك  طلعوا عر وا حضرة الوزير  لم يرضي ب لك، وقيل إن علي 
جتعلوا بينهم  ل  يف مثل ه ا اليوم وكل من له  :وللعلماء ،1 باشا قال لبكر  زاده

ونزل هلم إبراهيم كتخدا الوزير والبكرية وغ هم أخ وا  ،دعور يبقيها إىل بعد العيد
وتعهد بكر   ،و لعوا إىل علي باشا وتصا وا بني حضرة الوزير الوا ر االختيارية

إن حصل من حممد امل كور  ساد أنا القائم به وكتبو حجة ب لك، واتفقو  :زاده

_____________________________________ 
يقصد املصنف زين العابدين بن حممد البكر  شـيخ السـجادة البكريـة، وكـان عبـد الغـ  النابلسـي  ب ري زاد : )1(

"يرســل إليــه يف كــل يــوم ســبو مــن بكــرة النهــار  :قــد زاره يف القــاهرة والحــر عالقتــه القويــة بعلــي باشــا، الــ   كــان
فــة واالســتخبار"، والحــر النابلســي بــأن الباشــا كــان  يــدعوه إىل االجتمــا  بــه يف جهــة معينــة بقصــد املنادمــة واملال 

يرسل إىل: "ال يخ زين العابدين حفاه اهلل تعاىل يدعوه إىل  السته كما هو عادة الوزراء هصر يف كل ععة مرة أو 
مرتني يطلبون أحد البكريني للمجالسة يف منتزهاهم وخلـواهم و ـرام خـوا رهم وكـان ا ـال كـ لك مـن زمـان ال ـيخ 

 ".مد والد ال يخ زين العابدين ومن قبلهما من البكريني كما أخانا ب لك ال يخ زين العابـدين حفاـه اهلل تعـاىلحم
، تقـد  أمحـد هريـد ، اهليئـة الحقيقة والمجاز  ا الرحلة إلق بـالد الشـام ومصـر والحجـازعبد الغ  النابلسـي، 

قد أكد علي بن رضوان ما ذكره املصنف عن . و 257و 181، د. د 1986املصرية العامة للكتاب، القاهرة 
حيــ  أوقــع ال ــيخ البكــر  بيــنهم الصــل  وتعهــد مــع بلــك الينكجريــة دور البكــر  يف حــل م ــكلة كوشــك حممــد 

، مصـــدر ســـابق، د زبـــدء االكتصـــاربضـــمان كوشـــك حممـــد: "أن ال يقـــع منـــه ضـــرر علـــيهم". علـــي بـــن رضـــوان، 
203. 
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وكجك حممد أ  بلك  ،الستة بلكال كل من حصل منه  ساد خيرج من حقه الوزير
كجك حممد من ونزلو اختيارية مستحفاان من باب العزب و  ،أراده يأخ ونه عندهم

بابه و حبته حنو ستني نفر وقو املغرب ور عوا ا راس عن األبواب وكان نزوهلم تاسع 
د لكان حصل ما حصل ذ  ا جة يوم األحد يوم عر ة يوم العيد األكا لوال العي

  ولكن اهلل لطف.
لبت خلعة الصنجقية سليمان نغا  ،1 ،1105شهر ا جة سنة  20ويف 

 ،ضًا تقرر إمساعيل بيك الد رتدار حااًل علي ك و ية الغربيةوأي ،هو من الفقارية
وعلي كاشف علي القليوبية  ،ومصطفي بيك تابع نغال البنال علي ك و ية املنصوره

شهر ا جة سنة تارخيه حضر إبراهيم بيك من  27، ويف 1105ي ما كان سنة لع
  كانوا بصحبته واخلع عليه علي باشا وعلي العسكر ال  ،سفر كريد و لع الديوان

وك لك أمينية دمياط واسكندرية وبوال  وغ ه أنعم هبم علي باشا إىل بلك  ،ايلع
وخلع عليهم ايلع  إهنم كانوا يف بلك مستحفاان،   إن علي باشا قرر  ،العزب

، وتقرر علي دمياط واسكندريه 1105يوسف نغا كان كاشف املنصوره سنة 
  من با ن العزب.وضاً عن يهود  كان والدرب خانه ع

عع علي باشا األمراء  ،2 ،1106شهر حمرم ا رام سنة  7ويف يوم األحد 
واآلغاوال والكواخي واختيارية الديوان وقاضي العسكر وقر  أمر شريف بالديوان 

أن حضرة موالنا السلطان أمحد نصره اهلل أمر أن يؤخ  من مال  :مضمونه ،العاي
أرز وعدس و  ويؤخ  هبا ذخ ة ،ر علي ما قيلأربعمائة كيت أو أكث 1106سنة 

ويسلموا إىل يد رئيت مراكا امل   ويكتا  ،وزيو مبارس وزيتون وبقسماط وغ ه

_____________________________________ 
 م.1694أغسطت  12 ،1 
 م.1694أغسطت  29 )2(
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ه ا ضرر حم  علي الرعايا وغ هم يف ه ه  :عليه حجة بالتسليم،  قالو األمرا
 اتفق  ،السنة املباركة والنيل املبارس متوقف ومل حصل جا والبالد إىل اآلن ما رويو

 ابة عرض إىل حضرة موالنا السلطان.رأيهم بكت
كان و اء النيل املبارس الواقع   1106ويف يوم الثالث تاسع شهر حمرم سنة 

وأمر علي باشا سيد  يوسف الو ائي  احا  ،مسره  إنه توقف أيام 27يف 
  حزبه كل ليلة إىل أن لصل الو ا. السجادة أن يبيو باملقياس ويتلوا

رخيه حضر مكاتيا اببل من مكة املكرمة ووقفوا  بل عر ة يوم ويف يوم تا
، حصلو حاد ة هكة املكرمة يف 1105وكانو الوقفة هصر يوم األحد سنة  ،اال نني

ال ريف سعيد ال ه  باألشرم  هو أن ،ال بأس بإيرادها 1105ة سنة شهر ذ  ا ج
ومن املدينة  دةوج ،بينه اف مكة ومن التجارويف أنه أخ  من أشر  ،1 ،سلطانًا هكة

ف مكة إىل حضرة موالنا السلطان أمحد ا توجهو أشر  ،املنورة أموال ال حتصي
والنا سابق بالديار الرومية  أنعم م ،  كان حممد بيك حاكم جدةواستغا وا من ظلمه
ال ام وهو أم   ، وأرسل إىل إمساعيل باشا باشةوباشية ا بر السلطان عليه  دة

 حضر يف رابع ذ  القعدة سنة  ،بالتوجه إىل مكة املكرمة سوية ا اج ال امي
بتجهيز ألف  :من حضرة السلطان أمحد أمر شريف إىل علي باشا مضمونه 1105

 أجابو األمراء بالسمع  ،ومخسمائة نفر من العسكر بصنجق إىل مكة املكرمة
ة بطلا لكن إن حضر إىل حضرتكم من مك ،والطاعة غ  أن الوقو أزف يف التوجه

وكان إبراهيم بيك بن ذو الفقار بيك أم  ا اج املصر   لع  ،عسكر نتوجه بأنفسنا
 عند دخوله مكة املكرمة خلع علي ال ريف سعيد  ،با جاج علي جر  العادة

و اين يوم دخل إمساعيل باشا وحممد بيك امل كورين  ،امل كور خلعة علي جر  العادة

_____________________________________ 
 ك ا يف النص، ولعله يقصد: توىل سلطاناً هكة.  ،1 
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 لم رضي لضر  ،ضر عندنا يف ا رم ال ريفوأرسلوا إىل ال ريف سعيد أنك حت
دم وابدد وسرداريتهم وولوا السيد عبد اهلل بن قعندهم، و ال  يوم ععوا العسكر ال

 لما قربوا منه  ،هاشم سلطانًا و لعوا بآال  قا دين بيو ال ريف سعيد امل كور
ع ومنهم  ل ،ناروا عسكر ال ريف سعيد حتصنوا بالسالح واحتا وا بعسكر مصر

 لما ناروا  ،وبعضهم يف الطر  ،علي اببال ومنهم  لع علي موادن ا رم ال ريف
وأخ   ،عسكر مصر ذلك رجعوا إىل املسعي  وقع بينهم القتل والضرب والنها

ومن سعادة أم  ا اج املصر   ،عسكر ال ريف بع  مدا ع أم  ا اج املصر 
ل يف ذلك اليوم بالر اد رمضان  قت ،ولطف اهلل ايفي مهو العسكر وردل باملدا ع

وبطلو الصالة ايمت والطواف بالبيو  ،متفرقة الب قدار وأخو دروير بك ال غ 
  .راف الكعبة علي ما قيل احرت  أ ،ال ريف من رمي البند  من عسكر سعيد

وكان ابتداء اقتتاهلم باملسعي جتاه باب السالم من يوم السبو إىل ليلة األحد 
 نهبو العسكر أمواله  ،ليل توجه ال ريف سعيد وخرج من مكةقريا من نصف ال

 .وهبدلو حرثه  ه ا جزا ه
  بعد عود  ،  أحضروا ال ريف عبد اهلل بن هاشم وولوه سلطنة مكة 
طن هكة واستمر مكة إىل مصر رجع مكة و رد عبد اهلل بن هاشم وتسل ا اج من

  إىل اآلن سلطاناً.
ستة ومائة بعد  ،1 ،1106حمرم ا رام سنة  ويف يوم الثالث  ال  ع رين

األلف  لع كجك حممد أوضه باشه  ائفة الينكجرية من منزله  وار السلطان املافر 
  وهو راكا محاره وخلفه عاعته إىل  ، توجه إىل باب الينكجرية علي جر  عادته

اه جت ر بينما هو الي الصو  ،أن  ال من حتو باب العزب وعطف علي ثنة السالك

_____________________________________ 
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 رماه  ،ابامع املطل علي حارة ا طابه وإذا ب خص قاعد يف ال باس بابامع امل كور
 ركبوه خدمته  ،ه ومل يعلم قاتلهر  خر من علي محا ،ببندقية أ ابو ر ا تها  دره

 جهزوه ود نوه وختموا علي  ،اره إىل منزله  تو اه اهلل تعاىل بالرمحة والرضوانعلي مح
وم تارخيه توجه أمحد كتخدا ال ه  هناو  وبصحبته ياته هنزله، ويف منزله   باعوا الف

، وقيل إن حنو ستني نفر إىل باب دروير نغال ابراكسة حااًل وقعدوا عنده بالباب
إين أخ ي علي نفسي أن يقتلوين مثل   :محد كتخدا امل كور قال لطائفة ابراكسةأ

،  املرجو منكم تعطوا لنا عرضنا كجك حممد  إين مل بقيو أقعد يف بلك الينكجرية
 طلع مصطفي نغال الينكجرية إىل حضرة علي باشا  ،بانتقالنا إىل بلك ابراكسة

يوم ايميت خامت ع رين شهر تارخيه وذكر له أن السبع بلكال متفقني هوجا 
حجة شرعية أن ال أحد ينتقل من بلك إىل بلك إال ببيورلد  شريف  إن أعطيتمونا 

 امتنع علي باشا عن إعطاء البيورلد  وقال إىل  ،ي هلم عرضهمبيورلد  نعط
  إن  ائفة الينكجرية اجتمعوا  ، نزل من عنده ،تصطفلوا ببعضكم :مصطفي نغا

وقيل ببيو حسن نغال ابملية ال ه   ،ببيو مصطفي كتخدا ال ه  بالقازضغلي
د كتخدا امل كور ونفرين ببلفيا وكتبوا عرض بانتقال أربعة إىل بلك ابراكسة أوهلم أمح

وبقية  ،شر ية أحدمها خازنداره والثاين  هره وكوسه يوسف ر يق كجك حممد املقتول
األنفار ال   كانوا معه بالباب  صمموا بأهنم ما يقعدوا يف بلك الينكجرية وهم  ال ة 

   لعوا إىل بلك ابراكسة ال غ . وع رون نفراً 
والصابون املغريب  ،بون با   ع ر نصفويف زمن علي باشا ابيع الر ل الصا

بثغر  ابيع القم  ،تساعر الغالل 1106وكان ابتداء الغالء سنة  ،بستة أنصاف
 ،ويف الرميلة األردب هائة واانون نصف  ضة ،وع رون نصف بوال  األردب هائة
وسبا  ،واألردب الفول ك لك والتنب ال تسأل عليه ،رون نصف وال ع  هائة وع
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شراقي يف عيع  1106وحصل سنة  ،1 ،كانو شراقي  1106ن أن سنة ذلك كو 
والقليوبية أكثرها  ،وال رقية أكثرها شراقي ،واملنو ية ر  ،والية الغربية ر  :أقاليم مصر

وشر  ا في    ،وب  سويف أكثر من نصفها شراقي ،واملنية كاملها شراقي ،شراقي
وكان  ،ملبارس مستأخر وحصل له توقف إن يف سنة تارخيه كان النيل ا ،كاملها شراقي

  .1106ره الواقع يف تاسع حمرم سنة مس 27و اء النيل السعيد يف 
 لعو اختيارية العزب والينكجرية إىل  ،2 ،1106ربيع األول سنة  16ويف 

وأ بتوا  ،علي باشا بالديوان بسبا نفر قتله مسّلم والية املنصوره من بلك التفكجية
هادة بقتله ل نائا الديوان وحضرة ال هود بالديوان وأدوا احبضرة قاضي العسكر و 
 ما رضي قاضي  ،وكتبوا حجة بقتله هوجا ا  بال ،بعد استخبارهم وعدالتهم
 ، وقيل إن بعد أيام حضر وار ه ،املقتول له وراث شرعي :الديوان لكم بقتله  قال

   عوا له ستني ألف نصف  ضة. ائفة التفكجية د
عع علي باشا األمرا  ،وهو يوم اال نني 1106ع األول سنة بير شهر  6ويف 

وأغوال البلكال السبعة والكواخي واالختيارية وموالنا علي أ ند  قاضي مصر 
الروسة حااًل والبكرية والسادال الو ائية والعلماء وامللتزمني بالديوان العاي، وحبضرهم 

 بيد عوا مال الديوان ال ريف لكون أن إبراهيم كتخدا الوزير وذكر هلم أن امللتزمني مل
وأنتم والعسكر يطلبوا علو اهم وعليقهم وجراياهم  ،األقاليم ال   ذكرناها شراقي

 يقتضي ا ال أن  احا الدولة ما يعطي للعسكر علو ه  ،وا رمني ال ريفني ك لك
فول ما نرضي ب لك وال أحدًا من العسكر ي : قالوا ابميع ،وال عليق وال جراية

_____________________________________ 
اادارء  ـــا مصـــر  ـــا األرض الـــ  تتعطـــل عـــن الزراعـــة بســـبا ا فـــاض النيـــل. ليلـــي عبـــد اللطيـــف،  رـــراقا: )1(
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 طلع علي باشا يف الديوان وسلم  ،1 ،علو ته وعليقه وك لك العلماء وامل ايخ وغ هم
 عر وا حضرة علي باشا ها ذكر،  ،علي ابميع علي جر  العادة وجلت علي الكرسي

إن امللتزمني  ول عمرهم  : قيل إن حضرة علي أ ند  قاضي العسكر امل كور قال
 اتفق رأ  ابمع بد ع مال الثل   ،لسنة ويد عوا املاليأكلوا من البالد يتحملوا ه ه ا

وهو يوم  1106بيع الثاين سنة ر شهر  16 كتا عليهم حجة ب لك، ويف  ،األول
عع علي باشا األمراء واألغاوال واختيارية البلكال وقاضي العسكر  ،الثالث

ة عن قضية والبكرية والسادال الو ائية بالديوان العاي وكتخدائه وحصل بينهم م ور 
 اتفق بأن إقليم املنيه وإقليم البح ة وإقليم ب  سويف والقليوبية ، ال راقي امل كور

وك اف الواليال يقولوا نعطي  ،وشر  ا في  حصل  يهم شراقي كث  يف ه ه السنة
 اتفق رأيهم أن البالد  ،للعسكر عليق وجرايه وخدم من أين؟  إن البالد أرض شراقي

 راقي مل تد ع امللتزمني إىل ك اف الواليال ال عوائد وال جهال ال   حصل  يها ال
ويد عوا املال والغالل بكماله إىل  ،2 ،وال خدم العسكر وال خراج األوقاف والرز 

وكتا الباشا حجة علي  ،رضينا علي ذلك :الديوان ال ريف،  قالوا عيع امللتزمني
 قيل إن حسن  ،الديوان  إن علي باشا  لع وجلت علي الكرسي ب ،موجا ذلك

 ،رضينا ب لك  قرأوا الفاحتة : قالوا ابميع ،ابملية حااًل ابتدأ وعر ه عن ذلك نغال
 كتا حجة  ،  إن علي باشا ذكر هلم أن يكتا حجتني برضا ابميع علي ما ذكر

_____________________________________ 
ال ــع  كـان ي ـار إليهــا يف سـجالل الروزنامـه باســم: جرايـة وعليــق مرتبـال عينيــة مـن القمـ  و  أرزاق العلمـاء: )1(

م ايخ عاام، وكانو تصرف هلم من األنبار األم يـة، وكانـو مرتبـال ابرايـة والعليـق تصـرف أيضـاً للباشـا ولكبـار 
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 .133د  مصدر سابق،،  ما االع
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يمعوا يف ا  ،بالديوان العاي   اعو األخبار ها حصل بني  ائفة االسباهية الثالث
وقاموا عيعهم  ،مان نغال التفكجية حااًل وهو يوم األربع  اين يوم تارخيهبيو عث

إن ه ه الفعايل ما حصلو إال من حسن نغا  :قومة واحدة علي اختياريتهم وقالوا
وبع  من  ،وإمساعيل بيك الد رتدار حاالً  ،وإبراهيم بيك أم  ا اج حاالً  ،امل كور

حنن ما نرتس عوائدنا وال  :والقيل وقالوا حصل بينهم القال  ،اختياريتهم وغ هم
النفر منا يسا ر سفر السلطان ولضر هصر وعليه الدين ما منا أحد خاي  ،منادخ

حنن ما لنا إال  ،ثركعثمانيني أو  ال ة أو أ هالنفر منا ل ؟من الديون  من أين ند عه
ليل بان جاوير خدمنا املقررة من قد  الزمان،  حصل بينهم القيل والقال  بهدلوا خ

 بلغ علي باشا ها وقع  أرسل إىل عثمان نغا امل كور  ، ائفة ابراكسة وقطعوا  روته
بيورلد  شريف مضمونه أنك تفر  األنفار من عندس ويقعدوا بأدهبم،  أ ب  يوم 

 :وقالوا ،ايميت مل  لعو نغاوال االسباهية إىل الديوان وحصل بينهم ما حصل
 ،ال خدمنا  توجهوا إىل أبواب األربعة بلكال وذكروا هلم ذلكحنن ما نرتس عوايدنا و 

حنن وأنتم رجل واحد  : قالو هلم  ائفة املتفرقة و ائفة اباوشية والينكجرية والعزب
 بعد مدة حصل بينهم اتفا  ورضا علي إقليم البهنسا بأن غالبها  ،ما نرضي ب لك

غا نالية هو ملوس حسن شراقي  منعوا العسكر من النزول  حبة علي كاشف الو 
وجعل هلم يف نا  عوايدهم وخدمهم وعليقهم وجراياهم  ال ة وع رين   ،امل كور
وأبطلوا  ،1 ،1106ونزل الكاشف امل كور يف مستهل عادر الثاين سنة  ،كيت

والغربية واملنو يه وال رقيه  يها  ،نزول عسكر املنيه وشر  ا في  ألن كاملهم شراقي
ووالية جرجه علي ما قيل  لثا   ،وابيزة واملنفلو ية كاملها ر  ،قيابع  من ال ر 

املطرية وجزيرة الفيل وبركة  ونواحي مصر مثل ،والفيوم هبا بع  شراقي ،ر  ةالوالي

_____________________________________ 
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وإن اختيارية  ائفة االسباهية جعلوا علي العسكر املتعينيني  ،بكية كاملهم شراقياألز 
علي واجبال الرعاية كل نفر ألف نصف و  ،يف الواليال الر  علي كل شر ي شيئاً 

وعلي القليوبية وابيزة كل نفر مائة  ،وعلي األنفار كل نفر  لثمائة نصف ، ضة
وععوا ذلك كل بلك ببلكه ود عوهم ل نفار ال    ،والفيوم وغ ه ،ومخسني نصف

  اقي يف نا  خدمهم.امتنعوا من النزول يف األقاليم ال ر 
اب من املدينة املنورة علي ساكنها أ ضل الصالة عاد األول ورد ي 18ويف 

مكتوب إىل حضرة علي  ،من حضرة يوسف نغا نائا ا رم النبو  سابق ،والسالم
أن عاشر ربيع اآلخر سنة تارخيه حضر السيد سعيد األشرم املتقدم  :باشا مضمونه

ارية علي  جمع علي باشا األمرا واآلغاوال واالختي ،ذكره ودخل مكة املكرمة وملكها
مل يأتينا من  :وقر  املكتوب حبضرهم  تعجبوا من ذلك وقالوا ،جر  العادة بالديوان

 قيل إن علي باشا  ،الا اني هكة أخبار ذلك وال من السرداريال وال من غ هم
أرسل املكتوب إىل حضرة السلطان أمحد، ويف مستهل عادر اآلخر سنة تارخيه وهو 

بندر ينبع الا من السيد هاشم ال   توىل هكة عند  رار يوم األحد ورد ياب من 
أن السيد سعيد  :السيد سعيد امل كور و حبته مكتوب  ضرة علي باشا مضمونه

امل كور حضر هكة وتو ن هبا وملكها وحنن قاعدين ببندر الينبع و حبتنا السيد 
اهلل به أخ ناه سلطان مكة سابق،  إن أمرتونا بالتوجه إليه وظفرنا  أمحد بن غالا
جر  العادة وقر  املكتوب حبضرهم   جمع علي باشا األمراء علي ،واألمر أمركم

أير التدب  يف ذلك األمر؟  أعطاهم مهلة  : قال هلم علي باشا ،العاي بالديوان
 تجمعوا الصناجق واألمرا واآلغاوال والكواخي  ، ال ة أيام إىل أن يت اوروا يف ذلك

وت اوروا وأ بحوا يوم ايميت  ،هم هنزل إبراهيم بيك أم  ا اجواالختياريه وغ  
 أمر علي باشا أن يرسل  ،و لعو البكرية وقاضي العسكر ، لعوا إىل علي باشا

للسيد سعيد امل كور خلعة حبكومة مكة املكرمة وأنه يعني من كل بلك نفر واحد 
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ادر الثاين وهو يوم ويف  اين شهر ع من نغاواته  أرسلوهم.ويرسلهم  حبة نغا 
السبو سنة تارخيه ورد ياب من مكة املكرمة و حبته مكاتيا من السيد سعيد 
امل كور ومن حممد بيك حاكم جدة وا بر ومن سرداريال العسكر الا اني هكة 

ف مكة وعيع القا نني هبا كب ًا و غ ًا أرادوا اأن أشر  :إىل علي باشا مضموهنم
راضني  مكة ألجل ضبي العربان وغ هم، وعيع أهل مكة السيد سعيد يكون حاكم
وحصل هلم األمن  ،رسلوا له  حضر ودخلوه مكة وجلت هبابه غاية الرضا،  إهنم أ

 لما قر  ذلك  ،واألمان والعدل وا نصاف وزيادة علي ذلك الرخا يف عيع األسعار
ة خلعة حبكومة مكة، بالديوان العاي  أرسل له علي باشا  حبة نغا واألنفار امل كور 

شهر عادر الثاين حضر السيد أمحد بن غالا سلطان مكة  22ويف يوم األحد 
  يف بيو حممد بيك جتاه جامع الجني. نزل  ،سابق هصر

حضر من البالد الرومية حضرة  ،1 ،عادر اآلخر سنة تارخيه 28ويف 
هوكا عايم مل يعهد أم اخور موالنا السلطان أمحد نصره اهلل  طلع الديوان العاي 

 قر  بالديوان حبضرة الصناجق واألمراء وعيع اآلغاوال  ،هثله وبيده خي شريف
أننا متضايقني من الكفار اللئام  تجهزوا من العسكر املنصور  ال ة  :مضمونه ،وغ هم

 ،2 ،أحدمها بألفني نفر بصحبة الوزير األعام ،نالف نفر بصنجقني يكونوا شجعان
ومن  ،وقر  يف خطه ال ريف الدعا للعسكر هصر ،نفر إىل رودس والثاين بألف

ال تعينوا  :وأكد يف خطه ال ريف ،خالف ذلك يكفر وتطلق زوجته بدالئل وأحادي 

_____________________________________ 
 م.1695 ااير  )1(

وهو كب  وزراء السـلطنة، وكانـو هـ ه ا ملـة متجهـة ويطلق عليه أيضاً لقا الصدر األعام،  الوزير األعظم: )2(
حنو دم وار، وهي إيالة عثمانية تقع يف بالد اجملر، وكان اهلـدف مـن هـ ه السـفرة هـو ا سـهام يف التحضـ ال الـ   
كـان يعــدها العثمـانيون الســتعادة األراضـي الــ   قـدوها إ ــر سلسـلة اهلــزائم الـ  وقعــو هلـم يف عهــد السـلطان أمحــد 
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مسعاً و اعة ألمر موالنا السلطان، ويف  : قالوا ابميع ،أحداً من العسكر علو ته قليلة
علي  نجقني  خلع علي باشا 1106يوم ايميت  ال  شهر رجا سنة 

األول إمساعيل بيك د رتدار مصر حااًل سردار علي ألفني نفر إىل أنكروز  ،وسرداريتهم
سردار  ائفة اباوشيه إمساعيل جاوير  ،سردارية املتفرقة داود نغا   حبة الوزير

سردار  ائفة  ،التسا سابق بسادس نوبه وك لك سردارية االسباهية الثال ة
وسردار  ائفة العزب كرد علي، الثاين أمحد بيك تابع  ،جاويرالينكجرية عبد الرمحن 

يوسف نغال البنال سابق سردارًا علي ألف نفر إىل رودس سردار  ائفة املتفرقة، 
سردار  ،ردارية االسباهية الثال ةسردار  ائفة اباوشية إبراهيم علي جل  بسابع نوبه س
سردار العزب جزايري  ،لب قدار ائفة الينكجرية أمحد بان جاوير سابق ال ه  با

، 216،  ائفة اباوشية عده 216حسني وهم  ال ة نالف،  ائفة املتفرقة عده 
،  ائفة ابراكسة عده 156،  ائفة التفكجية عده 186 ائفة ابملية عده 

،  ائفة اباوشيه  438،  ائفة العزب عده 1280،  ائفة الينكجرية عده 138
ة اختياريتهم، كل نوبه أربعة وع رين نفر، سبعة أنفار إىل كتبو كل نوبه أنفار هعر 

رودس وسبعة ع ر نفر  حبة إمساعيل بيك وأرسلو كل نوبه قائمة إىل حمرم أ ند   
  نوبه. كاتا اباوشيه حاالً وهو برابع

حضر من البالد الرومية  ،1 ،1106شهر رجا سنة  28ويف يوم اال نني 
وبيده خي شريف وقر  بالديوان العاي  ،2 ،طفيتابع سالحدار موالنا السلطان مص

_____________________________________ 
 م.1695أبريل  )1(

ــا ا: ،2  ابــن الســلطان حممــد الرابــع، تــوىل عــرن الســلطنة عقــا و ــاة عمــه الســلطان أمحــد  الســلطا  مصــطفق ال 
أشــهر، واســتمر يف ا كــم حــىت عــزل إ ــر الــرد  8عامــاً و 30م، وكــان عمــره ننــ اس 1695هـــ/1106الثــاين ســنة 

م،  كانـو مـدة حكمـه اـان سـنوال وسـبعة 1703أغسـطت  15هــ/1115ربيـع اآلخـر  2لفرقة االنك ـارية يف 
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جلوس موالنا السلطان مصطفي بن  :مضمونه ،حبضرة الصناجق واألمراء والعسكر
موالنا السلطان حممد علي ختو السلطنة ال ريفة بعد و اة عمه السلطان أمحد إىل 

غايتها يوم رجا و  29رمحة اهلل تعاىل،  زينو مصر وقراها  ال ة أيام أوهلا يوم الثالث 
وملا جلت علي التخو أمر بتجهيز املراكا السلطانية وتعيينهم  ،1106ابمعة سنة 

وركبوا  يها العساكر ا سالمية وغزوا علي  ،علي مراكا الكفار وعلي جزيرة ساقز
جزيرة ساقز بعزم  اد  ونية خالصة واستخلو ها من أيد  الكفرة امل كرين  إهنم  

لمني  نصر اهلل ا سالم  افرل هبا عساكر املسلمني كانوا أخ وها من ملك املس
  ،1 .وملكوا ساقز من أيد  الكفار

حضر من البالد الرومية سالخور موالنا  ،1106ويف شهر شعبان سنة 
بضبي أموال ن ير نغا وإمساعيل نغا نغاوال   السلطان مصطفي وبيده خي شريف

نغاوال علي باشا  وجدوهم يف  نزل السالخور  ونغا من  ،البنال املتقدمني ذكرهم
 أخ وهم و لعوا هبم إىل علي باشا  أمر بسجنهم يف قلة  ،أ ر الن  هصر القدثة

وإبراهيم بيك أم   ،ونزل السالخور  ومصطفي نغا كتخدا علي باشا ،الينكجرية
 ،ومراد بيك الد رتدار هصر الروسة حاالً  ،ا اج حااًل بن املرحوم ذو الفقار بيك

وقر  ايي  ،وختموا بيوهم و اين يوم ضبطوا الفاهم ،د أ ند  الروزنا ي حاالً وأمح
  ، و ائ  بالدهم وتعلقاهم.ال ريف بضبي أمواهلم وحتريره

                                                                            
تــاريخ الدولــة أشــهر وتــويف يف نفــت العــام وعمــره أربعــون عامــاً، وتــوىل بعــده أخــوه الســلطان أمحــد الثالــ . الــامي، 

 .142-140، مصدر سابق، د.د العلية الع ما ية
عـــد مخســـة أشـــهر مـــن ســـيطرة ، وذلـــك ب1695 اايـــر  22اســـرتد العثمـــانيون جزيـــرة ســـاقز مـــن يـــد البنادقـــة يف  ،1 

أســطول البندقيــة عليهــا، وقــد غــنم العثمــانيون اانيــة ســفن راســية يف املينــاء وأغرقــوا عــدداً كبــ اً مــن ســفن األســطول 
البنـدقي املعـزز بأســا يل البابويـة ومالطـة وتوســكانا، وقـد مــن  القائـد العثمـاين حســن باشـا رتبـة قبطــان دريـا  أمــ ال  

 .570، مصدر سابق، د تاريخ الدولة الع ما يةمكا أة له علي ه ا النصر. أوزتونا، كب ، مع منحه لقا وزير 
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حضر أمر شريف بطلا مخسة نغاوال  ،1 ،شهر شعبان امل كور 11ويف 
أمر ما قيل كانو علو اهم موقو ة   يوعل ، واشيه  أحضرهم علي باشا وأرسلهم

وألبسهم  رو مسور وأوعدهم بعد  ال ة أيام يتوجهوا إىل حضرة موالنا  ،بتقييدها
وملا و لوا أبلغنا أن علي نغا ال ه  بفانوس جعله نغال  ،السلطان مصطفي

 لع أمحد  ،شهر شعبان امل كور 12ويف ، وولوا البقية يف منا ا السلطنة. البنال
 .بيك املتعني لسفر رودس بأال  عايم

حرروا خيول امل كورين يف حون الديوان حبضور  ،ر تارخيهشه 14 ويف
 ،نوهم وأبقوهم عند علي باشااالسالخور  وامل كورين،  قعدوا خارج باب ايزنة و 

وجواريهم عند مراد بيك الد رتدار  ،وك لك ماليك امل كورين عيعها عند علي باشا
خي شريف وقر  بالديوان العاي  هصر حااًل، ويف يوم األحد يف ال هر امل كور حضر

إىل علي باشا بإرسال العسكر امل كورة علي الفور وأكد يف خطه ال ريف  :مضمونه
علي البدالل  تفت  عينك  إين أ تر عن العسكر بنفسي  اخرج من حق 
السرداريال ومن حقك  تكون علي ح ر، وبلغ  أن الصناجق بيغروا العربان علي 

  ند  بالتفصيل.ضهم واألخبار كلها عبع
حضر شخص وبيده  ،1106ويف يوم ايميت سادس شهر شعبان سنة 

أنكم عر تونا عن حاكم مكة املكرمة  :مضمونه ،أمر شريف  قر  بالديوان العاي
 أنتم هصر أربع سنوال تناروا ال   يصل  وتت اور أنو واألمراء وتعر نا،  نزلو 

واتفق رأيهم علي  ،بيك أم  ا اج حاالً األمراء واآلغاوال وغ هم يف بيو إبراهيم 
شعبان سنة تارخيه أرسل  24السيد سعيد امل كور ال   ملك مكة املتقدم ذكره، ويف 

مراء حبكومة مكة  حبة ال   حضر علي باشا خلع للسيد سعيد امل كور هعر ة األ

_____________________________________ 
 م.1695مايو  ،1 
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وأيضاً  وم لمد بيك حاكم جدة وا بر علي ما هو عليه  حبة ال   حضر  ،هبا
توجه  حبة ايلعة والطوم  حبة اآلغا  1106شهر شعبان سنة  29بالطوم، ويف 

لع شهر شعبان سنة تارخيه   27 ال ة أنفار من كل بلك وتوجهوا من البحر، ويف 
شهر رمضان سنة تارخيه حضر  18ال  عايم، ويف إمساعيل بيك إىل سفر مهايون بآ

وأمر  ،مل كور بتوليته مكة املكرمةقابوجي الوزير وبيده خي شريف إىل السيد سعيد ا
 ،شريف  اين بأن األلف نفر ال   تعينوا إىل رودس  إهنم يتوجهوا إىل أكر  بوز

وترسل ايزينة علي   ،ومصاريف العسكر امل كورين يكون علي حكم روزنامة مصر
  حوال مصر وأخبارها عند  بالتفصيل.كاملها وعيع أ
يوم ايميت  لعو الديوان العاي  وهو ،1 ،شهر شوال سنة تارخيه 5ويف 

واهنوا إىل  ، اورين األزهر وبع  من العلماء وبع  من املرتزقة وأوالد مكتا قايتبا 
علي باشا بأن امللتزمني عيعاً مل يد عوا لنا خراج األوقاف وال ابوامع وأهنم ي كروا أن 

ابامع األزهر  بمقتضي ذلك إما نبطل ال رائع ا سالمية ونغلق  ،البالد شراقي
 عندما ذكروا ذلك حبضرة مصطفي نغا كتخدا الوزير  ،وجوامع مصر ونبطل األذان

ويوسف نغا كتخدا اباوشيه وإبراهيم بيك أم  ا اج سابق ال ه  بقنا ر السبا ، 
 ، تعهدوا هلم بقضاء ذلك ودخلوا هبم إىل حضرة علي باشا ،قاموا عليهم قومة واحدة
 ،عاعته أننا نكتا بيورلد  شريف إىل امللتزمني بد ع ايراج وعر وه ب لك  أمر يف

 نزلو أوالد مكتا قايتبا   ، نزلوا عيعاً  ،شهر شوال وهو يوم الثالث 10وذلك يف 
اهلل يرحم قايتبا  وهلك إبراهيم بيك الصغ  أم  ا اج  بلغ ذلك أم   :وهي تقول

ل من ثتنع من امللتزمني عن الد ع ا اج  قال أنا أد ع خراج األوقاف واألرزا  وك

_____________________________________ 
 م.1695يوليو  )1(
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حنن عيعاً عليه  طلعوا يوم الثالث  كتا هلم البيورلد  للملتزمني بالد ع وقيل كتبو 
  ب لك. حجة

ايمعو بع  من األمراء  ،شهر شوال سنة تارخيه وهو يوم األربع 11ويف 
ضي اهلل والكواخي السبع بلكال واختياريتهم حبضرة مقام موالنا ا مام ال ا عي ر 

واتفقوا بأن ال أحد من الصناجق واألمراء وال من نغاوال البلكال وال غ هم  ،عنه
 ،وكتخدا اباوشيه ،غ  الد رتدار ،وال يدخلوا إىل كتخدا الوزير ،يطلعوا الديوان

وبان جاوير  ،وبان جاوير الينكجرية ،وكتخدا البلكال ،ومتفرقه باشه ،والرتعان
 طلعو  ،وكل من له مصلحة يعوز بقضائها ،ه واملتفرقةواباوشي ، ائفة العزب

امل كورين يوم ايميت  نار يوسف كتخدا اباوشيه يف الديوان  وقع ناره علي أوالد 
 ،وأخرج خيول أرباب الديوان من ا ون ،العرب  أمر البابيه بطردهم من الديوان

ير وهم واقفني قدام  وأيضًا وقع ناره إىل نغاوال الوز  ،وسحبوا ابنزير علي الباب
يف ه ا املكان ادخلوا عند أنتم ما لكم مصلحة  : قال هلم ،كتخدا امل كور بالديوان

  الوزير.
أرسل علي باشا بيورلد   ،شهر شوال سنة تارخيه وهو يوم ابمعة 13ويف 

أن جتمع األمراء واآلغاوال وأرباب  :شريف إىل مراد بيك د رتدار مصر حااًل مضمونه
منزله واتفقوا أن   ايمعوا يوم تارخيه يف ،االختياريه وتت اوروا يف قضية الغاللالديوان و 

بثمن معلوم من الدراهم وأن يعطوا العسكر وغ ه يف نا  عليقهم  يعملوا الغالل
حنن ما نأخ  إال  :وجراياهم،  قامو عليهم ال   كانوا حاضرين قومة واحدة وقالوا

 :ت ما نأخ ه، قال إبراهيم بيك أم  ا اج سابقغالل ولو تعطونا يف كل أردب كي
إن البالد ال راقي إن   : قال هلم عيعهم: اتكلم، قالوا  ،إن أذنتموين يف الكالم أتكلم

كانو امللتزمني تعجز عن د ع الغالل يبقوها عهدهم يد عوها يف العام القابل والبالد 
 كتبوا حجة علي  ،ا ب لكرضين : قالوا ابميع ،الر  يد عوا الغالل علي كامله
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 أمر علي باشا أن يعطي  ،  أعلموا علي باشا ب لك ،موجا ذلك وقرأوا الفاحتة
،  باعوا و والهم ،1  أعطوا للجداويه ،عادةالللعسكر وغ هم الو والل علي جر  

، ومواجا ردبني ونصف شع  بكيل ال ون هائة وع رين نصف  ضهالعليقه وهي أ
 أخ وهم  ،رادب ونصف وربع هائة واانني نصف  ضةث أاالسباهية وهي  ال

  اقي.الرتاسني وغ هم وسدوا امللتزمني الغالل ال   عليهم من النواحي ال ر 
وعند  ،ويف شهر تارخيه حضر أم اخور ال   شيع العسكر إىل السفر

وقر  حبضرهم أمر شريف  ،حضوره عع علي باشا األمراء وغ هم بالديوان العاي
وضبي ايزينة وا يراد  ،2 ،1082أن د رت إبراهيم باشا ال   حرره يف سنة  :ونهمضم

واملصروف وغ ه تكتبوا  ورته حر ًا حبرف، وتسلموه إىل أم اخور لضر به إىل 
حضرتنا،  أمر علي باشا يوم تارخيه بإحضاره من باب الينكجرية  أخ ه وأمر بكتابة 

  ل وأرسله.كتا علي وجه ا عا  هل إن ورته وقي
حضر قائم مقام ناحية م  والقو ية  ،1106شهر شوال سنة  22ويف 

بن اوعرف علي باشا بقتل شيخ العرب عبد اهلل  ،بوالية املنفلو يه التزام يوسف بيك
شهر  28ويف  . وقيل ما قتله إال السيد  ارس من أهاي ناحية التيتليه بالوالية ،وايف

األمراء وغ هم بالديوان العاي وهو يوم السبو تارخيه عع علي باشا الصناجق و 
وجعل إبراهيم بيك أم  ا اج سابق سردارًا علي العسكر وعوض بيك مفتر غالل 

واجهروا النداء ب وار  مصر بأن عيع العسكر تطلع  ،ابن وايف وخلع عليهم ايلع
خيه  طلع عوض بيك يف سادس شهر القعدة سنة تار  ، حبة إبراهيم بيك نف  عام

_____________________________________ 
 أ  العسكر املتوجهني إىل جدة. الجداوية: )1(
هـــ/ 1083نخــر عــاد األول  -1081حمــرم  23يقصــد بــ لك إبــراهيم باشــا الــ   تــوىل هصــر خــالل الفــرتة:  )2(

إجـــراء العديـــد مـــن ا  ـــالحال ا داريـــة  مـــدة واليتـــهم، وقـــد شـــهدل 1673ســـبتما  23 -1670يونيـــو  12
 هصر.
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كم والية جرجه وهو إذ ومل يتوجه إىل مصطفي بيك حا  ، و ل إىل ناحية ب  سويف
وإن إبراهيم بيك مل  لع علي ما ذكرناه،  ،ورجع يف أواخر شهر تارخيه ،ذاس هنفلوط

وقيل إن السيد هديه أخي السيد  ارس بالناحية امل كورة هنفلوط هو ال   قتل 
 ،1 .امل كور

ال سنة تارخيه هعر ة مصطفي بيك امل كور بأمر علي ويف رابع ع ر شهر شو 
وعلي ما قيل هوجا أمر موالنا السلطان، ويف يوم ايميت حاد  ع ر ذ   ،باشا

وقر   ،عع علي باشا األمراء علي جر  العادة بالديوان ال ريف 1106القعدة سنة 
قدم ذكرهم، حبضرهم األمر ال ريف ال   حضر بسبا الفال اآلغاوال اال نني املت

أن عيع أرزاقهم  وأمالكهم وبالدهم وماليكهم وجواريهم بالقيمة ما عدا  :مضمونه
التفريق ال   أخ وها من السرايا وتقرط عليهم غاية التقريي وتقررهم باملقار  
والكسارال، ويسأل من ج اهنم عن أسباهبم وتسجنهم بالقلة بباب الينكجرية 

وابوار   ،بيو نزير نغا وباعوا املماليك بالديوان  سجنهم  يها، ويوم دللوا علي
وضبطو أسباهبم  ،وأسباهبم يف بيوهم وابيعو اييل حبون الديوان ،ببيو مراد بيك

_____________________________________ 
اهلل ابــن وايف  لــا الســيد حممــد أخــي  وســبا قتلــه أن عبــد" ذكــر علــي بــن رضــوان ســبا قتــل ابــن وايف بقولــه: )1(

بـن وايف بنـو اهلل  لـك  لـا عبـد  بعـد ذ ،السيد هديه   شاركه يف ناحيـة التتليـة وغ هـا مـن الـبالد الـ  يف التزامـه
 ،السيد حممد ال   قتله البنه حممد وخطبها من السيد هديه  قال له حىت أشاور عمها  ارس وب  عمها االشراف

  ان الســيد هديــه عــع االشــراف وشــاورهم يف ذلــك  قــالوا ال ســبيل اىل ذلــك ولــو عر نــا أننــا هنلــك عــن نخرنــا ال 
 ،يفة علويـة اىل رجـل مـن االعـراب ال نعـرف لـه نسـا وزيـادة علـي ذلـك قتـل أبيهـانسلم له وال ثكن أننـا نعطـي شـر 

 قال هلم ال ريف هديه حي  أنكم أبيتم مصاهرته تتعاهدوا عيعا علي املول  تعاهدوا علي ذلك،   ان ال ريف 
ىل منـزل السـيد  ـارس علـي اهلل ابـن وايف حضـر ا  ارس التزم هلم بقتله غيلـة واتفقـوا ألمـر يريـده اهلل تعـاىل،   ان عبـد

اهلل ابــن وايف وأخــاه عمــران وأبــو  جــار  عادتــه، وكــان الســيد يوميــ  مقــيم بناحيــة منفلــوط  اغتــال الســيد  ــارس عبــد
ــدء االكتصــار". علــي بــن رضــوان، اهلل ونخــر يســمي زغلــول مــن عــرب املنو يــة شن ــانة ومحــد بــن عبــد ، مصــدر زب

 .214-213سابق، د.د 
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 وأم  ،وأمحد أ ند  الروزنا ي ،وهم هعر ة مراد بيك الد رتدار امل كوروبالدهم وبي
ن املبيع امل كور  حبة وغ ه وأرسل علي باشا ا ،ومصطفي كتخدا الوزير ،اخورين
علي ما قيل ألف كيت و ، 1107اخور  حبة ايزينة يف أواخر شهر حمرم سنة  أم 

 . وأربعمائة كيت وكسور
تعاي علي بيك حاكم والية البح ة عند حضوره إىل    تويف إىل رمحة اهلل

، و اين يوم و اته أنعم علي باشا إىل دروير 1106شهر ا جة سنة  25مصر يف 
وخلع عليه خلعة الصنجقية وأيضًا ك و ية  ،غال ابراكسة  نجقية امل كورن

ونغاوية بلك ابراكسة مل أحد تقرر  يهما إىل حاد  ع ر حمرم ا رام سنة  ،البح ة
  إن  ائفة بلك ابراكسة واختياريتهم  لعو الديوان يوم تارخيه عر وا  ،1 ،1107

 ،وهم مراد بيك الد رتدار ،يوان جالسني هم يف الد ،علي باشا أن يعني هلم نغا
 ،وكتخدا الوزير ،وحسن نغال ابملية ال ه  بلفيا ،وإبراهيم بيك أم  ا اج سابق

 ،وحممد نغا ال ه  بأبو جرج ،ويوسف نغا كتخدا  ائفة اباوشيه ،والروزنا ي
اد تهم  ص ،نزلوا من الديوان قي قيام األمراء امل كورين ،وأمحد نغا ال ه  ب ا ر

اختيارية اباوشيه  وقعو العني يف العني  رجع قاسم جاوير اختيار  ائفة اباوشيه 
 قامو عاعة من املتفرقة وعاعة من اباوشيه وغ هم  ،ور قته ومل يطلعوا الديوان

 :وابماعة امل كورين وهم جالسني بالديوان اوقالوا إىل مصطفي نغا كتخدا علي باش
 ،2 ان وحنضر ما منا أحد إال وعليه الدين منتارين  راقيناحنن نسا ر سفر السلط
وأنتم غالل  ،ف بن رت  مؤنتنا من السو  ومل بقي لنا  اقةوعليقنا وحنن لنا سنة ونص

 كثر الكالم بينهم  بهدلوا   ،األنبار مل جتي باألنبار وحنن يف أشد التعا من ذلك

_____________________________________ 
 م.1695أغسطت  22 ،1  

 ك ا يف النص، والصحي : "تراقينا"، ويقصد هبا مكا ئاهم.  ،2 
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 قام   ،وهبدلوا كتخدا اباوشيه وقطّعوا  و ه ،وقيل ضربوه باألياد  ،كتخدا الوزير
 قام إبراهيم بيك امل كور وأخ   ،كتخدا الوزير هارب منهم ودخل عند علي باشا

 نزلو ابماعة امل كورة مهرولني من الديوان،  ،الا ر املتكلمني وتعهد هلم ها  لبوا
أربعة   ثاين يوم تارخيه اجتمعو االختيارية يف منزل أمحد نغا أبو جرج امل كور وسجنوا

بيول نغاهم هعر ة  أنفار من  ائفة املتفرقة وأربعة أنفار من  ائفة اباوشية يف
وأرادوا اختياريتهم ينفوهم  بلغ ذلك  ،و مم كتخدا الوزير علي نفيهم ،اختياريتهم

ال   يطلبوا الرتاقي  :وقالوا ، ائفة ايمت بلكال بنفيهم  لم يرضوا علي ذلك
 لما حصل ذلك من  ، نحن ما نرضي علي ذلك ؟قارةوالعليق يفعل هبم ه ه ا 

  البلكال أ لقوهم.
 لعو الديوان العاي عاعة  ،1 ،1107ويف ععة تارخيه يف شهر حمرم سنة 

حنن جيعانني من شدة  :ووقفوا حبون الديوان وقالوا ،من ال حاتني و غار الرميلة
ارة  جاءل دب ة قدام ورعوهم با ج ،وعّيطوا وغّوشوا علي أهل الديوان ،الغال

 لما بلغه ذلك  ، كان أمحد نغا أبو جرج جالت عند علي باشا ،الروزنا ي وغ ه
 نزلوا عاعة الوزير  ردوهم ولوال أهنم ضربوهم  ،اضربوا ال حاتني :قال بماعة الوزير

 ننزل الرميلة  نزلوا هنبوا حوانيو العال ني :مل قدروا خيرجوهم من ا ون، وقالوا عيعاً 
 ،وغ ه  نهبوه ل كسروا حوا ل كتخدا الوزير كان  يه شع  و و  ،وكسروا حوا لهم

 لما بلغ علي باشا ذلك أمر بإجهار الندار بالرميلة بأن كل من أخ  شيئاً من الوكالة 
  بعد ذلك وىل علي باشا يوسف نغا كتخدا اباوشيه  ،حبي الرميلة يرميه خفية

واخلع علي مصطفي نغا  ائفة  ،ةسكة ابرا يه خلعة بآغاوية  ائفواخلع عل
  كجرية حااًل جعله كتخدا اباوشيه.الين

_____________________________________ 
 م.1695أغسطت  )1(
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يف شهر  ،1106ويف زمن علي باشا غليو األسعار خصو ًا يف سنة 
واألردب ال ع   ،ابيع األردب القم  هائة وع رين نصف  ضة 1107 فر سنة 

ل النفار  هائة والتنب ا م ،والفول هائة ومخسني نصف األردب ،بتسعني نصف
وع رين نصف،   تنطقو األسعار إىل أن ابيع األردب القم  هائتني وسبعني 

والعدس  ،والفول هائتني ومخسة و ال ني ،وال ع  هائة ومخسة و ال ني نصف ،نصف
واألردب األرز بثلثمائة  ،مل يوجد بساحل بوال ، ابيع القدح العدس بثال ة أنصاف

والقطر المسة و ال ني  ،النحل بأربعني نصف الع رة والعسل ،وستني نصف  ضة
وابنب األخضر هائة  ،والقنطار السمن المسمائة نصف وأكثر ،نصف الع رة
وامت ل مصر من الفقراء ال ين  ،وقيت علي ذلك يف عيع األشياء ،ومخسني نصف

لطرقال من راها وااوغ ها من ال حاتني يف عيع أزقة مصر وح ،أتوا من والية البهنسا
  ،1 .وماتو خلق كث  يف الطرقال وأكل بعضهم الرمم ،ابو 

إىل أن ابيع األردب  ،1107وتنطقو عيع األشياء يف األسعار يف سنة 
القم  بأربعمائة نصف وغ ه زاد علي ما ذكرنا يف األول، ويف شهر رجا سنة 

_____________________________________ 
واشــتد الكــرب وزاد أ  جثــ  املــوتي، وقــد و ــف علــي بــن رضــوان األوضــا  يف القــاهرة ننــ اس بقولــه: " الــرمم )1(

تعــدوا علــي  واالدميــني و  ــا أكــل بــ  ندم واشــتهر، ورأينــا العجــا العجيــا حــىت ســعر كــل شــئ حــىت أكلــوا ابنــني
املوتي و لعوهم من حفرهم وأكلوهم، وا تقر أهل مصر من أكابر وا اغر وكثر املول من ابو  حبيـ  كـان النـاس 
ثوتون يف االزقة وهلك غالا أهل القـرر حبيـ  أن املسـا ر ثـر مـن القريـة  ـال  ـد هبـا اال األناسـا قلـيال، و ـد  يهـا 

خلها، حـىت انـ  أخـال مـن أ ـق بـه مـن الرجـال أنـه رنء هدينـة الفيـوم نـاس دورا مفتوحة أبواهبا وأهلها أموال من دا
ة يقولـون مـن يأخـ  هـ ا الولـد أو البنـو برغيـف أاعوا أوالدهـم بـالقول حـىت ان الرجـل واالمـر بـأكلوا أوالدهم ونـاس 

 ي ر س ايبازين لم  دوا ما يأخ وهنم من شدة البالء العايم، و ارل الناس خيطفون ايبز من االسوا  ومن عل
ومــن اال ــران وال أحــدا بقــي خيبــز قفــص عجــني يف الفــرن اال اذا مل يكــن معــه ا نــني هســاو  لر ــونه مــن النــاس واال 

". علـي و ارل الناس تأكل ق ر البطيخ مـن الطرقـال وينقبـوا مـن ر س املواشـي واييـول ال ـع  ويـأكلوه ،خطفوه
 .216، مصدر سابق، د زبدء االكتصاربن رضوان، 
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نصف هائتني وابنب ا الوم  ،ابيع األردب القم  المسمائة نصف وأكثر ،1107
وعيع ما ذكرناه تنطق  ،والسمن بستمائة نصف القنطار ،وع رة أنصاف القنطار

وأيضًا األردب الرتمت هائة وع رين  ،وك لك  حني الويبة القم  اانية أنصاف
ر ل ايروب بنصفني  ضة لوا مص ك لك وا ،والعدس بأربعة أنصاف القدح ،نصف
وا طا الرومي  ،واباموس  لوس حناس ، لواللحم الضأن بنصفني  ضة الر  ،حناس

والقنطار الفحم هائة  ،وا طا السني بثال ني نصف ا ملة ،ا ملة المسة و ال ني
 ،وكل شيء عدم من مصر ،والر ل النب القهوة بع رين نصف  ضة ،وع رين نصف

وك لك الصابون با   ع ر نصف  ،حىت ابّلة ابيع ا مل بأربعني نصف وبثال ني
ابيعو مثل البهار وباعو أهل مصر أسباهبا وأرزقاها  ،وأما أمحال التنب التسأل ، ضة

والفضة  ،وأما األخ اب وأخ اب البل  مع األبواب بأرخص ان ،بأرخص ان
ابيعو الع رة دراهم المسة وأربعون نصف وأقل ألهنا كانو قبل تارخيه تبا  بستني 

  .ان من األول وأما العلو ال والرتقي ابيع بأقل ،نصف  ضة
 ،1 ،1107حمرم سنة  28غايتها    كانو مدة علي باشا هصر أربعة سنني

حمرم  28يوم ايميت  ا نني وع رين ذراعاً، ويف 1107وبلغ النيل السعيد سنة 
ووجد إبراهيم بيك  ،حضر مسلم إمساعيل باشا باشة ال ام 1107ا رام سنة 

 اخلع علي  ،لنسيم الواقع يف التاريخ امل كوروهو نخر يوم ا ،بقنا ر السبا  قائم مقام
ونزل علي باشا من القلعة يوم السبو من غ   ،باشا علي املسلم وقائم مقام ايلع

وكتخدا  ،نال  هنزل أمحد كتخدا عزبان سابق هو سكن مصطفي كتخدا عزبان حاالً 
ملقابلجي وإمساعيل أ ند  ا ،علي باشا نزل هنزل عثمان شر ي بقرب محام السكران

وتصرف إبراهيم  ،وكاتا الديوان سكن هنزل ابن املقرقع ،سكن هنزل أمحد أ ند 

_____________________________________ 
 م.1695سبتما  10 ،1 
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 1107حمرم سنة  29الواقع يف  ،1107بيك قائم مقام هصر من ابتداء تول سنة 
 إىل  ال  ع رين شهر  فر سنة تارخيه.
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 (1)إسماعيل باراة يوال
 

لعو العساكر إىل مالقاته علي جر  وحضر إمساعيل باشا إىل العادليه يوم اال نني و 
عادليه قعد علي ال يوم نزوله إىل  كان عبد اهلل بيك معني علي السماط،و  ،العادة

وتوجه إمساعيل باشا واألمرا  ،م الثالث قدمو له التقادمو يو  ،منه لالسماط وأك
 زاره وأعطي لفقرائه ا حسان وا نعام  ، حبته إىل حضرة موالنا ا مام ال ا عي

 ،2 ،حسن أ ند  بان خليفة الروزنامة الثالث امل كور وهو بالعادلية وىلم و بزيل، ويا
جعله روزنا ي عوضًا عن أمحد أ ند  ال   واله علي باشا، ويف يوم ايميت سابع 

  ا إىل الديوان العاي هوكا عايم.ع رين شهر  فر سنة تارخيه  لع إمساعيل باش
يوسف ال ه   رّا ه نغاوية  ائفة   فر وهو يوم ابمعة وي 28ويف 

وك و ية والية الفيوم والبهنسا وابيزة  ،ابملية عوضًا عن حسن نغا ال ه  بلفيا
من قائمقام ز والبح ة والقليوبية لعوض بيك، وقبل تارخيه  ، براهيم بيك قائم مقام

  لتوابع مراد بيك الد رتدار حااًل.وي ك و ية والية الغربية واملنو ية 
 فر سنة تارخيه أجهر الندا ب وار  مصر بأن عيع ال حاتني  28ويف 

وم تارخيه  ّرد ال حاتني علي يو اين  ، اجتمع البع  منهم ، تمعون يف قره ميدان
وإىل إبراهيم بيك أم  ا اج  ، أرسل إىل قائم مقام مائة نفر نساء ورجاالً  ،3 األمرا،

_____________________________________ 
 .م1697سبتما  6 -1695أكتوبر  27هـ/ 1109 فر  19 -1107 فر  28مدة واليته:  )1(

كان للروزنا ي أربعـة خلفـاء أ  وكـالء للروزنـا ي، الوكيـل األول  ـيهم هـو بـان خليفـة.   :باش كليفة الروز امه ،2 
 .306د  مصدر سابق،، با  العصر الع ما ادراسام  ا تاريخ ومؤركا مصر والشام إليلي عبد اللطيف، 

زبـــــدء كــــ ا يف الـــــنص، وورد يف زبـــــدة االختصـــــار: "أمـــــر بتفـــــريقهم علـــــي  ـــــناجق مصـــــر". علــــي بـــــن رضـــــوان،   )3(
 .218، مصدر سابق، د االكتصار
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وإىل عبد اهلل بيك  ،بدرب ابماميز مائة نفر وأرسل إىل يوسف بيك ،حااًل مائة نفر
 ،مائة نفر،  عند و وهلم إليه  ردهم  طلعوا إىل إمساعيل باشا وعر وه عن ذلك

 أرسل له مائة نفر أخرر وأرسل إليه علي ما قيل أربعة نغاوال من نغاواته 
 وأكد يف ،بالبيورلد  ال ريف وأو اهم أهنم يأخ وا منه كل نغا مخسة ع ر قرشاً 

وأرسل إىل حممد نغا بان  ،البيورلد  ال ريف أن يعمل ها  يه وإال أخرج من حقك
 رتا  ،وأرسل إىل مصطفي نغا كتخدا اباوشية مخسون نفراً  ، ائفة املتفرقة مائة نفر

وأمر إمساعيل باشا عامل األموال أن لملوا  ،هلم من كل نوبة كل يوم أربعمائة رغيف
وجعل ان  ،يع الطر  إىل مغسل السلطان بالرميلهاألموال من ال حاتني من ع

وعني هلم أن يصرف علي كل نفر  ال ني  ،أكفان املوتي من بيو مال العامة وايا ة
نصف  ضة،   إهنم لاسبوا هبا يف األموال ال   يد عوها بهة امل  ،  قعد يف 

   ،1 .ل سنة تارخيهاملغسل أربعة أنفار من الكتبا يكتبوا ويعدوا إىل أواخر ربيع األو 
 نزل منهم  ،إهنم قفلوا املغسل وأجهروا الندا ب ورا  مصر أن الغربا تتوجه إىل بالدهم

 ال   ما توجه وقعد هصر بقي خيطف ايبز من الناس وهم متوجهني إىل  ،عاعة
وال   ت يل ايبز  ،ومنهم من خيطف ايبز من األسوا  ويقوم القيام ،األ ران

  نفرين حول القفص بالنبابيو. منهم باألقفاد

_____________________________________ 
ومـن ود ـنهم ننـ اس نصـف مليـون بـارة، و ـق مـا ذكـره علـي بـن رضـوان: " بلغ  مو  تكاليف تغسـيل األمـوال  ،1 

ه أنه ملا حصل عقا ذلك  ناء عايم ال   مل يسمع هثله اال يف أيام زمن مقصود باشه أمر أمني بيـو املـال حماسن
بأن يكفن كل ميو كان  ق ا أو غ  أو غريـا يـايت بـه اىل مغسـل السـلطان مـن بيـو مالـه،  اسـتمر يكفـن و هـز 

الكفــان  كانــو ع ــرين كيســا، علــي ســعر وأخــاين أمــني بيــو املــال بأنــه ضــبي اــن ا ،ويــد ن حــىت انقضــاء الفنــاء
 .218". املصدر السابق، د تارخيه ةمعامل
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عع إمساعيل باشا الصناجق  ،1 ،ويف مستهل شهر ربيع األول سنة تارخيه
وقر  ايي ال ريف حبضرهم  ،واألمرا واآلغاوال علي جر  العادة بالديوان العاي

ال   حضر به جاوير باشة حضرة السلطان مصطفي ال   جاء  ،بديوان الغور 
ية مضمونه خطاباً لعلي باشا املنفصل عن وال من ،يوم  لوعهو لع الديوان  ،بصحبته

ربع سنوال وأرسلو عر تنا بعجز ايزانة ومل مصر بأنك: تصر و يف والية مصر أ
 حال و ول ايي ال ريف حترر ابرايال  ،تعر نا بال   جتمع لك يف املدة امل كورة

وأيضًا الع رين  ،عامرةوالعليق والرتقي ال   حتصلو يف مدته تضاف إىل ايزينة ال
ألف عثماين ال    لعو من ايزينة إىل العسكر ابديد إىل سفرة نامورة زمن محزة 

 أمر إمساعيل باشا كاتا الينكجرية وكاتا العزب أن  ،2 ،باشا ترجع إىل ايزينة
يفت وا علي ذلك  طلعوا من ايزينة د اتر محزة باشا ال   كتا هبا األلفني نفر ألف 

ونزلوا بيوهم و ت وا عن ذلك  وجدوا  ،بلك الينكجرية وألف يف بلك العزبنفر يف 
 ،البع  بعد رجوعهم من السفر باعوا علو تهم والبع  مكتوب يف سفر السلطان
 ،وال   اشرتر بالفرام وبا  والبع  منهم تو وا إىل رمحة اهلل يف السفر ويف مصر

األمر لكم،  قيل إن حسن أ ند  و ارل علو تهم حملول ضبطوها الوزراء السابقة و 
يا سلطامن أنتم تعوضوها من مال ا ماية ألن مال ا ماية مل  :الروزنا ي حااًل قال
وهي قدرها أربعمائة كيت وكسور،  لم يأمر ب لك،  بعد أيام  ،هي داخلة يف ايزينة

ول اتفقو الصناجق واآلغاوال واالختيارية أن يضيفوا علي األموال الديوانية من أ

_____________________________________ 
 م.1695نو ما  )1(
أكتــوبر 1/هـــ1098غايــة شــوال  -1094شــوال  9يقصــد بــ لك محــزة باشــا الــ   تــوىل هصــر خــالل الفــرتة:  )2(

 م. 1686هـ/يناير 1097، وقد جهزل السفرة يف ربيع األول م1687أغسطت -1683
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ومسي مضاف جديد، وال   أضيف من الغالل  ،إضا ة للم   1107تول سنة 
  وتعرضوا إىل حضرتنا.للعنا ال ريف حترره، 

ودخل ابامع  ،ويف يوم تارخيه نزل إمساعيل باشا دار يف مصر متخفي
ودخل جامع  ولون وأحسن  ،و لي به وقو الضحي وأحسن إىل اجملاورين ،األزهر

ارخيه عزل مصطفي نغال كتخدا اباوشية ومحزة نغا ترعان ويف ت ،إىل خدمته
خدا ا اج ووىل حسني كتخدا اباوشية سابق ال ه  بيه زاده وإمساعيل كت ،الديوان

  ال ريف ترعان الديوان.
أرسل إمساعيل باشا إىل عاعة علي  ،1 ،1107ربيع األول سنة  12ويف 

وإمساعيل  ،وهو مصطفي كتخدائه ،عند جاوير باشه امل كور باشا أخ هم سجنهم
وكاتا خزينته، قيل ورد خي شريف  ،وكاتا حملوالته ،والروزنا ه ،أ ند  املقابلجي

 أرسل علي باشا إىل إمساعيل باشا  ، قعدوا يف السجن امل كور سبعة أيام ،بأمسائهم
أنا  ،ال   حترر علينا ألف وستمائة كيت ،إن خدمة الوزراء ما يسجنوا :يقول له

يد  خي شريف وأوامر بد ع مصروف العساكر إىل سفر السال ني موالنا السلطان ب
، لكن أنا أد ع ستمائة كيت إىل حضرة السلطان مصطفي ،سليمان والسلطان أمحد

 قيل إن جاوير باشه امل كور وحضرة  ،رسله إىل حضرة السلطانوأكتا عرض وأ
يف ايي ال ريف  إننا مأمورين  إننا ما نعرف إال ال   قر  :قالوا له اإمساعيل باش

  األول أ لقوا امل كورين من السجن.ربيع  22بتحصيل ال   حترر يف جهتكم، ويف 
شهر ربيع امل كور حضر ياب من مكة املكرمة من عند سلطان  15ويف 

أن  قراء ا رمني  :مضموهنما ،مكة وحممد بيك نائا بندر جدة وا بر عرضني
تسعني وألف إىل تاريخ اآلن مل تصل إليهم جراياهم ال ريفني أن هلم من سنة 

_____________________________________ 
 م.1695ا نو م ،1 
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 املسؤول من  ،واقتضي رأيهم أن يعر وا حضرة موالنا السلطان مصطفي  منعناهم
 أرسل الوزير إىل ناار الدشاير يناروا  ،حضرة الوزير أن ينار يف ه ا األمر

ال ه   شهر ربيع امل كور حضر حممد بيك كاشف والية ال رقية 22حماسباهم، ويف 
ال هر امل كور أمر إمساعيل باشا أن يطلعوا  25بأباظة حااًل حبر  إمساعيل باشا، ويف 

   وهو شاهني شيخ عربان ابن   ،العرب ال   جاهبم بصحبته وسجنهم بالعرقانه
 أمر بايروج من حقهم  أقاموهم علي خازوقني  ،ان الصوا ةوالثاين شيخ عرب ،1 ،،

و اين  ،خيه  لع إبراهيم بيك أم  ا اج حااًل إىل سط  ايانقاه، ويف يوم تار ةبالرميل
يوم تارخيه وهو يوم ايميت بّطل إمساعيل باشا الديوان وأخ  بصحبته بع  من 

ورجع يوم تارخيه وقو العصر وىل حممد بيك أباظه  ،الصناجق ونزل خلف امل كور
 ،وير بيك والية ال رقيةووىل در  ،امل كور حكومة والية جرجه واملنفلو يه واملنيه
  ،  أخلع عليهم ايلع.والسيد هديه املنفلو ي تعهد هحمد بيك امل كور

حضر من البالد الرومية نغا  ،ويف  اين ع رين شهر ربيع األول سنة تارخيه
من عاعة الوزير األعام  جمع إمساعيل باشا الصناجق واألمراء وغ هم بالديوان 

ودخل من كل بلك نفرين من اختياريتهم وقر   ،العاي ودخلوا عرض أوضه سي
أن النواحي ال   أخرجو من ك و ية والية  :من مضمونه ،حبضرهم ايي ال ريف

جرجه ترجع إىل حملها وال أحد يعارض يف ذلك،  قالوا ابميع مسعًا و اعة ألمر 
  سلطان.موالنا ال

_____________________________________ 
ويف شهره خوزقوا شيخ العرب شاهني شيخ عربـان : "بقوله بياض بأ له، وذكر ابن رضوان أنه شيخ عرب واقد )1(

 .222، مصدر سابق، د زبدء االكتصار". علي بن رضوان، وا ة يف الرميلة علي خوازيقصواقد وال
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  ،1 ،ة تارخيهنسالواقع يف شهر هاتور  1107شهر ربيع الثاين سنة  29ويف 
ربيع الثاين سنة  29كسفو ال مت بعد  الة الصب  ومكثو درجال، ويف 

ألن قبل تارخيه  ،أمر إمساعيل باشا بسجن عاعة علي باشا املتقدم ذكرهم 1107
وردل أخبار من دروير بيك كاشف والية ال رقية إىل أيوب بيك وهو يف غفر سبيل 

ن الصوا ة وغ هم مكمنني بسالحاهم عالم أننا وجدنا حنو مخسني نفر من عربا
ومعهم هجن  قبضنا عليهم وهم وا لني إليكم  رتسلوا تعر وا حضرة األم  إبراهيم 

ه تعهدوا   ان إبراهيم بيك امل كور وغاج ال ريف حااًل،  قبل تارخيه كبيك أم  ا 
م ذلك  لما بلغ هل ،هصطفي كتخدا علي باشا وأ لقوهم من السجن ونزلوا يف بيوهم

 أرسل إمساعيل باشا أخ  مصطفي   ، لعوا إىل حضرة إمساعيل باشا وعر وه عن ذلك
، وأما ر قته سجنوهم بالعرقانه ،كتخدا علي باشا وسلمه يف يد جاوير باشه امل كور

سلحتهم علي علني ونفر منهم ميتني ا العربان املتقدم ذكرهم ومحلوا أيام  لعو   بعد أ
م عربان يتجروا  أمر بسجنهم يف العرقانة،   بعد أيام ظهر أهنضوهم علي الوزير ر عاو 

  بالفحم  أ لقوهم.
ورد من الديار الرومية من حضرة  ،2 ،ثاين سنة تارخيهالويف شهر عادر 

 جمع الصناجق واألمراء  ،موالنا السلطان مصطفي ستة أوامر إىل إمساعيل باشا
خطابًا إىل الوزير إمساعيل باشا عن  :األول ،وغ هم وقر  حبضرهم بالديوان العاي

ال   يف جهة علي باشا من األموال وغ ه تأخ وها منه، وإىل الصناجق واألمراء 
أنكم أعطيتوا  :والد رتدار والروزنا ي واملقا عجية بالديوان العاي واختيارية الديوان
 ،ميلها وحتصيلهاإمهال يف حتصيل ايزينة العامرة من الوزراء السابقة  تجتهدوا يف تك

_____________________________________ 
 هو ال هر الثال  من أشهر السنة القبطية. هاتور: )1(
 م.6951ديسما  )2(
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  إن حضرة إمساعيل باشا أضاف علي املال  ،وأكد يف أمره ال ريف غاية التأكيد
وم تارخيه يامل   علي كل كيت ألف نصف  ضة ألجل تكميل ايزينة العامرة، ويف 

نزل جاوير باشه ومراد بيك د رتدار مصر حااًل و احل أ ند  الاسبجي وختموا 
ووضعوا   ،م تارخيه ابتدوا بيع أسبابه وخيوله يف منزل سكنهو اين يو  ،بيو علي باشا

  إهنم يف النهار ينزلوا لضروا املبيع ووقو غروب  ،كتخدائه ور قته يف قلة الينكجرية
وعينوا ا ر ية علي منزل علي باشا ال   نزلوه  يه وهو منزل املرحوم  ،ال مت يطلعوا

  ابا علي بركة الفيل.ب من محام البأمحد كتخدا عزبان سابق بالقر 
شهر عادر الثاين  لع إبراهيم بيك وأربعة أمراء إىل والية ابيزة  18ويف 

ميلة، ويف من العربان وباعوا عاهلم يف الر  وكبسوا علي عرباهنا وجابوا منهم  ال ني رأس
حضر نغا من حضرة موالنا السلطان  ،1107غاية شهر عادر الثاين سنة 

يني مصر وقراها وعيع الواليال بنصرة موالنا السلطان علي مصطفي نصره اهلل بتز 
  وتابور كب ، وقيل إن موالنا السلطان عند الكفار اللئام وملك منهم اانية قال

 سمعو نصارر أردل بأن  ،رجوعه من غزاة الكفار جعل للعساكر ا سالمية ق لة
 وا  عرّ  ،بلغار ويأخ وها الكفار جعلوا هلم ق لة حتو الطابور ونيتهم يأتوا إىل قلعة

وهجموا علي  ،أردل امل كورين حضرة  ا ارخان العساكر ا سالمية ةر اذلك نص
وقتل من  ،الكفار يف التابور  أعان اهلل سبحانه وتعاىل املسلمني وأخ وا منهم التابور

وحضر املب ر يف  ،1 ،الكفرة شيئًا كث ًا ال يعد وال لصي ونصر اهلل ملة ا سالم

_____________________________________ 
، منطلقـاً مـن أدرنـة  ـير م1695إشارة إىل ا ملة اهلمايونية األوىل ال  قادها السـلطان مصـطفي الثـاين سـنة  )1(

مقاتل، وكان بصحبته الصدر األعام وشيخ ا سالم وغ هم من رجـال الدولـة، واسـتمرل هـ ه  153000قوامه 
ــةاألملــان. أوزتونــا،  ا ملــة أربعــة أشــهر حقــق  يهــا الســلطان انتصــارال كبــ ة علــي ــاريخ الدولــة الع ما ي ، مصــدر ت

 .572-571سابق، د. د 
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أوهلا كان يوم السبو مستهل رجا  ،وزينو مصر وقراها  ال ة أيام ،ريخ امل كورالتا
  نني.وغايتها يوم اال  1107سنة 

حضر من البالد الرومية حسن  ،1 ،1107ويف مستهل شهر رجا سنة 
وعني يف خطه  ،باشا بطلا ألفني نفر من العسكر إىل سفر موالنا السلطان نصره اهلل

 اخلع إمساعيل باشا  ،عسكر مراد بيك د رتدار مصر حاالً ال ريف يكون سردار ال
ويف يوم األحد  اين يوم شهر رجا  ،2 علي امل كور يف ساعته خلعة سردارية العسكر،

وإمساعيل باشا جالت  أرسل  ،امل كور  لعو االختيارية الديوان علي جر  العادة
واخلع عليه خلعة  لا أمحد نغا بان اختيار  ائفة املتفرقة ال ه  بأبو جرج 

   لا قاسم جاوير بان اختيار  ائفة اباوشية واخلع  ،سردارية  ائفة املتفرقة
و لا كنج علي بان اختيار  ائفة ابملية  ،عليه خلعة سردارية  ائفة اباوشية

و لا كنعان شر ي بان اختيار  ائفة التفكجية  ،ليه خلعة سردارية ابمليةعواخلع 
و لا خليل بان جاوير  ائفة  ،دارية  ائفة التفكجيةواخلع عليه خلعة سر 

وك لك  ،ابراكسة ال ه  الليل أ ند  واخلع عليه خلعة سردارية  ائفة ابراكسة
وك لك مصطفي   ،بان جاوير الينكجرية اخلع عليه خلعة سردارية  ائفة الينكجرية

لعزب، وخلع كتخدا عزبان سابق ال ه  بالتكلي اخلع عليه خلعة سردارية  ائفة ا

_____________________________________ 
 م.1696 ااير  ،1 

 لبو ه ه الفرقة العسكرية من مصر للمسامهة يف ا ملة اهلمايونية الثانية ال  قادها السـلطان مصـطفي الثـاين  ،2 
خســـر  يهـــا  م1696أغســـطت  27ة يف مـــن اســـطنبول باجتـــاه دم ـــوار لاربـــة األملـــان، ووقعـــو بـــني الطـــر ني معركـــ

قتيــل، كمـــا غـــنم العثمــانيون عـــدداً مـــن  1500قتـــيالً ومل يســقي مـــن ابـــير العثمــاين أكثـــر مـــن  16000األملــان 
املـدا ع، وقـد اســتمرل هـ ه ا ملــة سـتة أشـهر را ــق السـلطان  يهــا شـيخ ا سـالم والصــدر األعاـم وعــدد مـن كبــار 

 .574، د رجال الدولة باسطنبول. املصدر السابق
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علي حممد أ ند  ابن عبد الغفار كاتا  ائفة املتفرقة حااًل وكاتا األيتام حااًل خلعة 
  علة واحدة.ونزلوا بايلع من الديوان  ،ثق  ائفة املتفرقة يوم تارخيه

 ،ويف يوم تارخيه أ رج عن ن ير نغال البنال ال   كان مسجون يف القلة
طفي أنعم عليه المسمائة عثماين وجرايال وقيل إن حضرة موالنا السلطان مص

ويف رابع شهر رجا حضر أمحد بيك  ،1 .ور يقه إمساعيل نغا أ لقوه ،وع ر عاليق
واخلع إمساعيل باشا عليه وعلي السرداريال ايلع  ،من سفر رودس و لع الديوان

علي جر  العادة، ويف شهر تارخيه توىل يوسف نغال البنال سابق ال   ابيعو 
وحضر هصر وتوىل  ،ه زمن حسن باشا وتوىل م يخة ا رم النبو  وانفصل منهاأسباب

ايا يف سفر ، وهو غعلي ناارة ا رمني ال ريفني عوضًا عن إمساعيل بيك الد رتدار
  ،2 ن مصطفي أنعم عليه بألفني عثماين.السلطان وقيل إن السلطا
إبراهيم تعاىل تويف إىل رمحة اهلل  ،1107شهر رجا  16ويف ليلة اال نني 

ج حااًل هو ابن املرحوم ذو الفقار بيك أم  ا اج ود ن جنا والده بيك أم  ا 
بالقرا ة، و اين يوم لبت غيطاس بيك تابع املتويف  نجقية إبراهيم بيك املتويف 

ربعمائة عثماين وستة ع ر عثماين وع رين أردب قم  وأربعني أردب شع ، وقيل أب
جعل  ضرة إمساعيل باشا يف نا  الصنجقية والنواحي ال   إن غيطاس بيك امل كور

تتعلق باملتويف مائة ومخسة أكياس، ويف ال هر امل كور توىل أيوب بيك الفقار  أم  
وقيل إن عربان والية جرجه يف  ،ا اج ال ريف عوضًا عن إبراهيم بيك املتويف امل كور

_____________________________________ 
م، بــأوامر 1695هــ/مايو 1106سـجن نـ ير نغـا وإمساعيـل نغـا وهـم مــن األغـوال الطواشـية يف شـهر شـعبان  )1(

 م.1696هـ/ ااير 1107من اسطنبول، وأ رج عنهما يف شهر رجا 
يقصد به يوسف نغا ال   توىل منصا قزالر نغا يف عهد السلطان حممد الرابع، وعندما عزل السـلطان حممـد  )2(

م،   رد إليه 1687هـ/ديسما 1099بيعو عيع متلكال يوسف نغا، وتعرض لنة كب ة وذلك يف شهر  فر 
 االعتبار  يما بعد ووي ناظراً علي أوقاف ا رمني ال ريفني هصر.
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رجه سابق يتوىل والية جرجه، سنة تارخيه تسامعوا أن مصطفي بيك حاكم والية ج
إن كان  ، بلغ ذلك حضرة الوزير ،حنن ما نريد مصطفي بيك : قيل إهنم قالوا عيعاً 

 قيل إنه أرسل  ،1 ،الوالية إىل غ ه لكم غالل إىل األنبار ال ريف نويمرادكم لضر 
  يك أباظه خلعة حبكومة والية جرجه.إىل حممد ب

توجه جاوير  ،2 ،1107يت سنة شهر شعبان وهو يوم ايم 11ويف 
 ،و حبته مصطفي كتخدا علي باشا ،باشه ال   حضر بصحبة إمساعيل باشا

وكتخدا إمساعيل باشا، قيل إن حضرة موالنا السلطان مصطفي  لا امل كورين 
وبعد ذلك نزل إمساعيل باشا  ، أرسلهم حضرة الوزير من الديوان والنوبه تد  خلفهم

شهر شعبان  23ويف  ك من بوال .وم تارخيه عوم مراد بيخلفهم إىل بوال ، ويف ي
راء ونغاوال البلك لصناجق واألماالوزير إمساعيل باشا  عع حضرة ،1107سنة 

واتفق رأيهم علي ر ع محايال املراكا ال  حتمل غالل امل    ،واالختيارية وغ هم
ونغال الرسالة  وأيضًا ذكروا محاية حضرة الوزير وكتخدائه ،إىل األنبار ال ريف

وإن املراكا الكبار حممل األلف أردب  ،ومحايال السادة الو ائية والبكرية وغ هم
واملراكا الصغار جتيا يف السنة  ،جتيا مرة واحدة ااكائة أردب خو ًا من الغر 

وال يد عوا  ،وال لكتبة األنبار ،وال تد ع الر سا إىل أمني األنبار عن حق السكر ،مرتني
  فة العزب ال   يتوجهوا  حبة الر سا لتصحيل غالل األنبار حكم ايوايإىل  ائ

علي كل أردب لطائفة العزب ألف ومائتني نصف  ضة وال يد عوا الر سا لطائفة 

_____________________________________ 
 ك ا يف النص، وابملة ناقصة، ولعل املصنف يقصد أن يقول: " قال الوزير: إن كان مرادكم لضر لكم غـالل  )1(

 ".إىل األنبار ال ريف نوي الوالية إىل غ ه
 م.1696مارس  ،2 
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ال   عليهم غالل من  ،1 ،العزب إال أن يغلقوا الغالل إىل األنبار واتفقوا أن األمناء
 ال   ورده  ،ال يورده بو والل العسكرو  ،ايالية قد  يورده غالل إىل األنبار

يل صومن تاريخ اآلن مل أحدًا يورد بو والل ألجل حت ،بو والل قبل ال كالم  يه
وال يصرف ألحد من البحر، وذكر إمساعيل باشا  ،الغالل ووروده إىل األنبار ال ريف

هر أنا يف عهديت للعساكر ولغ هم جرايال وعليق مخسة أش :يقول ل مراء والعسكر
ا ممهو  إين أغلقها ألرباهبا  ،1107إىل واجا شهر حمرم سنة  1106بقية سنة 

حجة واحدة وضعوها بنوبه خانة   عجز علّيا، وكتبوا ب لك ال   ذكرناه حجتني
ويف يوم ابمعة  اين شهر  ا.وحجة السك هبا حضرة الوزير إمساعيل باش ،اباوشية

من سفر موالنا السلطان من  حضر إمساعيل بيك الد رتدار ،1107شوال سنة 
شوال سنة  9البحر و لع الديوان ولبت ايلعة ولبسو السردارية حكم ايواي، ويف 

عني إمساعيل باشا عبد الرمحن نغال التفكجية حااًل علي عرب ابزيرة، ويف  1107
 21، ويف 1107ليلة ايميت خامت ع ر شوال خسف القمر حنو أربع درج سنة 

شهر شوال  22رخيه حضر سليمان بيك من سفر ايزينة، ويف شهر شوال سنة تا
عع إمساعيل باشا الصناجق واألمراء ونغاوال البلك واالختيارية وغ هم بالديوان 

أن من علي باشا إىل تاريخ اآلن  :وقر  حبضرهم أمر شريف مضمونه ،العاي
أن يقطع   مقتضي ذلك ،2 ك لغالل امل  ،لتداخلو السنني يف بعضها  حصل ب 

 لما قر  عليهم قام من ساعته  ،علي العساكر وغ هم عليق وجرايال مخسة أشهر

_____________________________________ 
دين بالا اــة عليهــا وحفــر حســاباها وغالهلــا، هــهــم أمنــاء شــؤون الغــالل هينــاء بــوال  ننــ اس، واملتع األم ــاء: )1(
ة. أمحــد كـ لك عــن عـع الغــالل والتـنب واألرز، وغــ  ذلـك وإحضـاره إىل الوكــاالل ببـوال  ومصــر القدثـاملسـؤولني  و 

 .17، مصدر سابق، د الدرء المصا ةالدمرداشي، 

، زبــدء االكتصــاركــ ا يف الــنص، والصــحي : " حصــل بــ لك تعطيــل لغــالل املــ  "، اناــر: علــي بــن رضــوان،   )2(
 .224مصدر سابق، د 
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 أ بحوا  اين يوم تارخيه وهو يوم  ، نزلو األمراء وغ هم عيعاً  ،ودخل السرايا
جتمعو اختيارية السبع بلكال يف نوبه خانة اباوشية  ،شوال امل كور 29ايميت 

 از أمره ال ريف بكتابة  ،ير يف خصود ما ذكروكتبوا عرض حال إىل حضرة الوز 
  ، وك لك الرتقيال بميع السفرليه.الو والل و ر هم من األنبار ال ريف

حضر من  ،1 ،1108ويف يوم ابمعة حاد  ع ر شهر حمرم ا رام سنة 
حضرة موالنا السلطان مصطفي نصره اهلل أمورال،  جمع الوزير إمساعيل باشا 

ة وموالنا حممود أ ند  قاضي ريوغ هم والكواخي واالختياالصناجق واألمراء 
أننا  :ر شريف مضمونه إىل حضرة الوزير إمساعيل باشا، وقر  حبضرهم أمالعسكر

جعلنا ناارة مراكا امل   ال  حتمل الغالل إىل ا رمني ال ريفني من بندر السويت 
وتأخ  من  ،ي ألحد عوائدومل يؤخ  منه ك و ية وال يعط ،2 ،صرهملن يكون د رتدار 

وإذا  ،ايزينة العامرة ااين كيت وتعمر هبا أربعة مراكا للم   يكملوا ع رة مراكا
 ،تبيعه لتكميل التعم  1107أحتاج التعم  شيئًا تنتار الفائ  من غالل سنة 

وإن حصل تعطيل من العرب يف محله من مصر إىل  ،وحتمل الغالل إىل بندر السويت
مصر الروسة أمراء ونغاوال وملتزمني تأمرهم يف محل الغالل وعالك السويت يف 

وأيضًا حجة  ،و يبوا حجة من قاضي البندر بالتسليم ، حبتهم إىل بندر السويت
وه ا عيعه بإذننا وال نعرف ذلك  ،من قاضي مكة واملدينة بالتسليم والو ول إليهم

امل   واالعتماد علي أمرنا ال   ذكر إال منك، ومن يكون ناظرًا علي مراكا 

_____________________________________ 
 م.1696أغسطت  10 )1(

لرتجي  كفـة البكـوال املماليـك  جاءل ه ه األوامر ضمن سلسلة إجراءال اخت ها السلطة املركزية يف اسطنبول ،2 
علــي حســاب الفــر  العســكرية، حيــ  أســندل ناــارة مراكــا املــ   إىل مــن يتــوىل منصــا الــد رتدار هصــر اعرتا ــاً 

 بدوره املهم يف الناام ا دار  هصر.
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وتوضع األمر ال ريف يف ايزينة،  في يوم تارخيه خلع إمساعيل باشا خلعة  ،ال ريف
  إرسال ايزينة العامرة علي الفور.ب :علي إمساعيل بيك الد رتدار حااًل، واألمر الثاين

ا رف إمساعيل باشا الواجا  ،1108حمرم سنة  17ويف يوم ايميت 
حمرم  لع علي باشا من مصر إىل بوال  من غ  نال   وقعد يف  19ويف  ،للعسكر

حضر عبد الرمحن نغا تفكجيان من التجريدة  1108حمرم سنة  21بوال ، ويف 
، وخلع عليه إمساعيل بوالية ال رقية واملنصوره وجاب  حبته حنو مخسني رأس وأكثر

ضرة الصناجق واألمراء وعلي من كان بصحبته ايلع، ويف يوم تارخيه قر  أمر حب باشا
أنك عرضو إىل حضرتنا العلية  :وأرباب الديوان مضمونه خطاباً  ضرة إمساعيل باشا

 تد عوا إىل اآلغا سبعة  ،عن قضية غالل ا رمني ال ريفني هائتني وسبعة واانني كيت
وتسلموا املائتني إىل اآلغا  ،أكياس وتأخ وا للحرمني ال ريفني مركبني بثمانني كيت

ويتوجه  حبته بان خليفة الاسبة هو عبد  ،يتوجه هبم إىل  قراء ا رمني ال ريفني
عن كل أردب أربعني نصف  ضة هوجا   اهلل أ ند   يد ع هلم عن الغالل ال  هلم

وأكد يف خطه ال ريف غاية التأكيد، وقبل تارخيه ختموا بيو خازندار  ،عرضكم
ا قيل جاء أمر من حضرة السلطان مصطفي وعلي م ،علي نغا الطواشي املتويف سابق

اريه والبالد ال  أعطاهم إىل ماليكه وكتخدائيه تبيعوهم، و ببيع أمالكه وماليكه وج
ن جواريه ستة وقيل إن حضرة امللك  لا م ،ترسلوهم هوستة قطع جواهر ال   عند

  جوار  منهم من تزوج.
ر عن سنة جاء إىل إمساعيل بيك التقري ،1108حمرم سنة  21ويف 

وك لك مصطفي نغا   ،وقرر إمساعيل باشا إمساعيل بيك علي د رتدارية مصر ،1108
وبان املتفرقة داي حممد عوضًا عن حممد نغا ابن خضر نغا   ،كتخدا جاوشان

وأمني األنبار ال ريف علي شر ي عزبان عوضًا عن علي جل  ابن يوسف  ،كاشف
اخلع إمساعيل باشا علي عبد  1108 حمرم ا رام سنة 29نغا، ويف يوم الثالث 
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الرمحن نغا تفكجيان سابق وكاشف والية البهنسا حااًل خلعة  نجقية حسني بيك 
 تع ر له غاية االعت ار  قال له إمساعيل  ،ال ه  بطوبال رغمًا عن أنفه بالدبوس

ويف ساعته وىل  ،د الصنجقية وال تعطي ألحدًا عوائدئحنن ما نأخ  منك عوا :باشا
كاشف والية البهنسا سابق تابع حسن نغا ال ه  بلفيا واله نغاة التفكجية   علي

وقبل تارخيه وي غيطاس بيك ملوس إبراهيم بيك أم  ا اج  ،عوضًا عن عبد الرمحن
وقانصوه بيك بقنا ر السبا  توىل علي ك و ية  ،الفقار  ك و ية والية املنو ية

وم ابمعة توجه علي باشا إىل حكومة وهو ي 1108شهر  فر سنة  9ال رقية، ويف 
توجه إبراهيم بيك بقنا ر السبا  إىل  1108باشية خانيه، ويف شهر  فر سنة 

وأخ   حبته من االسباهية جانا ومن السيمانية  ،عربان املغاربة بوالية الفيوم
 ،رماها يف البحرة ر وس وعلي ما قيل بقية الر وس اوجاب بصحبته سبع ،1 ،جانا

ومن كان معه يف شهر  فر سنة ع الديوان وألبسه إمساعيل باشا ايلع وحضر و ل
1108.  

حضر من البالد الرومية شخص  ،2 ،1108شهر ربيع األول سنة  13ويف 
أن اهلل سبحانه  :و حبته أمر شريف من حضرة موالنا السلطان مصطفي مضمونه

 ،انتصر علي الكفار اللئامو  ،وجاء إلينا ولد ذكر ومسيناه حممود الغزنو  ،أكرمه وتعاىل
أضا وا  1108وأن مراد بيك سردار العسكر ختم اهلل تعاىل له بال هادة، ويف سنة 

علي األموال الديوانية وعلي الغالل وعلي املقا عال بالديوان علي كل كيت ألف 
، ويف 1108ومسوه مضاف جديد يف سنة  ،نصف  ضه جرد ألجل تكميل ايزينة

تويف إىل رمحة اهلل تعاىل عباس نغا وابيعو بالده  1108 بيع الثاين سنةر شهر 

_____________________________________ 
 املماليك ال ين هلم مرتبال شهرية. السيما ية: )1(

 م.1696سبتما  ،2 
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 بالديوان العاي.وابيعو  ،لفاته وأماكن ووكايل وغ ه كان أوقفها يف حال حياتهاو 
عع حضرة الوزير إمساعيل  ،1 ،1108ويف يوم السبو تاسع شهر ربيع الثاين سنة 

لديوان واالختيارية وحضرة باشا الصناجق واألمراء ونغاوال البلك والكواخي وأرباب ا
إن امللتزمني  :موالنا قاضي العسكر والسادال الو ائية والبكرية والعلماء وقال هلم

 ،2 أنو حاكم الوقو : قالوا بيد عوها ل نبار،  ماذا تقولوا؟ ال   عليهم الغالل مل
 ختلصها منهم وكل من خالف ومل يد ع ال   عليه خترجوا من حقه باملقار  ومل أحداً 

 كتا حبضرهم حجة علي ما ذكر، و اين يوم تارخيه كتا بيورلديال  ،نا بي فع  يهم
وأرسلها إىل السبع بلكال  حبة نغا بأن ينبهوا األمناء ال   يف بلكه يد عوها وإال 

  ، وأّكد عليهم غاية التأكيد.لضروا بني يدينا
الرمحن كتخدا ويف سنة تارخيه  لع حممد البغداد  باب الينكجرية زمان عبد 

 دخله  لما دخله مل وجد دخل معه غ  مخسة  ،بناء علي أنه ثلك الباب ،الينكجرية
  شيئاً.وال أ اد بدخوله  ، مثل ما دخل خرج ،أنفار

ابتدأ إمساعيل باشا  رح ولده  ،1108ويف أواخر شهر ربيع الثاين سنة 
 28ارة يوم ابمعة نن نصا بقره ميدان ولعا و لع املاألول البهلوا ،ألجل  هوره
خلق كث  من األمراء وغ هم من العوام حىت النساء، ويف  هوتفرجو علي ،ربيع الثاين

 ،هر تارخيه علق بديوان الغور  وبالقصر ال   أن أه يف سنة تارخيه القناديلش 29
شهر عادر  8ع رين ربيع الثاين إىل  الديوان ك لك، ومن يوم األحد تاسع نوحبو 

ن او لعو األمراء وغ هم بالليل من باب قره ميد ،شنلك بالليل ،1108األول سنة 
 ،وأمر للرعايا كل من كان عنده ولد  غ   يبه للديوان ألجل الطهارة ،وك لك العوام

_____________________________________ 
 م.1696أكتوبر  )1(

 م الوقو: أ  أنو املتوي شؤون ا كم هصر اآلن.أنو حاك ،2 
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و اهرهم وأعطي لكل ولد قميصًا وشاية و اقية جوخ  ،و لعو خلقًا كث ًا بأوالدها
 قيل إن عدة ال    ،يد كل ولدأمحر وقطعة شان وحزام جلد  وشريفي أمحر ب

وورد له هدايا من األمراء وغ هم شيئاً   ، اهرهم حضرة الوزير حنو ألف ولد وأكثر
وجعل لكل  ،كابر كل واحد مشعة سكندر كث اً، وقبل ابتداءه أرسل إىل األمراء واأل

ركا ولده  1108محادر األول سنة  6األمراء وغ ها يوم اتص، ويف   ائفة من
واألمراء  ، ائفة املتفرقة و ائفة اباوشية و ائفة من الينكجرية بالدرقال ال غ  بآال 

وكان غاية ال نلك وا راقال  ،وكتخدائه  نا ولده إىل زيارة ا مام ال ا عي
  ،1 .1108  امن شهر عادر األول سنة والعمليال وغ ه ليلة اال نني

ع بع  أنفار من  ائفة  ل ،2 ،1108ويف أواخر شهر عادر الثاين سنة 
وأهنوا  يه أن مراد امل كورين  ،وقدمو عرض حال إىل حضرة إمساعيل باشا ،الينكجرية

تطلع من بلك الينكجرية،  املرجو من حضرتكم بروز أمركم ال ريف إىل نغال 
الينكجرية أن عروضاتنا يد عوها إلينا ألجل االنتقال إىل بلك العزب،  لما قر  ذلك 

كل واحد منا إال له مقام   : قالوا : أير ه ا ال   ذكرتوه؟زير قال هلمعلي حضرة الو 
وإال يطلعوا من البلك  ،وله ك ا ك ا سفر  نحن ما نقعد يف البلك يعطونا عروضاتنا

 طلعو اختيارية الينكجرية ك ا ك ا مرة  ،مخسة أنفار أوهلم قره إمساعيل وأربعة أنفار
 ،وأربعني نفر إىل بلك العزب ل باشا بانتقال ستة از أمر إمساعي ،ومل ينتام هلم أمر

_____________________________________ 
بـارة، وقـد أكـد  443840ذكر علي بن رضوان بأن ال   أنفقه إمساعيل باشـا علـي حفلـة ختـان ابنـه بلغـو:  )1(

زبدء ذلك أمحد شل  يف أوض  ا شارال، ملزيد من املعلومال حول ه ه املناسبة ثكن مراجعة: علي بن رضوان، 
. أمحـــــد 198، مصـــــدر ســـــابق، د أوضـــــا اارـــــارام. أمحـــــد شـــــل ، 219ســـــابق، د ، مصـــــدر االكتصـــــار
 . 32-31، مصدر سابق، د.د الدرء المصا ةالدمرداشي، 

 م.1697 ااير  )2(
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وقيل إن أربعة أنفار من امل كورين حضروا بباب الينكجرية  ،وكتبو ت اكرهم وأخ وها
  وارموا ت اكرهم ورجعوا إىل بلكهم.

وقرئو  ،ويف شهر تارخيه حضر من حضرة موالنا السلطان مصطفي أمورال
وجهنا علي  أننا :مضمون األمر ال ريف ،وهو يوم ابمعة ،حبضرة األمراء وغ هم

وأيضًا  هزوا  ، تجهز له مخسمائة نفر نامبيك  هر إمساعيل باشا باشية الرتك
اآلغاوال الطواشية مخسمائة نفر ويرسلوهم  حبة علي باشا امل كور،  قيل إهنم مل 

 نا  ما ذكر واهلل  هزوا مخسمائة نفر  قطعوا علو ال اآلغاوال مخسة أشهر يف
  ،1 أعلم.

حضر أمر شريف مضمونه إىل حضرة  ،2 ،1108ويف شهر رجا سنة 
وماليكه وجواريه وبيوته ووكايل  ،أن يبا  بالد عباس نغا املتويف سابق :إمساعيل باشا

 ، باعوهم بالديوان ،وخ ال وغ ه ،أوقفهم علي عتقائهو وربو  ومكتا وسبيل 
حرجوا علي علو ال املماليك وابوار  وأيضاً  ،وأرسل انهم  حبة علي بيك امل كور

  ،  ما أعلم كيف  علوا هبم.بالديوان
توىل سليمان بيك ال ه  باألرم   ،1108ويف  ال  شهر شعبان سنة 

وحسني بيك ال ه  بأبو يدس علي   ،باظهي والية جرجه عوضًا عن حممد بيك أعل
  ية املنية واملنفلو ية.ك و ية وال
قتلوا اليهود  ونزلوه الرميلة وحرقوه  ،3 ،1108شهر رمضان سنة  13ويف 

 طلبوه  أرسله إمساعيل  ،بعد  الة ابمعة ال   كان ملتزم دار الدرب زمن علي باشا
_____________________________________ 

ينفرد املصنف ب كر ه ه املعلومال، ويالحـر االعتمـاد الكبـ  علـي دور األغـوال الطواشـية يف جتهيـز التجاريـد  ،1 
 وا مالل العسكرية.

 م.1697ارس م ،2 

 م.1697مايو  ،3 



 
 

 

 

  266                             هـ1113-1076تاريخ محمد بن محمود 

  

وعلي ما قيل إنه تعهد بتغي   ، لما و ل إىل الديار الرومية دخل علي امللك ،اباش
الدرب وخيتمهم  و عل الغرون الريال والكلا  يبوهم أ حاهبم إىل دار ،السكة
نصف  ضة، و عل ال ريفي بثمانني  ،ويأخ  يف ختم الغرن نصفني  ضة ،التم

النب علي كل ع رة أ راد  ردة واحدة، وغ  ذلك،  قامو التجار  و عل علي موجا
وعرّ وا حضرة إمساعيل باشا أن عيع التجار مل تد ع  ،قومة واحدة و لعوا الديوان
 : قال هلم حضرة الوزير إمساعيل باشا ،ن القانون القد ذلك ال   ذكر ومل خيرجوا ع

حضر ب لك أمر سلطاين بتغي  السكة وغ ه،  لما مسعو العساكر واألمراء وغ هم 
وأهنوا إىل  ،ونغاوال البلك والعلماء وقاضي العسكر بالديوان العاي  ايمعو األمراء
رعايا وغ هم ويتعطل مال أن ه ا ال   تريدوا تفعلوه ضرر علي ال :حضرة الوزير

 العسكر وغ هم يسألوا من إحسانكم أن تر عوا ذلك  ،امل   ولصل منه  ساد كب 
إن حضرة الوزير مل يسلم إليهم  : قيل إن إمساعيل بيك قال ،1 وتعطوا اليهود  إليهم،

 إن مل : قامو العسكر حبون الديوان جتاه نوبة خانة اباوشية وقالوا عيعاً  ،اليهود 
 راجعوا الوزير  اين مرة  سلمه إىل  ،يسلم لنا اليهود  وإال ننزل الرميلة وال نريد الوزير

أمحد كتخدا الينكجرية وإىل كتخدا العزب وإمساعيل بيك الد رتدار وإبراهيم بيك 
شيء،  ار يقتضي األمر عليإىل أن نن : اسجنوه يف العرقانهوقال ،بقنا ر السبا 

 لجو العسكر وقالو إىل إمساعيل  ،ير وسجنوه يف العرقانه نزلوا به من عند الوز 
وبان  ائفة  ،وإىل كتخدا اباوشية هو يوسف كتخدا ال ه  باملسلماين ،بيك

 راجعوا  ،هاتوا بيورلد  من حضرة الوزير بايروج من حقه :املتفرقة هو داي حممد نغا
_____________________________________ 

ي كر أمحد شل  بأن اليهود  امسه ياسف، وكان قد توىل منصا أمينية دار الضرب يف عهـد علـي باشـا الـ     )1(
م، وقــد 1695ســبتما  -1691هـــ/ مــايو 1107حمــرم  -1102رمضــان كــان واليــاً علــي مصــر خــالل الفــرتة: 

،   قتـــل إ ـــر عودتـــه مـــن اســـطنبول ســـنة م1693هــــ/1105عـــزل ياســـف اليهـــود  عـــن أمينيـــة دار الضـــرب ســـنة 
 .200، مصدر سابق، د أوضا اارارام. أمحد شل ، م1697هـ/1108
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إبراهيم كتخدا الينكجرية  علي ما قيل إن  ،الوزير يف ذلك  أىب عن إعطاء البيورلد 
تعطي البيورلد  بايروج من  :سابق ال ه  بإبراهيم جل   لع إىل الوزير وقال له

حقه أو تناروا لكم بيو تنزلوا  يه،  لما مسع الوزير ه ا ايطاب أمر بكتابة 
وأخرجوا اليهود   يورلد  والعسكر كسرل باب العرقانهوهو بيكتا الب ،البيورلد 

رقوه بعد  الة السيوف وجروه وهو ميو إىل أن نزلوا به إىل الرميلة وحبه وضربو  ،منها
  ابمعة.

اخلع الوزير إمساعيل باشا علي  ،1 ،1108شهر ذ  القعدة سنة  12ويف 
يوسف كتخدا اباوشية ال ه  باملسلماين خلعة الصنجقية يف يوم األحد قبل  الة 

وتوىل سليمان نغا  ،م علم ب لكوال أحد من أهل الديوان وال غ هم هل ،الاهر
حصلو نادرة هو  1108الفقار  عوضه يف يوم تارخيه، ويف شهر ذ  القعدة سنة 

 حضروا به وجابوه  ،ظهر عليه كتابة حجج زور ،2 ،،   أن قاضي حمكمة يسمي  
 ،وركبوه عل بغ  شاميال ،وربطوا ا جج يف شوشته ،وحلقوا  يته ،حبون الديوان
 وقيل إهنم بعد ذلك أ لقوه. قانهعر   إهنم سجنوه يف ال ،وأشهروه هصر

قيل إن اختيارية الينكجرية  ،1108ويف يوم ايميت سابع ذ  ا جة سنة  
كل من وجد حممد ال ه    :أهنوا إىل حضرة الوزير إمساعيل باشا بأن ي هر الندا هصر

 بعد ذلك حضرة  بالبغداد  وجاء خيانا ننعم عليه بع رين عثماين  لم لصل ندا،
شهر تارخيه  13الوزير أحضره ونزله يف بلك العزب يوم تارخيه من غ  ندا، ويف 

حنن ما نريد حممد البغداد  يكون يف بلك العزب  :ائفة الينكجرية وقالو حتركو 
_____________________________________ 

 م.1697يونيو  ،1 
بياض بأ له، وي كر أمحد شل  بأن ال خص امل كور هـو أحـد شـهود الكمـة وبـأن امسـه هـو: حممـد الرزقـاين،  )2(

بـــا مالء مـــن رئـــيت  لـــت الكمـــة ال ـــرعية، جعلـــوا هـــ ا د عـــاً للـــبالء  ويؤكـــد بأنـــه: "كـــان بريئـــاً ألنـــه كاتـــا الرقعـــة
 .201عنهم". املصدر السابق، د 
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 ايمعوا يف بيو إمساعيل بيك ونغاوال البلك واالختيارية  ،حنن لنا دعوة عليه
كون ي ،  أعطاهم الوزير بيورلد  بأنن ينزلوه يف بلك املتفرقةواتفق رأيهم بأ ،وغ هم

  امل كور. يف بلك املتفرقة و لع الديوان مع املتفرقة يف التاريخ
اعيل مسجاء من الا إىل حضرة الوزير إ ،1 ،9110ويف شهر حمرم ا رام سنة 

 26باستعجال ايزينة، ويف  ، سيف وخلعةباشا من حضرة موالنا السلطان مصطفي
ر نغا من الا من حضرة موالنا ، حضوهو يوم ايميت 1109شهر حمرم سنة 

لصناجق واألمراء ا جمع إمساعيل باشا  ،السلطان مصطفي و حبته خي شريف
وقر  ايي ال ريف حبضرهم، من  ،ونغاوال البلك وغ هم علي جر  العادة

زن ال ريفي المد  خطابًا للوزير أنك ترسل ايزينة شريفية و ضة يكون و  :مضمونه
ا سالمبوي وال ريفي  ، يبقي وزن املائة شريفي مائة وع رة دراهم ،ع رين ق اط

والسعر هائة نصف  ،ووزنه ع رون ق ا اً  ،البندقي واألندلسي يكون هائة نصف  ضة
السمع  :صان يف السعر وال يف الوزن،  لما قر  األمر ال ريف قالواال زيادة وال نق

  وا من ساعتهم.مر موالنا السلطان، ونزلوالطاعة أل
حضر من البحر  ،1109ويف يوم األحد غاية شهر حمرم ا رام سنة 

مع  ،1109مصطفي جل  ابن املرحوم إيواز بيك كان سردار  ائفة املتفرقة سنة 
دروير بيك سردار ايزينة  تويف إىل رمحة اهلل تعاىل دروير امل كور يف  ريق 

 طلع  ،موالنا السلطان مصطفي بصنجقية دروير بيك إىل امل كور أنعم  ،إسالمبول
  ة ايلع علي جر  العادة.وخلع عليه وعلي السرداري ،الديوان بآال  عايم
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جاء إىل  ،1 ،وهو يوم اال نني 1109ويف مستهل شهر  فر اي  سنة 
ر يف الوزير إمساعيل باشا من حضرة موالنا السلطان مصطفي نصره اهلل بتقريره هص

 ساعة قر  األمر ال ريف سلمو األمراء ونغاوال البلك وغ هم  ،1109سنة 
ومل يقعدوا إىل أن يفرغوا من ضرب  ،ونزلوا من الديوان بسرعة ،2 ،بتقبيل أتك الوزير

ويف رابع  فر  ،حضر جاوير العقبة 1109 فر سنة  3النوبه، ويف يوم األربع 
نصورة كما كانو عليه يف سنة املتوىل مصطفي بيك كاشف املنصورة ك و ية 

1108.  
عني علي نغال التفكجية حااًل  ،1108 فر سنة  12وم ابمعة ويف ي

 ،3 ،وخلع عليه خلعة ليتوجه سردار ملدينة الفيوم لكون أن العربان الكنوا يف الفيوم
وأرسلوا عر وا حضرة الوزير أشهر النداء هصر وقراها إمساعيل باشا علي معاملة مصر 

ال ريفي البندقي واألندلسي هائة نصف  :بأن ،1109 فر سنة  15راها يف وق
وال ريفي المد  بتسعني نصف  ضة  ،قضة ألنه كان هائة وع رون نصف  ضة

والغرن الريال المسني نصف  إنه كان بأربعة  ، إنه كان المسة وتسعني نصف  ضة
مانية وأربعني نصف، والغرن الكلا بأربعني نصف  إنه كان بث ،وستني نصف  ضة

وال ريفي ابديد ال   وزنه ا نني وع رون ق ا ًا هائة  ،وأما الفضة عدمو من مصر
وقيل إن حضرة موالنا السلطان مصطفي نصره اهلل أمر بأن يكون وزن  ،نصف  ضة

 تبقي باملصر  مائة ومخسة ع ر درهم  ،املائة شريفي مائة وع رة دراهم باسطنبوي
ون ذلك إال بعد سنة ونصف،  حني قر  ايي ال ريف أشهر الندا وال يك ،باملصر 

_____________________________________ 
 م.1697أغسطت  20 )1(
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وقبضوا  ،وعطل هبا أمور كث ة ، حصل ب لك الندا توقف زايد ، ميع ما ذكر
 ،هائة نصف ،1 ط 22والمد  وزنه  ،البندقي هائة نصف :بالديوان املال للخزينة

حمرم سنة  و رف علو ة شهر ،والكلا بأربعني نصف ،والريال المسني نصف
  وىل.تارخيه علي حكم املعاملة األ 1108

عع  ،1109يف ع رين  فر سنة  قعويف يوم ايميت  ال  يوم النسيم الوا
وحضرة عبد ا ليم أ ند  قاضي  ،عادةالإمساعيل باشا الصناجق وغ هم علي جر  

ا ر أن أمحد منال املغريب ح :وقر  أمر شريف بالديوان العاي من مضمونه ،العسكر
 تكون مهيئاً للسفر إىل حني يأتيك األمر ال ريف  إننا جعلناس  ،بالد ابزائر وتونت

  سكر  تكون علي ح ر هوجا الفتاور.سرداراً علي ستة نالف نفر من الع
 ،مصطفي بيك املنصوره :ويف شهر تارخيه اخلع علي ك اف الواليال

وإبراهيم خزينة دار  ،يك البح ةوعوض ب ،وغيطاس بيك املنو ية ،وإمساعيل نغا الغربية
وأراد إمساعيل باشا  ،وحسني بيك ال ه  بأبو يدس القليوبية ،دالور كاشف ال رقية
البهنسا والفيوم  امتنع وذكر أنه خسر يف السنة املاضية يف  ،2 يوي عبد الرمحن بيك

ود بيك  وىل حمم ، ت ون إمساعيل باشا منه واحتد ،والية البهنسا حنو أربعون كيساً 
وقيل إن إمساعيل باشا  ،وحممد بيك ال ه  هرجان كوز واله الفيوم ،عوضه البهنسا

أعطي إىل حممود بيك وحممد بيك مساعدة شيئًاَ ، وبعد مدة أبطل  نجقية عبد 

_____________________________________ 
 ك ا يف النص، ولعله يقصد: "ق اط".  )1(
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 ورده للديوان شيئًا بعد  ،الرمحن بيك وأرسل إليه نغا بطلا املال ال   تبقي عليه
  صنجقية  امتنع عن د عه ومل يعطيه.لوأرسل إليه يأخ  شالر ا ،شيء

هو  ،1108وهنا ن كر ما  عله إمساعيل باشا يف  ر ا رمني ال ريفني سنة 
وأعطا له  ،أن أيوب بيك أم  ا اج حااًل تسلم منه الصر امل كور تعجز أربعني كيت

، بيورلد  شريف علي أمحد بيك حاكم جدة أن يأخ  منه أربعني كيت كمالة الصر
 ،أنا والين حضرة موالنا السلطان مصطفي ،أنا ما أعطي له شيئاً  :د بيكمح قال أ

 قامو األشراف وأهل ا رمني علي أيوب بيك قومة واحدة وأرادوا لوشوا المل 
 تح  أيوب بيك يف ذلك املبلغ  بلغه أن نغاة إمساعيل باشا  ،ال ريف وألزموه باملبلغ

 ،الوزير بع  مصاحل مثل عنا خام وغ ه حبته با ج ومعه علة مال بيأخ  هبا 
 تجمعو عساكر مصر الا اني هكة وغ هم وألزموا اآلغا امل كور أن يعطي إىل أم  

 أخ ها منه واقرتض أم  ا اج من التجار ع رين كيت بضمانة  ،ا اج ع رين كيت
العسكر ود عها ألهل ا رمني،  لما حضر أيوب بيك با ج خلع عليه وعلي 

  بعد مدة  ،عساكر ايلع علي جر  العادة إىل أن وىل ك اف الواليال امل كورينال
 ،أرسل إىل يوسف بيك ال ه  باملسلماين كان يف غفر سبيل عالم حضر عنده

وقيل إن إمساعيل باشا كان مراده يبطر  ،وأرسل قانصوه بيك إىل سبيل عالم عوضه
 طلع منهم  ،رقة قال وقيل يف بعضهمبأيوب بيك، وقبل تارخيه حصل بني  ائفة املتف
أوهلم أبطل حممد نغا معمار باشه   ا نني وأربعني نفر حبسن اختيارهم إىل بلك العزب

  ، واألربعني من األنفار.وحممد جل  قريا عثمان شر ي ،سابق
حصل يف باب الينكجرية قيل وقال بسبا حممد  ،1 ،ويف شهر ربيع األول

 نحن ما لنا رضي بأنه يكون يف  ،ه  تنة وهو يف بلك العزب قالوا عليه أن ،البغداد 
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وقيل إن عاعة  ، نقلوه من العزب وأوضعوه يف بلك املتفرقة أمانة ،بلك العزب
الينكجرية وغ هم راجعوا إمساعيل باشا يف رجو   نجقية عبد الرمحن بيك  قبل 

 ائفة الينكجرية مراجعتهم وأبقاه علي  نجقيته، ويف يوم ابمعة امل كور جتمعو 
ربيع األول  11 أ ب  يوم السبو  ،بباهبم بأسلحتهم و ائفة اباوشية يف نوبتهم

ركا إمساعيل باشا  ماعته ونوبته تد  خلفه إىل أن أتي إىل األنبار  1109سنة 
ال ريف وك ف عن الغالل ال   هبا وخلع علي أمينها وناظرها ومباشرينها وغ هم 

ر متوجهًا إىل أ ر الن  وقعد  يه بقية يومه و لع القلعة، ويف ايلع، و لع من األنبا
كانو مولد الن   لي اهلل عليه   1109ليلة األحد  اين ع ر شهر ربيع األول سنة 

 أ ب  يوم األحد جتمعو  ائفة الينكجرية و ائفة العزب و ائفة املتفرقة  ،وسلم
الصناجق واآلغاوال واختيارية بالرميلة و  ،1 ،واباوشية و ائفة االسباهية الثال ة

وأما قاضي  ،البلكال بسبيل املؤمنني والبكرية والسادال والعلماء ونقيا األشراف
 ،ر  لع من وقو أذان الصب  إىل إمساعيل باشا  لم يكون بصحبة امل كورينكعس

سليمان نغا   : أ بحوا أرسلو الصناجق والعسكر ، باتوا تلك الليلة يف السبيل
ومصطفي  ،وبان  ائفة املتفرقة حممد نغا ال ه  بالداي حممد ،يةكتخدا اباوش

إىل إمساعيل باشا وجاءوا إىل باب السلسلة يطلعوا منه  ،ورمضان بيك ،الرتعان
وقابلوا إمساعيل باشا وقالوا  ، منعهم  ائفة العزب  رجعوا و لعوا من باب الينكجرية

أنا ما  ،شر  اهلل :م من القلعة،  قال هلمإن العسكر  تمعة بالرميلة ويطلبوا نزولك :له
إن كانو العسكر تطلا عليقهم وجراياهم  إن الغالل عند أهل مصركلما  ،أنزل

عنده   نزل كتخدا اباوشية وبان متفرقة من ،أ لبه من أربابه لموهم من األبواب
اهلل بيك عبد  :  أرسلوا  اين مرة ،هب ا ابواب، وأما رمضان بيك قعد  نبه ومل نزل

_____________________________________ 
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 نزلوا  .شر  اهلل :ويقول ،قعدوا عنده وراجعوه يف النزول  لم يرضي ينزل ،وعمر بيك
وقالوا  ، نزل قابوجني ا نني كانوا عنده من حضرة موالنا السلطان مصطفي ،عنده من

 ،عيع ما تطلبوه من الوزير من عليق وجرايال وغ ه يعطيكم :للصناجق وللعسكر
يف ه ه  :وقالوا هلم ، زعو عليهم بع  أنفار بالسيوف ما   كالم ملي  ملا 

 ،وتوجهوا من عندهم ،نراجعه : قالوا هلم .وإال مل لصل لكم وال له خ  ،1 ،الساعة
وأهنم  البني نزولك يف  ، وجهوا معهم مصطفي بيك  عر وه عما وقع هلم مع العسكر

 أرسلوا  حبتهم  ،مشر  اهلل أنا وإياه : لم ثتثل لكالمهم بل قال ،ه ا الوقو
 نزل مصطفي بيك  ،مصطفي بيك كاشف والية املنصورة حااًل  لم ثتثل إىل النزول

 لما نزل مصطفي بيك إىل عند العسكر اتفقو الصناجق واألمراء  ،من عنده
والعسكر والعلماء وجعلوا مصطفي بيك امل كور قائم مقام وألبسوه خلعة ونزل هبا إىل 

ا الصناجق ومن بصحبتهم قاعدين بسبيل املؤمنني نزل هلم منزله بآال  عايم، وأم
وقالوا للصناجق  ،مصطفي كتخدا  ائفة العزب سابق وظامل علي كتخدا العزب سابق

حنن والستة بلكال يف  :إن اختيارية  ائفة العزب يسلموا عليكم ويقولوا :واألمراء
ا ر الصناجق وا اضرين وأخ وا يتلطفوا بكالم ويأخ وا الو  ،ويف ال ر ال ،اي  سوا

عليهم وحاشوا مصطفي كتخدا  ارمسو  ،بأن  ائفة العزب مغرضني مع إمساعيل باشا
وحر وا علي الوزير  ،وعلي كتخدا امل كورين وباتوا ليلة اال نني عيعًا بسبيل املؤمنني

الصناجق بالقلعة من كل جانا، وقيل إن إمساعيل باشا أرسل إىل  ائفة العزب 
 نني قطعوا املاء عنه  ساء ظن  ب  يوم االاشا  انياً،  أ أخ ها البع رين كيت  

وأرسل يطلا النزول ب رط أن خيلوا هلم الطريق وال أحدًا ي ون  ،ائفة امل كورةالط
 نزل من القلعة بآال  قبل الاهر وسكن هنزله ال    ، أجابوهم علي ذلك ،عليهم

_____________________________________ 
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وسبا  .مننيو العسكر إىل منازهلم ند ذلك توجهاشرتاه  وار محام السكران،   بع
  اده يبطر  ماعة من أكابر الدولة.نزوله أهنم بلغهم كان مر 

ويف يوم الثالث  لع مصطفي بيك قائم مقام الديوان وحكم وأمر وهني، ويف 
وأنعم علي  ،بيع األول سنة تارخيه اخلع علي سردارية ايزينة العامرة ايلعر شهر  15

وأنعم علي أيوب  ،وابتدأ يوم تارخيه يف حزم ايزينة ،املنصورة سليمان بك و ية والية
شهر تارخيه أنعم علي عبد  19بيك بأم ية ا اج ال ريف واخلع عليه خلعة، ويف 

الرمحن بيك حبكومة والية جرجه عوضًا عن سليمان بيك ال ه  باألرم ، ويف يوم 
العامرة عمر بيك التم قائم مقام اال نني ع رين ربيع األول سنة تارخيه تسلم ايزينة 

شهر ربيع الثاين سنة تارخيه وهو يوم  23ونزل هبا إىل العادلية بآال  عايم، ويف 
واتفق رأيهم علي أن يكتبوا  ،ايميت جتمعو الصناجق وغ هم علي جر  العادة

من كل بلك   عرض ويرسلوه إىل حضرة السلطان مصطفي عز نصره مع سبعة أنفار
 ،وأعطوا إىل كل نفر  ال ون ألف نصف  ضة ،لعرض ال   كتبوهنفر واحد با

ومضمون عرضهم إىل  ،واوعدوهم عند حضورهم يعطي لكل نفر ع رة عثامنة ترقي
بأن الوزير إمساعيل باشا سد باب من  :حضرة موالنا السلطان مصطفي نصره اهلل

باشا السابق أبواب ديوان قايتبا  ال   هو من قد  الزمان وغ ه، وأخ  من علي 
عن غالل ا رمني ال ريفني وعن ان عليق وجرايال العسكر والعلماء وامل ايخ 

وعن ان غالل ا رمني ال ريفني عن ان   ،وغ هم عن ان كل أردب شريفني ا نني
وأرسل إىل أهل ا رمني ال ريفني يف نا   ،كل أردب مائة وتسعني نصف  ضة
وستني صف  ضة غرون لاير كل غرن بأربعة ن غالهلم عن ان كل أردب أربعني ألف

ووجه ذلك علي  ،وأما  ّر ا رمني ال ريفني أرسله ناقص أربعني كيت ،نصف  ضة
 امتنع  ،أمحد بيك حاكم بندر جدة أن يد ع ذلك املبلغ إىل أم  ا اج أيوب بيك

ان أمحد بيك عن د ع املبلغ وذكر أنه توىل حكومة بندر جدة من حضرة موالنا السلط
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 حصل إىل أيوب بيك تعا زايد وقاموا عليه أشراف مكة  ،مصطفي من غ  عوائد
 وجد أم  ا اج نغا من نغاوال  ،قومة واحدة وأرادوا أن يأخ وا المل ال ريف منه

إمساعيل باشا حج يف السنة امل كورة بيأخ  له عنا خام وعود وتفاريق وغ ه  أخ  
وأخ  أيوب بيك  ،ا اني هكة املكرمة قهرًا عليهمنه ع رين كيت هبمة العسكر ال

أم  ا اج من التجار ع رين كيت علي وجه القرض بضمانة العسكر بتمسكال 
يوب بيك من ا اج ال ريف و لع الديوان ،  لما حضر أشرعية ود عها ألرباهبا

مدة يف قره ميدان وقعد هنزله  وألبسه ايلعة وألبت العساكر ايلع علي جر  العادة
وأراد أن  ،وبلغ إمساعيل باشا ها ذكرناه تقسي واحند مزاجه علي أيوب بيك ،يس ة

وأما عليق وجرايال العسكر وغ هم أخ  من علي باشا السابق عن ان   ،يبطر به
وهلم سنة ونصف منكسرة يف األنبار  ،كل أردب  ال ة أمحر ومل يصرف هلم شيئاً 

ضية غالل األنبار ال ريف  إنه با  منه بثالث وأما ق ،ال ريف ومل يأذن هلم بالصرف
واحي وأ حاهبا  يبني علي قيد ا ياة  علها حملولة   وقضية الن ،مائة كيت وأكثر

وك لك  ،  بعد ذلك للها ويبيعها أو يبقيها يف اللول ،يأخ  من أ حاهبم مصلحة
الديوان ليثبتوا علو ال العساكر والنساء واألرامل  علها حملولة وتطلع أ حاهبا 

وجعل باسم ولده ولغ ه علو ال أكثر من ألفني عثماين يف بلك  ،حياهم  يطردهم
وأما النواحي ال   باسم ولده وغ ه  ،غ  ال   باعه يف مدة تصر ه ،الك يدة وغ ه

واشرتر هصر بيول وأوقف بع  نواحي علي سحابة با ج  ،أكثر من سبعني بلد
وأن أ يف القلعة قصر ما له  ،ه مرتبال وجرايال وعلو الورتا يدمة وقف ،ال ريف
وما  ،وأيضًا زاوية وقرر هبا م ايخ وقرر ورتا هلم جرايال وعلو ال ،دنيالنا  يف ا

رتا يدمة وقفه جعل لكاتا الرومي أربعني عثماين وبان مباشر ع رين عثماين 
وجعل  ـب قمحرادشر  اين أربعة ع ر عثماين وع رة أوع رين أردب قم  ومبا
 ،وسا رل  حابته  حبة ا ج ال ريف سنة تارخيه ،خازنداره ناظرًا علي وقفه
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 ،والنواحي ال   أوقفها علي السحابة امل كورة وعلي ذريته اانية بالد بوالية ابيزة
  ، وه ا ما ذكر يف العرض ال   أرسلوه.وبلدين بالغربية وبلدين باالمشونني
  أبطل  ،كرناهمن القلعة وسكن يف منزله ال   ذ ر  لما   ذلك نزلوه العسك

هك ا حال  ،1 ،وتوجه إىل بغداد بأمر موالنا السلطان مصطفي ،الوقف وبا  البيو
 كانو مدة تصر ه هصر سنتان  ،ذراعاً  24الدنيا، وبلغ النيل املبارس سنة تارخيه 

  .1109ربيع األول سنة  3واحد إىل  وشهر
قائم مقام بفت  األنبار ال ريفة، وأذن للعسكر ويف سنة تارخيه أمر حضرة 

إىل شهر شعبان سنة  1108وغ هم  أخ وا و والل اانية أشهر من حمرم سنة 
ابيع األردب القم  بثغر    لما  تحو األنبار ارتفعو األسعار يف شهر تارخيه ،تارخيه

و لع  ،والعدس ك لك ،والفول بسبعني ،وال ع  بأربعني ،بوال  بتسعني نصف  ضة
وكان نزوهلا من  ،ايزينة العامرة وتسلمها عمر بيك سردارها ال   عينه إمساعيل باشا

الو بيع األول سنة تارخيه، ويف سابع ع ر ربيع الثاين سنة تارخيه شر الديوان شهر 
  ايزينة العامرة من العادلية.
قال حصل بني  ائفة الينكجرية  ،2 ،بيع الثاين سنة تارخيهر ويف خامت شهر 

حقه  سحنوه عند  وقيل بسبا حممد البغداد  واتفقو السبع بلكال بايروج من
ون   إن امل كورين  قعد يومني مسج ،حممد نغا بان  ائفة املتفرقة ال ه  بالداي

 أرسلوه إىل قلعة عبد الصمد بثغر دمياط يف  ،اجتمعوا واتفقوا عيعاً علي نفي امل كور
،   بعد مدة أرسلوا إىل القلعة امل كورة بايروج من حقه ربيع الثاين سنة تارخيه 17
علي ما قيل ع رين نفر من  ائفة  ،م حممد البغداد  باألنفار ال   و لو إليهل ع

_____________________________________ 
 علي بغداد بعد عزله يف مصر.أ  أن إمساعيل باشا عني والياً  )1(
 م.1697أكتوبر  )2(
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  بعد ذلك  ، لما و لوا إليه بارزهم من  ور القلعة ومل يتمكنوا منه ،الينكجرية
 ،شريف بابلوس بالقلعة يام أرسلوا له بيورلد ،   بعد أرجعو األنفار إىل مصر

  قعد اتفياً ومل أحد يعرف هكانه.وعلي ما قيل إنه حضر هصر و 
حضر مسلم حسني باشا باشة  يدا   1109ويف سابع شهر رجا سنة 

 كان، وبصحبته تقرير ملصطفي علي ما هو عليه قائم مقام عنه هصر. 
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 (1)حسين باراة يوال
 

وإبراهيم نغا ترعان  ،ان نغا كتخد اباوشية لع سليم ،ويف ع رين رجا سنة تارخيه
وبان جاوير  ائفة  ،وحممد نغا بان  ائفة املتفرقة ال ه  بالداي ،الديوان

وألبسهم قائم مقام ايلع وتوجهوا إىل مالقاة حسني باشا إىل الصا ية  ،الينكجرية
وبة من كل ن ،وتوجه  حبة كتخدا اباوشية سبعة وع رين نفر ،علي جر  العادة

وكان حضور  ،وأعطو كل نوبة ألنفارها مائة ومخسني نصف  ضة ، ال ة أنفار
وقدمو له الصناجق  ،ني باشا إىل العادلية يف  اين ع رين شهر رجا سنة تارخيهسح

  العادة وأعطي العوائد والبقاشير. التقادم واهلدايا علي جر 
شهر ام    رين شهر رجا وهو يوم ايميت الواقع يف  اين عويف خامت 

 ، لع حسني باشا امل كور الديوان العاي جعل اهلل تعاىل قدومه خ  ،2 ،سنة تارخيه
وهو يوم ابمعة  لع أم اخور حضرة موالنا  هو اين يوم تارخي ،وجلت علي الكرسي

وبيده خي شريف وقر  بالديوان العاي حبضرة  ،السلطان مصطفي نصره اهلل
بتجهيز ألفني  :سة وأرباب الديوان وغ هم مضمونهالصناجق ونغاوال البلكال ايم

  نفر من العساكر ومخسمائة نفر من غريا يكو ويكون لكل نفر مخسة عثامنة
ووجهنا يوسف نغا كتخدا اباوشية سابق  ،وا نني عند رجوعهم ، ال ة عند توجههم

_____________________________________ 
 م.1699سبتما  8 -1698 ااير  6هـ/ 1111ربيع األول  13 -1109رجا  25مدة واليته:  )1(
 هو ال هر السادس من أشهر السنة القبطية. امشير: ،2 
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 ،1 ،ةال ه  عند أهل مصر باملسلماين سردارًا علي العسكر وأنعمنا عليه بالصنجقي
 لما  رم من قراءة ايي ال ريف اخلع حسني باشا علي يوسف امل كور خلعة 

ونزل حسني باشا من  ،ونزلو األمراء وغ هم من الديوان ،الصنجقية والسردارية
ع وقعد بعد  الة ابمعة مس ،2 ،الديوان إىل جامع الدهي ة و لي  الة ابمعة

  الواعر    لع السرايا ماشياً.
لسبو  ال  يوم  لوعه الديوان سلم املقا عجية األكياس ويف يوم ا

وأو اهم أن لرروا اللوالل ال  حتصلو يف مدة الوزير إمساعيل باشا من علو ال 
وكل ذلك ال   ذكر حبضور مصطفي بيك  ،وجرايال وعليق ومرتبال ونواحي وغ ه

 ،الروسة حاالً  وحبضور أم  اللوا إمساعيل بيك د رتدار مصر ،قائم مقام امل كور
ويف غاية شهر رجا سنة تارخيه وهو  ،وحبضور أم  اللوا إبراهيم بيك بقنا ر السبا 

وايمسمائة نفر من غريا يكو  ،يوم الثالث اخلع علي سردارية العسكر ايلع
سردار  ائفة املتفرقة أنفارهم مائتني وستة ع ر نفراً،    رقوها علي السبع بلكال

عينوا من كل نوبة أربعة  ،شية أنفارهم مائتني وستة ع ر نفراً سردار  ائفة اباو 
وأعطي من امل    ،أربعة ع ر من عسكر مصر واانية من غريا يكو ،وع رين نفراً 

  للم كورين لكل نفر ألفان نصف  ضة.

_____________________________________ 
ن مصـطفي الثـاين بنفسـه متجهـاً كان اهلدف من ه ه السفرة امل اركة يف ا ملة اهلمايونية الثالثة بقيادة السـلطا  )1(

 قد اهنزم ابير العثماين يف معركة زنتا جنوب اجملر وقتل عـدد كبـ  مـن ناجحة مثل سابقتها، حنو بلغراد، ومل تكن 
أ راد ابير منهم الصدر األعام حممد باشا، ويا السلطان بأعجوبة من ه ه املعركة وانسحا حنو مدينة دم وار 

، مصـــدر ســـابق، د. د تـــاريخ الدولـــة الع ما يـــةم. أوزتونـــا، 1697 ســـبتما ســـنة وحتصـــن هبـــا، وكـــان ذلـــك يف
575-577. 

 .240، مصدر سابق، د زبدء االكتصارهو ابامع ال   بالقلعة. علي بن رضوان،  جامع الدهيشة: ،2 
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نزل حسني باشا إىل إمساعيل باشا  ،ويف مستهل شهر شعبان وهو يوم األربع
وبان  ،وبان  ائفة املتفرقة ،والرتعان ،اباوشية وبصحبته سليمان نغا كتخدا

 اخلع إمساعيل  ،وأم اخور حضرة موالنا السلطان مصطفي ،جاوير  ائفة الينكجرية
، وأعطي لكل واحد حصان بعّدته ،وعلي ام اخور  رو مسور ،باشا علي حسني باشا

 ،1 وإمساعيل باشايام أرسل حسني باشا ر ع ا ر ية عن إمساعيل باشا،   بعد  ال ة أ
 ،وحضر قره حممد نغا كتخدائه سابق من البحر ،وضع مكاهنم نغا من نغاواته

و حبته والدة حسني باشا امل كور ووجهها إىل حج بيو اهلل ا رام سنة تارخيه، 
وأيضًا بيد حممد كتخدا امل كور خي شريف من حضرة  ،وتو و يف  ريق ا ج

 ،اسا مع إمساعيل باشا علي وجه ا قأنك تتح :السلطان مصطفي من مضمونه
جعلنا ان كل ألف أردب بكيت ذمته ويف ذمة األمناء يف وأيضًا غالل امل   ال   

  واحد.
ورد من مكة ياب من السيد سعيد سلطان  ،2 ،ن سنة تارخيهاشعب 22ويف 

 يوم تارخيه أنعم حسني باشا  ،خيا حسني باشا بو اة أمحد بيك حاكم جدة ،مكة
 اخلع عليه خلعة الصنجقية  ،قية امل كور إىل حسني نغاة ابراكسة حاالً بصنج

 لما و ل إىل  ،وأمره بالتوجه قبل ا اج ال ريف  توجه من الا ،وحكومة بندر جدة
مكة امل ر ة وجد  دة حاكمًا من الب وال واله حضرة موالنا السلطان حني بلغه 

ال ريف  فر اليدين ال  ايدة وال  و اة أمحد بيك،  رجع حسني بيك بصحبة ا اج
 لما أخا حسني باشا ها  ار له أنعم عليه  ،عايدة سور الديون ال   ركبو عليه

_____________________________________ 
معينني عليه من  ك ا يف النص، ولعله يقصد بأن إمساعيل باشا وضع حارساً لنفسه بدالً من ا راس ال ين كانوا  )1(

 قبل الباشا ابديد.
 م.1698مارس  3 )2(
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 حصل له جا ب لك، ووىل يوسف نغا  1110بك ف والية ال رقية عن سنة 
اكسة  إنه كان ترعان ر خازندار  وبال حسني بيك عوضه أنعم عليه بآغاوية اب

طفي أ ند  مقا عجي ا يراد سابق جعله ترعان عوضًا عن ووي مص ،الديوان
  كتخدا شالق مصطفي كتخدا اباوشية.إبراهيم  

حسني باشا ضان سنة تارخيه، ورد خي شريف إىل شهر رم 18ويف 
أن النواحي ال   حتصلو  مساعيل باشا من اللوالل وأنعم هبا من بع   :مضمونه

  يف تصر ه يباعوا بالديوان العاي ويد ع انهم يف والنواحي ال  ،نواحي  إهنا ترجع له
 نزل  ، قر  ايي ال ريف بالديوان حبضرة األمراء  وغ هم ،الدين ال   عليه للم  
  شفا وقرون وابيعو.بالديوان يف املزاد ناحية 

 لع يوسف بيك  ،ويف تاسع ع ر شهر رمضان سنة تارخيه وهو يوم اال نني
رمضان سنة  23  عايم وعّوم من بندر بوال  يف سردار سفر مهايون بآال

  أنفار عده. 2000هلل هلم السالمة، كتا ا  ،1 ،1109
الواقع يف سادس  1109ويف ليلة الثالث حاد  ع ر شهر شوال سنة 

حصل ليلتها ويومها أرياح مطرية مع أتربة ورعد وحر  ،2 ،ع ر برموده سنة تارخيه
  رل املطرة شيئاً قلياًل.عد ذلك مط  ب ،شديد إىل وقو الاهر

وهو يوم ابمعة، عع حسني باشا الصناجق  1109شوال سنة  14ويف 
ة والكواخي وشر ية الينكجرية والعزب وأرباب الديوان وحضرة موالنا عواآلغاوال السب

حممود أ ند  قاضي العسكر هصر الروسة حااًل وأم اخور حضرة موالنا السلطان 
 ،ي والية جرجه وعبد الرمحن بيك حاكم الوالية حاالً بسبا عرض قاض ،مصطفي

_____________________________________ 
 م.1698أبريل  4 )1(

 هو ال هر الثامن من أشهر السنة القبطية. برمود : ،2 
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وكل  ،أن عربان الوالية مل بيد عوا مال وال غالل :مضمونه ،وأرباب املنا ا بالوالية
وهم متنعني عن د ع املال والغالل  ،أنا عسكر  يف الينكجرية والعزب :منهم يقول
ل حسني باشا وا اضرين  قا ، قر  األمر امل كور حبضرة امل كورين ،واألمر أمركم

أنتم تقعدوا بعهدة املال والغالل ال   يف عهدهم أو تطلعوهم  :ل ر ية الينكجرية
حنن  : قالو العزب ،نطلعهم من عندنا  يأخ وهم العزب عندهم : قالوا ،من عندكم

حنن ما نريد أمني األنبار ال ريف  :  قالو  ائفة الينكجرية ،ما نأخ  أحدًا منهم
 ،ة العزب بل يكون من  ائفة املتفرقة أو من  ائفة اباوشية مثل قد  الزمانمن  ائف

 اتفقوا رأ  ابميع علي ذلك  ،ء أن يكونوا يف بلك العزباوال نريد املعرف وال الر س
والثانية  ،أحدها وضعوها يف نوبة اباوشية : كتبوا  الث حجج ،حبسن رضاهم

 ساعة  ،رسلوها لعبد الرمحن بيك حاكم الواليةوالثالة أ ،وضعوها يف  ائفة الينكجرية
تارخيه وىل حسني باشا مصطفي أ ند  ال   كان ترعان الديوان وهو يف بلك 

  بعد ذلك عزل املعرف ووىل غ ه،  ،اباوشية اخلع عليه خلعة أمينية األنبار ال ريف
ي محزة باشا ويف يوم تارخيه وىل أمحد أ ند   اين خليفة بالروزنامة ال ه  هكتو 

 ند   رم عن وظيفته لمد أ ند   ا ي عوضًا عن حسن أ ند ، وأمحد أجعله روزن
ووىل ال يخ  ،وعزل ال يخ حممد ايناين من مباشريته بإيراد األنبار ،كاتا اليومية

وناروا حماسبة غالل األنبار  اهر علي ال يخ حممد  ،حممد بن عبد الر وف العجمي
 طلعوه الديوان مستهل شهر ذ   ،حدر وع رين ألف أردبايماين علي ما قيل إ

وقابل حسني باشا وعر وه أن يف عهدته القدر امل كور،  أمر  ،ا جة سنة تارخيه
ه ا عندنا شر ي حنن  : قال قرا إمساعيل سراج كتخدا الينكجرية ،بسجنه يف العرقانة

 لع وحبسه عنده يف نأخ ه نسجنه بالقلة وال   يثبو عليه حنن نقوم به، وتسلمه و 
 مضو الع رة  ،وقيل إن قرا إمساعيل أخ  من حسني باشا مهلة لع رة أيام ،الباب

 عر وا حسني باشا عن ذلك  ،الف أردب هوجا و واللنأيام ومل حّصل غ  أربعة 
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 :وقال ، احند واحنرف مزاجه و لع من اسكلها أوضه بال ترجيل إىل ديوان الغور 
 نزل بان جاوير  ،وه إي أنا أتوجه  حبة إمساعيل باشاسلموه ي وإن مل تسلم

 ،الينكجرية وقرا إمساعيل امل كور إىل باهبم وعر وهم عن ما وقع من حسني باشا
وأخ  الا ره بأهنم  ، أرسلوا بع  اختياريتهم يوم تارخيه إىل حضرة حسني باشا

ن بالد وعلو ة  با  عيع ما اللكه يده م ، تهدين يف حتصيل ما عليه من الغالل
  من الغالل للم   وأ لقوه وتوجه. ووظايف وغ ه وأوىف ما عليه

 جة سنة تارخيه،  لع إمساعيل باشا من مصر من ويف خامت شهر ذ  ا
وبا  بيته ال   بقرب محام السكران إىل أمحد أ ند  شكر  ،ادليةغ  نال  إىل الع

وقيل نجرها وهي  ،بطريق ا اج وتصرف يف النواحي ال   أوقفها علي السحابة ،باره
 ،وال نباب ،ومنية دهينه ،وشيمه ،ناحية ب تل :تسعة قرر أمانة كاملة بوالية ابيزة

أخ وهم أربعة أنفار من  ائفة العزب وغ ه  ،وترسا ،وأوب    الدسر ،وسقاره
ية وناح ،وناحية أبو اهلدر ،ربيةوأيضًا ناحية نوا  البغال بالغ ،يتبثمانية و ال ني ك

 اأنن :ألن حضر إليه أمر شريف ،ام ول بوالية االمشونني جاريني يف الوقف امل كور
جعلناس سردارًا علي عيع الب وال والعساكر املتوجهني إىل سفر بغداد  تجهز 

وأن إمساعيل باشا ت احن مع كاتا ديوانه  ،نفسك وتتوجه إىل بغداد من مصر
د كتخدا العزب ال ه  بالقيو ي حااًل   إن أمح ، حبسه عنده بالعادلية وهبدله

وشال إمساعيل باشا من  .ت فع  يه وأ لقه، وقيل إنه أخ  منه مخسة وع رين كيت
، وإن إمساعيل باشا اتفق مع 1109العادلية يف حاد  ع رين شهر ا جة سنة 

، وهو علي ما قيل مخسني ألف أردب ،حسني باشا عن الغالل ال   يف عهدته
  كيت يف نا  ذلك.  وجعل له مخسني
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أمر حسني باشا كل من له جراية  ،1 ،1110ويف شهر حمرم ا رام سنة 
يعطي  1110إىل حمرم و فر سنة  ،2 ،1117ق منكسرة يف األنبار من سنة وعلي
 أعطي مصطفي أ ند  أمني األنبار حااًل هعر ة ناظر ال ون هصر القدثة عن  ،له

وعن ان كل أردبني شع  عليق أربعني  ،ان كل أردبني قم  مخسني نصف  ضة
  ر وغ هم أخ وا ومنهم من ال يأخ . من العسك ،نصف

 داخل القلعة حصل يف البيول ال  ،3 ،1110ألول سنة بيع ار ويف شهر 
 نزلو بالليل وأخ ل أموااًل وأسباب أكثر من ع رين بيو  ،بباب الينكجرية حراميه

 بقي بان جاوير وبيو املال  ،توا ا راميةومل يعر وا أهل القلعة من أ  جهة با
إىل غاية شهر ربيع  ،يف الليل حارال القلعة  لم وجدوا للحرامية أ ر والسراجني يطو وا
  من ع رين نفر ونزلوا سكنوا هصر. ورحل من سكان القلعة أكثر ،الثاين سنة تارخيه

الية حضر من ناحية األعالم بو  ،4 ،1110ويف أواخر عادر األول سنة 
ووقف بالرميلة جتاه سبيل  ،يسمي ال يخ حممد العليمي ،الفيوم رجل  ق  بفرد كرثة

املؤمنني ليله وهناره واقف علي  رد رجل، وملّا تدركه وقو الصالة علي ما قيل يتوضي 
 ،دم  يناولوه الرة واحدة يف الصباح والرة يف املساءن اجتمعو عليه أوالد  ،ويصلي

 ،ويأتوا إليه بالليل باملناور ،ومشااًل خلق كث  قو  ال تعد وال حتصي  اجتمع حوله ثيناً 
به  من كثر الزحام ما يقدر أحد يصل إليه إال  ،وك لك ايلق ذكور وإناث جتي تتاس

 حفروا له حفرة ونزلوه  يها وغطوه بباب خ ا إىل يوم الثالث الواقع  ، هد جهيد

_____________________________________ 
 م.1698يوليو  )1(

إىل أغسـطت  م1695، أ  ابرايـة والعليـق املنكسـرة مـن سـبتما هــ1107ك ا يف النص، والصحي  من سنة   ،2 
 م.1698

 م.1698سبتما  ،3 

 م.1699يناير  ،4 
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علي ما قيل إن مراكا حضروا مو وقة بل   ،يف  ال  ع ر عادر اآلخر سنة تارخيه
 حضروا إىل  ، بلغ حسني باشا أن البل  للعربان  أرسل منع أ حابه منه ،سيور

حسني باشا منعنا عن رزقنا  املرجو منكم تت فعوا إىل  :وقالوا له ،ال يخ حممد امل كور
ال يخ   أوالد ندم ال ين عملوا أرواحهم نقباء ،حضرة الوزير يفرج لنا عن بلحنا

ودخلوا حون الديوان بأعالم  ،امل كور كتبوا عرض حال و لعوا الديوان  م غف 
 أمر زعيم  ،وحسني باشا احند من ضجة أهل الديوان ، ضجو أهل الديوان ،وغ ه

وبعد  ، نزل أخ  منهم  ال ة أنفار وقطع ر وسهم حبون الديوان ،مصر أن يقتلهم
ا ال يخ حممد امل كور  وجد حوله خلق  ذلك أمر حسني باشا زعيم مصر أن  ي

 أمر أن  ، طلع إىل حسني باشا وعر ه ب لك ،كث  من خيالة عسكر مصر وم اة
 نزلوا له حضروا به  ،يأخ   ائفة من الينكجرية و ائفة من العزب ولضروا بامل كور

وعرف زعيم مصر حسني باشا حبضوره  لم أحدًا مسع أن  ،ودخلوا به حون الديوان
وهو واقف حبون الديوان وأنفار من  ائفة الينكجرية ضربوه  ،باشا أمر بقتله حسني

  رأسه ابالد با ون، ه ا ما وقع.  قطع ،بايناجر قطعوا كتفه
عني حسني باشا عوض بيك حاكم  ،1110ويف شهر عادر الثاين سنة 

ل التجريدة وجعلوا علي عيع البالد ألج ،والية البح ة سابق لعربان البح ة وغ هم
وعلي النواحي الصغار ألف ومخسمائة  ، ال ة نالف نصف  ضة :الناحية الكب ة

ومائة نفر من  ،وتعني  حبته من السبع بلكال تسعمائة نفر بسرداريتهم ،نصف
ابع ع ر عادر الثاين بآال  و لع من مصر يوم السبو س ،السيمانية  حبته

  عايم.
اب خيا علي ما قيل أنه حصل ري  عايم ويف تارخيه ورد من مكة املكرمة يّ 

وإىل حسني باشا حا ر مصر الروسة  ،حنو اان مائة  لة يف ينبع الا وقع من شدته
حااًل كان اشرتر من حممد بيك مركبني المسني كيت  د ع من الثمن اانية ع ر  
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ع من  إهنم يف سنة تارخيه غرقوا ومل  ل ،كيت وتفضل يف عهدته ا نني و ال ني كيت
     يهم علي ما قيل حنو ع رين نفر.األنفار ال 

حضر من البالد الرومية نغا مب ر بأن  ،1 ،شهر رجا سنة تارخيه 7ويف 
 زينو مصر  ال ة أيام  ،موالنا السلطان مصطفي نصره اهلل جاء له ولده ومساه حممد

  من شهر تارخيه وغايتها يوم األحد.أوهلا يوم ابمعة  امن  ،بلياليها
إىل حسني باشا من عوض بيك ال   توجه  ،2 ويف ععة تارخيه حضر تاتار

ربان كث  ودوابنا بطلو،  حني األمر ك لك الدونا عللعربان امل كورة بأن اإىل جتريدة ا
أيوب  ،3 :بعسكر،  يوم تارخيه عع حسني باشا الصناجق وخلع علي مخسة ايلع هو

وإبراهيم بيك بقنا ر  ،رتدار مصر حاالً وإمساعيل بيك د  ،بيك أم  ا اج حاالً 
ونغال  ،وأمحد بيك ال ه  بأبو جرج ،وسليمان بيك ال ه  باألرم  ،السبا 

وحسن نغا ال ه  بلفيا نغال  ،وأمرهم بالتوجه ،ويوسف نغال ابراكسة ،التفكجية
  كورين يوموتوجهوا بامل ،ابملية اخلع عليه وجعله قائم مقام الد رتدار امل كور

  ايميت رابع ع ر رجا.
ا زعيم نغشهر رجا سنة تارخيه وهو يوم األحد اخلع علي إبراهيم  17ويف 

، وحضر من البحر بعد و اة عمر 1109مصر سردارية  ائفة املتفرقة بايزينة سنة 
 حصل  ،بيك يف السفر وأنعم عليه موالنا السلطان مصطفي بصنجقية امل كور

ن البحر  غرقو املراكا واألسباب ما  لع منها إال للم كور تعا شديد يف إيابه م

_____________________________________ 
 م.1699 ااير  )1(

هـــم الرســـل الـــ ين يـــأتون باألخبـــار، وقـــد أشـــار ابـــايت إىل أن رســـول  تاتـــار كـــا  ويســـمق كـــذلك ططركـــا : ،2 
الســـلطان الـــ   يـــأيت مـــن قبـــل الـــا يســـمي " طرخـــان"، أمـــا رســـول الســـلطان الـــ   يـــأيت مـــن قبـــل البحـــر  يســـمي 

 .87مصدر سابق،  حديث،مصادر تاريخ مصر ال "قا ي". رمضان،

 ك ا يف النص، والصحي : هم.  ،3 
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 لما حضر هصر عر وا حسني باشا بأنه جاب ، شيء قليل و لع هو بروحه
 لم رضي حسني باشا بطلوعه  ،الصنجقية لكن األوامر غرقو من علة األسباب

 ،اخلع عليه خلعة الصنجقية وجعله مفتر علي العربان ،الديوان إىل اليوم امل كور
وأمر بالتفتير واخلع عليه خلعه  انية يتوجه يف أ ر  ،ل امل كور أواًل إىل والية ابيزةونز 

  ا يف نا  الصنجقية ألف ذرا  جوخ.وقيل إنه أعطي  سني باش ،العربان
ويف ع رين شهر شعبان سنة تارخيه  لع من بلك العزب مائة وا نني 

يل إن امل كورين تضرروا من وسبا ذلك علي ما ق ،وع رين نفر إىل بلك الينكجرية
أمحد كتخدا عزبان سابق ال ه  بالقيو ي ومن بان أوضه باشه وغ ه، ويف 
شهرتارخيه حضرل مرضعة موالنا السلطان مصطفي من البحر إىل حج بيو اهلل 

  ، ونزل إليها حسني باشا إىل بوال .ا رام
ع الديوان ويف شهر تارخيه حضر من البالد الرومية باشة بندر جدة و ل

إىل حسني باشا أن يعطي إىل  :وقر  األمر ال ريف ال   بصحبته مضمونه ،العاي
املدينة املنورة ألنه  ،1 امل كور تسعة نالف شريفي من ايزينة العامرة إىل ترميم  ور

هدم منه جانا، ويف شهر تارخيه حضر  حبة من املسا رين يوسف بيك امل كور من  
وقيل إن حضرة موالنا السلطان  ،خرشلق للعساكركل بلك نفر واحد بطلا 

  ،2 مع الكفار اللئام علي ع رين سنة. مصطفي تصاحل

_____________________________________ 
 ك ا يف النص، والصحي : سور املدينة املنورة.  ،1 
ا شـــارة هنـــا إىل معاهـــدة كـــارلويتز الـــ  أبرمـــو بـــني الدولـــة العثمانيـــة مـــن جهـــة وبـــني النمســـا وروســـيا والبندقيـــة  )2(

بــالد عــن الدولــة نازلــو م، حيــ  ت1699ينــاير  26هـــ/1110رجــا  24وبولونيــا مــن جهــة أخــرر، وكانــو يف 
اجملر بأععها وإقليم ترانسلفانيا لدولة النمسا، وتنازلو عن مدينة أزا  لروسيا، وتنازلو عن جزيرة مورا للبندقية و  
االتفا  مع النمسا علي هدنة تستمر ملدة مخت وع رين عامـاً. وهبـ ه املعاهـدة  قـدل الدولـة العثمانيـة جـزءاً كبـ اً 

 



 
 

 

 

  288                             هـ1113-1076تاريخ محمد بن محمود 

  

ويف سابع ع ر شوال سنة تارخيه  لع كاشف والية ابيزة بأربعة وسبعني 
 رأس وبّو من العربان، ويف  اين ع رين شهر شوال امل كور حضر ابن ايب  و لع

وعرضهم علي حضرة حسني  ،العربان بقيد ا ياة الديوان المسة ومخسني نفر من
 نيحنن مزارع :هلم  أقروا علي أنفسهم أهنم من العربان غ   ال ة أنفار قالواا  سأباش

وحنن مارين يف الطريق  مسكنا األم  وحضرنا بني يديكم، ما حنن من العربان،  أمر 
مر بقطع ر وسهم حبون حسني باشا بسجنهم يف العرقانة والباقي ا نني ومخسني نفر أ

  .1110ع ر شهر شوال سنة ع  اين بالديوان وهو يوم األر 
ويف يوم اال نني حاد  ع ر ذ  القعدة توىل أمحد أ ند  ال   كان كاتا 
 ائفة املتفرقة وبان اختيار املتفرقة جعلوه باشة املتفرقة عوضًا عن حممد نغا ال ه  

ًاَ  بعرض إىل األعتاب العلية مضمونه  الث وقبل تارخيه أرسلوا نفرًا واحد ،بالداي
ومعمار  ،وقا لة باشه ،نغاوية اببجية :منا ا متعلقة ببان  ائفة املتفرقة وهم

مل يعطي ألحد تقرير من األعتاب العلية ما يقرر  يها إال بان متفرقة هصر  ،باشه
سة وع رين وجعلوا إىل النفر ال   أرسلوه بالعرض امل كور مخ ،هعر ة  احا الدولة

 حضر النفر امل كور والم ذلك األمر وجاب  حبته خي شريف  ،ألف نصف  ضة
 اقرتض ع رين ألف نصف من ولد ُمْصِلي نغا والم املصلحة  ،وأمر حبسا ما ذكر

تد ع الع رين ألف نصف  :وحضر،  قالو اختيارية املتفرقة إىل نغاهم حممد نغا
 وقع بينهم قال  ،ع ذلك أنا ما أد :وقال ،ال   اقرتضها امل كور من عندس  امتنع

حنن ما نريد  : قالو االختيارية عيعاً  ،أنا أد عها :وقيل،  بلغ ذلك حسني باشا  قال

                                                                            
تاريخ الدولة العلية أوروبا وزادل أ ما  القور األوروبية يف األراضي العثمانية يف البلقان. الامي، يف الكها من أم

 .141، مصدر سابق، د الع ما ية
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د  وتوىل مكانه حممد نغا حممد نغا ال ه  بالداي،   بعد مدة عزلوا أمحد أ ن
  امل كور.

علية، وكتا توجه كتخدا حسني باشا إىل األعتاب ال ،1 ،ويف شهر تارخيه
عرض إىل موالنا السلطان مصطفي بأن حسني باشا متقيد با رمني ال ريفني 

هصر وذلك هعر ة  تبقوه  ،وبعساكر مصر خصو ًا يف قطع جرة العربان من األقاليم
  األمراء وغ هم.

حصلو واقعة باملدينة املنورة علي ساكنها أ ضل الصالة والسالم يف خامت 
عربان ب  حرب نزلوا باملدينة املنورة علي جر   ، هو أن1110شهر ذ  ا جة سنة 

عادهم، قيل إن أهل املدينة املنورة وجدوا رجل يف بستان مقتول  انوا أهل املدينة ما 
 بسبا ذلك وقع ا رب والقتال بني أهل املدينة املنورة وبني  ،قتله إال عرب ب  حرب

 قتل من أهل املدينة  ،زوال ال متعربان ب  حرب امل كورة من أول النهار إىل 
وشاهني نغا شيخ  ،املنورة  ال ة و ال ني نفر ومن العربان امل كورة حنو مائة نفر وكسور

 عند ذلك عزلوه أهل املدينة املنورة  ،ا رم النبو  ناظراً بعينه للحرب من مسا ة بعيدة
يف إىل ا اج  تو   طلع شاهني نغا امل كور من املدينة قا د مصر  حبة ،وولوا غ ه

  رمحة اهلل تعاىل يف مرحلة.
قرر حسني باشا نغاوال بلك  ،2 ،1111ويف شهر ربيع األول سنة 

وقرر   ،االسباهية الثال ة واخلع عليهم ايلع، وأيضًا إمساعيل بيك د رتدار مصر حاالً 
الية ك و ية والية الغربية واملنو ية، وقرر عوض بيك علي ك و ية البهنسا ومن با نه و 

املنية ومنفلوط والفيوم، وقيل نزل حسني باشا من ك و ية الواليال األربعة  ال ني  

_____________________________________ 
 م.1699أبريل  ،1 
 م.1699أغسطت  )2(
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وعني كور حممد بيك ال ه  بأباظه سردارًا علي ايزينة العامرة وتسلم ايزينة  ،كيت
عادر الثاين زمان  21الواقع يف  ،1 ،كيهك سنة تارخيه  7من الديوان يوم اال نني 

رجا سنة  25سردارية إىل العادلية يوم السبو الواقع يف و لعو ال ،حممد باشا
  ، وشالو ايزينة.تارخيه

اعيل يف مستهل شعبان سنة تارخيه حضر مسلم حممد باشا وهو كتخدا إمس
باشا سابق ال ه  بقره حممد نغا من البحر يوم الثالث نخر يوم النسيم الواقع يف 

ه إىل حسني باشا و حبته و لع يوم تارخي ،1111شهر ربيع األول سنة  13
 اخلع حسني باشا علي  ،إمساعيل بيك د رتدار مصر حااًل هو قائم مقام امل ار إليه

 أ ب  يوم األربع نزل حسني باشا لزيارة حضرة موالنا  ،امل كورين خلعتني ونزلوا
 أقبلوا عليه الصناجق وغ هم وجاءوا به إىل بيو نزير  ،ا مام ال ا عي هناره و لع

  وأنزلوه به. وكان أرسل أسبابه  يه ،بدرب ابماميز نغا
ربيع األول سنة  14حكم إمساعيل بيك قائم مقام امل كور مصر من 

 ،2 .بيع الثاين سنة تارخيهر شهر  13إىل  1111
وقرر علي  ،ليه خلعة يف منزلهعقرر أيوب بيك علي أم ية ا اج واخلع  

 نبار ال ريف واخلع عليه. شر ي أمني األنبار سابق علي أمينية األ
 

_____________________________________ 
 هو ال هر الرابع من أشهر السنة القبطية. كيهك: ،1 
 م.1699أكتوبر  8-سبتما 9 )2(
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 (1)محمد باراة يوال
 

وبان  ائفة  ،ويف  اين ع رين ربيع األول امل كور  لع سليمان كتخدا اباوشية
وغ ه علي جر  العادة ملالقاة حممد باشا إىل  ،والرتعان ،املتفرقة وهو حممد نغا

جاء حممد باشا إىل اسكندرية وهو يوم ابمعة، ويف تاسع ربيع الثاين وهو يوم األحد 
 لهوقدمو  ،وعيع الصناجق واآلغاوال وغ هم واملقا عجية ،ونزل با لي ،بوال 

 ،وتوجه إىل زيارة ا مام ال ا عي ،م األربعو التقادم وقعد يف ا لي من يوم األحد إىل ي
و لع من ا لي إىل قلعة اببل يوم ايميت قبل الاهر بآال  عايم، جعل اهلل قدومه 

ربيع  13يوان يف وكان  لوعه إىل الد ،واخلع علي عيع أهل املنا ا يف ا لي ،خ 
  .1111الثاين سنة 

مر كتخدائه أن يعطي أكياس  ر ربيع امل كور وهو يوم ابمعة أويف رابع ع
ضور إمساعيل بيك قائم مقام  فت  ايزينة وأعطي للم كورين األكياس حب ،املقا عجية

  وغ ه.
ارخيه وهو يوم ايميت أرسل حممد باشا إىل حسني باشا ويف ع رين شهر ت

وكتخدا  ،وإبراهيم بيك بقنا ر السبا  ،وإمساعيل بيك قائم مقام ،قاضي العسكر
يسأله عن  ،والعزب ،وبان جاوير الينكجرية ،ومتفرقة باشه ،والرتعان ،اباوشية
وشهر  ،ا الديوانكات  : يوم تارخيه أمر حممد باشا حببت كتخدائه وعاعته ،ايزينة
وأ ب   اين يوم ظهر أهنم عسكرية  أخرجهم من  ،وغ ه يف العرقانه  باتوا هبا ،حواله

_____________________________________ 
 م.1704أكتوبر  30 -1699أكتوبر  8هـ/ 1116غرة رجا  -1111ربيع الثاين  13اليته: مدة و  ،1 
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ع الثاين سنة تارخيه  رف ربي 26العرقانه ووضع كتخدائه عند شهر حواله، ويف 
  املواجا.

وىل حممد باشا حممد أ ند  بن  ،1 ،1111عادر األول سنة  15ويف 
عن أمحد عوضًا  ،بال هر جعله روزنا ي رغمًا عن أنفهماما  وهو بان خليفة 

الباشال وهو سبعة أكياس   ند  كون أن حسني باشا السابق تصرف يف مرتاأ
  الك يدة وداللني ابوامك وغ هم.  أخ  منها جانا أمحد أ ند  كاتا ،2 ،ونصف

 قرئو  ،ويف شهر تارخيه حضر من البالد الرومية نغا و حبته  الث أمورال
 :يف عرض أوضه سي حبضرة الصناجق واآلغاوال وكتخدا البلكال وعيع االختيارية

 ،وحتاسبوا حسني باشا علي وجه ا ق ،وحتصيل البواقي ،بطلا ايزينة علي الفور
، والسيد لىي ابن والسيد هاشم ،السيد أمحد بن غالا  واألشراف لضروا عندنا

  بركال.
عع حممد باشا الصناجق  ،1111ة عادر األول سن 29ويف يوم األحد 

حضر ابن أخو حممد باشا امل كور وبيده  ،واآلغوال وكتخدا البلكال واالختيارية
األول خطابًا إىل موالنا  ،وقرئو بديوان الغور  حبضور ابم الغف  ،أربع أمورال

  ه ، ومصطفي كتخدا مستحفاان الوأيوب بيك ،وإمساعيل بيك ،قاضي العسكر
والثاين  ،جتتهدوا يف خالد حتصيل املال والغالل من يف جهتهم :بالقازضغلي

_____________________________________ 
 م.1699نو ما  10 )1(

كانــو إيــرادال الباشــا مــن واليــة مصــر تتكــون مــن الســاليانة النقديــة الســنوية، ومرتــا ابرايــة والعليــق، وإيــرادال   ،2 
الــ  يقــدمها لـــه أ ــحاب الوظــائف ســنوياً، وقـــرر قــرر الك ــو ية املخصصــة لــه، والك ـــو ية الصــغ ة أ  الضــريبة 

دراسـام  ـا تـاريخ ومـؤركا مصــر ليلــي عبـد اللطيـف، ا لـوان الـ  ثـول ملتزموهـا،   إيراداتـه مـن عـرس البهـار. 
 .122د مصدر سابق، ، والشام إبا  العصر الع ما ا
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املائة شريفي مائة  ،1 ال ريفية أبو  ره والثال  أن ،ىل حممد باشا ها ذكرمضمونه إ
ضة  حبة اآلغا جتعلوا سكتها فوسكة ال ، تجعلوها مائة ومخسة دراهم ،وا نني درهم

والرابع  ،ومعاملة الرعاية حكم ما ذكرناهويكون ال   لضر بايزينة العامرة  ،أبو  ره
يف إرسال ايزينة العامرة علي الفور، وكان ذلك اليوم من كثرة العساكر وغ ه من 
االزدحام يف الرميلة وقره ميدان وبالديوان العاي وباب العزب وباب مستحفاان، 

اشية واآلغاوال الطو  ، حرر حممد باشا البواقي وجعله يف قوائم كل بلك بقائمة
وقيل ذكر أن ال   ما يد ع املال والغالل  ،ائمة بيد الد رتدار إمساعيل بيكقوغ هم ب

وجعلوا علي البواقي من املال ال   يف عهدة امللتزمني من سنة  ،ال   عليه تبا  بلده
كل ألف مائة نصف  ضة  يقبضوها منهم، وه ه ما جرل هبا عادة من   ،ع رة  رط
  ومل أحداً خيالف يف ذلك.بيد عوها   ،قد  الزمان

رضوا عليه األمر ال ريف عبلغ امل كور وا ،1111ويف عادر اآلخر سنة 
بسبا مال امل   ال   يف عهدته،  قيل إن حسني باشا ذكر أن املال عهدة أهل 

 أ ب   اين يوم تارخيه عع حممد باشا الصناجق واآلغاوال وأرباب الديوان  ،مصر
أنك تأخ  من حسني  :مضمونه إىل حممد باشا، لها أوضهوقر  األمر ال ريف باسك
وعلو ال الباشال بلغنا إنه تصرف  يها  إنك ترجعها  ،باشا املال ال   يف عهدته

السيد أمحد  :ملكرمة وهماف مكة اشر ويف شهر رجا سنة تارخيه توجهوا أ إىل حملها،
ابن السيد بركال والسيد لىي  ،والسيد هاشم سال ني مكة املكرمة سابق ،بن غالا

_____________________________________ 
عملة تسك يف مصر أ ناء ا كم نصف  ضة، وقد كانو ال 100ابنيه ال ها عليه الطرة ويساو   أبو طر : )1(

العثماين إما من ال ها أو الفضة أو النحاس، يف سبائك غ  خالصة وبفئال اتلفة منها ال ها بطرة أ  ابنيـه 
ال ها، وكان  دد سك النقود يف مصر كلما توىل عـرن السـلطنة سـلطان جديـد  تسـك العملـة بامسـه. ليلـي عبـد 

 .447، مصدر سابق، د الع ما ااادارء  ا مصر  ا العصر اللطيف، 
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مراكا   إن حضرة موالنا السلطان مصطفي أرسل  لبهم  توجهوا يف ،القا نني هصر
  يمان جل  حوالة املدينة املنورة.وتوجه بصحبتهم سل ،امل  

حضر عبد الرمحن بيك حاكم والية  ،1 ،1111شهر رجا سنة  21ويف 
وقبل تارخيه حصل قال  جرجه هصر و لع الديوان العاي وألبسه حممد باشا كرس،

وقيل بسبا ا اج أمحد ويوسف عربان جرجه ال    روا من بالدهم وابيعو البالد 
 اهروا هصر وتواقعوا علي بلك الينكجرية وغ هم  ،بالديوان العاي زمن حسني باشا

ن ال   أورده للديوان مبأن بالدهم ترجع إليهم وكل من أخ ها ينزل عنها ويأخ  الث
ن علة من أخ  بالدهم أيوب بيك أم  ا اج حااًل ناحية برديت  م ،ال ريف

 سألوه عن النزول عنهم  لم يرضي،   بعد مدة جعلوا إىل حممد باشا  ،وناحية البلينا
  ع رة أكياس بأن يرجع هلم بالدهم. علي ما قيل ستني كيت وإىل كتخدائه
اوشية غا ابن خضر كاشف كتخدا  ائفة ابنويف شهر رجا وىل حممد 

أمر حممد باشا  ،1111عوضًا عن سليمان كتخدا الفقار ، ويف شهر رجا سنة 
بسجن حسني باشا بقصر يوسف ووضعه يف مكان  غ  ظالم وسجن عاعته 

وعاقا كتخدائه وأمر بضربه بالكسارال حبون الديوان حىت إنه من شدة  ،بالعرقانه
العساكر، وقيل إن كتخدا العقاب تعهد باملال ال   بعهدة حسني باشا وتراقي 

أرسل  1111حسني باشا أرسل إىل بلده ببيع أمالكه، ويف شهر ذ  ا جة سنة 
إن شئو انزل يف منزلك إىل  :حممد باشا إىل حسني باشا وهو يف السجن يقول له

أنا ما أنزل إىل بي  حىت يأذن ي  : أرسل حسني باشا يقول له ،حني يأتينا جواب
  سجون سيد  ما أنا مسجونك.ن، أنا محضرة السلطا

_____________________________________ 
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قتل نفر من  ،1 ،1111ويف خامت شهر رمضان وهو يوم الثالث سنة 
 طلعو األشراف الديوان يوم تارخيه بال ريف  ، ائفة العزب شريف من  ائفة املتفرقة

 قالو  ائفة  ،املقتول وأ بتوا األشراف بأنه قتله،  بموجا ال ر  ال ريف يقتل
ما نأخ  له دية إال قتله يف ه ه  : قالوا األشراف ،تهنعطي ألوالده دي :العزب

حنن  : قالو  ائفة العزب ،الساعة،  أمر حممد باشا بقتله هوجا ال ر  ال ريف
 قيل إن أول من ضربه باينجر يف  ، لم يرضوا األشراف ،نأخ ه  رج من حقه

لرميلة أحرقوا جسده ونزلوا به ا ،الديوان عبد الرمحن املعمار من أعيان املتفرقة  قتلوه
 أ ب   اين يوم تارخيه ايمعو  ائفة العزب بباهبم  ،وذروه يف اهلور يف يوم تارخيه

 ، هرولو الناس من باب العزب إىل الرميلة ،وحصل قال وقيل بسبا حر  جسده
و ال  يوم تارخيه أمر حممد باشا هبد  ، قيل إن الناس هنبوا من أ راف سو  السالح

 هّدوا وجوه قهوتني وهنا الناس  ،   علق هبا يد الرجل الرو قهوة األشراف ال
ي  أخ اهبا، ويف شهر شوال سنة تارخيه عمروا ال   اهندم وبطلو نصا املراج

  بالرميلة.
ايمعو الصناجق  ،2 ،ه وهو يوم ابمعةخيشهر شوال سنة تار  18ويف 

ضرة الوزير حممد باشا واآلغاوال وكتخدا الينكجرية واختيارية الديوان وت اوروا حب
بسبا ا اج أمحد ويوسف ال   ابيعو بالدهم بالديوان عندما  روا من الوالية   

 اتفقو السبع بلكال برجوعهم إىل واليتهم ب رط أن كل من أخ   ،حضروا هصر
 كان  ،ويأخ وا الثمن ال   أورده للديوان العاي بزيادة ،من بالدهم ناحية يفرم عنها

وكتبو هلم التقاسيي  ، ا اج حااًل أخ  ناحيتني  فرم عنهماأيوب بيك أم 

_____________________________________ 
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بأساميهم، وقيل إن امل كورين جعلوا إىل حضرة الوزير مصلحة ألجل رجو  النواحي 
سيي حىت يوردوا اما أعطي هلم التق : قال حممد باشا ،وكتا بيورلد  شريف ،عيعاً 

حسن نغال ابملية ال ه  املبلغ امل كور، وقبل تارخيه ت احن عبد الرمحن بيك و 
 امتنع حسن نغا  ،وان ما هي عادة اآلغاواليأنو كل يوم  الع الد :بلفيا وقال له

 لما أهنم اتفقوا مع حممد باشا برجو  النواحي للم كورين  اين يوم  ،من  لو  الديوان
 قيل إنه ذكر هلم أن  ،تارخيه نزل رجا كتخدا الينكجرية وغ ه إىل منزل حسن نغا

ما  :أوالً   وها سوف بعد حني يندموا حي  ما ينفعهم الندمله الفعايل ال    عه 
  : مل أخ وا من حضرة الوزير حجة.والثاين ،أعلموا حضرة موالنا السلطان مصطفي

عع حممد باشا الصناجق  ،ويف يوم األحد  امن شهر ذ  ا جة سنة تارخيه
وان وقر  األمر ال ريف ال   ورد ونغاوال البلكال السبعة وكتخدائيهم وأرباب الدي

أن يكون ال ريفي المد   :مضمونه ،1 ،من حضرة موالنا السلطان مصطفي نصر
والغرن الريال  ،وال ريفي أبو  ره هائة وع رة أنصاف ،المسة وتسعني نصف  ضة

ابميع مسعًا و اعة  : قالوا ،ربعون نصفبستني نصف، والغرن األسد  المسة وأ
ألن غالا  1112لكن ما يكون ه ا إال يف ابتداء تول سنة  ،لسلطانوالنا امألمر 

 ،بو  ره هائة وع رةأو  ،األموال وردل للديوان العاي ال ريفي المد  هائة نصف
وأرسل  ،والغرن األسد  المسة وأربعون نصف ،والغرن الريال بستة وستني نصف

وال   ماشي بني  ،بطلا تكميل خزينة حسني باشا علي ا كم امل روح أعاله
وال ريفي أبو  ،ال ريفي المد  هائة وا نني :الرعايا يف البيع وال راء ويف عيع األقاليم

والغرن األسد   ،والغرن الريال بستة وستني نصف ، ره هائة وا نني وع رون نصف
وأما ال ريفي البندقي مل ي كر يف األمر ال ريف  إنه  ،با نني ومخسون نصف  ضة

_____________________________________ 
 ك ا يف النص، والصحي : نصر اهلل.  ،1 
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وأما الفضة العددية ال   موجودة هصر اآلن ماشية بني  ،وا نني و ال ون نصفهائة 
 ،1 ا كل ع رة أنصاف ما  و درهم  ضة.الرعاي

ويف يوم تارخيه قامو العسكر بالديوان العاي بسبا األنبار ال ريف بأن 
باشا غالل األنبار ال ريف يبا  يف  غر بوال  ومل يرد إىل األنبار شيئاً،  احند حممد 

 أمر حببت عبد الباقي أ ند  أمني األنبار حااًل كان كاتا كب  األنبار مدة زمانية 
  إن عبد الباقي كتخدا  ائفة العزب  لع إىل حممد  ، سجنه بالعرقانه قبل الاهر

باشا وتعهد باألمني امل كور ما يطلع عليه من الغالل وأخرجه من العرقانه ونزل به إىل 
رروا حساب الغالل ال   ظهر يف عهدة األمني امل كور، قيل أربعة   إهنم ح ،بابه

وعلي ال يخ حممد بان مباشر األنبار هو ابن ال يخ عبد  ،ع ر ألف أردب غالل
ربعون وأ وعلي الر ساء وبع  أنفار مخسة ،اللطيف العجمي اانية نالف أردب غالل

نه، وقبل تارخيه قرر وال مي ال   يكتا الك و ال سجن بالعرقا ،ألف أردب غالل
حممد باشا ال يخ حممد ايناين بان مباشر سابق عوضًا عن امل كور واخلع عليه 

بو بكر شيخ الرتاسني خلعة، ويف  اين ع رين شهر ذ  أوأيضًا اخلع علي  ،خلعة
ني األنبار ملطويل كان ترعان الديوان سابق أاا جة سنة تارخيه جعل مصطفي نغا 

باقي األمني وال يخ حممد امل كور قيل اشرتا و والل ابراية وإن عبد ال ،ل ريفا
ما عليهم  والعليقه المسة وع رون نصف ويوردها إىل األنبار ،بأربعني نصف  ضة

  من الغالل.
جعل حممد باشا أمينية دار الدرب علي ذمته وعني نغا  1111ويف سنة 
 إن  ،ها يف السرايا هعر تهوأيضًا الكسوة ال ريفة تقّيد ب غل ،من نغاواته الدمتها

والفضة بقوا ي تغلوها خفيفة ألن  ،الناار السابقني تضرروا من غلو ا رير واملخير

_____________________________________ 
 أ  ال تساو  قيمتهم درهم  ضة. )1(
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أضاف النواحي  ،1 ،1082إبراهيم باشا كتخدا الوزير واي مصر الروسة يف سنة 
املوقو ة علي الكسوة ال ريفة ا نني وع رين كيت يأخ وها الناار وي رتوا ا رير 

 كان يف السنني املاضية الفضة وغ ه  ،خير والفضة ويعطوا أجرة الصنا  وغ هموامل
 نار حممد  ، استمرل الناار ي تغلوها خفيفة بر  ملع ،رخيصة واآلن غليو األسعار

باشا إىل شغلها وحتقق أهنا بر  ملع  أخ  ا رير واملخير والفضة هعر ته وتقّيد 
من عنده  ال ة أكياس ونزل كتخدائه بآال   ب غلها بالسرايا، وعلي ما قيل  رف
ه ا ما  عله حممد باشا من اي ال، وتوجهو  ،حكم العادة  حبة المل ال ريف

  .1112ة نالكسوة ال ريفة س
وأن أ ابنينة ال  بقره  حممد باشا مصطبة بقره ميادن وجددهوأيضًا أن أ 

  ،2 .1116م يف سنة ميدان وجعل  يها أرض للدرواير وأن أ بقره ميدان محا
ويف شهر شوال تويف إىل رمحة اهلل تعاىل حممد أ ند  بان خليفة الروزنامه 

ووظيفته أنعم هبا حممد باشا  ،3 ،1112ال ه  باألبيار  يف عاشر شهر حمرم سنة 
وعلي ما قيل  ،وأخ  منه ع رة أكياس ،إىل مصطفي أ ند  كسدار الروزنامه كان

  عليه خلعة.لع بق ر له اانية أكياس واخ
انتقل موالنا سيد  يوسف ابن و ا شيخ سجادة الو ائية من دار الفنا إىل 

ه سيد  عبد ايالق علي وتوىل عوضه أخي ،1112حمرم سنة  14دار البقا يف 
  السجادة.

_____________________________________ 
نخـر عـاد -1081حمـرم  13إشارة إىل ا  الحال ا دارية ال  أجريو خالل والية إبراهيم باشـا يف الفـرتة:  )1(

 م.1672سبتما  23-1670يونيو  2هـ/ 1083اآلخر 
م، إال أنــه  1701هـــ/1113يـدل ذلــك علــي أن املصــنف وإن كـان قــد توقــف عــن تــدوين األحـداث عنــد ســنة  )2(

 م، ولعله قد دون أحداث تلك السنوال بعد  رتة من وقوعها.1704هـ/1116كان ال يزال علي قيد ا ياة سنة 
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حسن  :1112يف زمان حممد باشا سنة وتو وا إىل رمحة اهلل امل كورين 
، مصطفي كتخدا عزبان هو 1112عبان سنة نغال ابملية ال ه  بلفيا يف شهر ش
  سف بيك أم  ا اج سابق يف رمضان.تابع املرحوم أمحد كتخدا يف رمضان، يو 

حضر إىل حممد باشا من حضرة موالنا السلطان مصطفي نصره اهلل بتقريره 
علي والية مصر ملدة مخت سنوال ب رط أن يعطي الرتقيال املنكسرة للعساكر 

أم  وإىل  ،ابداوية سنتان إىلو  ،سنتان نليهإىل ايز  :علي ما قيلوغ هم، بيان ذلك 
وأكد يف أمره ال ريف بإرسال  ،سفر مهايون سنة واحدة وإىل ،ا اج وتوابعه سنتان

ايزينة العامرة بكماهلا، وقيل إن عيع الرتقيال امل كورة اانية ع ر ألف عثماين 
  .1112سنة مد باشا يف غرة شهر رجا  أعطاهم حم ،وكسور

أ رج عن حسني باشا من  ،1 ،1112شهر  فر سنة  23ويف يوم اال نني 
و لع إىل  ،1111 كانو مدة سجنه من شهر رجا سنة  ،سجنه بقصر يوسف
ونزل حسني باشا من  ،وقيل كتبو بينهم حجة هعر ة الصناجق ،حممد باشا وقابله

    وتوجه من البحر يف يوم تارخيه.غ  نال
من ة جرجه  حبة سردار اباوشية بالوالية حااًل عرض حضر من والي

أن م  اللوا عبد الرمحن بيك  :مسائهم وختمهم مضمونهالعساكر الا اني بالوالية بأ
شدة ظلمه بطلو  الة ابمعة  بيؤذ  الرعايا وغ هم، ومنحاكم الوالية ظامل 

حبضرة الصناجق  لما قرأ حممد باشا العرض امل كور  ،وقفلو األسوا  وا وانيو
إن عبد الرمحن بيك مل بيد ع مال وال غالل أنا  :وغ هم،   إن حممد باشا قال هلم

أعزله من الوالية وي عليكم شرط، عند حضوره مل أحدًا يتوجه إليه، وكل من توجه 
  أمركم الكر .األمر  :إليه أنا أخرج من حقه،  قالوا ابميع

_____________________________________ 
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وهو يوم ايميت اخلع حممد  ،1 ،1112ويف سادس شهر ذ  القعدة سنة 
تها  حتباشا علي محزة كاشف تابع املرحوم جلا يوسف بيك خلعة الصنجقية ومن 

  وواله علي حكومة جرجه ونزل هبما. كرس
حضر من عند حضرة موالنا السلطان مصطفي ب   علي نغا ال   كان 

د باشا له هنزله ونزل حمم ،نغال البنال يف عّز واحرتام وسكن هنزله بدرب ابماميز
حضر نغا من  ،1112شهر ذ  القعدة سنة  15بعد  الة ابمعة بطولون، ويف 

أنك ختتم  :حضرة موالنا السلطان مصطفي وبيده أمر شريف إىل حممد باشا مضمونه
 ساعة تارخيه سلم حممد باشا علي نغا  ،علي منزل علي نغا وتضبي الفاته وتبيعها

ونزل حممد باشا و حبته موالنا حسن  ،يف الرتسيم امل كور إىل نغال الينكجرية
 ،وختم علي منزله ،وإمساعيل بيك د رتدار مصر حاالً  ،أ ند  قاضي العسكر حاالً 

شهر تارخيه ابيعو اييل  21وأخرج جواريه وأودعهم هنزل وكيله، ويف يوم األحد 
لفاته هنزله، ويوم و اين يوم ابتدأ ببيع ا ،حبون الديوان بقلعة اببل  ال ة ع ر رأس
  ،2  نادقيهم وابيعو املماليك هنزله.تارخيه أعطا حممد باشا أسباب ابوار  و 

يف  امن ع رين شهر ذ   ،حضر عبد الرمحن بيك حاكم والية جرجه
ره ميدان وقابل حممد باشا واخلع عليه و لع وقو العصر إىل ق ،1112القعدة سنة 

 أرسل  ،هر تارخيه كان بالديوان ععية بسببهخلعة، ويف يوم ايميت سادس ع رين ش

_____________________________________ 
 م.1701أبريل  )1(

كــان قــد أرســل مــع أربعــة أغــوال نخــرين مــن مصــر بنــاء علــي  لــا مــن الســلطان يف شــعبان   بيــرق علــا آغــا: )2(
هـ/ 1112، وعني  ور و وله هنصا نغال البنال، واستمر يف منصبه حىت عزله سنة م1695هـ/ مايو 1106
تلف عن علي نغا ايازندار الـ   تـوىل منصـا خي، وكان يلقا قبل ذلك بفانوس، وب   علي نغا م1701أبريل 

م،   عــزل ورجــع إىل مصــر حيــ   ــودرل عيــع متلكاتــه، 1668هـــ/ 1079شــيخ ا ــرم النبــو  ال ــريف ســنة 
 م.1688هـ/1099وبيعو بأمر من السلطة املركزية سنة 
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 بعد  لو  النفرين  ،حممد باشا له نفرين من  ائفة املتفرقة  نزلوا له و لعوا قبل الاهر
 لعو عاعة من أوضه باشية الينكجرية و ائفة العزب إىل نوبة خانة اباوشية وأهنوا 

وال  ،ا بن خضر كاشفأننا ما نريد كتخدا اباوشية هو حممد نغ :إىل حممد باشا
 لما مسع حممد باشا  ، املرجو من موالنا الوزير أن يعزهلم ،مصطفي نغا الرتعان حاالً 

 أرسلوا امل كورين  ،شهر وأعزهلمإليهم يقول: بقي ل هر تول  ال ة أ ذلك أرسل
 لما شاهد منهم  ،إن مل تعزهلم يف ه ه الساعة حنن نقطعهم بالسيوف :يقولوا له

تارخيه وي رضوان تفكجيان سابق هو ملوس املرحوم إبراهيم كتخدا ذلك يف يوم 
واخلع عليهم  ،ووىل مصطفي أ ند  أمني األنبار سابق جعله ترعان ،اباوشية سابق

ايلع يوم تارخيه، وكتا بيورلد  شريف إىل قاسم جاوير وحممود جاوير اختيارية 
ائفة اباوشية جعلوا عوضهم حممد اباوشية أن يتوجهوا إىل بالدهم  توجهوا،   إن  

  إن  ائفة اباوشية أهنو إىل حضرة الوزير أن  ،جاوير ال ه  بدوجي أوغلي
قاسم جاوير امل كور أخ  من  ائفة اباوشية عندما تعني سردارًا علي  ائفة 

من كل نوبة مخسة نالف،  ،اباوشية إىل سفر مهايون مخسة وأربعون ألف نصف  ضة
 تعني من كل نوبة نفر واحد وأخ وا  ،أمره ال ريف بد ع املبلغ امل كور  عند ذلك برز

 أخ  الا ر  ،األمر ال ريف  بلغ املكرم مصطفي شر ي ال راي  شريك امل كور
إن قاسم جاوير عنده ت وير وأنتم إن توجهتم إليه يزيد ت وي ه  :املعينني وقال هلم

 أرسل عر ه  ،ي بالد ع  املال موجود  إن أذن ، أنا أرسل إليه مكتوب وأعر ه ب لك
وأخ  من كل شر ي السك وأخ  كل  ، أذن له بد ع املبلغ  د عها امل كور ،ب لك

وقيل  ،1 ،1112شر ي مخسة نالف و رقوها علي أنفارهم يف أواخر ذ  ا جة سنة 
إن اختيارية السبع بلكال تضرروا من قاسم جاوير وحممود جاوير من جتّاهم 
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ومل أحدًا يقدر يتّم مصلحة بالديوان بغ  رضاهم، وقيل إن حممود جاوير  ،وظلمهم
 بلغ  ائفة اباوشية ذلك  أهنوا إىل حضرة  ، لع من بلك اباوشية إىل بلك العزب

 بلغ  ، أخ وا بيورلد  شريف برجوعه إىل حمله ،الوزير أن يكون يف بلكه كما كان
 لما حتققوا  ائفة  ،مال له  ورةحممود جاوير  قيل إنه  ر  إىل بلك العزب 

 ايمعوا عند إمساعيل بيك  ،اباوشية  أهنوا إىل حضرة الوزير بنفيه إىل والية املنصورة
الد رتدار علي أنه يتوجه إىل بالده باملنصورة وال خي ي من شيء وال أحد يسعي يف 

 19يل يف علي ما ق ماله وال بالده بضرر قي، وبال يف بيو الد رتدار وأ ب  متوجه
  .1113حمرم سنة 

دة علي حبيا يعني حممد باشا جتر  ،1 ،1113ويف أواخر شهر  فر سنة 
 توجهوا  ، كان بان التجريدة حممد بيك ال ه  بأباظه ،بناحية دجوة بالقليوبية

وسبا إرساله بالتجريدة قبل تارخيه كان ال يخ عبد الوهاب  ،2 وقعدوا بالناحية،
 قطعوا عليهم الطريق  ،سيد  أمحد البدو  وعاعة  حبته ال ناو  متوجه إىل مولد

 حضر ال يخ عبد الوهاب ال ناو  وأعلم األمراء  ،وعّروهم وأخ وا أسباهبم وأمواهلم
رسل إليهم أسباهبم وأما املال مل يرسله، ،  أ أرسلوا إىل حبيا وعر وه ب لك ،ب لك

بيع األول سنة ر  شهر  أرسل من عنده حنو اانية نالف نصف حناس ومقا يص، ويف
مقام إبراهيم بيك وعمر قائم مقام عثمان شر ي قيل إهنم  قيل إن قائم ،1113

 حضر عندهم وقعد شرب القهوة وقام من ساعته  ،جعلوا  بيا وليمة وعزموا عليه
وقيل إن  ، طلع خلفه عمر امل كور  تقاتل معه ،ومل يرضي يقعد و لع من عندهم

 لما بلغ قا  مقام إبراهيم بيك  ،ن عاعة حبيا وقتل أيضاً عمر قتل  ال ة أنفار م

_____________________________________ 
 م.1701يوليو  ،1 
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رأس اال نني ور عهم علي    أخ ه وذحبه وقطع ، لع خلفه وتقاتل هو وحبيا
  مزراقني.

حضر من الديار الرومية من عند الوزير األعام نغا جعله كتخدا حممد باشا 
يميت ع رين شهر ويف يوم ا ،1 ،1113عوض كتخدائه يف أواسي ربيع األول سنة 

 ،ربيع األول  لعو عاعة من السبع بلكال واختيارية الديوان ودخلوا إىل حممد باشا
  إنه أرسل إىل الروزنامه  رمان بر ع  نجقية عبد الرمحن بيك حاكم والية جرجه 
سابق،   أرسل إليه من كل بلك نفرين إىل منزله أعلموه أن  نجقية امل ار إليه 

وكل من تبعك  ،طلع تتوجه إىل بلدس من غ   ائفة غ   ال ة ماليك إنك ت ،ارتفعو
إن  لعو يقتلوين العرب،  إن   :من  ائفتك تر ع علو ته،  لما ذكروا له ذلك قال

كان يبقوا علي الصنجقية أ لع بطائف  وإن مرادهم يقتلوين أنا متوضي وقاعد يف 
ليه  اين مرة رضوان نغا  إشا  أرسل  طلعو األنفار عرّ وا حممد با ،بي   وا يقتلوين

وقيل إن  ، لم ثتثل ،تطيع قول وّي األمر :وقالوا له ،كتخدا  ائفة اباوشية والرتعان
 عند ذلك أمر حممد باشا  ،شر  اهلل :وقال ،نائا الديوان نزل له  لم ثتثل إىل قوله

وزعيم مصر  ،وهناراً  يبيتوا بالرميلة ليالً  ،بتعيني مخسة ع ر نفرًا من كل بلك لرسوه
 ،والعسكر بالرميلة ،وإن الصناجق يأتوا بسبيل املؤمنني ليلة السبو ،وأوضه باشه

 ،وقيل إن الطبجية احنر  منهم نفرين بالبارود ،وأ بحوا حا روه، ونزل هلم مدا ع
وأرسلوا إىل حممد باشا بطلا بارود  اين مرة، وعلي ما قيل إن عبد الرمحن بيك 

حرر عليه من  ن الطا   أ اب خلق وماتوا، وقيل إن مصطفي بيكضرب بالبند  م
وقيل إن حممد  ، ابته حتو أذنه  لعو من ابهة الثانية و  وضربه بندقية  أ
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وهنبو الرعايا والعساكر  ،البغداد  كان عنده هو وغ ه احنرقوا من ضرب املدا ع
 واله وأ قاله وعيع ما اللكه يده.أم

 وإليه املرجع واملآب. ،مواهلل أعلم بغيبه وأحك
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 مصادر ومراجع التحقيق
 

، تراجم الصواعق  ا واقعة الص اجقإبراهيم بن أيب بكر الصوا ي العويف،  -1

حتقيق عبد الرحيم عبد الرمحن عبد الرحيم، املعهد العلمي الفرنسي لآل ار ال رقية، 

 .1986القاهرة، 

، حتقيق عبد الرحيم عبد الدرء المصا ة  ا أكبار ال  ا ة، يأمحد الدمرداش -2

 .1989الرمحن عبد الرحيم، املعهد العلمي الفرنسي لآل ار ال رقية، القاهرة، 

، واقعة السلطا  سليم بن ع ما  مع السلطا  الغوريأمحد بن زنبل الرمال،  -3

 .1962حتقيق عبد املنعم عامر، القاهرة، 

أوضا اارارام  يمن تولق مصر القاهرء من غ ، أمحد شل  بن عبد ال -4

، حتقيق عبد الرحيم عبد الرمحن عبد الرحيم، مكتبة ايايي، الوزراء والبارام

 .1978القاهرة 

 .1986، مكتبة األيلو مصرية، القاهرة، قا و   امه مصرأمحد  ؤاد متوي،  -5

، اســـــطنبول لفينهديـــــة العـــــار ين  ـــــا أســـــماء المـــــؤ إمساعيـــــل باشـــــا البغـــــداد ،  -6

1951.  
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-1099ال ظام السياسا لمصر الع ما ية ب   زين العابدين،  -7

، رسالة دكتوراه غ  من ورة، كلية الدراسال ال رقية م1730-1687هـ/1143

 .1999وا  ريقية، جامعة لندن، 

، ترعة وتعليق عبد الوهاب بكر، جذور مصر الحدي ةدانيال كريسيليوس،  -8

 .1985 ر ، القاهرة، مكتبة هنضة ال

 .1904، القاهرة عجائب اآلثار  ا التراجم واألكبارعبد الرمحن ابايت،  -9

الحقيقــة والمجــاز  ــا الرحلــة إلــق بــالد الشــام ومصــر عبــد الغــ  النابلســي،  -10

 .1986 ، اهليئة املصرية العامة للكتاب، القاهرة، ، تقد  أمحد هريدوالحجاز

حتقيـــق ب ـــ  زيـــن ، اكتصـــار تـــاريخ مصـــر المحروســـةزبـــدء علـــي بـــن رضـــوان،  -11

 .2006العابدين، دار الفضيلة، القاهرة، 

، حتقيــق عبــد القــادر "ذكــر مــا وقــع بــني عســاكر مصــر الروســة"علــي ال ــاذي،  -12

ــــــة المصــــــرية ليمــــــال،  ــــــة التاريخي -321،، د.د 1986  14،  لــــــد المجل

403. 

رء ومد ها وبالدها القديمة الخطا التو يقية لمصر والقاهعلي مبارس،  -13

 .1969، اهليئة املصرية العامة للكتاب، والشهيرء
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، جامعة عني مشت، اادارء  ا مصر  ا العصر الع ما اليلي عبد اللطيف،  -14

 .1978القاهرة، 

، دراسام  ا تاريخ ومؤركا مصر والشام إبا  العصر الع ما ا___،  -15

 .1980مكتبة ايايي، القاهرة، 

، معهد الدراسال التاريخ المصري  ا العصر الع ما امد أنيت، مدرسة حم -16

 .1962العربية العاملية، القاهرة 

 .1954، دار الكتاب املصر ، القاهرة، القاموس الجغرا احممد رمز ،  -17

، دار ابيــل، بــ ول، تــاريخ الدولــة العليــة الع ما يــةحممــد  ريــد بيــك الــامي،  -18

1977. 

ــاريخ وقــائع ن ا ــاج إبــراهيم تــابع حســن نغــا عزبــان الدمرداشــي، مصــطفي بــ -19 ت

، حتيــق  ـالح أمحــد هريــد ، دار الكتـاب والو ــائق القوميــة، مصـر القــاهرء المحروســة

 . 2002القاهرة سنة 

جامعة األزهر، القاهرة،  مصادر تاريخ مصر الحديث، مصطفي رمضان، -20

1983. 

 .1987دار ال رو ، القاهرة، ، موسوعة ح ام مصرنا ر األنصار ،  -21
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 .1988، اسطنبول، تاريخ الدولة الع ما يةيلماز أوزتونا،  -22

تحفة األحباب بمن ملك مصر القاهرء من الملوا يوسف امللواين،  -23

 تاريخ، دار الكتا املصرية، القاهرة. 5623، اطوط رقم وال واب
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