
 تحقیق مخطوط: "تاریخ األستاذ سیدي علي أبو الحسن وفا"
 م)1665-1661ھـ/1071-1077(

 
ة اشتھرت باسم: "واقع لم تكد تھدأ األوضاع في مصر عقب أحداث فتنة قتل الفقاریة التي

م، حتى برزت فتنة أخرى، اصطلح المؤرخون المحلیون 1660ھـ/1071الصناجق" سنة 
م، وكانت السمة 1665ھـ/1077على تسمیتھا: "واقعة الضرب" والتي وقعت أحداثھا سنة 

الغالبة للفترة الممتدة ما بین  واقعة الصناجق وواقعة الضرب ھي التوتر السیاسي وتدھور 
اع األمنیة بسبب ھیمنة قادة الفرق العسكریة على النظام اإلداري والمالي، وإغراقھم األوض

ضم ھذه وفي خ. البالد في حالة من الفوضى نتیجة الصراع الدائم بینھم على السلطة والنفوذ
األحداث تصدى عدد من مؤرخي مصر خالل النصف الثاني من القرن السابع عشر المیالدي 

ث وتوثیقھا، لتظھر لنا مالمح مدرسة تاریخیة متكاملة خالل تلك الفترة، من لتدوین ھذه األحدا
وعلي أبو الحسن وفا، ومحمد بن  )1(أبرز مصنفیھا: إبراھیم بن أبي بكر الصوالحي العوفي،

حیث شكلت ھذه المجموعة جیالً من المؤرخین یقع في  )3(وعلي بن رضوان، )2(محمود،
مرحلة وسطى؛ ما بین مؤرخي النصف األول من القرن السابع عشر وعلى رأسھم: اإلسحاقي 

ومجموعة مؤرخي القرن الثامن عشر  )4(ومرعي بن یوسف والغمري وابن أبي السرور،
 )5(ومن أبرزھم: الملواني وأحمد شلبي والشاذلي والدمرداش.

                                                             
عبد  ، تحقیق عبد الرحیمتراجم الصواعق في واقعة الصناجقإبراھیم بن أبي بكر الصوالحي العوفي،  )1(

، ویتناول أحداث سنة 1986لعلمي الفرنسي لآلثار الشرقیة، القاھرة، الرحمن عبد الرحیم، المعھد ا
 م.1660ھـ/1071

، تحقیق بشیر زین العابدین، دار الفضیلة، تاریخ مصر ابتداء من وقعة الضربمحمد بن محمود،  )2(
 م.1701-1665ھـ/1113و 1076، ویغطي الفترة الممتدة ما بین عامي 2007القاھرة، 

، تحقیق بشیر زین العابدین، دار الفضیلة، زبدة اختصار تاریخ مصر المحروسةعلي بن رضوان،  )3(
 م.1701ھـ/1113، ویتناول فترة الحكم العثماني بمصر حتى عام 2006القاھرة، 

ذكرت لیلى عبد اللطیف من المؤلفات التاریخیة خالل تلك الفترة: محمد بن عبد المعطي اإلسحاقي،  )4(
(یتوقف عند أحداث سنة  1897، القاھرة بار األول فیمن تصرف في مصر من أرباب الدوللطائف أخ

م). ومؤلفات محمد بن أبي 1660ھـ/1071م، وتستمر تتمة الكتاب حتى أحداث سنة 1623ھـ/1032
النزھة الزھیة في ذكر والة مصر والقاھرة ، والكواكب السائرة في أخبار مصر والقاھرةالسرور مثل: 

، تحقیق عبد الرحیم عبد الرحمن كشف الكربة في رفع الطلبة، وعیون األخبار ونزھة األبصار، وةالمعزی
(تتوقف أعمال ابن أبي السرور عند  1976، سنة 33عبد الرحیم، المجلة التاریخیة المصریة، العدد 

 فإنھ یتوقف عند أحداث سنة ذاكرة اإلعالم،م)، أما كتاب الغمري 1652ھـ/1062أحداث سنة 
دراسات في تاریخ ومؤرخي مصر والشام إبان العصر م. انظر لیلى عبد اللطیف، 1630ھـ/1040
 .18، ص. 1980، مكتبة الخانجي، القاھرة العثماني

 5623، مخطوط رقم تحفة األحباب بمن ملك مصر القاھرة من الملوك والنوابیوسف الملواني،  )5(
بتحقیقھا إبراھیم یونس محمد، وحصل بھا على درجة  تاریخ، دار الكتب المصریة، القاھرة، وقد قام

، ثم قام عبد الرحیم عبد الرحم عبد الرحیم 1981الماجستیر من كلیة اآلداب بجامعة االسكندریة سنة 
م). أحمد شلبي بن عبد الغني، 1723ھـ/1136بتحقیقھا ونشرھا فیما بعد (یتوقف المؤلف عند أحداث سنة 

، تحقیق عبد الرحیم عبد الرحمن عبد صر القاھرة من الوزراء والباشاتأوضح اإلشارات فیمن تولى م
م). ). مصطفى 1737ھـ/1150(یتوقف المؤلف عند أحداث سنة  1978الرحیم، مكتبة الخانجي، القاھرة 

ح ، تحیق صالتاریخ وقائع مصر القاھرة المحروسةبن الحاج إبراھیم تابع حسن آغا عزبان الدمرداشي، 
، وقد نشرت الطبعة األولى من الكتاب في 2002ار الكتاب والوثائق القومیة، القاھرة سنة أحمد ھریدي، د



 
 1071في عملھ التاریخي الفرید یعمد علي وفا إلى تفصیل أحداث الفترة الممتدة ما بین و
م، وذلك من خالل تقدیم وجھة نظر السلطة الدینیة في مصر، 1665-1661ھـ/1077و

ونظرتھا لتطور األحداث السیاسیة في مصر العثمانیة خالل تلك الفترة، حیث یعكس المؤرخ 
اة السیاسیة، فقد كان الجامع األزھر والجامع المؤید وجامع الداودیة مكانة رجال الدین في الحی

والمحمودیة وغیرھا من مساجد القاھرة محور األحداث السیاسیة، بل إن كثیراً من الضباط 
ً لألمن، وكان رجال السلطة یتھیبون من  المتمردین كانوا یلجأون إلى الجامع األزھر طلبا

كما یعكس المصنف في تاریخھ أھمیة الدور الذي لعبة كبار انتھاك حرمة السلطة الدینیة. 
رجال الدین المتمثلین في قاضي القضاة وعلماء األزھر واألشراف والسادة البكریة والوفائیة، 
كحضورھم الدیوان وإصدارھم الفتاوى الحاسمة للخالفات السیاسیة وقیامھم بدور الوساطة 

أبو الحسن وفا كذلك على ذكر جملة من القصائد بین ضباط األوجاقات المتصارعین. ویحرص 
التي صنفھا بعض المحسوبین على السلطة الدینیة في التعلیق على األحداث مما یوفر لنا مادة 

 خصبة حول طبیعة العالقة بین السلطة الدینیة والسیاسیة في مصر إبان العصر العثماني.  
كمال الجھود الھادفة إلى توثیق تاریخ ویشكل مخطوط علي أبو الحسن وفا أھمیة كبیرة الست

مصر خالل النصف الثاني من القرن السابع عشر، حیث یبذل المصنف جھداً كبیراً في تدوین 
أحداث السنوات الممتدة ما بین واقعة الصناجق وواقعة الضرب، وتقع النسخة الوحیدة من ھذا 

ضمن مخطوطین آخرین تاریخ)، وھي  2269المخطوط في دار الكتب المصریة تحت رقم (
 )6(سم)،12×سم17صفحة، حجم الصفحة  492ورقة ( 246في مجموعة واحدة تقع في 

 سطراً.  17تحتوي الصفحة الواحدة على حوالي 
وقد أثار ھذا المخطوط اھتمام المؤرخ الكبیر عبد الرحیم عبد الرحمن عبد الرحیم الذي كتب 

إبراھیم بن أبي بكر  - الصواعقتراجم عنھ في عدة مواضع، وذھب إلى أن مصنف 
 قد ألحق بمؤلفھ بعد الباب الثاني تواریخ أخرى ھي: -الصوالحي

 تاریخ سیدي علي أبو الحسن وفا. -1
 م.1665ھـ/أغسطس 1076تاریخ وقعة الضرب في شھر صفر  -2
 م.1670إبریل  -1669ھـ/1080تاریخ الشیخ محمود (ابن محمود) عن أحداث سنة  -3
تسجیل الصوالحي الخاص ألحداث التاریخ المصري حتى توقفھ عن التدوین سنة  -4

 م. 1701ھـ/1113
 معلقاً على ذلك بقولھ: 

                                                             
الدرة م). أحمد الدمرداش، 1741ھـ/1153، (یتوقف المؤلف عند أحداث سنة 1989االسكندریة سنة 

ثار آل، تحقیق عبد الرحیم عبد الرحمن عبد الرحیم، المعھد العلمي الفرنسي لالمصانة في أخبار الكنانة
 م).1751ھـ/1165(یتوقف المؤلف عند أحداث سنة  1989الشرقیة، القاھرة 

صفحة، والصحیح ھو أن  488ورقة أي  244یشیر الترقیم في أعلى صفحات المخطوط إلى وجود  )6(
قد تكرر  958و 880، حیث إن ترقیم الصفحتین: 246عدد أوراق المخطوط ھي كما ورد أعاله أي 

ا الخطأ من الناسخ أو من المصور الذي أنجز تصویر الكتاب في دار الكتب مرتین، وقد یكون ھذ
 ، كما یظھر في الصفحة األخیرة من المخطوط.1963المصریة سنة 



"كما أننا نستطیع أن نؤكد أنھ [أي الصوالحي]قد عاش النصف الثاني من القرن 
السابع عشر ومطلع القرن الثامن عشر حیث أنھ لم یتوقف عن الكتابة إال في عام 

 )7(م".1701ھـ/3111
ولكن القراءة المتأنیة للمخطوط تدفعنا لالختالف مع د. عبد الرحیم في نسبة العمل األخیر إلى 

 الصوالحي، والتأكید على أن المخطوط یتضمن ثالثة أعمال فقط، وھي على النحو التالي: 
م، 1660ھـ/1071تاریخ إبراھیم بن أبي بكر الصوالحي العوفي في واقعة الصناجق سنة  -1

 ورقة). 54(یقع في 
ھـ/فبرایر 1071تاریخ األستاذ سیدي علي أبو الحسن وفا، ابتداء من جماد الثاني سنة  -2

 ورقة). 19م، (یقع في 1665ھـ/1076م، حتى سنة 1661
ھـ/أغسطس 1076تاریخ محمد بن محمود ابتداء من وقعة الضرب في شھر صفر سنة  -3

 )8(ورقة). 174م، (یقع في 1701ھـ/أغسطس 1131م، وحتى شھر ربیع األول سنة 1665
وقد أغفلت كتب التاریخ المعاصرة ومعاجم المؤلفین وكتب التراجم اإلشارة إلى: "علي أبو 
الحسن وفا" ضمن مؤرخي مصر خالل القرن السابع عشر المیالدي. وحیث أن المصنف لم 

 الرجوع إلى كتابھ یترجم لنفسھ فإن الطریقة الوحیدة لتقصي بعض المعلومات عنھ ھي
ومحاولة التعرف علیھ من خالل االستئناس بالقرائن المتوفرة في ثنایا المخطوط، ویمكن من 
خاللھا االستنتاج بأن المؤلف كان معاصراً لألحداث التي وقعت في مصر خالل الفترة التي 

 خص المشاریغطیھا في تاریخھ، وذلك من خالل استخدامھ لكلمة: "حاالً" لإلشارة إلى أن الش
إلیھ ال یزال على رأس منصبھ، كما یترك المصنف انطباعاً لدى القارئ بأنھ كان على صلة 
وثیقة بعلماء األزھر حیث ینفرد بذكر مادة مھمة عن دور العلماء في األحداث السیاسیة التي 
 وقعت في القاھرة آنذاك، ویورد العدید من األبیات الشعریة لعلماء مصر في التعلیق على

 األحداث السیاسیة ومحاولتھم التأریخ لألحداث باستخدام الحروف األبجدیة. 
وفي الوقت الذي ال یذكر فیھ المصنف أي سبب واضح لكتابة تاریخھ، إال أنھ من الواضح أن 
علي وفا قد كرس شھادتھ التاریخیة للحدیث عن األوضاع السیاسیة واإلداریة في القاھرة خالل 
                                                             

عبد  ، تحقیق عبد الرحیمتراجم الصواعق في واقعة الصناجقإبراھیم بن أبي بكر الصوالحي العوفي،  )7(
 .14 -10. ص.ص 1986ي لآلثار الشرقیة، القاھرة، الرحمن عبد الرحیم، المعھد العلمي الفرنس

وذلك بخالف ما ذكره عبد الرحیم في نسبة الجزء األخیر من المخطوط للصوالحي حیث یبرر وجود  )8(
نقص في نسخة دار الكتب عن النسخ األخرى التي عثر علیھا في المكتبات الوطنیة بمیونیخ وباریس، 

م، وفرغ 1660ھـ/1071بقولھ: "ونرى أن السبب في ھذا النقص، أن المؤلف بعد أن وضع مؤلفھ في عام 
منھ على الصورة التي رسمھا في المقدمة كما ھو واضح من النسخ الكاملة لھذا المخطوط، والتي نص 

فیھا على الفراغ منھ، وطال بھ العمر بعد ذلك، فأراد أن یخص الصراعات السیاسیة بین الصناجق، فجمع 
ولم یر داع لتسجیل أحداث واقعة  التواریخ السابقة الذكر دون أن یجري تعدیالً على ما ذكره في المقدمة،

م، فأھملھا وأھمل الخاتمة، وخصص ھذا المجموع 1660ھـ/1071محمد بیك السابقة على أحداث 
م، والتواریخ األخرى التي ضمھا إلى مؤلفھ حتى توقفھ عن 1660ھـ/1071لتسجیالتھ الخاصة بالفترة 

. 12-11المصدر السابق ص.ص  م"،1701أغسطس  27ھـ/1113ربیع األول  22الكتابة یوم السبت 
وما ذكره د. عبد الرحیم ھو افتراض تدحضھ المعلومات الواردة في ثنایا الجزء الثالث من ھذه 

صفحة) ترد فیھا إشارات عدیدة إلى أن تاریخ الفترة  348ورقة ( 174المجموعة، والذي یمتد عبر 
من تألیف الصوالحي، الذي  م، ھو من تألیف محمد بن محمود، ولیس1701- 1665ھـ/1113 -1076

م، ولیس ھناك أي دلیل على أنھ استأنف الكتابة بعد ذلك 1660ھـ/1071نص على الفراغ من عملھ سنة 
 . 2007العام، وقد قام الباحث بتحقیق تاریخ ابن محمود ونشره في كتاب مستقل سنة 



م، حیث یتسم عملھ بصبغة محلیة تجعل من قلعة الجبل 1665-1661ـ/ھ1077-1071الفترة: 
مركزاً لألحداث التي وقعت في القاھرة، دون االھتمام بأحوال األقالیم أو بذل أي جھد لترجمة 
الشخصیات السیاسیة أو الدینیة التي یرد ذكرھا، بل یولي جل اھتمامھ لتدوین األحداث 

اجق وعزلھم في المناصب اإلداریة، وخاصة مناصب السیاسیة، فیرصد حركة تعیین الصن
القائمقامیة والدفترادریة وإمارة الحاج وسرداریة السفرات السلطانیة والتجریدات المحلیة التي 
كانت توجھ إلى األقالیم، وقد ھیمنت خالفات الفرق العسكریة على غالب مادة المخطوط، حیث 

التي كان تحل عن طریق خروج بعض  یكثر المصنف من سرد خالفات الفرق العسكریة
األنفار من بلك إلى آخر، أو االتفاق مع الباشا على نفي مثیري الشغب إلى مناطق نائیة، وقد 

 یصل األمر إلى التخلص منھم عن طریق قتلھم من قبل خصومھم
وقد قام الباحث بمراجعة النص، وحیث أنھ ال یتوفر سوى نسخة واحدة منھ، فقد قام بمقارنتھ 

تراجم ع المخطوطات المعاصرة لھ وباألخص منھا: إبراھیم بن أبي بكر الصوالحي؛ م
 . عليتاریخ مصر ابتداء من وقعة الضرب. محمد بن محمود؛ الصواعق في واقعة الصناجق

 .تحفة األحباب. یوسف الملواني؛ زبدة اختصار تاریخ ملوك مصر المحروسةبن رضوان؛ 
إلشارة إلى بعض الفروقات بین ما ورد في المخطوط . مع اأوضح اإلشاراتأحمد شلبي؛ 

بالمقارنة مع المصادر األخرى، كما تم إثبات المخطوط كما ھو دون إجراء أي إضافة، 
باستثناء إضافة الھمزات ووضع الفواصل والنقاط لیستقیم المعنى، وتركت سائر األخطاء 

ة لتكوین تصور واضح عن المستوى اللغویة واإلمالئیة على حالھا، نظراً لما في ذلك من أھمی
الثقافي والعلمي للمصنف، مع اإلشارة لتراجم بعض الشخصیات المھمة في تلك الفترة، 
والتعریف بأھم المناطق واألقالیم، والمصطلحات اإلداریة وغیرھا من المعلومات التي تساعد 

فقد تم على فھم النص وتكوین صورة واضحة حول ظروف العصر. وباإلضافة إلى ذلك 
ضبط التواریخ الھجریة ومقارنتھا بالمیالدیة في الھامش لتمكین القارئ من تتبع األحداث وفق 

 أشھر السنة الشمسیة. 
 



 ً  النص كامالً ومحققا
قد قدر هللا على  )9(تاریخ األستاذ سیدي علي أبو الحسن وفا حفظھ هللا تعالى (في قتل الفقاریة)؛

لما فتنوا بحبھم لمحنة تختم الكف على األلسن، فإنھم قد  فتیة تنغیص عیش كان فیھم ھنيء،
 جاءنا تاریخھم، فرحمة على المؤمنین.

 )10(تخمیس آخر للشیخ محمد أبي السرور الھوي:
 وأحشاء عدا شـرحتـھا  عیوني والمدامع قــرحتھـا 

 تـجنوا لي ذنوباً ما جنتھا  بأفعال لقتلي أسـستـھـا
 یداي وال أمرت وال نھیت     

 وال تملیكھا أخذاً وقھـرا  وال سوءاً أردت أسؤ مصـرا
 وال وهللا ما أضمرت غدرا  وال خنت اإلمام وملت دھرا

 كما قد أضمروه وال نویت     
 وكم لي منھ إحساناً ورفدا  لمولى األنام یـخـان عـھدا 
 ویوم الحشر موقفنا وتبدوا  ولكن لألعادي تم قــصدا

 صحیفة ما جنوه وما جنیت      
 وما نقلوه من عذري ومیني  ویعلم شینھم جـعـلوه شیني
 سیحـكم بینھم ربي وبیني  فكفا مقلتي فبأي ذنـبــي

 فویل للخصوم إذا التقیت       
 ولبعضھم تخمیس آخر

 فـي الدنیا ومظلمة أتتھـا  أال كم من خطوب قد جنتھا
 نو لـي ذنوباً ما جنتھا تـج  ولما عاینـوا الحسنى مـحتھا

 یداي وال أمرت وال نھیت
 على حكم القضا نفعاً وضرا  فصبراً یا أولي العزمات صبرا 
 وال وهللا ما أضمـرت غدرا  فلم تترك لي األعداء عـذرا

 كما قد أضمروه وال نویت
 وكم زور وبـھتان أعدوا   فكم ذنب لي األعدا أعدوا
 حشر موعدنا وتبدواویوم ال  فحسبي منھم قوالً یعــد

 صحیفة ما جنوه وما جنیت
                                                             

عقبت واقعة الصناجق (قتل ھذه زیادة من الناسخ، والصحیح ھو أن علي وفا یؤرخ للمرحلة التي أ )9(
الفقاریة) مباشرة، وال یتطرق للحدیث عن ھذه الحادثة بل یفصل في والیة كل من إبراھیم باشا وعمر 

 م.1665ھـ/1077باشا، حتى انتھاء واقعة الضرب سنة 
یستھل المصنف تاریخھ بتخمیس أبیات شعریة نسبت لغازي باشا الذي تولى بمصر خالل الفترة:  )10(

م، ثم أعدم بعد عزلھ بناء على أوامر وردت من اسطنبول، وقد ذكرت 1660-1657ھـ/1067-1070
 ھذه األبیات في عدة مصادر، ونصھا: 

 ید األقدار حتى أحكمتھا  أمور لألعادي أنتجتھا
 تجنوا لي ذنوباً ما جنتھا  بنار في فؤادي أضرمتھا

 یداي وال أمرت وال نھیت      
تراجم ،و إبراھیم الصوالحي العوفي؛ 157، مصدر سابق، ص. اإلشاراتأوضح انظر: أحمد شلبي؛ 

 .89، مصدر سابق، ص الصواعق



 بما أبداه من كذب ومیني   فیا من رام بعد القرب بیني
 ویحكم بینھم ربي وبیـني  عسى یوم الحساب تقر عیني

 فویل للخصوم إذا التقیت
 

   لـنـعـم هللا حامـد  بـمـصـر كان وزیـراً 
 بسیف عـدل وساعـد  كم جـاھد الجور غـزواً 

 )11(أرخت غازي مجاھد  بّشــر مــات شھیداً 
 
 )12(والیة إبراھیم باشا: -أ

حضر قابوجي من الدیار الرومیة وصحبتھ أمرین  1071وفي أواخر جمادى الثاني سنة 
األول مضمونھ: بأن یدفع دیون األمراء المقتولین على وجھ الحق،  )13(وقریت بالدیوان،

منھا وإن مات وخلف أوالد ال یعطى ألوالده  )14(والثاني: ال أحد یتصرف في جامكیتھ وال یفرغ
ً وأكد في األمر الشریف غایة التأكید، فلما سمعت العسكر ذلك قالت: ھذا ما ھو قانون،  شیئا

ھ عندما یتعین لسفر السلطان یبیع منھا ما یحتاج ألجل ما تعینھ والعسكري ما لھ غیر جامكیت
ً منھا، وكان حینئذ في السفر  على السفر، ومن مات منا وخلف أوالد ال یعطي لولده شیئا

 في الفراغات.  )16(فطلبوا العسكر من مصطفى باشا بیورلدي )15(كرید
والعسكر واتفقوا على  تجمعت جمیع األمرا واألغوات )17(وفي مستھل رجب سنة تاریخھ،

بأن الذي أمر بھ لم یحصل للخزینة ضرر وكنا  )18(كتابة محضر إلى موالنا السلطان محمد

                                                             
 واحد وسبعین وألف. 1071سنة  )11(
 م.1664أبریل  30 -1661فبرایر  1ھـ/1074شوال  4 -1071مدة والیتھ: غرة جماد اآلخر  )12(
في القلعة ویحضره كبار الموظفین في  یقصد بھ االجتماع الدوري الذي یعقده باشا مصر الدیوان: )13(

السلك اإلداري بمصر كالروزنامجي والدفتردار ویحضره كذلك ضباط األوجاقات والعلماء وكبار التجار 
وغیرھم، وینقسم إلى قسمین: الدیوان الخصوصي؛ وتغلب علیھ الصفة التنفیذیة، والدیوان العمومي؛ الذي 

ر اإلدارة في مصر في العصیر ملزمة. لیلى عبد اللطیف، یتسم بحضور أوسع ویحمل صفة استشاریة غ
 .76ص  .1978، جامعة عین شمس، القاھرة، العثماني

 .451أي تنازل عن حق في منصب إداري أو التزام أو مرتب. المصدر السابق، ص  فرغ: )14(
جزیرة كریت التي كان العثمانیون قد قرروا فتحھا في تلك الفترة، وجھزوا أسطوالً ضخماً  كرید: )15(

وادعوا بأن الھدف منھ ھو غزو مالطا، ولكن الحملة غیرت وجھتھا بعد االنطالق وحاصرت جزیرة 
كریت التي خضعت لھم إال أن البنادقة حاولوا استعادة سیطرتھم على الجزیرة فسیطروا على بعض 

. ص. ص 1988، اسطنبول، تاریخ الدولة العثمانیةمناطق منھا وأھمھا قلعة كاندیھ. یلماز أوزتونا، ال
492-494. 

كلمة تركیة تعني األمر العالي الصادر من الباشا ومحلى بالطغراء أو الختم. لیلى عبد  بیورلدي: )16(
 .442، مصدر سابق، ص اإلدارة في مصر في العصر العثمانياللطیف، 

 م.1661مارس  )17(
اعتلى السلطان محمد بن إبراھیم سدة الحكم عقب عزل والده سنة  السلطان محمد الرابع: )18(

محرم  2أشھر، وعزل إثر تمرد لالنكشاریة في  7سنوات و 6م، وكان عمره آنذاك 1648ھـ/1058
 1104ة ربیع اآلخر سن 8أشھر، وتوفي في  3سنة و 39م، فكانت مدة حكمھ 1687نوفمبر  8ھـ/ 1099

تاریخ الدولة م بالغاً من العمر ثالثة وخمسین عاماً. محمد فرید بیك المحامي، 1692دیسمبر  17ھـ/ 
 .139-129. ص.ص 1977، بیروت، العلیة العثمانیة



بأن والیة مصر أولیتھا لوكیلي،  )20(واآلن حضر خط شریف )19(قبل تاریخھ نضبط الخزینة
اشا ب فامتنعنا من الضبط وإن الباشات الذي یتولوا مصر ھم الذي یتعللوا بذلك، فبلغ مصطفى

فنزل بیورلدي إلى األمرا والعسكر أنكم تكتبوا المحضر ونحن نرسلھ صحبة طائفة من عندي 
وطائفة من عندكم فاتفق رأیھم وكتبوا عرض وعینوا أحمد بیك بقناطر السباع وطاش یطر 
علي آغا الطواشي ومن كل بلك نفر واحد وتوجھوا في تاسع شھر رجب سنة تاریخھ، فلما 

وقرئت األمورات الذي جاء   )21(رسل لجمیع األمرا مكاتیب یخبرھم [...]وصل أحمد بیك أ
وبرفع المرتبات  )22(بھا إبراھیم باشا مضمونھا: أن تخرجوا أوالد العرب من جمیع البلكات،

 )23(واسم أوالد وعیال بمكة المكرمة والمدینة المنورة فوافقت األمرا والعسكر وكتبت حجة
بالدیوان ثم تسلسل األمر، وكان إبراھیم باشا حاكماً كاتباً قد ضبط األموال الدیوانیة وأخذ دفاتر 
العنبر الشریف واطلع على الغالل السلطانیة وأخذ الجرایة والعلیق للعساكر وغیرھم وكذلك 

ة نعند حلولھا فارتفعت من جوامك النساء الثلث وذلك في غرة شھر ذي القعدة س )24(الجوامك
1071.)25( 

                                                             
أو الخزنة في االصطالح العثماني ھي مقدار ما یرسل إلى عاصمة الدولة العثمانیة من  الخزینة: )19(

قرر السلطان إنفاقھ في مصر، حیث یتم إرسالھ سنویاً بمعیة فرقة عسكریة یرأسھا عوائد بعد إنفاق كل ما 
 .84، مصدر سابق، ص اإلدارة في مصر في العصر العثماني"سردار الخزنة". لیلى عبد اللطیف، 

 .446فرمان عالي سلطاني. المصدر السابق، ص  الخط الشریف: )20(
 وردت ھنا عبارة غیر واضحة. )21(
مفردھا بلك وتسمى كذلك األوجاقات ومفردھا أوجاق، وھي كلمة تركیة تطلق على الطائفة البلكات:  )22(

من الجند، وقد تكونت الحامیة العثمانیة في مصر من سبعة أوجاقات، ھي: المتفرقة والجاوشان والجملیان 
 مصطفى رمضان،والتفكجیان والجراكسة والمستحفظان (ویطلق علیھم اسم االنكشاریة)، والعزبان. 

 .73، ص 1983جامعة األزھر، القاھرة،  مصادر تاریخ مصر الحدیث،
الورقة التي تحوي حكماً شرعیاً أو تثبت اتفاقاً بین رجال اإلدارة، وغالباً ما تتم على ید  حجة: )23(

ر ، مصداإلدارة في مصر في العصر العثمانيالقاضي وتعرف بالحجة الشرعیة. لیلى عبد اللطیف، 
 .445، ص سابق

مفردھا الجامكیة، وھي كلمة فارسیة األصل تطلق في األصل على المرتب الذي یصرف الجوامك:  )24(
لشراء ملبس، ثم استخدمت في سجالت الروزنامھ بمعنى المرتب الذي یعطى للموظف أو المعاش 

 .83مصدر سابق، ص  مصادر تاریخ مصر الحدیث، الشھري الذي یصرف للجنود. رمضان،
 م.1661ولیو ی )25(



من الدیار الرومیة وبیده أمورات وقرئت  )26(وفي أواخر ذي الحجة سنة تاریخھ حضر خاسكي
في  )27(بالدیوان العالي، فعند قراءتھا قال األمراء والعسكر فیما بینھم: نحن نجعل لنا جمعیة
ت لجمیع اسبیل علي باشا، وتعھدوا بأننا رجل واحد. فبلغ ذلك إبراھیم باشا فنزل لھم بیورلدی

البلكات: أنكم ال تجعلوا لكم جمعیة في سبیل علي باشا وال في غیره، وكل منكم یلزم بیتھ إلى 
أن یتوجھ خاسكي السلطان، ومھما كان لكم من الكالم وغیره العھدة علّي وفي حال لكم سؤال 
أو كالم أنا القائم بھ، فبعد ذلك عمل أحمد بیك ضیافة إلى الخاسكي وكذلك عوض بیك 

) ویوم توجھ الخاسكي عزل سنان 29.(1072محرم سنة  24وتوجھ الخاسكي في  )28(الدفتردار
كان وقع یوم تاریخھ غلغلة كبیرة، فقیل إن إبراھیم باشا طلب ثالثمائة  )30(جاویش زعیم مصر

جرجھ سابقاً فمشوا بذلك الذي ذكرناه، فقامت  )31(نفر من البلكات ومن جملتھم أحمد بیك حاكم
فعزلھ  )34(الجاوشیة، )33(كتخدا )32(ى إبراھیم باشا وقالوا: ما نرید مصطفى آغاالعسكر عل

                                                             
ھو الذي یالزم السلطان في خلواتھ، وقد أخذ اسمھ من االختصاص، ویطلق اسم  الخاصكي: )26(

الخاصكیة على الذین یسوقون المحمل الشریف ویجھزون المھام الشریفة، وكان في مصر نوعین من 
ة الخاصكی األوقاف المرصودة على الحرمین الشریفین یطلق علیھما لفظ الخاصكیة، فاألول ھو وقف

المستجدة لوالدة السلطان أحمد، والثاني ھو وقف الخاصكیة القدیم، وكان أمیر الحاج المصري یحمل معھ 
كل عام إلى الحجاز صرة من ریع ھذه األوقاف وبعض الغالل التي كانت تسمى غالل الحرمین. 

یستخدم  ، ویالحظ بأن المصنف72-71مصدر سابق، ص.ص  مصادر تاریخ مصر الحدیث، رمضان،
كلمة خاصكي في عدة مواضع من المخطوط لإلشارة إلى الرسل الذین یأتون باألوامر السلطانیة من 

 اسطنبول.
اجتماع ھام یعقده األمراء الممالیك وكبار موظفي اإلدارة وكبار العلماء بأمر السلطة لحل  جمعیة: )27(

ق، ، مصدر سابمصر في العصر العثمانياإلدارة في مشكلة عامة تمس حیاة الشعب. لیلى عبد اللطیف، 
 .444ص 

أحد أھم المناصب في النظام اإلداري بمصر، ویشرف صاحبھا على مالیة مصر، وقد حل  الدفتردار: )28(
ھذا المنصب محل وظیفة ناظر األموال، وھیمن األمراء الممالیك على ھذا المنصب، الذي كان یعین 

 ، مصدر سابق، ص. صإلدارة في مصر في العصر العثمانياصاحبھ بأمر سلطاني. لیلى عبد اللطیف، 
298-301. 

 م.1661) سبتمبر 29(
یقصد بذلك والي مصر، المسؤول عن صیانة األمن بالقاھرة، وكان ھناك ثالثة والة من زعیم مصر:  )30(

ا آغ ھذا القبیل؛ والي القاھرة ووالي بوالق ووالي مصر القدیمة (الفسطاط)، وكانوا جمیعاً تحت رئاسة
 .76مصدر سابق، ص  مصادر تاریخ مصر الحدیث، االنكشاریة. رمضان،

استخدمت ھذه الكلمة كلقب للصناجق المشرفین على أقالیم جرجا، الشرقیة، الغربیة، المنوفیة،  حاكم: )31(
 .445، مصدر سابق،  ص اإلدارة في مصر في العصر العثماني البحیرة. لیلى عبد اللطیف،

ھم ضباط األوجاقات ورؤسائھم مثل: آغا االنكشاریة وآغا العزب وغیرھم،  اقات:أغاوات األوج )32(
وكان ألصحاب الریاسة في األوجاقات حضور جلسات الدیوان، والمشاركة في اتخاذ القرارات السیاسیة 

 .76مصدر سابق، ص  مصادر تاریخ مصر الحدیث، واالقتصادیة في مصر. رمضان،
ھو وكیل الباشا بمصر، ویطلق علیھ أیضاً لقب الكیخیا، وقد أصبحت ھذه الكلمة تطلق على  الكتخدا: )33(

 مصادر تاریخ مصر الحدیث، كل من ینوب محل رئیس فرقة عسكریة أو منصب إداري. رمضان،
 .83مصدر سابق، ص 

مي الذین جمع جاووش وھو الفارس، ومنھم أرباب الدیوان العمو الجاوشیة، أي فرقة الجاوشان: )34(
علیھم حضور الدیوان لتحصیل األموال المیریة، ومنھم أمیر الشون (ویطلق علیھ كذلك أمیر األنبار) 

الذي یشرف على شؤون الغالل األمیریة، وكانت لھذه الوظیفة أھمیتھا نظراً ألن الجزء األكبر من أرض 
 .74ر سابق، ص مصد مصادر تاریخ مصر الحدیث، الصعید كان یجبى مالھ غالالً. رمضان،



) عزلوا 35،(1072وولى یوسف آغا الذي كان ترجمان الدیوان، وفي ثامن عشرین شعبان سنة 
ولم أحد یعلم ما فعلوا  )37(وسجنوا ثمانیة أنفار في القلة )36(إبراھیم كتخدا طائفة الینكجریة،

بطل القال والقیل، وفي ثاني یوم تاریخھ طلع أحمد بیك وصحبتھ السادة  بھم، فلما حصل ذلك
 إلى إبراھیم باشا وتصالحوا بحضرة الوزیر ووقع الصلح بینھم.  )38(البكریة

وفي عاشر شھره جماعة من بلك الینكجریة قطعوا الطریق على امرأة وبھدلوھا وفتحوا 
 تعالى أرسل إلى المرأة عبداً لھؤالء حتى ابزازھا وأخذوا السوار منھا وخلعھا ولوال أن هللا

خلصھا من أیدیھم لكانوا استفعلوا بھا على قارعة الطریق، وكان معھا آغا طواشي فتوجھ إلى 
الینكجریة وأخبرھم بما وقع من الخبر، فنزل جاویش من بابھم وأخذ الذي فعلوا ذلك،  )39(باب

 وثاني یوم نزلوھم في حدید فما نعلم ما فعلوا بھم. 
الفیوم لتخلیص مال  )40(وفي أواخر ذي القعدة، عین أربعة أنفار من الجاوشیة على كاشف

ھیم باشا بطلب مال السلطان، فقال السلطان، فتوجھوا لھ فوجدوا عنده آغا من آغاوات إبرا
اآلغا للجاوشیة: أنا عینني كتخدا الجاوشیة بمعرفة الوزیر، فأرسلوا الجاوشیة عرفوا طائفة 
الجاوشیة بذلك فاعرضوا األمر على إبراھیم باشا فكان من جوابھ إلى طائفة الجاوشیة: إن 

ائفة الجاوشیة أظھروه ولم كان عندكم حجة أو بیورلدي یشھد لكم ما یتعین في خالصھ إال ط
فقالوا  )41(،1072ذي القعدة سنة  29بقیت لكم في البیورلدیات حتى تظھروه، وكان ذلك في 

ً حرفاً  لھ إن الحجة موضوعة في صندوق في نوبة خانھ، فطلعوا بھا یوم األحد فقرأھا حرفا
ً بعمل ما فیھا، ثم إن طائفة الجاوشیة قاموا قومة و احدة على كتخدا وكتب علیھا بیورلدیا

 الجاوشیة وقالوا ما نریده، فعزلھ وولى محمود آغا الذي كان ترجمان الدیوان حاالً یوم تاریخھ. 

                                                             
 م.1662) مایو 35(
وتسمى كذلك مستحفظان، وتعتبر ھذه الفرقة أھم فرق الحامیة العثمانیة في مصر وقد  الینكجریة: )36(

أوكلت إلیھا أعمال المحافظة على القلعة وضبط مدینة القاھرة، وینسب لھذه الفرقة عدد كبیر من أصحاب 
لدین ح االمناصب، منھم الكتخدا وكیل الباشا، ومنھم سردار الحج وسردار الخزنة، ویقیمون في قلعة صال

بالقاھرة، وقد خصصت لھم عوائد من رسوم بعض الجمارك في مصر القدیمة وبوالق واالسكندریة 
 . ولیلى عبد اللطیف،75مصدر سابق، ص  مصادر تاریخ مصر الحدیث، ودمیاط. انظر: رمضان،

 .440، مصدر سابق، ص اإلدارة في مصر في العصر العثماني
 داخل باب االنكشاریة بالقلعة.مكان للحبس، كان یوجد  القلة: )37(
یرجع نسبھم إلى أبي بكر الصدیق، وكان لھم مكانة كبیرة في المجتمع المصري إبان  البكریة: )38(

العصر العثماني، وكانوا یدعون لحضور المجالس الرسمیة كاجتماعات الدیوان والجمعیات. لیلى عبد 
 .163، مصدر سابق، ص صر العثمانيدراسات في تاریخ ومؤرخي مصر والشام إبان العاللطیف، 

 مفرد أبواب، ویقصد بھا ثكنات األوجاقات في قلعة الجبل. باب: )39(
تطلق على حاكم الوالیة الذي لم یبلغ مرتبة الصنجقیة، ویطلق على المنطقة التي یحكمھا لقب  كاشف: )40(

كشوفیة، وكان دخل الكشاف من إیرادات األراضي الزراعیة التي تقع تحت إدارتھم، وعلیھم مال یؤدونھ 
م من الذي یخص إلى الحكومة نظیر تعیینھم في ھذه المناصب یسمى بالمال المیري. والكشوفیة ھي الجزء

 مصادر تاریخ مصر الحدیث، إیرادات ضرائب األقالیم ویخصص لنفقات اإلدارة المحلیة. رمضان،
 .79مصدر سابق، ص 

 م.1662یولیو  )41(



وقالوا: إن بیننا أنفار یستحقون التأدیب،  )42(وثاني یوم شھر ذي الحجة تجمع العسكر بالرمیلة
ابقاً وھو من جماعة فأمر إبراھیم باشا بنفي محمد بیك كاشف المنصورة حاالً، وكان بجدة س

الشریف حاالً، ومصطفى آغا معمار باشھ من  )44(وإبراھیم بیك أمیر الحاج )43(الفقاریة،
وسلیمان آغا كتخد الجاوشیة سابقاً، ویوم تاریخھ اخلع على ابن مندیل خلعة  )45(المتفرقة،

فة وأحمد آغاة الجملیة كان ألبسھ كشف المنصورة ومرتضى باش طائ )46(بآغاویة الجملیة
المتفرقة اخلع علیھم الخلع، وثالث یوم اخلع على أزبك بیك وسلیمان آغا خلعتین ووجھھم إلى 
أرض الحجاز یجیبوا الحاج الشریف، ورسم إلى إبراھیم بیك أمیر الحاج الشریف المذكور 

وعشرة عالیق ویقعد بالمدینة المنورة، وكذلك مصطفى  )47(بخمسمائة عثماني وعشر جرایات
بالمدینة المنورة، فتوجھ أزبك بیك في خامس  )48(ر رسم لھ بمائة عثماني بالمتقاعدآغا المعما

  )49(.1072شھر ذي الحجة سنة 
سكنھ بقناطر السباع یسلم على  )50(وفي یوم الثالث تاسع ذي الحجة طلع أحمد بیك فاتح الحبش

 إبراھیم باشا فقتلھ وقتل مصلي كتخدائھ في یوم تاریخھ. 

                                                             
ھو المیدان الممتد أسفل سور القلعة، وكان یطلق علیھ قرا میدان، ومكانھ الحالي: منطقة  الرمیلة: )42(

 ل القلعة.المنشیة ومیدان صالح الدین أسف
انقسم ممالیك مصر خالل النصف الثاني من القرن السابع عشر إلى فرقتین رئیستین ھما  الفقاریة: )43(

م) ھو المؤسس الفعلي للبیت الفقاري 1655ھـ/1066الفقاریة والقاسمیة، ویعتبر رضوان بیك الكبیر (ت 
توالھا تابعھ ذو الفقار بیك (ت الذي ھیمن على عدة مناصب إداریة في مصر أبرزھا إمارة الحج والتي 

م) لمدة 1695ھـ/ 1107م) لمدة أحد عشر عاماً، ومن ثم توالھا تابعھ إبراھیم بیك (ت 1690ھـ/1102
م) إمارة الحج لمدة خمس 1714ھـ/1126خمس سنوات، وتولى بعد إبراھیم بیك تابعھ قیطاس بیك (ت 
دثة الشھیرة بواقعة الصناجق سنة سنوات أخرى، وقد قتل أبرز رجال البیت الفقاري في الحا

 ،تراجم الصواعق في واقعة الصناحقم. انظر: إبراھیم بن أبي بكر الصوالحي العوفي، 1660ھـ/1071
 .1986تحقیق عبد الرحیم عبد الرحمن عبد الرحیم، القاھرة، 

 رواحھمالصنجق المختص باإلشراف على سفر الحجاج والعودة بھم وتأمین طریقھم وأ أمیر الحاج: )44(
اإلدارة في مصر في العصر  وأموالھم وتوصیل الصرة إلى الحرمین الشریفین. لیلى عبد اللطیف،

 .439، مصدر سابق، ص العثماني
تقوم خدمتھم في مصر على حفظ القالع الخارجة عن القاھرة، مثل العریش واالسكندریة  المتفرقة: )45(

المذكورة أنفار معلومون وتصرف لھم مرتبات من  ودمیاط وأبو قیر وأسوان وأبریم وغیرھا، وللقالع
حكومة القاھرة، ومنھم الجبجي (في األصل جبھ جي باشي) الذي یشرف على صناعة البارود المطلوب 

 .74مصدر سابق، ص  مصادر تاریخ مصر الحدیث، لحفظ القالع. رمضان،
وھي تحریف لكلمة جنللیان، جمع فارس للكلمة التركیة جنللو، وھم فرقة من الفرسان  فرقة الجملیة: )46(

 .74مصدر سابق، ص  مصادر تاریخ مصر الحدیث، الموكل إلیھا حفظ الجسور السلطانیة. رمضان،
مفردھا جرایة، وتعني المرتبات العینیة من قمح وشعیر، والتي كانت تصرف من الخزینة  الجرایات: )47(
ق، ص ، مصدر ساباإلدارة في مصر في العصر العثمانيشا وكبار موظفي اإلدارة. لیلى عبد اللطیف، للبا

444. 
المحالین إلى المعاش من موظفي والیة مصر، حیث كانت تصرف لھم مرتبات عینیة.  المتقاعدین: )48(

 بة الخانجي،، مكتدراسات في تاریخ ومؤرخي مصر والشام إبان العصر العثمانيلیلى عبد اللطیف، 
 .44. ص 1980القاھرة، 

 م.1662أغسطس  )49(
جعل العثمانیون من میناء جدة، ومن بعض الموانئ  التي خضعت لھم على ساحل البحر  الحبش: )50(

األحمر المقابل مثل سواكن ومصوع باشویة خاصة سمیت باسم والیة الحبش، أو والیة جدة، وأسندوا 



 على ھوة تأتي وقد خاب من ظلــم  مـا أسرع النقـم من الملك الجبار 
 وخـالف مواله ولم یـحـفظ النعم  بغى أحمد البشناق في مصر واعتدى

 وحقر أرباب العـلوم ذوي الفھــم   وبـالغ بـالطغیان والظلم واألذى
 بـمالطـة الكفـار عبادة الصنــم  وشبّـھ بـالطغیان جــامع أزھر

 ً  وآذى عباد هللا في الـحل والحــرم  وغلظــة وزاد علـواً واحترابـا
 وفي قـھـره األیتام وھتكھ الحــرم  ولما تناھى في الـغـرور وفي األذى
 بھ قلم اإلسعاد في الطرس قد رقــم   أتى من ملیك العصر مرسومھ الذي

 وتفسیره في حي ذي الھلك والـعـدم  بتجریـعـھ كأس المنیة سرعــة
 علیھ سیوف قاھرات من الــقـدم  في الحال حین جرىفبعد امتثال األمر 

 على ید موالنا الوزیر وقـد حكــم  فـقـطع بالدیوان حین قـدومـھ
 ككبش الفدا یبغي التشبھ بـالـغنـم  بـوقفة عـید النحر قد كان نحره 
 فخذ عدھا تظفر بنوع من الحـكـم  وأرخت في ھـذا حروفاً لطیفــة
  )51(بذلك تاریخ الذي عزه انـعــدم  برهشقـي عصى سلـطانـھ الح ق

 ونـار قره في النار یھوي بما ظـلـم   فال زال إبـراھیم حاكم مصرنــا
 على المصطفى المبعوث في ن والقـلم  وصلى إلـھ العـرش ربي دائـمـاً 
 من الملك الجبار ما أسـرع النـقـم  كـذا اآلل واألصحـاب ما قالـھ

 لعمر النھواني:
 وعارض السلطان في أمره    لبشناق في عصـرهلما طغى ا

 طلع إلى الدیوان في جھلھ   في یوم وقفـة عیـد نحرانـھ 
 ومات مكبوباً على وجھھ   أھـلكـھ هللا ولم یـبـقـھ

 جـھنم تأتیھ مع لحـده   قد قلت في الظلم مـذ أرخوا
 محمد المبعوث من ربــھ   یا رب بـحق الـحبیب النبي

 یسمى إبراھیم والطف بھ   حاكمـاً عـادالً أبقي وزیراً 
 [شطر البیت غیر مقروء]   وأھلك جمیعـاً كل أعدائـھ

 محمد الممدوح في كـتبھ   صلى إلــھ العرش ربي على 
 وآلھ األبرار مع صـحبھ   نبیـنا شافـعنـا المـجتبـى

 وضم النقود إلى جنـبـھ   أباد الجنود بنقض العـھـود
 فتاریخھ جاء باغي ھلكـھ   ـیــةتقرب في لیلة األضح

 
من البالد الرومیة  )52(وفي یوم األربعاء رابع عشرین ذي الحجة سنة تاریخھ حضر أمیراخور

وصحبتھ سھام وخلعة وسروال إلى إبراھیم باشا وأمر شریف في حق أحمد بیك المقتول 

                                                             
یعین من قبل السلطة المركزیة باسطنبول. لیلى عبد اللطیف،  حكمھا إلى أحد الباشاوات الذي كان

 .119، مصدر سابق، ص دراسات في تاریخ ومؤرخي مصر والشام إبان العصر العثماني
 ".1072ورد في الھامش: "سنة  )51(
كلمة فارسیة مركبة من "أمیر" وھي كلمة عربیة، و"آخور" كلمة فارسیة معناھا  أمیر اخور: )52(

االصطبل، وكانت تطلق على الشخص المنوط بھ أمور الخیل، أي ناظر اصطبالت الخیل، ونظراً 
الرتباط القائمین على الخیول بمھام البرید بین مركز الدولة وأقالیمھا فقد أصبحت ھذه الكلمة تطلق على 



طلبوا من میلة والمذكور، وفي ثالث عشرین ربیع الثاني سنة تاریخھ انجمعت العسكر في الر
إبراھیم باشا أن یطلع الخزینة فأرسل إلیھم یقول: تمھلوا علینا عشرین یوماً وأنا أطلع الخزینة، 
وكان ذلك بواسطة درویش كتخدا الینكجریة، فاتفقت العسكر على ذلك وقالوا: بشرط أن یكتب 

یأتوا  )53(األوالق إلى جمیع البنادر بیورلدیات ما أحد من األفاقیة یطلع من مصر، وإن وجدوا
الخزینة من الدیوان  )54(بھ إلى إبراھیم باشا، وكتب ذلك واخلع على حسین بیك خلعة سرداریة

في سابع عشرین شھر  )55(، وشالت الخزینة من العادلیة1073في سابع جماد األول سنة 
  )56(تاریخھ.

حسین بیك كتخدا أحمد بیك  )57(وفي رابع عشر شھر رجب حضر أمر شریف برفع صنجقیة
المقتول وأمره بالتوجھ إلى ثغر اسكندریة وعین لھ مائتین عثماني وجرایات من محصول 
اسكندریة، وقرئ األمر الشریف بالدیوان، وفیھ: من كان أھل شقاوة وفساد تنظرھم وترسل 

 تعرفنا عن المفسدین، ونزل حسین بیك المذكور في المركب إلى اسكندریة. 
دس عشر رجب جمع األمراء وآغاوات البلك وأبرز بیورلدي شریف بنفي قیطاس آغا وفي سا

كتخدا أحمد بیك المقتول إلى إبریم، ومصطفى كتخدا شعبان بیك وقانصوه كتخدا أحمد بیك 
بأنھم یتوجھون إلى والیة جرجھ یقعدون بھا، وحسین بیك یقعد باسكندریة، فقیطاس بیك 

إبراھیم الدسوقي، وبعد مدة من الزمان حضروا بمصر غیر المذكور توارى في مقام سیدي 
إبراھیم بیك أمیر الحاج فإنھ توفي بالمدینة المنورة، وفي سابع عشرین رمضان سنة تاریخھ 

 خلع على محمد بیك المتقدم ذكره خلعة الدفترداریة. 
 )59(یاریةجمع إبراھیم باشا األمراء واآلغاوات واالخت )58(،1074وفي ثالث عشر شعبان سنة 

وغیرھم وجعل على األموال الدیوانیة على كل كیس خمسة آالف نصف، وعلى الغالل كل 
ألجل تكمیل الخزینة، وكتب حجة بما تقدم ذكره  )60(أردب نصفین فضة تؤخذ من الملتزمین

                                                             
 مصادر تاریخ مصر الحدیث، ولین الذین توكل إلیھم مھمة توصیل المراسالت الرسمیة. رمضان،المسؤ

 .71مصدر سابق، ص 
 تعني الرسول. أوالق: )53(
أي قائد القوات المصریة المتوجھة لجبھات القتال بأوامر من السلطة المركزیة، أو لشن  سردار: )54(

 یھ من الباشا.حمالت عسكریة محلیة ضد العربان في مصر بتوج
 ھي القبة التي بناھا السلطان الملك العادل طومان باي فوق تربتھ التي عرفت بالعادلیھ. العادلیھ: )55(
 م.1663فبرایر  )56(
كلمة تركیة تعني علم، وتطلق في المصطلحات اإلداریة على قسم من والیة كبیرة، كما  صنجق: )57(

صنجقاً یعین منھم السلطان صناجق الثغور  24مصر تطلق على الحاكم لقسم من الوالیة، وكان في 
المھمة كاالسكندریة ودمیاط والسویس، ومن أھم ھذه الصنجقیات في مصر العثمانیة: صنجقیات جرجا 

 .79مصدر سابق، ص  مصادر تاریخ مصر الحدیث، والشرقیة والغربیة والمنوفیة والبحیرة. رمضان،
 م.1664مارس  )58(
ھم المسنون من رجال الفرق العسكریة ووجھائھم وأقدمھم في الخدمة.  األوجاقات:اختیاریة  )59(

 .75مصدر سابق، ص  مصادر تاریخ مصر الحدیث، رمضان،
الشخص الذي یتعھد بتحصیل األموال األمیریة المقررة على أرض أو جمرك ویورد  الملتزم: )60(

ر في اإلدارة في مصلھ. لیلى عبد اللطیف، للخزینة الضریبة المقررة كخراج، ویحتفظ بالباقي كربح 
 .456، مصدر سابق، ص العصر العثماني



وأرسلوھا إلى حضرة موالنا السلطان محمد صحبة مرزا آغا ومن كل بلك  )61(إلى األمناء،
 توجھوا بالحجة.شخصاً واحداً و

 سوء ذل وكذا خطباً جسیمـا   ویـح مصر بعـد عز لـقیـت
 حـاكم بل ظالم فظ غلیـظـا   كیف ال تخرب مـصر وبـھـا
 ما بأیدي مستحق ویـتـیمـا   جار عسفاً وعتواً واعـتقــب
 بعد قطع الرزق لم یلقوا رحیما   ونسـا أرمــالت سباھــم

 ھانھم ما یخشى یوماً عظیمـاأ   وأخرب األوقاف واألشراف وقد 
 إلـھ حاكـم رباً حكیمــا   لیت شعري في غد ما عــذره 

 من أراد السوء في مصر ذمیما   سوف یلقى الھالك وكـــذا 
 شیخنا األكبر قوالً مستقیمـا   قالھ محیي الدین عنھ خـبــراً 
 إن إبراھیم شیـطاناً رجیمـا   وھو في الحبر للـتاریخ تــم 

 وقال:
 قد رووه الناس عن خیر البشر   جاء بالصدق حدیث مستنـد

 سوف یلـقى ھالكاً وضرر   من نوى سوءاً لمصر عاجـالً 
 لـقي الساعة أدھى وأمـر   وكذا إبراھیم لما أن طــغى

 ولـھ المقدور بالسجن أمـر   عـزلوه ثم ولـوا عـمـراً 
 في ھنا وكـذا جاء الـمطر   رخصت أسعار مصر وغدت

 یھرب الشیطان في یوم عمـر   شیـطان وقد أرخـتـھفھو 
 

وفي ثامن شھر رمضان عزل زعیم مصر وتولى عوضھ حسین بغانھ، وولوا آغاة 
في منصبھ، وعزل ابن یحیى زاده الذي أخذ عنھ، وعزل جالق مصطفى من  )62(الجراكسة

 )63(آغاواة الجبجیة، وفي ثالث عشر رمضان نزلوا مصطفى آغا المذكور إلى بلك الكشیدة
وعابدین جاویش وزندار طائفة المتفرقة سابقاً وقریبھ حسن جاویش وأمین الخردة الجمیع من 

وفي خامس عشر رمضان ظھرت قائمة مكتتبة عن طائفة  بلك المتفرقة نفوھم إلى اسكندریة،
الجاوشیة أولھا شاویش آغا كتخدا الجاوشیة، وإبراھیم آغا بن حجي باشا ترجمان الدیوان 

الشھیر بشكر باره، وأحمد جاویش  )64(حاالً، وكاتب حوالة الجاوشیة وھو یومئذ أحمد أفندي

                                                             
ھم أمناء شؤون الغالل بمیناء بوالق آنذاك، والمتعھدین بالمحافظة علیھا وحفظ حساباتھا  األمناء: )61(

 قوغاللھا، والمسؤولین كذلك عن جمع الغالل والتبن واألرز، وغیر ذلك وإحضاره إلى الوكاالت ببوال
 .17، مصدر سابق، ص الدرة المصانةومصر القدیمة. أحمد الدمرداشي، 

تلفظ أحیاناً "الشراكسة"، وھي فرقة تتكون من فرسان الممالیك. المصدر السابق، ص  الجراكسة: )62(
75. 

 كلمة فارسیة تعني "المحرر". الكشیدة: )63(
كلمة تركیة تعني المولى أو السید أو الخواجة، ویشترط في األفندي العلم، وقد لقب بھذا اللقب  أفندي: )64(

العلماء والكتاب وجمع بین الفریقین كونھم من أھل العلم، كما كان لكل بلك من البلكات العسكریة في 
صدر ، ملعثمانيدراسات في تاریخ ومؤرخي مصر والشام إبان العصر امصر أفندي. لیلى عبد اللطیف، 

 .22سابق، ص 



تمعوا ببیت كتخدائھم وقروا فاتحة بأنھم واج )65(الشنكجي وبعض أنفار، وثاني یوم وقع تنبیھ
 رجل واحد وإن حصل طلب في أدنى نفر منھم لم یسلموا فیھ. 

وتمت  )67(اجتمعت الصناجق على العادة ببیت قائم مقام )66(،1074وفي سابع عشر شوال سنة 
ً بما فیھ  محاسبة إبراھیم باشا، فالذي طلع علیھ ألف ومائتین كیس وسبعة وثالثون كیسا

اجب والصر غیر محاسبة الغالل، وفي یوم تاریخھ حضر أوالق من الدیار الرومیة المو
برجوع دالور آغا من إبریم، وقیل: أنعم علیھ موالنا السلطان محمد بثلثمائة عثماني وخمس 
جرایات وخمس عالیق، وثاني یوم أرسلوا الحجة والفتوة الذي ربطوا بھا الخمسة آالف نصف 

ل ومحاسبة إبراھیم باشا وأرسلوھا صحبة نفرین؛ نفر من المتفرقة على األموا )68(المضاف
 ونفر من الجاوشیة، وأرسلوا إلى مرزه بأنھ یرجع العرض الذي كان توجھ بھ. 

ً وبین كتخدا الجاوشیة بسبب  21وفي  رمضان وقع كالم بین سلیمان آغاة الینكجریة سابقا
ا الجاوشیة، فقاموا علیھ طائفة الجاوشیة المحتسب، فقیل: إن سلیمان آغا قّل أدبھ على كتخد

وأخذوا علیھ بیورلدي شریف بأنھ یلزم بیتھ إلى آخر رمضان وثالث یوم العید یتوجھ إلى 
رمضان سنة تاریخھ قاموا على أحمد جاویش الشنكجي بنوبة خانھ وبھدلوه  26بالده، وفي 

 وسف الشھیر بیرجي یوسفبھدلھ زایدة وأنزلوه ببلك المتقاعدین، وكذلك كاتب الحوالة وی
نزلوھم في بلك المتقاعدین، وكان ذلك یوم األربعاء، وصرفوا المواجب یوم تاریخھ، ورفعوا 

وقرروا فیھ محمد أفندي بن قادري زاده، وفي  )69(قلم أحمد أفندي المذكور من مقاطعة الغربیة
 ورضوانسنة تاریخھ نزلوا قلعلي حسین جاویش وسنان جاویش الوزندار وأبرش حسین 

جاویش الطویل في بلك المتقاعدین، ومحمود جاویش برابع نوبھ وعبد الكریم جاویش طردوھم 
من نوبھم، وشاویش كتخدا الجاوشیة أرسلوا لھ بیورلدي أن یتوجھ إلى بالده وال ینام تلك اللیلة 
في بیتھ، فتوجھ في ساعتھ، وفي ثالث شوال ألزموا عشرة أنفار من الجاوشیة أن یلزموا 
بیوتھم، ستة من عصبة أحمد جاویش الشنكجي وأربعة أنفار من النوب، وفي رابع شھر شوال 
وھو یوم الخمیس طلعوا إبراھیم باشا قصر یوسف سجنوه بھ وكتخدائھ وكاتب الدیوان 
والمقابلجي وناظر الشون وخاص وكیل خراج سجنوھم بالبرج، وصراف باشا ویھودي ثاني 

  )70(سجنوھم بالعرقانة.
تجمعت طائفة الجاوشیة في جامع الداودیة واتفقوا بأن  )71(،1074سابع عشر شوال سنة  وفي

السبعة أنفار الذین نزلوھم بلك المتقاعدین ینفوھم إلى إبریم، فنزلت لھم أربعة جاوشیة بناء 

                                                             
جمعھا "تنابیھ" وھي تذاكر الدعوات التي كانت ترسل ألعضاء الدیوان العالي لحضور  تنبیھ: )65(

 .443، مصدر سابق، ص اإلدارة في مصر في العصر العثمانياجتماعاتھ. لیلى عبد اللطیف، 
 م.1664أبریل  )66(
منصب كان یشغلھ الشخص الذي یتولى عمل الباشا في فترة خلو منصب الباشویة، سواء  قائم قام: )67(

بعزل الباشا أو وفاتھ، وكان ھذا المنصب یسند إلى قاضي القضاة أو الدفتردار، ولكن عندما ازداد نفوذ 
 .120-118األمراء الممالیك أصبح ھذا المنصب یسند إلى أحدھم. المصدر السابق، ص. ص 

 .456الضریبة المستجدة التي تمثل زیادة في األموال األمیریة. المصدر السابق، ص  ف:مضا )68(
كان إقلیم الغربیة یشكل أحد مصادر إیرادات الخزینة، وخصص لھ في الروزنامھ دفتراً لتدوین  )69(

. لیلى نإیرادات ضرائب األرض في إقلیم الغربیة والمنوفیة ویرأسھ أفندي الغربیة ویساعده ثالثة مباشری
 .24، مصدر سابق، ص دراسات في تاریخ ومؤرخي مصر والشام إبان العصر العثمانيعبد اللطیف، 

 السجن الرئیسي في قلعة الجبل. العرقانة: )70(
 م.1664أبریل  )71(



على ینزلوا بھم إلى إبریم، فوجدوا حسین وبیرجي یوسف فأخذوھم ونزلوا بھم إلى بوالق، 
توجھت أھل بیوتھم إلى باب الینكجریة وشكوا إلیھم بما وقع فتشفعوا طائفة  فساعة أخذھم

الینكجریة فیھم وكذلك جمیع البلكات، وقرأوا فاتحة بأنھم یقعدوا في بیوتھم بأدبھم ولم أحداً 
 منھم یطلع من بلك المتقاعدین إلى بلك غیره. 

ئة ه فوجدوا في ذمتھ تسعماوفي حادي عشر شوال نزلوا إبراھیم باشا من قصر یوسف وحاسبو
وثاني یوم  )72(كیس وكسور، فأخذوا منھ ستمائة كیس وكسور وتفضل عنده ثلثمائة كیس،

تاریخھ صلى صالة الجمعة في أثر النبي صلى هللا علیھ وسلم الذي بمصر القدیمة، فإن إبراھیم 
ثماني لھ مائة ع باشا المذكور وسعھ وجدده وبنى تحتھ رصیفاً لدفع ماء النیل عن بنائھ ورتب

وارصد لھ طین وعین بھ قراء وطائفة وحراس قاطنین بأثر النبي، وشرط النظر أن یلیھ 
آغاویة الینكجریة بمصر المحروسة وحسین جاویش وأحمد جاویش المتقدم ذكرھم، فحسین 
جاویش عمل جركس بیك وأحمد جاویش نزل بلك الینكجریة. وأرسل إبراھیم باشا بیورلدي 

كتخدا جاوشان سابقاً برجوعھ إلى مصر ألجل محاسبة محمد آغا آغاة البنات الذي إلى شاویش 
كان منفیاً في إبریم فإنھ رجع من إبریم بأمر من السلطان، فأحضروا شاویش كتخدا الجاوشیة 
ً حسین بیك الذي نفوه إلى ثغر اسكندریة أرسل لھ قائم مقام بیورلدي  بسبب محاسبتھ وأیضا

 وكذلك سلیمان آغا آغاة الینكجریة سابقاً توجھ إلى بالده.  بالتوجھ إلى بلده،
اجتمعت طائفة الینكجریة في باب آغاتھم وعزلوا كتخدائھم  )73(،1074ذي القعدة سنة  17وفي 

ھو مصطفى القندقجي، وأمین بیت المال ببابھم نفوه إلى قبرص، وجقرجي علي وبندقجي ولي 
وأربعة أنفار كانوا طلعوھم من بلكھم سابقاً رجعوھم نفوھم إلى إبریم،  )74(ویوسف أوضھ باشھ

 إلى البلك یوم تاریخھ. 
 
 )75(والیة عمر باشا: -ب

حضر عمر باشا، وطلع الدیوان في یوم الخمیس ابتداء  1074وفي أواخر ذي الحجة سنة 
شھر ذي الحجة، وثاني یوم تاریخھ حضرت بشایر من السلطان محمد نصره هللا وأطال بقاءه 

لھ ولد ذكر واسمھ مصطفى، وزینت مصر المحروسة سبعة أیام، ویوم تاریخھ قرئ جاء 
وقرئ أیضاً بحضرة الصناجق واآلغاوات والعسكر، وأكد فیھ أمره  )76(األمر الشریف بالزینة

الشریف مضمونھ: أنكم اجتھدتم في تكمیل الخزنة وتشكر من العسكر جمیعھم وبیض هللا 
 ً باتفاقكم على خمسة آالف نصف تضاف على كل كیس ألجل  وجوھھم، وأرسلتم سابقاً عرضا

ً تعتذروا فیھ وذكرتم تقولوا ما فعلنا ھذا وكتبنا حجة  ً ثانیا تكمیل الخزینة، ثم أرسلتم عرضا
وفتاوى السادة العلماء، وتقولوا في العرض ھذه مظلمة، أیش ھذا الكالم؟ وتربة أجدادي 
                                                             

 في الھامش: "مطلب إبراھیم" )72(
 م.1664مایو  )73(
رئیس إحدى أورط االنكشاریة التي تقیم في أوضھ (غرفة)، وباش أوضھ باشي ھو  أوضھ باشي: )74(

 .441، مصدر سابق، ص اإلدارة في مصر في العصر العثمانيرئیس األوضھ باشیة. لیلى عبد اللطیف، 
 م.1667مارس  26 -1664یولیو  8ھـ/ 1077غایة رمضان  -1074ذو الحجة  15مدة والیتھ:  )75(
ھر االحتفال التي تتم في القاھرة في مناسبات عدیدة بأمر من السلطان العثماني، منھا مظا الزینة: )76(

انتصارات الجیوش العثمانیة وكذلك لدى قدوم الخبر بمولود جدید للسلطان وتزین مصر كذلك عندما یرد 
اب عالخبر بتولي سلطان جدید سدة الحكم في اسطنبول، وتتضمن مظاھر الزینة إطالق المدافع واألل

 الناریة وتقدیم الوجبات وعزف الموسیقى الرسمیة وغیرھا من مظاھر االحتفال.



من عاند أقتلھ بأشد العذاب. فعندما سمعت أرباب  وكل )77(الشریفة تقتدوا األمر بالروزنامة
الدیوان والصناجق غلغلت في الكالم في تلك الساعة، فعند سماع عمر باشا غلغلتھم تعھد إلى 
العسكر: إن حصل لھم ضرراً وغیر ضرر یكون المشار إلیھ دافع عنھم ما یضرھم، وفي یوم 

بیك قائم مقام واتفقوا بأنھم یجعلوا  )78(تاالثنین انجمعت الصناجق واآلغاوات حكم العادة ببی
على كل كیس ألفین نصف فضة وعلى كل أردب من الغالل نصفین فضة، فجمعوا ذلك فبلغ 
مائتین كیس وعشرة آالف نصف فضة، وجعلوا على الكشوفیة الكبرى وھي أرباب المناصب 

ثالثاء یوم ال على كل كیس ألف نصف فضة، وینزلوا من ثمن القفاطین ثالثون كیساً، وفي
رفعوا الحراس عن إبراھیم باشا وحصل االتفاق بینھ وبین عمر باشا وكذلك العسكر، والذي 
تفضل بذمتھ یدفعھ في الدیار الرومیة، وفي ثالث عشر ذي الحجة توجھ إبراھیم باشا إلى الدیار 

 الرومیة فكان مدة تصرفھ بمصر سنتان وعشرة أشھر. 
عمر باشا على كتخدا الجاوشیة والترجمان والمحتسب وفي ثالث عشر ذي الحجة اخلع 

ومصطفى آغا الشھیر بقطلك كیلھ سي باش طائفة المتفرقة، وباش متفرقة واله آغاویة 
الجراكسة، ویوم تاریخھ انجمعت العسكر بالرمیلة وعزلوا یوسف آغا الینكجریة وولوا عوضھ 

 )79(الشھیر بلفیا عوضھ، مصطفى آغا باش المتفرقة المذكور أعاله، وولوا حسن آغا
ومصطفى آغا المذكور لم وجدوه بمصر، وقیل: إن یوسف آغا ومصطفى آغا المذكورین 

 كانوا متفقین مع إبراھیم باشا على الخمسة آالف المضافة الذي تقدم ذكرھا. 
انجمعت طائفة الینكجریة وطائفة  )80(،1075وفي ثامن شھر صفر وھو یوم الجمعة سنة 

والصناجق فحضروا  )82(یلة بأسلحتھم وأرسلوا إلى أغوات بلك االسباھیةبالرم )81(العزب
عندھم، وتكلموا معھم من جھة مصطفى آغا كتخدا الجاوشیة أن جمیع العسكر ما یریدون 

                                                             
: كلمة فارسیة مكونة من لفظین: "روز" بمعنى یوم أو نھار، و"نامھ" بمعنى سجل أو الروزنامھ )77(

كتاب، فیكون معناھا سجالت األصول الیومیة، ویسمى رئیسھا "الروزنامجي"، وكتبة الروزنامھ یسمون 
فندیة الروزنامھ"، وكانت الروزنامھ تكتب بخط القرمة التي تعتمد على رموز یصعب قراءتھا من قبل "أ

 .85مصدر سابق، ص  مصادر تاریخ مصر الحدیث، غیر المتخصصین. رمضان،
أغفل الكاتب اسم قائمقام، ولم تذكر المصادر األخرى من الذي عین قائم مقام بمصر لدى عزل  )78(

 م، كما سیأتي ذكره. 1665ھـ/1075لعلھ أویس بیك الذي تم قتلھ سنة إبراھیم باشا، و
من زعماء البیت الفقاري، زوج ابنتھ السماعیل بیك  م):1703ھـ/1115حسن آغا بلفیة (ت  )79(

م) الذي آلت إلیھ سیادة البیت الفقاري، وقد انقسم 1736ھـ/1149الدفتردار وأنجبت لھ ابنھ محمد بیك (ت 
البیت الفقاري فیما بعد إلى عدة أقسام أشھرھا القازدغلیة التي تنسب لمصطفى القازدغلي (ت 

م) الذي آلت إلیھ مشیخة البلد 1729ھـ/1142ذلك ذو الفقار بیك (ت م)، ومن أتباعھ ك1703ھـ/1115
، رسالة م1730-1687ھـ/1143-1099النظام السیاسي لمصر العثمانیة فیما بعد. بشیر زین العابدین، 

 .  231. ص 1999دكتوراه غیر منشورة، كلیة الدراسات الشرقیة واإلفریقیة، جامعة لندن، 
 م.1664سبتمبر  )80(
أو عزبان في األصل نوع من جند البحریة، وقد وجد في مصر أوجاق عزبان وھو ثاني  زب:الع )81(

األوجاقات أھمیة بعد االنكشاریة، وعھد إلیھم بمھمة حراسة القلعة واإلشراف على جمارك البحرین 
وترسانة االسكندریة، ومنھم أمین البحرین وأمین الخردة وخصصت لھم عوائد من ھذین المصدرین بعد 

 .75مصدر سابق، ص مصادر تاریخ مصر الحدیث، استخالص المال المیري. مصطفى رمضان،
وتكتب كذلك "االسباھیة" وتعني الخیالة، وتطلق على األوجاقات الثالثة: الجملیان  فرقة السباھیة: )82(

 بواسطة منوالتفكجیان والجراكسة، ومھمتھم خدمة الباشا ورجالھ في القاھرة، وخدمة عمالھم في األقالیم 
 .75یقیم فیھا من أفراد ھذه األوجاقات. المصدر السابق، ص 



المذكور أن یكون كتخدا الجاوشیة، فطلعت األغوات إلى عمر باشا وعرفوه عن ذلك، فأرسل 
یقول للعسكر: اطلبوا من یكون كتخدا، فاعرضوا على حضرة عمر باشا أننا ما نطلب سلیمان 

غا آغاة الینكجریة سابقاً وال شاویش كتخدا الجاوشیة وال ابن حجي باشا، ھذه الثالثة أنفار ال آ
یعطى لھم منصب، ویعطي لمن یختاره صاحب الدولة، فعند ذلك خلع على یوسف آغاة 
ً آغاویة التفكجیة،  التفكجیة خلعة كتخدا الجاوشیة، وولى رمضان أفندي كاتب المتفرقة سابقا

  )83(.1075كتخدا الجاوشیة في ثامن ربیع الثاني سنة وعزل یوسف 
وفي سنة تاریخھ تولى رمضان آغا الشھیر باألرمني الشون الشریفة وأمین البحرین، وفي 
تاسع ربیع األول وھو یوم االثنین سنة تاریخھ انجمعت طائفة الینكجریة في باب آغاتھم وقاموا 

سابقاً وبھدلوھم وضربوھم وحبسوھم في القلة، على درویش كتخدائھم سابقاً ومراد كتخدائھم 
واعرضوا فیھم إلى عمر باشا وطلبوا منھ بیورلدي بقتلھم، فأعرض عنھم ولم أعطاھم 
بیورلدي، فراجعوه ثاني مرة فأعطاھم بیورلدي بخنقھم في القلة یوم تاریخھ، وفي شھر تاریخھ 

م الثالث خلع على رمضان آغاة توفي إلى رحمة هللا تعالى محرم بیك بن ماماي بیك، وفي یو
التفكجیة حاالً خلعة الصنجقیة، ومصطفى آغاة العزب خلع علیھ خلعة بآغاویة الینكجریة، 
وشاویش كتخدا الجاوشیة سابقاً واله آغاویة العزب، ومحمد آغا الشھیر بابن یحیى زاده واله 

رید ب آغاتھم وقالوا: ما نآغاویة التفكجیة یوم تاریخھ، ثم إن طائفة الینكجریة انجمعت في با
مصطفى آغا یكون آغاتنا، فعزلوه ولبّسوا الشریف حسین آغات الجراكسة سابقاً، وفي یوم 
األربع قامت طائفة الجاوشیة على یوسف كتخدائھم وعزلوه وولوا مصطفى أفندي الذي كان 

 د والهترجمان، وولى جعفر آغا تابع قاسم بیك آغاویة الجراكسة، وأحمد بیك سردار كری
كشوفیة الغربیة، وأحمد أفندي ابن بواب زاده واله الترجمانیة في حادي عشر شھر ربیع الثاني 

 . 1075سنة 
جماد  13وفي ثالث عشر ربیع الثاني اخلع على أحمد بیك خلعة بسرداریة الخزینة، وفي 

ئفة احصلت زلزلة، وفي تاسع عشر ربیع الثاني وھو یوم السبت انجمعت ط 1075األول سنة 
الینكجریة وطائفة العزب بالرمیلة بأسلحتھم وجمعوا بقیة البلكات، وقالوا: نحن لنا دعوة 
شرعیة على أویس بیك قائم مقام سابقاً، فقالوا لھم: إن كان لكم دعوة شرعیة على أویس بیك 
نحن وأنتم رجل واحد، وأرسلوا الصناجق وأغوات البلكات الخمسة فحضروا بالرمیلة یوم 

، واعرضوا األمر على عمر باشا فأرسلوا إلى أویس بیك وقت أذان الظھر فطلع تاریخھ
الدیوان، ثم إنھم ادعوا علیھ طائفة الینكجریة وطائفة العزب أنھ قتل شخص منھم، فقال: نعم 

بالدیوان فخنقوه بالدیوان یوم  )84(مملوكي وقتلتھ، فثبت علیھ القتل بحضرة قاضي العسكر
ویتوجھ  )85(یخھ أرسل عمر باشا إلى محمد بیك أمین جدة أن یطلع وطاقھتاریخھ، وكان قبل تار

 فطلع وطاقھ یوم تاریخھ، وكان زعیم مصر سنة تاریخھ محمد مملوك الشكعة. 

                                                             
 م.1664نوفمبر  )83(
ھو قاضي القضاة في مصر إبان العصر العثماني، وھو نائب السلطان في األحكام  قاضي عسكر: )84(

ولھ  ،الشرعیة، ومذھبھ حنفي، یعینھ السلطان إلدارة شؤون المحاكم بمصر، وتعیین النظار على األوقاف
حق حضور الدیوان الخصوصي، وكان یتبعھ بعض المترجمین، ومقره في محكمة الدیوان العالي، ولھ 

 .77مصدر سابق، ص  مصادر تاریخ مصر الحدیث، نواب في محاكم القاھرة واألقالیم. رمضان،
اغ تاق وأتھي الكلمة التركیة أوتاق وأوتاغ، وقد دخلت في اللغة الفارسیة في صیغ أطاق وأ وطاق: )85(

بمعنى الغرفة، واألطاق في التركیة اسم للخیمة الكبیرة المزخرفة، والوطاق في العربیة ھو الخیمة 



خلع عمر باشا على محمد بیك خلعة حكومة  )86(،1075وفي ثالث عشر جماد األول سنة 
ً عن دالور بیك، وفي شھر تاریخھ ظھر  نجم بالسماء ولھ ذنب طولھ والیة جرجھ عوضا

ذراعین أو أكثر وحصل زالزل ثالثة مرار، وفي شھر تاریخھ انجمعت طائفة الینكجریة 
واالسباھیة في الرمیلة وعزلوا جعفر آغاة الجراكسة ونفوا ثمانیة أنفار من االسباھیة إلى 

 ین بیكالواح، منھم: قیطاس شربجي واكشي أحمد من طائفة الجملیة، وثاني یوم ولوا حس
حاالً خلع  )88(كاشف الشرقیة )87(كاشف المنصورة سابقاً آغا على طائفة الجراكسة، وذو الفقار

عمر باشا علیھ خلعة الصنجقیة وأمینیة جده وھي صنجقیة أویس بیك، وفي ثاني عشر جمادى 
ً آغاویة التفكجیة، والذي نفوھم من بلك  الثاني لبس مصطفى أفندي كاتب المتفرقة سابقا

اكسة ثالثة منھم دخلوا الجامع األزھر وواحد دخل بیت البكریة، ویوم تاریخھ أرسلوا إلى الجر
ً وجعفر آغاة  )89(ابن مندیل ومصطفى كتخدا الجاوشیة وسلیمان آغا آغات الینكجریة سابقا

الجراكسة وحسن كاشف تابع أحمد بیك وقانصوه ومحمد كاشف وھو ابن المقرقع الجمیع من 
 ھم من نفوھم إلى قبرص ومنھم من فر، ومنھم من خلص. بلك المتفرقة، من

وفي ثاني عشرین جمادى األول سنة تاریخھ انجمعت الصناجق وأغوات البلك والعسكر في 
بیت محمد بیك، وقروا الفاتحة ووقع الصلح بینھم جمیعاً، والذي وقع لم یسأل عنھ، والذي 

وعفوا عنھم، وفي سادس عشرین جمادى  مضى لم یسأل عنھ، والذي نفوه سابقاً أرسلوا جابوھم
األول اخلع على حسین بیك خلعة الدفترداریة، وفي تاریخھ عزلوا علي أفندي كاتب حوالة 
ً وھو ابن مصلح الدین أفندي فكان مقاطعجي الصرف ونبھوه أنھ ما یطلع  الجاوشیة سابقا

 الدیوان ویقعد ببیتھ، ثم بعد ذلك طلع مكانھ. 
حضر أمر شریف من الدیار الرومیة  1075عشرین جمادى األول سنة  وفي یوم الثالث سادس

وقرئ بالدیوان، مضمونھ: بموجب عرض إبراھیم باشا تجھز ذو الفقار بیك الشھیر بالماحي 
بأقید بند، فلما فرغوا  )91(سابقاً الشھیر بابن سھراب )90(وصحبتھ مصطفى أفندي الروزنامجي

                                                             
 ،الدرة المصانةوالمعسكر المكون من خیام. انظر تعلیق عبد الرحیم عبد الرحمن في: أحمد الدمرداشي، 

 .46مصدر سابق، ص 
 م.1664دیسمبر  )86(
من أعیان البیت الفقاري، تولى إمارة الحاج لمدة أحد عشر  م):1690ھـ/1102ذو الفقار بیك (ت  )87(

م. 1660ھـ/1071عاماً وقد تولى زعامة الفقاریة عقب مقتل سیده حسن بیك في واقعة الصناجق سنة 
 .231، مصدر سابق، ص النظام السیاسي لمصر العثمانیةبشیر زین العابدین، 

ات للخزینة المركزیة، وخصص لھ في الروزنامھ دفتراً لتدوین إیرادات كان إقلیم الشرقیة یوفر إیراد )88(
ضرائب األرض التي كانت تحصل من مقاطعات األرض في أقالیم الشرقیة، المنصورة، المنزلة، قلیوب، 

البحیرة، الطرانة، اطفیح، فارسكور، قطبا، والواحات، ویرأس ھذا القلم أفندي الشرقیة ویساعده خمسة 
 ،دراسات في تاریخ ومؤرخي مصر والشام إبان العصر العثمانيخلفاء. لیلى عبد اللطیف،  مباشرین أو

 .23مصدر سابق، ص 
قائد فرقة االنكشاریة، ولھ الرئاسة على أغوات باقي الفرق، واختص بحفظ األمن  آغات االنكشاریة: )89(

 .438در سابق، ص ، مصاإلدارة في مصر في العصر العثمانيفي القاھرة. لیلى عبد اللطیف، 
 .447: رئیس دیوان الروزنامھ والمشرف على أفندیتھا. المصدر السابق، ص الروزنامجي )90(
، وكذلك في: 103، مصدر سابق، ص تحفة األحبابورد ذكر مصطفى بن سھراب أفندي أیضاً في:  )91(

، حیث أضاف أحمد شلبي بأنھ كان: "عارفاً بعلم الرمل 163، مصدر سابق، ص أوضح اإلشارات
والزایرجیة والروحاني والنجم والمیقات والكیمیاء"، وذكر علي بن رضوان تفاصیل ما أمر السلطان 



ر بیك المذكور بجنبھ وأرسل ختم بیتھ وأرسلھ إلى من قراءة األمر الشریف حاش ذو الفقا
الدیار الرومیة قبل الظھر یوم تاریخھ، وأرسل أحضر مصطفى أفندي المذكور وأرسلھ خلف 
ذو الفقار بیك بعد العصر، وفي أواخر شھر تاریخھ أمر عمر باشا محمود آغا كتخدا الجاوشیة 

 آغا شیخ الحرم النبوي، ونزلوا ختموا بیتسابقاً بأن یتوجھ إلى المدینة المنورة صحبة یوسف 
حسین بیك الذي كان نفوه سابقاً إلى اسكندریة، وكان قائم مقام وّجھ حسین بیك من اسكندریة 
إلى بلده، فأمر عمر باشا أن یطلع من بلده ویتوجھ إلى اسكندریة، فطلع من بلده ونزل بمركب 

 وجھ، وفي تاریخھ طلّعت الینكجریة منلیتوجھ إلى اسكندریة فأرسل خنقھ في المركب وھو مت
بلكھم أربعة أنفار إلى بلك المتفرقة؛ نفرین من توابع درویش كتخدائھم ونفرین من توابع مراد 

وھو یوم السبت خلع عمر باشا على  )92(،1075كتخدائھم المذكورین، وفي شھر رجب سنة 
عوضاً عن محمد بیك  )93(انذو الفقار بیك خلعة بحكومة والیة جرجھ، وعمر باشا في قرا مید

 مصر وكان سكنھ ببیت اقبردي.  )94(الفقاري الذي كان ضربة
وفي تاسع عشر شعبان سنة تاریخھ انجمعت الصناجق وأغوات البلك في بیت محمد بیك 

إلى جمیع البالد بالتفتیش على السالح، وثاني یوم عین  )95(المذكور واتفقوا على تعیین تجریدة
آغات الجملیة وحسین آغا وعسكر من االسباھیة ومائة نفر من  عمر باشا شاویش آغا

الینكجریة وخمسین من العزب وأعطاھم بیورلدي على بیاض بالتفتیش على السالح، فتوجھوا 
في غایة شھر رمضان سنة تاریخھ، وحضروا في ابتداء شھر ذي القعدة وجابوا معھم نحو 

كشف عنھم في قرا میدان، وخلع على  اثني عشر حمل مزراق وجانب بندق ونزل عمر باشا
األغوات الخلع. وفي خامس عشر رمضان سنة تاریخھ خنقوا اكشي أحمد باش جاویش 
ً في بیت مصطفى آغاة التفكجیة حاالً الذي كان بیتھ بقرب الحنفي وھو من  الجراكسة سابقا

  )96(جماعة.
في بیت محمد بیك وفي سادس عشر رمضان انجمعوا الصناجق وأغوات البلك على العادة 

حاكم والیة جرجھ وھو الضربھ واتفقوا على نفي خمسة أنفار إلى جرجھ، فأخذوا البیورلدي 
توجھ إلى جرجھ مصطفى آغا كتخدا  )97(شھر رمضان، 17علیھم من عمر باشا، وفي 

ً أرسلوه إلى بلده خاصة یقعد بھا، ومصطفى كتخدا الجاوشیة  الجاوشیة وآغاة التفكجیة سابقا

                                                             
العثماني باستحداثھ في مصر لدى عودة ابن سھراب مما أدى إلى سعي كیخیة الباشا لقتلھ بالسم. علي بن 

 .144-143، مصدر سابق، ص. ص زبدة االختصار، رضوان
 م.1665فبرایر  )92(
ھو المیدان الممتد أسفل سور القلعة في الناحیة الشمالیة الغربیة، ومكانھ الحالي منطقة  قرا میدان: )93(

رة الدالمنشیة ومیدان صالح الدین بقسم الخلیفة. تعلیق عبد الرحیم عبد الرحمن، أحمد الدمرداشي، 
 .8، مصدر سابق، ص المصانة

ھكذا وردت في النص، وقد وردت في مصادر أخرى بصیغ مختلفة مثل: "الظرب  ضربھ: )94(
 أوضحو"الزرب": وھي جمع "زربة" التركیة، وتعني العصاة من العسكر. أحمد شلبي بن عبد الغني، 

 .162، مصدر سابق، ص اإلشارات
لمتمردین من أمراء الممالیك أو العربان. لیلى عبد حملة عسكریة یوجھھا الباشا لمحاربة ا تجریدة: )95(

 .442، مصدر سابق، ص اإلدارة في مصر في العصر العثمانياللطیف، 
 أغفل الكاتب ذكر الجماعة التي ینتمي إلیھا أحمد باش جاویش الجراكسة. )96(
 م.1665أبریل  )97(



 )98(ور أرسلوا خلفھ بیورلدي شریف بأن یتوجھ إلى المدینة المنورة بجمیع علوفتھ،المذك
وتوجھ من على القصیر، ومحمد آغا البلطجي دخل الجامع األزھر، وإبراھیم جاویش وكیل 
خراج حضرة موالنا السلطان محمد توارى في مقام سیدي أحمد البدوي، وفي غایة رمضان 

ان في بیتھ تقنطر بھ فمات ودفن ثاني یوم، وفي حادي عشر سنة تاریخھ وقع من فوق الحص
شوال توارى حسین جاویش التفكجیة الشھیر بالیمنلي بالجامع األزھر ومكث فیھ أیاماً، قیل: 
إنھ ذكر لمحمد بیك نورالي بأن محمد بیك حاكم جرجھ وھو  الضربھ اتفق على قتلھ فتحذر 

ل الجامع ھ بیورلدي بنفیھ، فبلغ یمنلي حسین فدخعلى نفسك، فبلغ محمد بیك الضربھ فأخذ علی
األزھر وتوارى فیھ، وفي ثالث عشر شوال سنة تاریخھ أرسل عمر باشا بیورلدي شریف إلى 
الجامع األزھر بأن الذین تواروا عندكم تطلعوھم من الجامع وھم عشرة أنفار وتسلموھم، 

وفائیة ونقیب األشراف وھو برھان فاجتمعت العلما والمدرسین والطلبة والبكریة والسادة ال
الدین أفندي وأوالد المكاتیب وتوجھوا إلى بیت قاضي العسكر وعرفوا القاضي بأنھ حضر لنا 
بیورلدي شریف على بیاض على ید كتخدا القابوجیة من حضرة عمر باشا بخروج عشرة 

ي حضرة القاضأنفار فارین من القتل، فإننا لم نخرجھم من الجامع وال نسلم فیھم، فأرسل 
جوخدار إلى عمر باشا وعرفھ أن أھل الجامع األزھر والعلما والشرفا والبكریة والسادة 
الوفائیة لم یسلموا لكم في ذلك األمر، فأرسل إلیھم بیورلدي شریف باألمان، وبعد ذلك أمر 

ھر شعمر باشا المنادي بإشھار الندا أن ال أحد یخرج من بعد العشاء من بیت إلى بیت فلما أ
الندا المنادي قفلت أبواب الجامع األزھر الثالثة، وقیل یوم تاریخھ وجھ عمر باشا نظارة 
الجامع األزھر إلى یوسف أوضھ باشة الینكجریة، فلما وجھ النظارة للمذكور بلغ أھل الجامع 
خھ یاألزھر، فقالوا: لم نریده وال نطلب إال محمود الشھیر بالھربطلي یكون ناظراً، وفي یوم تار

قرأت العلماء والمجاورین باألزھر سورة األنعام أربع مرات، وتوسلوا إلى هللا تعالى بالدعاء 
على محمد بیك حاكم جرجھ حاالً والضرب، وقالوا في دعائھم: یا مفرج الكرب علیك بمحمد 
بیك والضرب، وطلعوا على مواذن الجامع األزھر بالبیارق وطلبوا من هللا سبحانھ وتعالى 

لة المذكورین، وقیل: إن في لیلة تاریخھ اجتمعوا الصناجق والضرب بعد العشاء في بإزا
الرمیلة وعلقوا مصحف شریف وسھام، وحلفوا أنھم ال یضروا أحداً غیر أنھم مصممین على 
العشرة أنفار الذي بالجامع األزھر وراجعوا فیھم العلماء والمجاورین، وفي ثاني یوم تاریخھ 

طع رأس شخصین بجنب حوض الجامع األزھر فضربوه المجاورین شاھین زعیم مصر ق
بالحجارة، وقیل إن المجاورین بالجامع األزھر أخذوا بیورلدي شریف من عمر باشا یوم 

شھر جمادى الثاني سنة  26األربع وضربوا عیسى الشرقاوي وبھدلوه وقطعوا ثیابھ، وفي 
 الشافعي بالجامع األزھر. توفي إلى رحمة هللا الشیخ سلطان المدرس  )99(،1075

لبس رمضان بیك الفرجاني سرداراً على سفر جزیرة كرید  )100(،1076وفي شھر محرم سنة 
وتوجھ بالعسكر في ابتداء شھر صفر سنة تاریخھ وتوفي بھا، وفي سادس عشرین محرم سنة 
 قتاریخھ أرسل عمر باشا جاب مصطفى أفندي بن سھراب الروزنامجي، فإنھ انقطع في الطری

عن التوجھ صحبة ذو الفقار بیك، فلما حضر أرسلوه إلى والیة جرجھ، وقیل إن ابن مندیل 

                                                             
اإلدارة في مصر في العصر مفردھا علوفة وھي مرتبات العسكر. لیلى عبد اللطیف،  علوفات: )98(

 .450، مصدر سابق، ص العثماني
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وسلیمان آغا ومحمد بن المقرقع ومصطفى القندقجي كان عمر باشا أمر بنفیھم فطلعوا فارین، 
 فمنھم من توجھ إلى الشام ومنھم من توجھ إلى الدیار الرومیة. 

وھو یوم األربع طلع محمد بیك الضربھ إلى عمر  )101(،1076شھر صفر الخیر سنة  22وفي 
ثم إنھم قطعوا رأسھ  )102(باشا فأمر جماعتھ فضربوه بالسیوف فوقع ذراعھ داخل السرایا،

وأرسلھا إلى الدیار الرومیة، فكان محمد بیك المقتول حاكم بوالیة جرجھ والشرقیة والمنوفیة 
بیك الشھیر بمحمد جاویش كتخدا رضوان والفیوم، وفي یوم تاریخھ خلع عمر باشا على محمد 

بیك سألوه لتولیة حكومة جرجھ، وفي رابع عشرین صفر الخیر سنة تاریخھ جاء لعمر باشا 
من الدیار الرومیة خلعة وقرئ الخط الشریف، فمضمونھ: أنك تخرج من حق المفسدین وأھل 

ك كشف والیة وفي یوم تاریخھ لبس عوض بی )103(الشقاوة وأكد في الخط الشریف [...]،
المنصورة، وأحمد بیك تابع قیطاس بیك القدیم الساكن بسویقة الاللھ كشوفیة والیة المنوفیة، 
وأرسل عمر باشا إلى شاویش آغاة الجملیة سابقاً خلعة بآغاویة الجراكسة عوضاً عن حسین 
د مآغا، قیل: إن حسین آغا كان ضعیفاً. وفي یوم تاریخھ لبس مصطفى شربجي مملوك قرا مح

 آغا باش قافلة السویس. 
وقیل: إن في یوم تاریخھ قبل الظھر بلغ عمر باشا بأن الضرب اتفقوا بأنھم یھجموا على عمر 
باشا في القلعة فأمر بقفل أبواب القلعة، وفي یوم االثنین سادس عشرین صفر سنة تاریخھ 

، د نصف اللیلأرسل عمر باشا إلى الصناجق وإلى آغاوات البلك: بأنكم تحضروا عندي بع
فلما أصبح هللا بالصباح وأضاء بنوره والح انجمعت بقیة العسكر وقرئ بحضرتھم أمرین 
شریفین، أحدھما: في حق یمنلي فضلي، والثاني: في حق یوسف أوضھ باشا الینكجریة 
ودرویش علي وأصالن جمیعھم أوضھ باشا طائفة الینكجریة، فقال عمر باشا إلى باش جاویش 

أیش تقول؟ فذكر أنھ توجھ إلیھم فقالت: طائفة مستحفظان أنھم ما یسلموا في الخمسة الینكجریة: 
المذكورین ما داموا طیبین، فأرسل عمر باشا إلى العلماء والبكریة ونقیب األشراف وقرئ 
األمر الشریف بحضرتھم بالدیوان، فرد علیھم باش جاویش مستحفظان بالكالم الذي ذكره 

ابة بیورلدي وأعطى إلى زعیم مصر وھو بغانھ حسین بإشھار الندا على عنھم أوالً، فأمر بكت
الخمسة المذكورین بأن جوامكھم رفعت ومن كان ملجئ لھم أو یكون معھم أو بصحبتھم ترفع 
علوفتھ، فبعد ذلك أفتت السادة العلماء بأنھم عصوا هللا وأولوا األمر، فنزل عمر باشا 

دان، ونزلوا بیرق النبي صلى هللا علیھ وسلم معھم وجعلوه والصناجق وأغوات البلك إلى قرا می
فوق باب قرا میدان، ونزل ستة مدافع في الرمیلة وحطوھم تحت قلعة السلسلة، وباتت تلك 
اللیلة العسكر والصناجق وأغوات البلك في الرمیلة، وحصنوا الدروب والطرق وعمر باشا 

 إلى منزلھ.  بات بقرا میدان وكان عنده الشیخ البكري وتوجھ
وفي یوم االثنین سابع عشرین صفر سنة تاریخھ باتت العسكر والصناجق في قرا میدان وفي 
الرمیلة وھي لیلة الثالث، فلما أصبح هللا بالصباح أرسل عمر باشا إلى الضرب وھما شخصین 

                                                             
 م.1665أغسطس  )101(
كلمة تركیة مأخوذة من الفارسیة، ومعناھا القصر، والسرایا المذكورة ھنا ھي القصر  السرایا: )102(

علي وبني مكانھا قصر  المخصص لسكنى الباشا في القلعة، وقد ھدمت ھذه السرایا في عھد محمد
 .7، مصدر سابق، ص الدرة المصانةالجوھرة الحالي. أحمد الدمرداشي، 

 وردت ھنا عبارة غیر واضحة. )103(



الجامع، وھم قافلین األبواب  )105(وبعض طائفة مستحفظان معھم جوا )104(داخل جامع المؤید
طلعوا على الموادن وسطح الجامع، فقالوا لھم: إن عمر باشا طلب الضرب الخمسة أنفار ال و

غیر وأنتم علیكم األمان، فقالوا: ما نسلم فیھم أبداً ولو تروح أرواحنا على السیوف، فراجعوھم 
 رأول وثاني فلم وافقوا في تسلیمھم، فأخبروا عمر باشا بما ذكروه فأمر بتعیین محمد بیك الشھی

بمحمد جاویش وأبي قوره، وأمر العسكر أن یحاصروا الجامع من كل جانب، وكان یوم السبت 
فحاصروھم وأخذوا العسكر ینھوھم فلم یمتثلوا لكالم  )106(،1076ثامن عشرین صفر سنة 

العسكر ولم یوافقوا على تسلیم المذكورین، فنّزل عمر باشا المدافع للعسكر بعد أن أفتت السادة 
أن الجامع إن تھدم منھ شئ یعمره عمر باشا، فضربوا المدافع والبندق على الجامع العلماء ب

من الظھر إلى وقت العصر، فأجابوا باألمان وفتحوا الباب الذي عند السكریة وارموا أسلحتھم، 
وخرج منھم نحو خمسین نفر أو أكثر وھم شاھرین السیوف، فمنھم من أخذه طائفة مستحفظان 

أخذه طائفة العزب، ومسكوا نحو عشرین نفراً بالید وأخذوا أسلحتھم، وقیل:  وحماه، ومنھم من
منھم محمد بیك الذي ھو معین بالعسكر، ومسكوا درویش علي ویمنلي فضلي في ساعة 
خروجھم من الجامع، وأصالن ھرب فأخذوا في أثره فجابوه من قنطرة الدكة، وقطعوا 

عمر باشا، ویوسف مسكوه في بیت الشیخ  رؤوسھم في باب زویلھ، وحضروا برؤوسھم إلى
المیموني فطلعوه یوم األربعاء وقطعت رأسھ بالدیوان، وكذلك قرا فضلي، ثم بعد ذلك خلع 
ً نفیسة،  عمر باشا على الصناجق واألغوات والكواخي وأرباب الدولة الذي حاضرین خلعا

ضبط من عدة الخلع عوض الخلعة، وقیل: ما  )107(والذي ما حضر الخلع أعطاه خمسة شریفیة
یوم تاریخھ مائة وإحدى وعشرین خلعة، وضبط مال المذكورین بیت مال أمین المال العامة 

 ألن عمر باشا رفع علوفتھم قبل الواقعة.
 وقال:

 إذا أتى إلیھم فتى سوء إلیھ صغوا  قوم بـمصر عتوا بالظلم ثم طغـوا 
 )108( أرخت حین بغواقالوا متى ھلكوا   ھم زربة حین تولوا مـصر ما أمنت 

 
 في مصر قد حكموھا زربة ونفر  قل للذین أبانوا الـظلم واعتصبـوا

 وظلمھم في البرایا قد فشا وظھر  المیم والخمس الذي كانوا فما رحموا
 بصرعھم في الحقیقة إن تراه عبر   أراد ربي بأخذ الكل حین بـغـوا
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نصف فضة، ثم ارتفعت بعد ذلك  85م على سبیل المثال كانت تعادل 1675ھـ/1086ألخرى، ففي سنة 
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