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 مقدمة
 

ال تزال املدرسة التارخيية املصرية يف العصر العثماين قادرة على إمداد 
البحث العلمي املعاصر باملزيد من املؤلفات، ويعود أكرب الفضل يف التنبيه 

أنيس، الذي أشار إىل أمهية استقصاء مصادر هذه احلقبة إىل الدكتور حممد 
إىل أن الكثري من التدهور العلمي الذي ينسب إىل ذلك العهد إمنا هو يف 
احلقيقة انعكاس لضعف الدراسات العثمانية يف العصر احلديث. ومنذ تلك 
الدعوة اليت وجهها حممد أنيس إىل مؤرخي مصر إللقاء الضوء على مصادر 

لتارخيية اليت دونت يف تلك املرحلة، ظهرت جمموعة متواصلة من الكتب ا
القرن السادس عشر وحىت السنوات األخرية من القرن الثامن عشر، وبدا 
واضحًا للعيان بأن املدرسة التارخيية املصرية مل تكن قادرة على االستمرار 
طوال فرتة احلكم العثماين فحسب، بل متيزت كذلك بالتنوع من حيث 

ألحداث من وجهات نظر خمتلفة عناية فئة العلماء وفئة األجناد بتدوين ا
ومبستويات علمية متباينة، يضاف إليها ما أنتجته مدرسة الرتاجم وكتب 

 الرحالت من خمطوطات ال تزال مبعثرة يف املكتبات الشرقية واألوروبية.
وبالرغم من استمرارية هذه املدرسة واتصاهلا إال أن يد البحث 

ميكن مالحظة اهتمام العلمي قد طالت مصادر حقب دون غريها؛ حيث 
أغلب احملققني مبصادر خمطوطات النصف األول من القرن السابع عشر  
كمؤلفات اإلسحاقي ومرعي بن يوسف والغمري وابن أيب السرور، ومن مث 
االهتمام بنتاج مؤرخي القرن الثامن عشر كامللواين وأمحد شليب والشاذيل 
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مصادر النصف الثاين والدمرداش، مع وجود غياب للدراسات العلمية حول 
من القرن السابع عشر، مما دفع بالكثري من الباحثني للتساؤل عن مصداقية 
ما كتبه مؤرخو القرن الثامن عشر عن احلقبة السابقة هلم واليت مل يكونوا 
شاهدين على أحداثها. ومن هنا ينبع االهتمام بتحقيق املخطوط الذي بني 

املدرسة واإلجابة على ما أثري من  يدينا كمحاولة لإلسهام يف إثراء هذه
 تساؤالت حول مصادر تلك احلقبة املهمة يف تاريخ مصر.

واحلقيقة هي أن زبدة االختصار لعلي بن رضوان ليست غريبة عن  
البحث العلمي، فقد أشار إليها املؤرخ الربيطاين بيرت هولت يف عدة حبوث 

ظهر يف هناية واعتمد عليها بصفة أساسية يف كتاباته اليت بدأت ت
اخلمسينيات من القرن العشرين، ومنذ ذلك احلني يقبع هذا املخطوط يف 
خزائن مكتبة املتحف الربيطاين بعيدًا عن متناول الباحثني املصريني بالرغم 
مما حيتوي عليه من مادة تارخيية مهمة، حيث يلقي مؤلفه الضوء على الفرتة 

، مدونًا مجيع 1071هـ/1111م وعام 1111هـ/ 299املمتدة ما بني عام 
األحداث السياسية واالقتصادية باإلضافة إىل بعض اإلشارات مهمة حول 
احلياة االجتماعية والظواهر الطبيعية خالل تلك املرحلة مع اهتمامه البالغ يف 

 سرد األحداث بدقة وتفصيل. 
وقد اجتهد احملقق يف إثبات النص على صورته دون أي تعديل، 

ادته مع املعلومات الواردة يف املصادر األخرى اليت تطرقت وقام مبقارنة م
لنفس احلقبة التارخيية اليت يتناوهلا املخطوط، مع إضافات وشروحات 
وتعليقات أساسية يف اهلامش هتدف إىل إمتام الفائدة من هذا العمل التارخيي 

تاب املهم. وال بد من اإلشارة إىل أنه بالرغم من اجلهد املبذول إلخراج الك
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هبذه الصورة فإن دور احملقق فيه كان حمدوداً، إذ يعود الفضل إىل مؤلف هذا 
املخطوط الذي ترك لنا مادة تارخيية على مستوى عال من الدقة والتفصيل 
دون اإلشارة عن نفسه بأي ترمجة أو تعليق، ويأمل احملقق أن يكون يف نشر 

انًا لألقالم اجملهولة هذا العمل اعرتاف جبهود مصنف زبدة االختصار، وعرف
 اليت سطرت تاريخ مصر بنزاهة وتواضع وحياد. 

 
 د. بشير زين العابدين
 قسم العلـوم االجتماعية

 جامعة البحرين
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 دراسة عن المخطوط والمؤلف: القسم األول
 

 املخطوط -1
 املؤلف -9
 خطة التحقيق -1
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 المخطوط -1
 

 وصف المخطوط
زبدة اختصار عثر عليها من خمطوط تقع النسخة األصلية اليت 

، تأليف علي ابن رضوان، يف مكتبة املتحف تاريخ ملوك مصر المحروسة
 81ورقة، ) 41(، وتتكون من Add. 9972الربيطاين حتت تصنيف: )

سم(، ويرتاوح عدد أسطر الصفحة  17×سم  9291صفحة، حبجم: 
شيكاغو  سطراً. كما يوجد مبكتبة جامعة 17إىل  47الواحدة ما بني 

نسخة مصورة عن املخطوط مت احلصول عليها من املتحف الربيطاين، وتقع 
 (.DT 95حتت رمز: )

 وميكن تقسيم املخطوط إىل مخسة أقسام رئيسة هي:
 

 صفحة الغالف:  -أ
 حتتوي على اسم املؤلف وأربعة أبيات من الشعر، كتبت كما يلي:

 

 ال أفلح من ظلم     جتربة قلم 

 ال أفلح من ظلم العباد      جتربة مداد  

ســوده املـــذنب العبـــد احلقــري علـــي بـــن رضـــوان رمحــة ا  علـــيهم وعلـــى أمـــوات 
 .ا هلم برمحة آمني يا رب العاملنياملسلمني وملن دع
 ."تبعون اال الظن و ما هتوى األنفسإن ي" :قال ا  تعاىل

 أرى الدنيا جتاهر بانطالقي                          
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 مشمرة على ساق السباق                                           

 فال الدنيا بباقية حلي                         

 وال حي على الدنيا بباق                                             

 كأن املوت و احلدثان فيها                         

 إىل نفس الفىت فرسا سباق                                              

 فيا مغرور بالدنيا رويدا                         

 و منها خذ لنفسك بالوثاق                                         
 

 موجز تاريخ مصر قبل الحكم العثماني: -ب
يقع هذا املوجز يف ثالث صفحات، وميكن مالحظة اختالف اخلط 

ي املخطوط مما يوحي بأن كاتب هذا املوجز التارخيي واألسلوب عن باق
خيتلف عن مؤلف املخطوط، ويبدأ املوجز باحلديث عن آدم عليه السالم 
مرورًا باألنبياء والرسل من بعده من نوح إىل حممد عليهم الصالة والسالم، 
ومن مث يشرع يف تفصيل تاريخ مصر ابتداء من العصر األموي إىل هناية 

ك دون مراعاة التسلسل التارخيي أو الدقة يف سرد املعلومات، حكم املمالي
وجيعل من زوال دولة املماليك مدخاًل للتفصيل يف تاريخ مصر حتت احلكم 

 العثماين. 
 

 تاريخ مصر تحت حكم آل عثمان:  -ج
 01حيتل هذا التاريخ اجلزء األكرب من الكتاب حيث يقع يف 

م حىت عام 1111هـ/299ن عام صفحة، ويغطي الفرتة الزمنية ابتداء م
، م1071/هـ 1111م، مع مدخل إىل أحداث عام 1122هـ/1111
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حيث يبدأ هذا التاريخ من الصفحة السادسة وينتهي عند الصفحة الثانية 
والثمانني، ويعتمد فيه املؤلف نظام التأريخ احلويل فيذكر كل سنة وأهم 

 يف عهد كل أحداثها، ويتخذ من تعاقب سالطني آل عثمان ومن توىل
واحد منهم منصب الباشوية مبصر فواصل رئيسة لألحداث، وميكن تقسيم 

 هذه الفرتة الزمنية إىل مرحلتني: 
وال  م(1148هـ/1718-م1111هـ/299تغطي الفرتة )رحلة األوىل: امل-

حتتل أكثر من أحد عشر صفحة، وتتسم املعلومات الواردة فيها باإلجياز 
ى ذكر باشوات مصر خالل حكم السالطني حيث يقتصر الكاتب فيها عل

ابتداء من السلطان سليم األول وحىت خلع السلطان إبراهيم بن أمحد سنة 
م، وميكن مالحظة اإلجياز املخل يف هذا القسم، حيث 1148هـ/1718

يغفل املخطوط ذكر بعض الباشوات وال يورد أي تفاصيل عن فرتة تويل 
 بعضهم السلطة مبصر.

( وتبدأ 1071هـ/1111-م1148هـ/1718تغطي الفرتة )ة: املرحلة الثاني-
احلكم حىت عهد السنوات األخرية من من تويل السلطان حممد الرابع سدة 
 -م 1121هـ/ 1111 -هـ1171)عهد السلطان مصطفى الثاين 

(، وتتسم املعلومات الواردة فيه بالدقة املتناهية وذكر تفاصيل ينفرد م1071
صادر األخرى من حيث نوعيتها وطريقة سردها، املخطوط هبا عن مجيع امل

ويبدأ هذا القسم من هناية الصفحة احلادية عشر وحىت هناية الصفحة الثانية 
 والثمانني من املخطوط.
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 الصفحة قبل األخيرة:  -د
 وتتضمن تعريفاً موجزاً عن املخطوط باللغة اإلجنليزية، ونصها كما يلي:

"A short history of Cairo from the conquest of Sultan Selim 

in 922 A.H to 1111" 
هــ  299وتعين: "تاريخ قصري ]موجز[ للقاهرة منذ غزو السـلطان سـليم سـنة 

 هـ"1111وحىت سنة 
 

 الصفحة األخيرة: -هـ
تتضمن: "علم بيان ساعات ودرجات طريق احلجاز على ]ما[  

منزاًل يبلغ  19ضبطوه أهل العلم على وجه الصحة"، وحتتوي على اسم 
ساعة، ولعل املعلومة املهمة يف هذه الصفحة هي  427عدد ساعاهتا 

تشابه اخلط واألسلوب فيها مع مقدمة املخطوط واليت يغلب الظن على أن  
كاتبها خيتلف عن مؤلف املخطوط، وقد اختتمت الصفحة األخرية بعد 

 سرد الساعات واملنازل بذكر اسم كاتبها، بقوله:
الصواب، حرره حافظ أمحد، حامدًا لربه ومصليًا على "وا  أعلم ب

 نبيه عليه أفضل الصالة والسالم".
 التعليقات والهوامش:  -و

كما ضّمن املؤلف يف طيات كتابه عددًا كبريًا من التعليقات يف 
اهلوامش، بعضها حيتوي على مراجعات وتصويبات وإضافات ملا كتبه، أما 

كون عناوين ألهم األحداث، وتكثر هذه الغالبية منها فال تتجاوز أن ت
 العناوين بصورة ملحوظة يف الصفحات األخرية من املخطوط.
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 منهج المخطوط
زبدة يستخدم علي بن رضوان ثالث تقسيمات رئيسة يف كتابه 

 :االختصار
 

حســــا تعاقــــا ســــال ين آل الــــرليم للمخطــــوط  تقســــيم ال -أ
 عثمان: 

يخ مصر قبل احلكم العثماين، تبدأ مادة املخطوط مبقدمة موجزة لتار 
مث يشرع املصنف يف ذكر تاريخ مصر منذ خضوعها للحكم العثماين سنة 

م، حيث يبدأ بذكر كل 1071هـ/1111م، حىت سنة 1110هـ/ 299
سلطان منهم تاريخ توليته مع نبذة موجزة عن أهم الفتوحات واألحداث 

على سبيل  اليت وقعت يف عهده، ففي حديثه عن السلطان سليم األول،
 املثال، يذكر املؤلف أنه: 

كثري   ،قوي البطش ،كثري السفك  ،جباراً  وملكاً  قهاراً  سلطاناً "كان 
وملا فرغ من دفن والده خرج اىل قتال أخيه أمحد  ،التفحص عن أخبار الناس
والدهم حىت تبدا أأمر خبنقه مث قتل إخوته مجيعا و  فهزم عسكره وأسره مث

 (1)."أمره
ديث عن ابنه السلطان سليمان القانوين، يعلق ويف معرض احل

 املؤلف:

_____________________________________ 
(، Add. 9972، مكتبة املتحف الربيطاين، رقم )زبدة اختصار تاريخ مصر المحروسةعلي بن رضوان،  (1)

 .1ص 
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يف سبيل ا   جماهداً  جواداً  فاضالً  عادالً  سعيداً  وكان سلطاناً "
ومل يلي من بين عثمان مثله ال قبله  ،يف أحوال الرعية بالعدل ناظراً  ،تعاىل

وشرع يف أول توليته يف قتل أوالده  ،غزوة عظيمة 11وغزا بنفسه  ،وال بعده
عصى  290ويف أيامه سنة . ف الفنت واخلروج عليه حىت قتل أوالدهمخو 

فقتل  عظيماً  الغزايل بالشام وادعى السلطنة وحاصر حلب فأرسل له جيشاً 
فطلبوا النصارى  ،غزا غزوة رودس وملكها 298سنة يف و . ومحلت رأسه اليه

اية منه األمان فأعطاهم فخرجوا باألمان وعملوا قلعة مالطه وجعلوها يف غ
غزا تربيز العجم  242سنة  يفو . ىل اآلنإاحلصار وصاروا يؤذون املسلمني 

 (1)."وبغداد فأخذها وتويف يف سفره اىل رمحة ا 
وخيتلف تقييمه للسلطان حممد الرابع، حيث يشري إىل ضعفه وعدم 

 توليه لزمام السلطنة بقوله:
مور ن خلع ال يلتفت ألأىل إوكان السلطان حممد يف حني جلوسه "

يف اجلبال يتصيد  وهناراً  السلطنة بل غالب اشتغاله يف الصيد والقنص ليالً 
بالكالب والصقور حىت كلت منه ساير اخلدم والرعاية وهو على هذه احلال 

ات واملتصرفني يف أمور السلطنة متصرفني يعزلوا ويولوا و والعساكر يف الغز 
حصل وكلت  ن حصل ماأىل إ ،خباطرهم ويأخذوا ويعطوا كيف شاؤا

وولوا أخيه  1728العسكر وقامت قومة واحدة وخلعوه يف أواخر سنة 

_____________________________________ 
 .1املصدر نفسه، ص  (1)
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فكانت مدته أربعني سنة مل يلي فيها حكم  ،السلطان سليمان اآليت ذكره
 (1)."وال أمر من األمور بل االسم له والتصرف لغريه

 التقسيم الفرعي حسا فترة والية الباشوات بمصر: -ب
ات مصر يف عهد كل سلطان من يعمد املصنف إىل ذكر باشو 

السالطني العثمانيني، فيذكر كيفية وصول الباشا وطريقة استقباله، ومدة 
بقائه يف مصر، وأسلوب عزله، ومن مث ذكر أهم مآثره أو ما عرف عنه من 

يوجز  -وهو أحد أبرز باشوات مصر-أعمال. ففي حديثه عن مسيح باشا 
 (9)املؤلف أهم صفاته وأعماله فيما يلي:

وأول من واله من وزراءه على مصر احملروسة الطواشي مسيح باشا "
 وكان سفاكاً  ،فأقام مخسة سنني ومخسة أشهر ونصف وعزل ،289سنة 

وعمر  ،قطع دابر املفسدين يف أرض مصر وكان ال يقبل الرشوة ،لدمال
 (1)."باب القرافةباملدرسة املسيحية 

ؤلف نبذة عن ويف معرض احلديث عن إبراهيم باشا يذكر امل
 (4)شخصيته فيقول:

 ،1700شوال سنة  97املذكور يف  امث توىل الوزير ابراهيم باش"
ىل إ ةليس له التفات ،مصلياً  صامياً  وجيهاً  اً مالح اً ناسأ اً اختيار  وكان رجالً 
وكان له كتخدا يسمى أمحد فسلم اليه األمر كله واخلزينة وكان  ،أمور الدنيا
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يفعله هو بيده ال يتم أمره وزاد يف أخذ الرشوات  متالعبا متلونا والذي ال
 (1)".عيانا وانقلب الديوان يف منزله

ويف حالة أخرى يظهر املصنف إعجابه باإلصالحات اليت قام هبا 
 (9)هـ، بقوله:1170إمساعيل باشا لدى توليه سنة 

ومن حماسنه أنه ملا حصل عقب ذلك فناء عظيم الذي مل يسمع "
أمر أمني بيت املال بأن يكفن كل ميت   ازمن مقصود باش مبثله اال يف أيام

ىل مغسل السلطان من بيت ماله، إيت به أأو غريب ي اً أو غني كان فقرياً 
ومن حماسنه أنه ملا خنت ...  فاستمر يكفن وجيهز ويدفن حىت انقضاء الفناء

زاده أمر مناد ينادي مبصر احملروسة أن كل من له ولد  الده ابراهيم باشو 
الناس بذلك فهرعوا  تىل حضرة الوزير، فتسامعإطلب أن خيتنه حيضر به وي

بفته وشاش على كامل من به  اليه بأوالدهم، فأمر اىل كل غالم بكسوة تليق
ىل حىت البابوج وشريفي ذهب وغريه وخيتنه ويرسله اىل منزله حىت إامللبوس 

 ،ثالثون غالمابلغ من خنت من أوالد مع ولده فكانوا ألفني وثلثماية ستة و 
ربعماية ألف وثالثة أوبلغ مجلة املبلغ الذي صرف على االوالد خاصة فكان 

ومن مآثره . نصف فضة، فجزاه ا  تعاىل خريا وأربعني ألف ومثامناية وأربعني
احلميدة ما جدده بالقلعة من بناء الكشك املطل على عرب اليسار والقاعة 

ي ورتب اليت جبوار ديوان املرحوم قيتبا املدرسة ءومن حماسنه بناجتاهه، الذي 
واثنان طلبة يقرون  ،ربعة مذاهب يف كل مذهبهلا اثين عشر طالبا من األ
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يف صحيح البخاري من أول شهر رجب، واىل آخر شهر رمضان ورتب هلم 
 (1)".هم فجزاه ا  خريامن اجلرايات ما يكفي

حسا سنوات التقويم سرد األحداث التي وقعت بمصر  -ج
 لهجري: ا

األهم حيث يذكر املصنف أهم األحداث  مولعل هذا هو التقسي
اليت وقعت يف مصر حسب ترتيبها الزمين، مستخدمًا التقومي اهلجري مع 
إشارات متعددة لألشهر القبطية. ومن خالل التدقيق ميكن مالحظة اعتماد 
م املصنف على األشهر الشمسية يف حتديد مدة إقامة الباشوات مبصر بالرغ

من استخدام السنوات واألشهر اهلجرية يف تدوين أهم ما وقع من أحداث 
 يف القاهرة واألقاليم.

ضمن كتب التاريخ اليت  زبدة االختصارولذلك فإنه ميكن تصنيف 
تعرف بـ:"احلوليات"، ألن مجيع األحداث الواردة يف املخطوط قد ورد ذكرها 

اليت جيدها القارئ يف  حسب سنة وقوعها، ويكثر من استخدام العبارات 
كتب احلوليات، مثل: "ويف تارخيه"، "ويف أيامه"، وغريها من العبارات اليت 
تتخذ من أيام التقومي اهلجري أساساً لتطور األحداث، بدالً من طرحها على 

 أسس أجبدية أو موضوعية.
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 المواضيع التي يتطرق لها المخطوط
اسية اليت وقعت يف على األحداث السي زبدة االختصاريركز مؤلف 

القاهرة مع وجود إشارات مهمة عن األحداث اليت وقعت كذلك يف خمتلف 
 أقاليم مصر، وميكن تلخيص أهم الظواهر اليت اهتم هبا املخطوط فيما يلي:

 التطورات السياسية واإلدارية: -أ
يويل املصنف جل اهتمامه لتدوين أهم األحداث السياسية اليت 

م، فيورد 1071-م1110هـ/1111-هـ299فرتة وقعت يف مصر خالل ال
تاريخ تويل سالطني آل عثمان احلكم يف اسطنبول وأهم إجنازاهتم، مث يبذل 
جهدًا أكرب لذكر تويل الباشوات يف مصر وما وقع من أحداث خالل 
إقامتهم هبا، كما يرصد بدقة بالغة حركة تعيني الصناجق وعزهلم يف املناصب 

ناصب القائمقامية والدفرتادرية وإمارة احلاج اإلدارية مبصر، وخاصة م
وسردارية السفرات اليت كانت جتهز لتعزيز احلمالت السلطانية يف حروب 
الدولة ضد أعدائها يف اجلبهة األوروبية والفارسية، وكذلك سردارية 

 التجريدات اليت كانت تشن ضد البدو املتمردين يف األقاليم.
لتقصي جذور تأسيس بيوتات كما يعد املخطوط مصدرًا مهمًا 

املماليك وانقساماهتم الداخلية وخاصة ما وقع يف تلك الفرتة من منافسة 
شديدة بني الفقارية والقامسية، وما نتج عن ذلك من معارك كان أشهرها 

م، وغريها من املشاحنات والفنت بني 1117هـ/1701واقعة الصناجق سنة 
على احلامية العثمانية مبصر  هذين البيتني، وقد انعكست هذه الصراعات
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فكان هلا أثرًا واضحًا يف حركة تعيني كبار العسكريني وعزهلم يف األوجاقات 
 السبعة مبصر.

 التطورات االقتصادية: -ب
تطور األوضاع االقتصادية مبصر العثمانية  زبدة االختصارتسجل 

القرن مع تركيز كبري على أهم التطورات اليت طرأت خالل النصف الثاين من 
السابع عشر امليالدي، حيث كان لتفشي وباء الطاعون دور كبري يف ندرة 
البضائع يف األسواق احمللية وارتفاع أسعارها بصورة كبرية، كما كان اخنفاض 
مياه النيل يسبب حالة شلل كامل يف نظام االلتزام، مما يؤدي إىل عجز 

دي كذلك إىل وقوع السلطات احمللية عن دفع رواتب اجلند واملوظفني، ويؤ 
نقص يف قيمة اخلزينة السنوية اليت كانت تدفعها مصر للسلطة املركزية يف 
اسطنبول. وقد كانت املوازنة بني دفع رواتب اجلند وما تتطلبه اخلزينة يف 

، اضطر 1121اسطنبول أمرًا عسريًا بالنسبة لباشوات مصر، ففي سنة 
ن السلطان مصطفى الثاين إمساعيل باشا ملخالفة األوامر الواردة له م

والرضوخ لتهديد العسكر عندما وردته أوامر بقطع جزء من مرتباهتم، ويذكر 
 علي بن رضوان هذه األحداث بقوله:

بأنك تقطع من آغا شهر تارخيه ورد خط شريف صحبة  99ويف "
اخلت يف بعض هم وسبب ذلك أن السنني تدقوعلي جرايات العسكر

مسعت العساكر بذلك اخلرب جتمعت السبعة  ، فلماوتعطل الغالل املريي
بولكات يف النوبة خانه مث كتبوا له عرض حال واتفقوا أنه اذا مل يعطي هلم 

عرض وأرسلوا ال ،ال يلوم إال نفسه الوإغالهلم مجيعا املنكسرة على الشون 
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أمر هلم بكتابة  فلما قري عليه العرض ،صحبة كتخدا اجلاويشة له
 (1)".من العنرب وأمر الصرف الوصوالت،

وكان لتمرد العربان يف أقاليم مصر أثر سليب على نظام االلتزام 
مبصر، حيث يشري املصنف إىل اضطرار الباشا لعقد عدة اجتماعات يف 

االجتماع الذي عقده الباشا سنة  -على سبيل املثال –الديوان ومنها 
 حبضور:  1180
معهم أن ينزلوا جتاريد الصناجق واالغوات واالمرا يف الديوان واتفق "

اىل االقاليم يفتشوا على العربان املفسدين الذين بيخربوا بالد السلطنة 
 (9)".لتزمني والرعاية فأجابوا اىل ذلكوبينهبوا أموال امل

ولكن التجريدات اليت شنت يف ذلك العام مل تكن كفيلة بوضع حد 
ف إىل تكرر ملشكلة إفساد العربان يف نظام االلتزام، حيث يشري املصن

، فاضطر الباشا إىل إرسال جتريدة أخرى إىل والية 1182املشكلة سنة 
وا الوالية وتقامسوا البالد وال بقي من أهل البالد ربالعربان اخ البحرية ألن: "

واستمر احلال بعد ذلك إىل سنة  (1)".يروح اىل السوق اال ان عقره بدوي
بيدهم عرض من قاضي مجع غفري و ، عندما قدم إىل القاهرة: "1121

الوالية بإقليم البحرية فيه أن العربان بالوالية طغوا وبغوا وقطعوا الطريق 
 (4)".حراركبرية ال ترضي ا  ورسوله واستباحوا الزنا يف األ  معاصيوعملوا 
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 1122حىت شن الباشا سلسلة جترديات سنة  واستمرت هذه األحداث
منهم األمري القامسي إبراهيم أبو توىل قيادهتا عدد من كبار األمراء مبصر 

ومنافسه على زعامة البيت القامسي إيواز  م(،1010هـ/1117)ت شنب 
الذي عزا له املصنف الفضل يف إمخاد مترد  م(1011هـ/1191)ت بيك 

 العربان يف صعيد مصر بقوله: 
ىل هذه إيوازبيك، حفظه ا  تعاىل، فانه من يوم نزل إمري وأما األ"

اىل مصر ىل عودته إ 1117شهر مجاد االخر سنة  11كر يف الغزوة بالعس
وهو جياهد يف العربان املذكورة، حىت  (1)1111ل احملرم سنة ئاحملروسة يف أوا

يف الدنيا  اهلوان، فجزاه ا  تعاىل كل خريشتت مشلهم، وأذاقهم الذل و 
مث بعد طلوع االمري . واآلخرة جباه سيدنا حممد صلى ا  عليه وسلم

هلم ا  ذبيك، فقتل منهم مجاعة كثرية، وأ ازبيك، تلقاهم عبد الرمحانيو إ
ثال  تعاىل وخسروا اخلسران املبني، مبا فعلوا يف سالف الزمان كما قيل يف االم

يوازبيك باالالي العظيم وقدامه من الروس إكما تدين تدان، وطلع االمري 
ديوان اخللع الفاخرة الشي كثري، وأعرضهم على الوزير، فأخلع عليه ب عرانوالب

 (9)".ىل منازهلم مبوكبإدارية، ونزلوا هو ومن معه من السر 
كما شهدت األسواق احمللية مبصر أزمات خانقة بسبب انتشار 
العمالت املغشوشة حيث كان يتكرر وقوع التزييف يف عمالت الذهب 
والفضة، فينتج عن ذلك توقف املعاملة يف أسواق القاهرة، وترد إشارات  
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ثرية إىل حماولة تدخل السلطة املركزية باسطنبول لتصحيح األوضاع، ولكن ك
هذه التدخالت كانت تزيد األوضاع تدهوراً بداًل من إصالحها، ومن ذلك 

عندما وردت تعليمات من السلطة  1120على سبيل املثال ما وقع سنة 
 املركزية للباشا مبصر: 

وال ترسل فيها لاير وال  أنك ترسل اخلزينة كلها ذهب وفضة ديوانية "
كلب اال سوى املطلوب ويكون الذهب على عشرين قرياط والوزن على 

تأخذ البندقي مباية خذه يف ذلك فأن كان تإماية ومخسة عشر املاية ذهب، و 
تسعني فضة وااللاير خبمسني والكلب بمباية واحملمدي  يندلسواملغريب واأل

هم يف البيع والشرا بين ميشوا املعاملة نأصر احملروسة ببأربعني، فاشهر الندا مب
 الناس بذلك بطل البيع والشرا بني فلما تسامعت الناس ،هبذا السعر

قبض اخلزينة من امللتزمني هبذا السعر،  ان الباشإوتعطلت ساير االمور، مث 
به، وأما الناس فيما بينهم  ىواصرف جامكية شهر احملرم تارخيه حكم املناد

مباية  املغريبندلسي األو البندقي مباية وعشرين،  الوىللى العادة اعشوه م
وعشرة، واحملمدي خبمسة وتسعني، وااللاير بأربعة وستني، والكلب بثمانية 

الناس  تفإهنا عدمت من مصر احملروسة وصار وأما الفضة الديوانية  ،وأربعني
ا، واستمر احلال على ذلك فيه فقحدا يتو تتعامل بالفضة املقاصيص وال أ

 (1)". آنهاىل
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 التطورات االجتماعية: -ج
 زبدة االختصارإن االنطباع الذي يرتكه علي بن رضوان من خالل 

هو االهتمام بتدوين األحداث السياسية يف القاهرة بصفة خاصة، ومن 
وجهة نظر حمدودة مبا كان يدور يف قلعة صالح الدين، مع تركيز واضح 

ائمة بني املماليك واختيارية على حركة التعيني والعزل والصراعات الد
األوجاقات السبعة، وال يكاد املؤلف يذكر األقاليم إال عند احلديث عن 
نظام االلتزام وكفاءته وخالفات الصناجق على تويل أهم املناصب اإلدارية يف 
هذه األقاليم، وباستثناء ذلك فإنه ال يظهر يف املخطوط أثر لوجود صلة 

ت اجملتمع املصري، حيث تقتصر اإلشارة إىل مباشرة للمؤلف مع سائر فئا
األوضاع االجتماعية ضمن احلديث عن ما نتج من تطورات إدارية أو 
اقتصادية، فيتحدث املؤلف على سبيل املثال عن انتشار الفقر يف اجملتمع 
املصري كنتيجة من نتائج عدم وفاء النيل، أو بسبب تفشي الطاعون وما 

من أهل القاهرة، ومن ذلك تعليقه على الغالء نتج عنه من وفاة عدد كبري 
 ، بقوله:1121الذي وقع مبصر سنة 

مث استمر  1170سعار يف الزيادة من أول احملرم سنة مث أخذت األ"
ردب القمح ىل أول شهر رجب سنة تارخيه، حىت وصل األإيادة يف الز 

ستماية نصف فضة وبعض قرا أكثر من ذلك، والشعري باثين عشر قرش كل 
رز أردب، وصار العدس ال يوجد، واأل ردب، والفول خبمسة عشر قرش كلأ

غال شديد، وشدة زايدة يف ابيع بثمامناية نصف فضة االردب، وحصل 
والبالد خلوا من منازهلم  ن غالب أهل القراأقاليم، حىت رض واألساير األ
قليم البهنسا والفيوم امتلت منهم مصر إلكن  ىل مصر احملروسة،إوأتوا 
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حىت مجيع أزقة مصر احملروسة وحاراهتا  ،حملروسة أكثر من ساير االقاليما
كل شئ وأسواقها صارت مالنة من الشحاتني، واشتد الكرب وزاد سعر  

دميني وفشا أكل بين آدم واشتهر، ورأينا العجب واآل حىت أكلوا اجلنني
 العجيب حىت تعدوا على املوتى وطلعوهم من حفرهم وأكلوهم، وافتقر أهل

وع حبيث كان الناس ميوتون يف وكثر املوت من اجل ،صاغرأمصر من أكابر و 
ة فال جيد هبا زقة وهلك غالب أهل القرى حبيث أن املسافر مير من القرياأل
أبواهبا وأهلها أموات من داخلها،  مفتوحة ، وجيد فيها دوراً قليالً  ال أناساً إ

دينة الفيوم ناس أكلوا مبأى نين أخربت ممن أثق به من الرجال أنه ر أحىت 
ة يقولون من أن الرجل واالمر أاعوا أوالدهم بالقوت حىت بأوالدهم وناس 

يأخذ هذا الولد أو البنت برغيف فلم جيدوا ما يأخذوهنم من شدة البالء 
 العظيم، وصارت الناس خيطفون اخلبز من االسواق ومن على رؤس اخلبازين

ذا مل يكن معه إال إيف الفرن  فران وال أحد بقي خيبز قفص عجنيومن األ
وصارت الناس تأكل قشر  ،اثنني مبساوق حيرصونه من الناس واال خطفوه

 (1)."البطيخ من الطرقات وينقبوا من رؤس املواشي واخليول الشعري ويأكلوه
ومن ناحية أخرى فإن املؤلف ال يظهر اهتمامًا برتاجم شخصيات 

هلم مفرتضًا يف ذلك معرفة مصر، حيث يذكر كبار املماليك دون ترمجة 
القارئ هلم بسبب شهرهتم ونفوذهم يف القاهرة آنذاك؛ ففي معرض احلديث 

، )وهو 1181عن تويل أحد أعيان البيت الفقاري رتبة الصنجية سنة 
صهر حسن إمساعيل بيك تابع حسن بيك الفقاري( يذكره املؤلف بأنه: "

_____________________________________ 
 .11املصدر نفسه، ص ( 1)
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عيل بيك الدفرتدار )ت مفرتضًا معرفة القارئ بكل من إمسا 1"غا بلفيةآ
( الذي كان أبرز حلفاء البيت 1071( وحسن آغا بلفية )ت 1070

 الفقاري يف أوجاق االنكشارية.
أما العلماء واألشراف وغريهم من رجال الدين فال يرد ذكرهم إال يف 
معرض احلديث عن األوضاع السياسية أو اإلدارية، وذلك عن طريق 

واجلمعية خالل األحداث املهمة، ففي مشاركتهم يف اجتماعات الديوان 
جلأ الباشا إىل عقد  1118احلديث عن مترد حممد بيك حاكم الصعيد سنة 

 اجتماع طارئ دعى إليه:
مجيع الصناجق واألغوات واألمراء واالختيارية والعلماء والقضاة "

وأعرض عليهم عرض  ،والسادات والبكرية ونقيب االشراف وقاضي العسكر
قبول حممد بيك األوامر السلطانية وأنه صار عاصي ويل  يوسف آغا وعدم

وقالوا حيث  ،واستفتاهم يف شأن ذلك فجابوه باالفىت وصار حمارباً  ،األمر
وجتري عليه  ةالبغا منأنه خالف ويل األمر وامتنع من قبول أوامره صار 

وكل  ،لته حبيث أنه مل يرجع عن امتناعه وعدم قبولهتأحكام البغاة وجيب مقا
ذلك جرت عليه األحكام الشرعية ملخالفته أمر ويل  منن خالف أو امتنع م

 (9)"األمر
وكذلك عندما تسبب مترد العربان خبسائر كبرية يف نظام االلتزام يف  

 ، قام الباشا جبمع:1180األقاليم سنة 

_____________________________________ 
 .92املصدر نفسه، ص  (1)
 .91املصدر نفسه، ص ( 9)
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مراء والعلما والبكرية والسادات وقال هلم غوات واألالصناجق واأل"
أخرب بالد البحرية وقراها وآذى مجيع الرعايا فما  ا  بن وايف ان عبد

الذي حيصل منه الضرر جيرد عليه  :فقالوا له ؟تقولون أنتم يف ذلك
 (1)."الوزير

كما يرد ذكر وفيات بعض علماء مصر مثل: وفاة الشيخ عامر 
أبو الوفا السادات وعلي ، ووفاة كل من الشيخني 1119الشرياوي سنة 

، وكذلك وفاة الشيخ 1111سنة  ة باجلامع األزهرياألجهوري شيخ املالكي
ووفاة الشيخ  .1111" سنة شيخ اجلامع األزهر يف زمنهسلطان املزاحي "
، وغريهم من العلماء دون أن يقدم أي ترمجة هلم 1112سنة أمحد الشويري 

 (9)مفرتضاً معرفة القارئ هلذه الشخصيات الدينية اهلامة آنذاك.
 الظواهر الطبيعية: -د

يفرد علي بن رضوان مساحة يف خمطوطه للحديث عن أهم الظواهر 
 بقوله:  1118الطبيعية يف زمنه، فيشري إىل هطول الربد من السماء سنة 

مطرت السماء حجارة الواحدة قدر أشوال سنة تارخيه  18ويف "
ال هو إله إسبحان ريب ال  ،يامأوقية وبقيت على األسطحة واألزقة ثالثة أ

 (1)".واهوال معبود س
جنم ظهر : "1111كما يهتم بالظواهر الفلكية، فيذكر بأنه يف عام 

 (1)".ىل غاية شهر رجب سنة تارخيهإيف السماء له ذنب طويل ومكث 
_____________________________________ 

 .47املصدر نفسه، ص ( 1)
 .14و 11، 91، 12املصدر نفسه، ص. ص ( 9)
 .11املصدر نفسه، ص ( 1)



 
 
 
 

  26                          زبدة اختصار تاريخ ملوك مصر المحروسة

  

 
ظهر عمود  ، حيث: "1118وتتكرر هذه الظاهرة مرة أخرى سنة 

 (9)".يف السماء بني املغرب والعشاء وقعد مدة
إىل حدثني مهمني؛  فيشري املؤل، 1112ويف العام التايل أي يف 

مثل  اعقة من السماء وكان هلا دويصنزلت  ففي شهر ربيع األول: "
 (1)"،األشجار واملواذن تأظلم الوقت منه ووقع املدافع مث تبعها ريح عاصف

ظهر جنم يف السماء ذات ذنب بعد صالة املغرب ترمي منه وبعد ذلك: "
 (4)".ىل اجلانب البحريإانب القبلي شرار نار وافرتق أربعة فرق نزلت يف اجل

ولعل الظاهرة اليت كانت أكثر أمهية بالنسبة للمجتمع املصري هي 
وفاء النيل وبلوغه النسبة اليت تسمح بري األراضي الزراعية، حيث يتتبع 
املؤلف حركة النيل سنة بسنة مدونًا ذلك وفق أشهر السنة القبطية، دون أن 

اخنفاضه، وانعكاسات ذلك على احلياة العامة يفوت ذكر نسبة ارتفاعه أو 
مبصر، ومن ذلك ما وقع يف فرتة تويل حسن باشا مبصر خالل الفرتة 

 ، حيث: 1197-1191
زاد النيل اىل آخر شهر بابه حىت أيست الناس من نزوله وغلت "
وكان ابتدائه يف أول شهر احلجة  ،سبب ذلك يف الفناء العظيمباألسعار 

                                                                            
 .11املصدر نفسه، ص ( 1)
 .11صدر نفسه، ص امل( 9)
 .14املصدر نفسه، ص ( 1)
 .14املصدر نفسه، ص ( 4)
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فتعبت الناس غاية  1711ه يف شهر مجادى األول سنة وانتهائ 1717سنة 
 (1)."التعب فسبحان الفعال ملا يريد

 

 ، حيث: 1191مث تغريت األحوال يف فرتة تويل مصطفى باشا سنة 
زاد النيل حىت أيست الناس من نزوله وكادوا أن يفوتوا زراعتهم "

فزرعت  شهر بابه 90مث نزل يف  ،وبلغ حد الزيادة أربعة وعشرين ذراعا
 (9)".الناس وجاء الزرع يف غاية احلسن تلك السنة

 : 1111ويف عهد حممد باشا سنة 
حبيث أنه جرب ومل يويف ستة  1747توقف النيل عن الزيادة يف سنة "
فحصل بذلك الغالء الشديد حبيث وصل مثن األردب مثانية  ،عشر ذراعا
 (1)."قروش وأكثر

جملتمع املصري حيال ويعكس ابن رضوان تفاعل سائر قطاعات ا
ارتفاع منسوب املياه بنهر النيل، ومن ذلك ما وقع يف عهد علي باشا سنة 

1124 : 
 ىشهر مسر  90املوافق  1171شهر احملرم سنة  2ويف يوم الثالث "

أمر حضرة الشيخ  ان الباشإالقبطية جرب النيل املبارك بعد توقف زايد حىت 
الصباح  يفات فيه ويقرأ فيه وردهم اس ويبىل املقيإيوسف السادات أن ينزل 

ىل أن حصل الوفا يف التاريخ املذكور إفاستمر باملقياس  ،ويف املساء كل يوم

_____________________________________ 
 .11املصدر نفسه، ص ( 1)
 .19املصدر نفسه، ص ( 9)
 .11املصدر نفسه، ص ( 1)
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وكان بعد ذلك الغال ... وبعد اجلرب بيومني هبط النيل وأخذ يف النقصان 
والفنا العظيم الذي مل يعهد مثله اال يف زمن الفواطم فإنا   وإنا إليه 

 (1)".راجعون
 در المخطوطمصا

تاريخ مصر منذ سنة  زبدة االختصاريتناول موضوع 
م، حيث إن املصنف مل يكن معاصرًا لتلك الفرتة املبكرة، 1110هـ/299

واقعة قد أحال القارئ إىل تاريخ أمحد بن زنبل الرمال يف كتابه: ولذلك فإنه 
يف تفصيل  لالستزادة (9)،السلطان سليم بن عثمان مع السلطان الغوري

 ورد لدى قدوم السلطان سليم إىل مصر.  ما
 - 299وباإلضافة إىل اإلجياز املخل لدى سرد أحداث الفرتة 

م، فإنه ميكن مالحظة وقوع املصنف يف بعض 1140 -1110هـ/ 1710
األخطاء كإغفال ذكر بعض والة مصر وعدم توخي الدقة يف ذكر تاريخ 

ع إليه خالل تدوينه توليتهم وعزهلم، وال حييل املصنف إىل أي مصدر رج
 ألحداث تلك املرحلة واليت ال تغطي إال صفحات قليلة من املخطوط. 

أما القسم األكرب من املخطوط فإنه يتناول فرتة الشك بأن املصنف 
قد عاصرها بنفسه وشاهد الكثري من أحداثها كما نص على ذلك يف عدة 

يطاين بيرت هولت قد مواقع من الكتاب، كما جتدر اإلشارة إىل أن املؤرخ الرب 

_____________________________________ 
 .11املصدر نفسه، ص ( 1)
، حتقيق عبد املنعم عامر، واقعة السلطان سليم بن عثمان مع السلطان الغوريأمحد بن زنبل الرمال، ( 9)

 .1219، القاهرة
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م، وقارهنا 1117هـ/1701تتبع سرد املؤلف ألحداث واقعة الصناجق سنة 
تراجم الصواعق مع ما كتبه إبراهيم بن أيب بكر الصواحلي العويف يف كتابه: 

 واستنتج بأن املؤلف:  (1)،في واقعة الصناجق
"ال بد وأنه قد اطلع على الصواحلي ألنه يتبع نفس النسق يف سرد 

داث تلك املرحلة، غري أن املصطلحات اليت يستخدمها أكثر عامية من أح
 (9)لغة الصواحلي".

أما اجلزء األكرب من املخطوط فإن املؤلف يكتب فيه ما رآه وشاهده 
بنفسه، وتتسم املادة التارخيية يف اجلزء األخري من الكتاب بثراء املعلومات 

ن الكتاب مليء بالتفاصيل ودقتها حيث يشري هولت إىل أن اجلزء األخري م
  (1)وكأنه مذكرة أحداث يومية.

وميكن للقارئ أن مير بالعديد من العبارات اليت يستشف منها 
حضور املصنف ومعاصرته ألحداثها، ومن ذلك على سبيل املثال، 

، حيث يذكر 1114استحداث ضريبة جديدة على أراضي االلتزام سنة 
 املصنف بأنه: 

قاموا العساكر بالديوان وطلبوا من  1701يف شهر رجب سنة "
الوزير أن يعني مجاعة من العسكر بتفتيش على السالح الذي يف البالد 

ىل ذلك شاويش آغا مجليان ومعه إمنع الرعايا من محل السالح فعني و 

_____________________________________ 
، حتقيق عبد الرحيم عبد تراجم الصواعق في واقعة الصناجقإبراهيم بن أيب بكر الصواحلي العويف احلنبلي، ( 1)

 .1281الرمحن عبد الرحيم، املعهد العلمي الفرنسي لآلثار الشرقية، القاهرة، 
(2) P.M, Holt; Studies in the History of the Near East, Frank Class, 
London, 1973, p.155. 

 .111املصدر السابق، ص ( 1)
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العساكر من االسباهية ونزلوا وفتشوا البالد وعادوا ومعهم شئ كثري من 
مظلمة باقية ا على كل بلد طلبه وهي شاويش باشالسالح والبندق ورتب 

  (1)."تسمى خدمة شاويش اغا لى اآلنإ
وكذلك لدى وفاة أحد أمراء املماليك يف جزيرة كريت، يشري 
املصنف إىل أن السلطة العثمانية قد اهتمت بقربه فجعلت منه مزارًا يرتاده 

 الناس حىت تارخيه، فيقول:
رمحة ا  تعاىل املرحوم  ويف عاشر مجاد أول سنة تارخيه تويف اىل"

غين  خرياً  ديناً  وكان رجالً  ،شعبان بيك جبريد أخو أمحد بيك ودفن جبريد
لى إو  ،عليه أكثر من عشرة آالف نفس على جنازته ىصلوملا جهز  ،النفس

 (9)".اآلن يتبركوا بقبره
ويتوخى املصنف الدقة يف إسناد العديد من املعلومات اليت يوردها 

ي نقلها عنه، فعندما تفشى وباء الطاعون مبصر سنة إىل مصدرها الذ
ينقل املصنف بعض صور معاناة جمتمع القاهرة مث يعرج للحديث  1121

عن األقاليم واليت مل يكن شاهدًا ألحداثها فيصور احلالة فيها حسب ما 
 نقل إليه فيقول: 

مبدينة الفيوم  أىأنه ر  نني أخبرت ممن أثق به من الرجالأحتى "
 (1)".اعوا أوالدهم بالقوتبلوا أوالدهم وناس ناس أك

_____________________________________ 
 .11، مصدر سابق، ص زبدة االختصارعلي بن رضوان، ( 1)
 .11املصدر نفسه، ص ( 9)
 .11املصدر نفسه، ص ( 1)
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ونتيجة لتفشي الوباء وندرة البضائع يف األقاليم بدأ الفقراء يفدون 
إىل القاهرة حىت امتألت شوارعها هبم، وكثر عدد املوتى يف الطرقات ومل 
يكن هناك من يستطيع حتمل نفقة جتهيزهم ودفنهم فأمر إمساعيل باشا 

ة، حيث يذكر املصنف مجلة التكاليف حسب ما بذلك على نفقته اخلاص
 نقل إليه: 
ومن حماسنه أنه ملا حصل عقب ذلك فناء عظيم الذي مل يسمع "

ميت   مبثله اال يف أيام زمن مقصود باشه أمر أمني بيت املال بأن يكفن كل
ىل مغسل السلطان من بيت ماله، إيت به أكان فقريا أو غين أو غريب ي

 وأخبرني أمين بيت المال ،يدفن حىت انقضاء الفناءفاستمر يكفن وجيهز و 
 (1)".كفان فكانت عشرين كيسابط مثن األبأنه ض

وحيث أن املصنف مل يكن حاضرًا أثناء محلة عبد الرمحن آغا ضد 
 فإنه ينقل عن أحد املشاركني يف هذه احلملة بقوله:  1121العربان سنة 
غا أمري اللوا آمحان كاشف الفيوم يوميذ عبد الر   وأما الذي قتلهم"

ن مخسماية نفس من حنو م على قول من أثق به املذكور يف مدينة الفيوم
 (9)".عربان املغاربة

_____________________________________ 
بــارة، وتســمى البـارة كــذلك "نصــف  919777، واجلـدير بالــذكر أن الكــيس يسـاوي: 11املصـدر نفســه، ص ( 1)

 متداولة آنذاك. فضة"، وهي أصغر عملة فضية كانت
 .11املصدر نفسه، ص ( 9)
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ويبدو أن املصنف كان على عالقة وطيدة مع عدد من املسؤولني 
مبصر، حيث ينقل عن بعضهم نص العرض الذي أرسله أهل مصر إىل 

 ، فيقول: 1120عيل باشا سنة السلطان العثماين لتربير قيامهم بعزل إمسا
عرفنا باب الديوان بناية قايتباي، ومل  سدوأهنوا يف العرض أنه "

عن مثن الغالل احلرمني الشريفني من مثن  اموجب ذلك، وأخذ من علي باش
اجلرايات وعليف العسكر، وغريهم من أهل مصر الفقراء والعلماء، وأرباب 

نه أصرف جبميع إ فضة، مث والبيوت عن كل أردب ماية وتسعني االزواي
فضة، وكذلك أهل احلرمني املذكورين، عن كل أردب أربعني نصف 

، وقطع من صرر احلرمني أربعني كيسا، وحصل اىل أمري احلاج الشريفني
الشريف تعب زايد بسبب ذلك، وأما الغالل املنكسرة اىل العسكر، وغريهم 

ا الغال وقبض مثنها على العنرب الشريف سنة ونصف أخذها، وباعها يف هذ
اال ال يفرقها أكثر من ثلثماية كيس، وأما جوامك العسكر الشهريه فإنه 
بني يف قيد يآخر ثاين شهر، وأما البالد فإنه جيعلها حماليل وأصحاهبا ط

احلياة، واذا حصل مراجعة يف ذلك والسبب ال يرجعها هلم اال أن يأخذ 
فعل هبم الرامل وااليتام، مصلحة كثري، وكذلك جوامك الناس والنساء وا

البالد، وأما ابنه فإنه كتب له من اجلوامك يف بلك الكشيدة أكثر من  مثل
على ولده وعلى أتباعه  ومن البالد ،أكثر من ذلك ألفني عثماين واىل أتباعه

أكثر من سبعني هذا غري ما باع من البالد، واجلوامك بثمن أكرب من 
وت مبصر احملروسة وعملها وقف وبعض خزينته، وأكثر من ذلك، واشرتا بي

وعمل خزنداره  ،مجل حنو من مخسنيته، وعمل سحابه واشرتا ريّ ذبالد على 
وكان يسافر اىل احلاج الشريف من بيت مال ناظرا على ذلك الوقف 
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هذا ما بلغنا  ،ع وقفه هذا يف كل سنة سبعني كيساياملسلمني، وقد ضبط ر 
 (1)".عن ما سطروه في العرض

_____________________________________ 
 .09املصدر نفسه، ص ( 1)
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 المخطوط أهمية
فرتة زمنية متتد عرب ما يقارب القرنني  زبدة االختصاريغطي مصنف 

من الزمان حيث يبدأ تارخيه منذ خضوع مصر للحكم العثماين سنة 
م، حيث أنه 1071هـ/1111م، ويتوقف عند أحداث سنة 1110هـ/299

مل يكن شاهداً على معظم هذه الفرتة فإنه يذكر أحداثها بإجياز شديد، إىل 
حيث يبدأ بتأريخ األحداث السياسية  1148هـ/ 1718يصل إىل سنة أن 

واالقتصادية يف مصر بدقة متناهية، ويستمر ملدة تتجاوز نصف قرن من 
الزمان تستغرق اجلزء األكرب من تارخيه، ويقدم فيه مادة أصيلة ينفرد هبا عن 

من  مجيع املصادر التارخيية اليت تناولت تلك الفرتة، وقد كان هولت أول
لفت االنتباه إىل أمهية هذا املخطوط حيث كتب عنه عدة حبوث واعتمد 
عليه بصورة رئيسة يف حبثه الشهري عن كوشك حممد، مشرياً إىل أنه قد وجد 
فيه مادة تفوق أي مصدر آخر من حيث الدقة والتفصيل يف سرد األحداث 

األخرية اخلاصة بأوجاق االنكشارية وما وقع فيها من فنت خالل السنوات 
ويف حبثه عن أهم مصادر تاريخ مصر  (1)من القرن السابع عشر امليالدي،
: "تعد مصدرًا قيمًا يف تاريخ زبدة االختصارالعثمانية أشار هولت إىل أن 

_____________________________________ 
(1) P.M. Holt; ‘The Career of Küçük Muhammad (1676-94).’ In P.M. 

Holt (ed.), Studies in the History of the Near East, London, 1973, 

p.p. 231-251.  
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وبأن املادة املوجودة  (1)مصر خالل العقود األخرية من القرن السابع عشر"،
عله مصدرًا مستقاًل يف املخطوط تعد مدونات يومية لشخص معاصر مما جي

عن غريه من الكتابات التارخيية اليت تناولت تلك الفرتة، واليت يغلب الظن 
 على أهنا قد استفادت منه يف تدوين أحداثها.

وباملقارنة بني الكتابات التارخيية اليت ظهرت يف النصف الثاين من 
جاءت القرن السابع عشر امليالدي ميكن القول بأن معظم هذه املصادر قد 

تحفة ؛ فيوسف امللواين يتوقف يف كتابه: زبدة االختصارمتأخرة عن 
عند أحداث سنة  األحباب بمن ملك مصر القاهرة من الملوك والنواب

ولعله املؤرخ األقرب من حيث الفرتة الزمنية لعلي بن  (9)م،1091هـ/1111
م. أما املصادر 1071هـ/1111رضوان الذي يتوقف عند أحداث سنة 

فقد جاءت متأخرة إىل درجة يصعب معها ادعاء املعاصرة ملعظم  األخرى
أحداث النصف الثاين من القرن السابع عشر؛ فأمحد شليب بن عبد الغين 

أوضح اإلشارات فيمن تولى مصر القاهرة من الوزراء يتوقف يف كتابه: 
ويتوقف كتاب أمحد  (1)م،1010هـ/1117عند أحداث سنة  والباشات

عند أحداث سنة  المصانة في أخبار الكنانة الدرةالدمرداش: 

_____________________________________ 
(1) P.M Holt;  ‘Ottoman Egypt (1517-1798): an Account of Arabic 

Historical Sources.’ In P.M. Holt (ed.) Political and Social Change 

in Modern Egypt, London, 1968, p.p. 3-12. 

تاريخ،  1191، خمطوط رقم تحفة األحباب بمن ملك مصر القاهرة من الملوك والنوابيوسف امللواين، ( 9)
 دار الكتب املصرية، القاهرة.

، حتقيق عبد أوضح اإلشارات فيمن تولى مصر القاهرة من الوزراء والباشاتشليب بن عبد الغين،  أمحد( 1)
 .1208الرحيم عبد الرمحن عبد الرحيم، مكتبة اخلاجني، القاهرة 
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عجالا اآلثار بينما يتوقف عبد الرمحن اجلربيت يف  (1)م،1011هـ/1111
ولعل  (9)م،1891هـ/ 1911عند أحداث سنة  في التراجم واألخبار

املصدر الوحيد الذي يظهر أثره على زبدة االختصار بصورة جلية هو مؤلف 
الذي  تراجم الصواعق في واقعة الصناجقإبراهيم بن أيب بكر الصواحلي: 

حيث الحظ هولت بأن  (1)م،1117هـ/1701يتناول أحداث سنة 
 (4)مصنف الزبدة يتتبع نفس النسق التارخيي الذي يسلكه الصواحلي.

للكثري من األحداث التارخيية اليت  زبدة االختصاروبالرغم من سرد 
ها بإضافات مهمة توحي تناولتها املصادر األخرى، إال أهنا تتميز عن غري 

بأهنا كانت املصدر األساسي لغريها من املؤلفات التارخيية املعاصرة، ومن 
عن قيام  أوضح اإلشاراته أمحد شليب يف أورداألمثلة على ذلك؛ ما 

باغتيال كاتب ديوان الروزنامة مصطفى بن سهراب عن طريق إبراهيم باشا 
وعلل ذلك بأنه قد  ،1118سنة  دس السم له بعد رجوعه من اسطنبول

ورد ومعه خط شريف بتفويضه: "األمور مجيعها يف أموال مصر، مصرفها 
طلب السلطان  تحفة األحباب أما يوسف امللواين فيذكر يف  (1)وإيرادها"،

مثول ابن سهراب بني يديه دون أن يذكر تفاصيل رجوعه واغتياله فيما 
_____________________________________ 

، حتقيق عبد الرحيم عبد الرمحن عبد الرحيم، املعهد الدرة المصانة في أخبار الكنانةأمحد الدمرداش،  (1)
. كما يتوقف سابقه مصطفى بن احلاج إبراهيم تابع حسن آغا 1282سي لآلثار الشرقية، القاهرة، العلمي الفرن

، حتيق صالح أمحد هريدي، دار الكتاب تاريخ وقالع مصر القاهرة المحروسةعزبان الدمرداشي يف كتابه: 
 م.1041هـ/1111، عند أحداث سنة 9779والوثائق القومية، القاهرة سنة 

 .1274، القاهرة عجالا اآلثار في التراجم واألخبارن اجلربيت، عبد الرمح( 9)
، حتقيق عبد الرحيم عبد الرمحن تراجم الصواعق في واقعة الصناجقإبراهيم بن أيب بكر الصواحلي العويف، ( 1)

 .1281عبد الرحيم، املعهد العلمي الفرنسي لآلثار الشرقية، القاهرة، 
(4) Holt, P.M, Studies in the History of the Near East, Frank Class, 
London, 1973, p.155. 

 .111-111، مصدر سابق، ص.ص أوضح اإلشارات أمحد شليب،( 1)
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ل ما أمر السلطان ولكن مصنف الزبدة قد انفرد بذكر تفاصي (1)بعد،
اغتياله، العثماين باستحداثه يف مصر لدى عودة ابن سهراب مما أدى إىل 

فيذكر أن الذي سعى يف قتله هو كيخية الباشا وبفصل يف أسباب ذلك 
   بقوله:

هراب سحضر ابن  1788شهر ربيع األول سنة  8ويف " 
ول قيل وقد بلغ الباشه خربه ما عمل يف اصطنب ،أفندي من عند السلطان

أنه جاب صحبة أمر شريف بأن مال الغربية واملنوفية تضبط اىل اخلزينة ال 
ك املمال ،تطلب اال منه دون الباشه ومل يتباطأ الباشه منها شئ مجلة كافية

فلما مسع كتخدا الباشه  ،وامور ما يتعلق اىل الدولة الشرعية ال تطلب اال منه
ويف  ،اىل منزله ههبا وأرسل اسباببذلك فعند حضور املذكور باخلانكيه فبات 

وادخل يوم تارخيه أرسل كتخداء الباشه شخص من مجاعته وأرغبه باألموال 
 1708فما أصبح اال وقد تويف اىل رمحة ا  تعاىل سنة عليه سم ساعيه، 

 (9).باخلانكيه
ويظهر لنا مدى دقة مصنف الزبدة واهتمامه بالتفاصيل يف تناوله 

، حيث يذكر هذه 1187نفيه إىل قربص سنة لقصة كوشك حممد منذ 
 احلادثة بقوله: 

شهر تارخيه قامت االنكشارية على كوشك حممد وأرادوا  99ويف "
مث ثاين يوم  ،قتله فهرب اىل باب العزب فقفلوا باب السلسلة ومل يسلموا فيه

_____________________________________ 
 .171، مصدر سابق، ص تحفة األحبابيوسف امللواين، ( 1)
 .19، ص زبدة االختصار( 9)
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لري بنفيه اىل جزيرة قربص فنزلوا به مجاعة كثري يف طايفة العزب حضر بري 
  (1)."هو وكور عثمان اىل قربص وأرسلوه

لينضم مرة  1181مث يتتبع عودته بعد ست سنوات من املنفى سنة 
أخرى إىل أوجاق االنكشارية ويتدرج يف املناصب العليا هبا، إىل أن متكن 
من استعادة سيطرته بالكامل على أهم فرقة من فرق احلامية العثمانية مبصر 

 ، حيث: 1121سنة 
ملك الباب الباب مبعرفة من يعلمه ا  وقفل طلع كوشك حممد و "
وأرسل اىل اختيارية السبعة أوجاقات وكانوا يف الديوان فحضروا له  ،الباب

بالباب واتفقوا معه ان يرفع احلمايات مجيعا ومجيع ما يتعلق ببلك 
  (9)".صب بثغر دمياط ورشيد بوالق وغريهاالنكشارية منه والعزب من املنا
يف احلديث عن جهود كوشك حممد  مث يفصل بعد ذلك

الستحداث إجراءات إدارية هتدف إىل ضبط األمور املالية يف مصر، مما دفع 
املتضررين من هذه اإلصالحات إىل القيام بعدة حماوالت الغتياله حيث 

 ، ويتحدث عن هذه احلادثة بقوله:1124جنحت احملاولة األخرية سنة 
شك حممد ومجاعته وهو ركب كو  1171شهر احملرم سنة  91ويف "

جتاه اجلامع املطل  رو سفبينما هو خبط ال ،ى جاري عادتهطالع اىل الباب عل
ذا بشخص قاعد يف شباك اجلامع فرماه ببندقية جاءت إىل جادة احلطابة و إ

يف صدره خرجت من جنبه الثاين فوقع من على محاره ميتا رمحة ا  عليه 

_____________________________________ 
 .10املصدر نفسه، ص ( 1)
 .11املصدر نفسه، ص ( 9)
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ومحله  ،ال محارهإاعته ومل يبقى وتفرقت مج ،وعلى أموات املسلمني مجيعا
  (1)".ومل يعلموا قاتله من هو ،ىل منزله ميتاً إوأتى به  ،على محاره

وقد الحظ هولت بأن ما تقدمه الزبدة من معلومات حول كوشك 
حممد ال تضاهى مع أي مصدر آخر من حيث تفاصيلها وأمهيتها يف 

ذلك على األوضاع  استقصاء جذور الصراع بني الفرق العسكرية مبصر وأثر
 (9)االقتصادية فيها خالل النصف الثاين من القرن السابع عشر.

مع املصادر األخرى، ميكن مالحظة  زبدة االختصاروباملقارنة بني 
اهتمام علي بن رضوان بذكر تفاصيل دقيقة ال تتوفر لدى غريه، ومن ذلك 

ايخ املتصوفة على سبيل املثال تناوله لقصة قيام رجال الباشا بقتل أحد مش
بذكر كراماته املصادر األخرى كتفي ت، ففي حني 1128يف الديوان سنة 

يف حني  (1)ومن مث قيام اجلند بقتله يف القلعة بسبب "جتمع الناس حوله"،
 يقدم علي بن رضوان معلومات أكثر دقة، فيذكر سبب قتله فيما يلي:

 ال من فقر ويف سلخ شهر مجاد االخر سنة تارخيه، ظهر بالرميلة رج"
القهوة جتاه  الصعيد يدعى الشيخ حممد العليمي، فوقف بالرميلة، بظاهر

حدى رجليه ليل وهنار، مع مالزمته على الصلوات إسبيل املؤمنني على 
ليه من كل جهة حىت إ، فتسامعت به مجيع الناس، وأتوا اخلمسه يف أوقاهتا

_____________________________________ 
 .11املصدر نفسه، ص  (1)

(2) P.M. Holt; ‘The Career of Küçük Muhammad (1676-94).’ In P.M. 

Holt (ed.), Studies in the History of the Near East, London, 1973, 

p.p. 231-51.  
تحفة ، ويوسف امللواين، 974، مصدر سابق، ص أوضح اإلشاراتانظر على سبيل املثال: أمحد شليب، ( 1)

 .197، ص ، مصدر سابقاألحباب
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وأعيان  وغلمانامتلت الرميلة من مجيع الناس الكثرية، من رجال ونساء 
ع الناس، فمكث ن يكون مفسدة بسبب مجأوفقراء وغريهم، حىت كاد 

ذلك حفروا له حفرة يف مث بعد  ،رجليه واحدة بواحدة بعض أيام على بعض
وقف فيه ونزل هبا وغطوه باالخشاب واستمر على ذلك اىل يوم  احملل الذي

فيهم وسوقات ىل بوالق إعيد، الثالث املبارك، وردت مراكب من بالد الص
ن بيك متر بلح من بالد الواح، مث ورد خرب خلفهم عرض من عبد الرمح

خيربه أن البلح الذي يف وسق  اىل الوزير حسني باشإ حاكم والية جرجه
خذوه منها، وأرسلوه أن املغاربة هنبت نواحي الواح و إاملراكب حضر ببوالق ف

على املراكب وأخذ رسل الوزير جرج أ بيعوه يف بوالق، ففي ساعة تارخيه
ىل الشيخ حممد املذكور، أصحاب املراكب إالثمن باملريي فجاءت اجلماعة 

ننا ناس مسببني مر ألتفراج ذلك الإيف  النا عند الباش وقالوا للمذكور تشفع
حممد سان شيخ لوشريناه بثمن معلوم، فعند ذلك كتبوا قصة للوزير على 

ع الكثري، وطلعوا اىل الديوان من ذلك اجلم املذكور، وملوا مجاعة كثرية
فعند ذلك جابوا له الورقة فقرأها  ؟طبول والزمور فقال الباشه ما هذاالب

وحصل عنده غيظ وحدة زايدة وقال ماهذا الشيخ الذي يتشفع يف أموال 
من مدة أربعة أيام  فقالوا له الشيخ الذي ظهر يف الرميلة ؟ذكورةاملفاسيد امل

الشيخ له كرامات  على الناس ويكذبوا ويقولوا شددواوهذه مجاعته الذين ي
فعند ذلك أمر الوزير الوايل بأن يرمي رقاب الناس الذين  ،من غري أصل

مث أمر  ،حضروا من توابع الشيخ وهم ثالثة نفر ومجيع اجلمع هرب بطبوهلم
ىل حوش الديوان فضربه إ حممد املذكور، فجاء به الوايل حضار الوايلإالوايل ب

س الشيخ املذكور، يف بطنه، وآخر يف جنبه مث قطعوا رأ شخص بسكني
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مث  ىل مغسل السلطان وغسلوه وكفنوه وصلوا عليه الناس،إوأخذوه ونزلوه 
ع أموات بركاهتا، ورمحة ا  عليه وعلى مجي تدفنوه جبوار السيدة نفيسة عم

 (1)".املسلمني يا رب العاملني
تاريخ مصر صادر للدراسات العلمية حول مويف ظل غياب ملحوظ 

من الباحثني عن تسائل عدد النصف الثاين من القرن السابع عشر، خالل 
مصداقية ما كتبه مؤرخو القرن الثامن عشر عن احلقبة السابقة هلم واليت مل 
يكونوا شاهدين على أحداثها. فقد أثار دانييل كريسليوس، على سبيل 

به عن أحداث يعود املثال، عدة تساؤالت حول مصادر اجلربيت فيما كت
م دون أن حييلها إىل مصدرها، باستثناء إشارات 1188تارخيها إىل عام 
و"بعض كتب األجناد" اليت مل يذكر  ،أوضح اإلشاراتمقتضبة إىل كتاب 

مصنفيها، وقد حاول كريسيليوس تتبع ما ورد يف مقدمة اجلربيت باملقارنة مع 
عب االدعاء معها بأهنا  إال أنه الحظ وجود فروقات يص الدرة المصانة،

كانت املصدر األساسي بالنسبة للجربيت فيما كتبه عن أحداث السنوات 
وبناء على ذلك فقد استنتج بأن  ة من القرن السابع عشر امليالدي،األخري 

اجلربيت ال بد وأنه قد رجع إىل عدد آخر من املصادر الالزمة لكتابه قبل أن 
إىل املزيد من البحث يف املخطوطات  يشرع يف كتابة تارخيه الفريد، ودعا

العربية املبكرة للكشف عن املصادر اليت أخذ اجلربيت منها روايته للفرتة اليت 

_____________________________________ 
 .01، مصدر سابق، ص زبدة االختصار علي بن رضوان،( 1)
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ولدى التحقق من املخطوطات العربية اليت دونت  1م.1188تبدأ منذ عام 
أحداث النصف الثاين من القرن السابع عشر امليالدي ميكن القول بأن 

ت يف توفري مادة مهمة وباألخص منها ما صنفه مدرسة العلماء قد أسهم
شليب وامللواين والصواحلي، كما أن مدرسة الرتاجم متمثلة يف اجلربيت 

قد تعرضت ألهم شخصيات تلك الفرتة احلامسة يف تاريخ مصر  (9)واملرادي
العثمانية، إال أن مجيع هذه املؤلفات قد دونت أحداث حقب تارخيية مل 

 بد وأهنم مجيعاً قد رجعوا إىل مصادر سابقة هلم دون يعاصرها مصنفوها، وال
ويف الوقت الذي حتدثت فيه العديد من هذه املصادر عن  اإلشارة هلا.

"جمموعة من كتب األجناد" اليت دونت أحداث النصف الثاين من القرن 
السابع عشر امليالدي، فإن البحث العلمي قد ارتكز بصورة أساسية على 

دون االهتمام مبصادر األجناد األخرى، واليت ال تزال  جمموعة الدمرداش
زبدة بعيدة عن اهتمام الباحثني واحملققني، وال شك يف أن إلقاء الضوء على 

سيساعد يف تقدمي إجابات على العديد من التساؤالت حول  االختصار
املادة اليت استقى منها مؤرخو القرن الثامن عشر معلوماهتم عن األحداث 

 .خالل القرن السابع عشر واليت سبقت وجودهم اليت وقعت
 

_____________________________________ 
(1) D. Crecelius; (ed.) Eighteenth Century Egypt: An Account of 

Arabic Manuscript Sources, Los Angeles, 1990. p. 5. 

األوىل من الكتاب  ، طبعت اجمللدات الثالثةسلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشرحممد خليل املرادي، ( 9)
 .1881، مث طبع اجمللد الرابع يف القاهرة سنة 1801يف اسطنبول سنة 



 
 
 
 

  43                          زبدة اختصار تاريخ ملوك مصر المحروسة

  

 المؤلف -2
أي معلومات عن نفسه أو أسرته  زبدة االختصارمل يذكر مصنف 

سوده أو عمله، ومل يورد يف مطلع الكتاب سوى امسه واسم أبيه، بقوله: "
املذنب العبد احلقري علي بن رضوان رمحة ا  عليهم وعلى أموات املسلمني 

وقد أغفلت كتب التاريخ  (1)".برمحة آمني يا رب العاملني ا هلموملن دع
املعاصرة ومعاجم املؤلفني وكتب الرتاجم اإلشارة إليه ضمن من كتبوا يف 
تاريخ مصر يف القرن السابع عشر امليالدي. وحيث أن املصنف مل يرتجم 
لنفسه أو يذكر أي سبب إلقدامه على كتابة تاريخ مصر، فإن الطريقة 

تقصي بعض املعلومات عنه هي الرجوع إىل كتابه وحماولة التعرف الوحيدة ل
عليه من خالل االستئناس بالقرائن املتوفرة يف ثنايا املخطوط، وبناء على ما 
ورد يف زبدة االختصار فإنه ميكن استنتاج ثالثة أمور مهمة عن املؤلف، 

 وميكن إجيازها فيما يلي:
 -1718ر خالل الفرتة ال شك بأن املؤلف كان متواجدًا مبص -أ
م، حيث تدل دقة التفاصيل اليت يوردها على 1071-1148هـ/1111

شهادته لتلك األحداث، ومما يرسخ ذلك كثرة استخدامه كلمة "اآلن" واليت 
تشري إىل معاصرته للمادة اليت كتبها خالل الفرتة املذكورة، فضاًل عن املادة 

 ورة.   اليت نقلها ممن عاصروا أحداث الفرتة املذك
 

_____________________________________ 
 املصدر نفسه، الصفحة األوىل.( 1)
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يرتك مصنف الزبدة انطباعًا عند القارئ بأنه كان على صلة  -ب
وثيقة برجال السلطة السياسية يف القاهرة أو أنه كان من املنتمني هلا، إذ أن 
مادته التارخيية تتخذ من القلعة أساساً لسرد مجيع األحداث مبصر، فقد نقل 

الوباء الذي تفشى سنة عن أمني بيت املال جممل تكاليف جتهيز املوتى إثر 
كما دون بعض املعلومات اليت حصل عليها من اجلند الذين   1121،1

شاركوا يف محلة عبد الرمحن آغا ضد العربان، فنقل عنهم عدد من قتل أثناء 
واستطاع من خالل  (9)،1121تلك األحداث يف منطقة الفيوم سنة 

مصر إىل جهات رمسية أن حيصل على تفصيل العرض الذي أرسله أهل 
  (1).1120السلطة املركزية باسطنبول ضد إمساعيل باشا سنة 

يتبني من خالل لغة املؤلف أنه كان أقرب إىل املدرسة التارخيية  -ج
اليت اصطلح على تسميتها مبدرسة "األجناد"، واليت وصفها حممد أنيس 

 بأهنا: 
اهبا، تبتعد كثريًا عن مدرسة العلماء يف فهمها للتاريخ أو طريقة كت"

فهي تفتقر إىل أية خطة يف البحث والكتابة وأميل إىل طريقة الكتابة الشعبية 
وإن قدمت مادة تارخيية فريدة يف أمهيتها، وميثل هذه املدرسة ابن زنبل وأمحد 

 (4)الدمرداشي".

_____________________________________ 
 .11املصدر نفسه، ص ( 1)
 .11املصدر نفسه، ص ( 9)
 .09املصدر نفسه، ص ( 1)
ية العاملية، القاهرة، ، معهد الدراسات العربمدرسة التاريخ المصري في العصر العثمانيحممد أنيس، ( 4)

 .18، ص 1219
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وال يبتعد علي بن رضوان كثريًا عن املعايري اليت وضعها حممد أنيس 
ابته بضعف اللغة وركاكة العبارة وكثرة ملدرسة األجناد، حيث تتسم كت

األخطاء اإلمالئية باإلضافة إىل استخدام اللهجة احمللية، مما يرتك لدى 
القارئ انطباعًا بأن املؤلف مل يكن على درجة عالية من الثقافة حبيث ميكن 
نسبته إىل مدرسة العلماء، وال ميكن كذلك نسبته إىل مدرسة الرتاجم ألنه مل 

مًا كبريًا بالرتمجة ألهل عصره آنذاك، وبناء على ذلك فإنه ميكن يبدي اهتما
إىل مدرسة األجناد نظراً مليلها حنو سرد األحداث من  زبدة االختصارنسبة 

وجهة نظر السلطة السياسية يف القلعة، وعدم تواصلها بصورة مباشرة مع 
بة الشعبية اجملتمع املصري، باإلضافة إىل ضعف اللغة وميلها حنو طريقة الكتا

وإن كانت املادة التارخيية الواردة فيها ختتلف بصورة كبرية عما ورد يف كتاب 
 أمحد الدمرداش.
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 خطة التحقيق -3
 

 مت اتباع اخلطوات التالية يف حتقيق املخطوط:
 
مراجعة النص مراجعة دقيقة، وحيث أنه ال يتوفر سوى نسخة واحدة  -أ

املعاصرة له وباألخص منها: يوسف منه، فقد متت مقارنته مع املخطوطات 
، إبراهيم بن أيب أوضح اإلشارات، أمحد شليب؛ تحفة األحبابامللواين؛ 

تتمة ، باإلضافة إىل: في واقعة الصناجق تراجم الصواعقبكر الصواحلي؛ 
املتوفرة بنسخة دار الكتب ملؤلفها حممد بن حممود وتستمر  تراجم الصواعق

مع اإلشارة إىل بعض الفروقات  (1)م،1071هـ/1111حىت أحداث عام 
 بني نص املخطوط مع غريه من املصادر.

 
عدم إجراء أي إضافة أو تعديل يف نص املخطوط، بل إثباته كما هو  -ب

بأخطائه اللغوية واإلمالئية واملعلوماتية يف بعض األحيان، نظرًا ملا يف ذلك 
الذي ساد لدى  من أمهية لتكوين تصور واضح عن املستوى الثقايف والعلمي

مدرسة األجناد يف مصر خالل النصف الثاين من القرن السابع عشر، مع 
 اإلشارة إىل بعض التصويبات األساسية يف اهلامش.

 
_____________________________________ 

 تاريخ، دار الكتب املصرية، القاهرة. 9912، خمطوط رقم تتمة تراجم الصواعقحممد بن حممود، ( 1)
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اإلشارة يف هامش الكتاب إىل األخطاء اليت وقع فيها املصنف لدى  -ج
سرده لألحداث التارخيية وخاصة لدى تناوله حلكام مصر قبل خضوعها 

لعثمانية وكذلك لدى إغفاله ذكر بعض باشوات مصر يف املراحل للسلطة ا
 املبكرة من خضوعها للحكم العثماين.

 
إثبات مجيع العناوين الفرعية والتعليقات واإلضافات الواردة يف حاشية  -د

 املخطوط، يف موضعها باهلامش.
 
اعتماد أمساء السالطني كتقسيمات رئيسة للنص مع إرفاق ترمجة موجزة  -هـ

عن كل سلطان، ووضع اسم كل باشا منفصاًل كعنوان على مرحلته، مع 
حتديد مدة والية الباشوات، وحيث أن املصنف قد أغفل ذكر بعض 
الباشوات ومل يلتزم بذكر فرتة تولية بعضهم أو عزله فقد مت االعتماد على ما 
ورد يف حتقيق عبد الرحيم عبد الرمحن عبد الرحيم ملدة واليات الباشوات 

 .تحفة األحبابوأوضح اإلشارات على مصر يف كل من 
 
الرتمجة ألهم أمراء مصر من البيتني الفقاري والقامسي، وبعض  -و

الشخصيات الدينية وزعماء قبائل العربان، وإسناد هذه الرتاجم إىل 
 مصادرها.

 
التعريف بأهم املناطق واألقاليم واملواضع، باإلضافة إىل املصطلحات  -ز

أنواع العمالت اليت ورد ذكرها يف املخطوط، باإلضافة إىل ذكر اإلدارية و 
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بعض املعلومات التوضيحية حول تعداد احلامية العسكرية، ووجهة احلمالت 
العثمانية وإسهام مصر يف هذه احلمالت وقيمة ما تدفعه مصر إىل السلطة 
املركزية وغريها من املعلومات اليت تساعد على فهم النص وتكوين صورة 

 اضحة حول ظروف العصر. و 
 
ضبط التواريخ اهلجرية ومقارنتها بامليالدية يف اهلامش لتمكني القارئ  -ح

 من تتبع األحداث وفق أشهر السنة الشمسية. 
 
إرفاق قائمة بأهم املراجع اليت مت االعتماد عليها يف حتقيق نص  -ط

 املخطوط إلمتام الفائدة.
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 حققاً النص كاماًل وم: القسم الثاني
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 من املخطوط:الصفحة األوىل 
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الصفحتني الثالثة والرابعة من املخطوط، وتظهر فيها املقدمة الـيت كتبـت خبـط 
 وصياغة خمتلفة عن الصفحات التالية: 
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الصــفحتني اخلامســة والسادســة مــن املخطــوط، ويظهــر يف الصــفحة السادســة 
 خط املؤلف مع تعليقاته يف احلاشية: 
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 قبل الحكم العثمانيصر تاريخ م وجزم

 
وسة وال هذه عجالة يذكر فيها زبدة اختصار تاريخ ملوك مصر احملر 

 .يعلم حقيقة ذلك إال ا 
وبني موته  ،فائدة لطيفة إن آدم عاش بعد هبوطه من اجلنة ألف سنة

وعاش نوح بعد الطوفان  ،والطوفان ألفا سنة ومايتان واثنان وأربعون سنة
وبني نوح عليه السالم وبني ابراهيم عليه السالم ألف  ،ثلثماية ومخسني سنة
وبني ابراهيم عليه السالم وبني موسى عليه السالم  ،ومايتان وأربعون سنة

وبني داود  ،وبني موسى وداود عليهما السالم مخسماية سنة ،سبعماية سنة
وبني عيسى وبني حممد صلى ا   ،وعيسى عليهما السالم ألف ومايتا سنة

 (1).لم ستماية وعشرون سنةعليه وس
ومن  (9)،سنة وقيل غري ذلك أن من آدم اىل نوح ألف ومخسماية

ومن ابراهيم اىل موسى  ،نوح اىل ابراهيم ألف وماية واثنتني وأربعني سنة
ومن موسى اىل داود مخسماية وستة وستني  ،مخسماية ومخسة وستني سنة

ىل حممد صلى ا  ومن عيسى ا ،ومن داود اىل عيسى ستماية سنة ،سنة

_____________________________________ 
ليست هناك إحالة إىل مصدر هلذه التقديرات، وال ميكن التثبت من صحتها على وجه التحديد، وجيدر ( 1)

ألنبياء والرسل عليهم السالم أساسًا للتأريخ ملصر قبل دخوهلا حتت التنبيه إىل أن املصنف قد اختذ من تعاقب ا
 191ق.م.( والبطاملة ) 111 -ق.م. 1177احلكم اإلسالمي، معرضاً يف ذلك عن ذكر حكم الفراعنة )حوايل 

 م(.147 -م 984م(، والبيزنطيني )984 -ق.م. 17ق.م.(، والرومان ) 17-ق.م.
 نة.س 1977تصحيح املصنف باهلامش:  (9)
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وقيل غري ذلك وقد قال ا  تعاىل  ،عليه وسلم ألف وماية ومخسة عشر سنة
 (1){.بني ذلك كثرياً  وأصحاب الرس  وقروناً  ومثود }وعاداً 

وذكر يف التاريخ أن نيّاب الدولة األموية الذين تولوا مبصر ستة 
 (9)وعشرين نفرا فجملة ملكهم ماية ومثانية عشر سنة.

وأوهلم صاحل بن علي بن  119ة الدولة العباسية سنة وأول مد
عبدا  بن عباس مث توىل السدي احلاكم بن املأمون  ومدة توليته يف مصر 

وهي السنة اليت تويف فيها اإلمام الشافعي ودفن  187أربع سنوات سنة 
 (1)بالقبة اليت فيها اآلن.

يف سنة  (1)تويف ،ابتداء الدولة الطولونية (4)414ويف تاريخ سنة 
وهو الذي حتول من دار النيابة  ،شهور 4سنة و 11ومدة سلطته  907

_____________________________________ 
، ويالحظ على املصنف عدم ذكره ألية تفاصيل عن حكم مصر يف عهد اخللفاء 18سورة الفرقان، آية:  (1)

م، 141م(، منذ أن دخلها عمرو بن العاص من جهة العريش فاحتًا سنة 118-147هـ/18-97الراشدين )
قد بلغ عدد والة مصر يف وذلك يف عهد اخلليفة الثاين عمر بن اخلطاب رضي ا  عنه سنة عشرين للهجرة. و 

م( الذي أسس مدينة الفسطاط وبنا هبا 141-147هـ/91-97العهد الراشدي ستة؛ أوهلم عمرو بن العاص )
جامعه، وآخرهم حممد بن أيب بكر الصديق الذي ويل عليها من قبل علي بن أيب طالب رضي ا  عنه يف رمضان 

موسوعة م. ناصر األنصاري، 118هـ/يوليو  18 م، وقتل بعد ذلك خبمسة أشهر يف صفر118هـ/ 10سنة 
 .12-18، ص.ص 1280، دار الشروق، القاهرة، حكام مصر

واألصح أن عدد الوالة األمويني مبصر هو مخسة م(: 751-659هـ/133-38الحكم األموي بمصر )( 9)
 18يب سفيان سنة وعشرون أوهلم عمرو بن العاص الذي عني واليًا عليها للمرة الثانية من قبل معاوية بن أ

م، وآخر والة بين أمية مبصر هو عبد امللك بن 114هـ/ 41م، واستمر هبا حىت وفاته ليلة عيد الفطر 112هـ/
م(. املصدر السابق، ص. ص 017أغسطس  -هـ/يناير111حمرم  -119مروان بن موسى بن نصري )مجاد اآلخر 

17-11. 
والياً  01توىل مصر خالل هذه الفرتة  م(:868-751هـ/254-133مصر في العصر العباسي األول )( 1)

هـ، فقتل اخلليفة األموي مروان  111أوهلم صاحل بن علي بن عبد ا  بن عباس الذي دخلها يف شهر حمرم سنة 
بن حممد وبعث برأسه إىل الشام، وكان ذلك آخر عهد الدولة األموية يف الشرق، وآخر الوالة العباسيني قبل ظهور 

هـ/مارس 914ونية هو أزجور الرتكي الذي توىل عقب وفاة أمحد بن مزاحم بن خاقان يف ربيع اآلخر الدولة الطول
 .00-11م. املصدر السابق، ص. ص 818هـ/سبتمرب 914، واستمر هبا حىت رمضان 818

 .00هـ. املصدر نفسه، ص  914كذا يف النص، والصحيح: أن ظهور الدولة الطولونية كان يف سنة ( 4)
هـ/أغسطس 914يف النص، ولعل املصنف يقصد أمحد بن طولون الذي عني والياً على مصر يف رمضان  كذا( 1)

 .00م. املصدر نفسه، ص 884هـ/مايو 907م، وبقي فيها حىت وفاته يف ذي القعدة 818
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لقصر الشمع اىل قصر بناه بني القاهرة ومصر ومساه القطايع وهو بالقرب 
ومات به  (1)مث توىل بعده ولده مخار ،من اجلامع الكبري املشهور اآلن به
مث توىل  ،العساكر مث توىل ولده أبو ،989 مذبوحا وقيل ذبح بالشام يف سنة

مث  (9).سنة 10ومدة دولتهم  ،مث توىل أبو املغازي شيبان ،أبو موسى هارون
مث جاءت الدولة  (1)عادت نيابة العباسية اىل مصر يف خالفة املكتفي.

 (4)اإلخشيدية.

_____________________________________ 
هـ/مايو 907كذا يف النص، والصحيح: مخارويه الذي بويع له باحلكم عقب وفاة والده يف ذي القعدة ( 1)

م، واستمر حاكماً هبا حىت وفاته 821هـ/  987م، واعرتف اخلليفة العباسي املعتضد بواليته على مصر سنة 884
 م.  989/821مقتوالً بدمشق سنة 

متكن أمحد ابن طولون من حتقيق استقالل نسيب  م(:914-868هـ/ 292-254الدولة الطولونية )( 9)
هـ، وجعل حكم مصر وراثيًا يف أسرته اليت 914واليًا عليها سنة ملصر عن اخلالفة العباسية ببغداد لدى تعيينه 

-914عاماً، وقد بلغ عدد حكام الدولة الطولونية مخسة: أمحد بن طولون ) 18استمرت حتكم ملدة 
م(، أبو العساكر جيش بن مخارويه بن 821-884هـ/989-907م(، مخارويه بن أمحد )884-818هـ/907
م(، وآخرهم شيبان بن 274-821هـ/929-981ون بن مخارويه بن أمحد )م(، هار 821هـ/981-989أمحد )

 .81-08م. املصدر السابق، ص.ص 274هـ/929أمحد بن طولون الذي حكم أياماً قليلة سنة 
وكان ابتداؤها عقب اهنيار الدولة  م(:935-914هـ/323-292الفترة العباسية الثانية بمصر )( 1)

م، وبذلك عادت مصر والية عباسية  274هـ/929العباسي املكتفي با  سنة  الطولونية أمام زحف جيوش اخلليفة
كما كانت قبل تويل أمحد بن طولون، وتعاقب عليها أحد عشر واليًا من قبل العباسيني، أوهلم عيسى النوشري 

 191م(، وآخرهم أمحد بن كيغلغ الذي سلم األمر إىل حممد بن طغج يف رمضان 217-271هـ/929-920)
 م، فاستقل حبكم مصر وتلقب باإلخشيد وهو لقب كان يطلق على ملوك فرغانة.211هـ/
تأسست الدولة اإلخشيدية على يد اإلخشيد حممد  م(:969-935هـ/358-323الدولة اإلخشيدية )( 4)

م، 211هـ/191بن طغج الذي استقل حبكم مصر وحصل على اعرتاف من اخلليفة العباسي املتقي بذلك سنة 
م، مث أعقبه يف احلكم أربعة حكام هم: أبو 241هـ/ يوليو 114مًا هبا حىت وفاته يف ذي احلجة واستمر حاك

-142م(، أبو احلسن علي بن اإلخشيد )211-241هـ/142-111القاسم أنوجور بن اإلخشيد )
م(، وآخرهم أبو 218-211هـ/110-111) -خادم اإلخشيد–م(، أبو املسك كافور 211-211هـ/111

 .81-89م(. املصدر السابق، ص. ص 212-218هـ/918-110بن علي بن اإلخشيد ) الفوارس أمحد
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نفر مدهتم  11وهم  (1)،118مث جاءت الدولة الفاطمية يف سنة
وبىن اجلامع  (9)481م يف سنة أول امللوك املعز مث احلاك ،سنني 971

 احلاكمي وبىن باب زويلة.

وقد أزاحوا عن مصر اخلالف  (1)مث جاءت الدولة األيوبية األكراد 
وقطعوا دابر الروافض وأحيوا سنة النيب صلى ا  عليه وسلم وهم الذين كانوا 

 (1)،نفر 19وعدة سالطينهم  (4)،سببا يف إتيان اجللبان اىل مصر احملروسة
وهم باجلراكسة وهم موايل لألكراد األيوبية لكنهم ملا تكاثروا وبطروا على ومس

_____________________________________ 
خضعت مصر للحكم الفاطمي على يد  م(:1171-973هـ/567-358الدولة الفا مية بمصر )( 1)

القائد جوهر الصقلي الذي أرسله املعز لدين ا  الفاطمي، فدانت له مصر وخطب للمعز على منابرها يف شهر 
م قرر اخلليفة الفاطمي املعز أن يتخذ من مصر مركزاً للدولة 201هـ/ 119م. ويف سنة 212يونيو هـ/118شعبان 

-119الفاطمية وأصبحت القاهرة عاصمة هلا، وبلغ عدد اخللفاء الفاطميني أحد عشر، أوهلم املعز لدين ا  )
السابق،  م(. املصدر1101-1117هـ/110-111م(، وآخرهم العاضد لدين ا  )201-201هـ/111

 .80-81ص.ص 
-111كذا يف النص، والصحيح أن املعز لدين ا  قد أعقبه العزيز لدين ا  نزار أبو منصور )( 9)

م(، ومن مث أعقبه احلاكم بأمر ا  الفاطمي الذي توىل احلكم عقب وفاة العزيز لدين ا  221-201هـ/181
م. 1797هـ/ 411حاكمًا مبصر حىت مقتله سنة م، واستمر 221هـ/181نزار أبو املنصور يف شهر رمضان 

 .80املصدر السابق، ص 
قامت الدولة األيوبية لدى استيالء صالح الدين  م(:1251-1171هـ/648-567الدولة األيوبية )( 1)

م، وامتد 1101هـ/110األيويب على مقاليد احلكم عقب وفاة آخر خليفة فاطمي وهو العاضد لدين ا  سنة 
 .21-88سنة. املصدر السابق، ص.ص  89الذي مشل مصر والشام واليمن حوايل  حكم األيوبيني

: هم العبيد الذين مت شرائهم من قبل األيوبيني بغرض تشكيل فرق عسكرية، وكانوا خليطًا من الجلبان( 4)
ولة األيوبية حىت أجناس خمتلفة كاألتراك والشراكسة والصقالبة والروم، وقد تدرج الكثري منهم يف املناصب العليا للد

 م.1917هـ/148استولوا على السلطة لدى ختلي شجرة الدر عن احلكم عقب وفاة زوجها ومقتل ابنها سنة 
قصد بذلك عدد ملوك الدولة األيوبية والصحيح أن الذين حكموا مصر من بين أيوب تسعة، هم: امللك قي( 1)

م(، امللك العزيز عماد الدين 1129-1101هـ/182-110الناصر صالح الدين أبو املظفر يوسف بن أيوب )
م(، امللك املنصور ناصر الدين حممد بن عبد 1128-1129هـ/121-182أبو الفتح عثمان بن صالح الدين )

 -121م(، امللك العادل سيف الدين أبو بكر )1977-1128هـ/121-121العزيز بن صالح الدين )
م(، 1918-1918هـ/111-111د بن العادل )م(، امللك الكامل ناصر الدين حمم1918-1977هـ/111

م(، امللك الصاحل جنم الدين أبو الفتح 1947-1918هـ/110-111امللك سيف الدين أبو بكر بن الكامل )
م(، امللك تورانشاه بن الصاحل جنم الدين توىل مصر شهرين 1942-1947هـ/140-110أيوب بن الكامل )

الدر اليت تولت احلكم عقب وفاة زوجها جنم الدين ومقتل ، مث عصمت الدين شجرة 1917هـ/ 148فقط سنة 
م، مث اضطرت للتنازل عن احلكم لزوجها 1917هـ/148ابنها تورانشاه، وقد حكمت حوايل مثانني يومًا سنة 

 .21اجلديد عز الدين أيبك. املصدر السابق، ص 
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ملوكهم فخانوهم وغدروا عليهم وأرادوا أخذ السلطنة فلم تزل هذه البدعة 
  بينهم بإفناء بعضهم بعضا اىل يومنا هذا.

يف تاسع شهررمضان  084وأول مدة دولة اجلراكسة يف سنة 
ولة اجلركسية السلطان برقوق عثمان اجلركسي وأول ملوك هده الد (1)،تارخيه

مث توىل  (1)،مث توىل أيبك الرتكماين (9)،وعدة ملوكهم اثنني وعشرين ملك
مث بيربس البندقداري صاحب الفتوحات ومعمر الثغور  (4)،قطز احملذي

مث  (1)،مث الجني (0)،مث كتبغا (1)،مث قالوون (1)،ومشيد اجلسور السلطانية
_____________________________________ 

ومسيت بذلك ألن  (:م1382هـ/784 -م1251هـ/648دولة المماليك البحرية )خيلط املصنف بني ( 1)
 -784دولة المماليك البرجية أو الشراكسة )ثكنات املماليك يف تلك الفرتة كانت يف جزيرة الروضة، وبني 

 .179-29وهم سكان أبراج القلعة. املصدر السابق، ص. ص  م(1517 -م1328هـ/923
ملصنف، والسلطان الذي يشري كذا يف النص، والصحيح أن عدد سالطني املماليك الربجية يزيد عما ذكره ا( 9)

م(، وهو أول 1122-1198هـ/871-084إليه املصنف هو: السلطان الظاهر برقوق بن أنس اليبغاوي )
 .29سالطني املماليك الربجية. املصدر السابق، ص 

بصورة  ال مييز املصنف بني املماليك البحرية والربجية، وال يلتزم بالتسلسل التارخيي للسالطني وإمنا يذكرهم( 1)
-1917هـ/111-148عشوائية، فالسلطان امللك املعز عز الدين أيبك اجلاشنكري الرتكماين الصاحلي )

م(، هو أول سالطني املماليك الربجية، تزوج من شجرة الدر اليت تنازلت له عن احلكم، وكان قد حكم 1910
ين موسى بن يوسف بن حممد وكان يف أول أمره باالشرتاك مع آخر سلطان أيويب وهو امللك األشرف مظفر الد

 .29م. املصدر السابق، ص 1914هـ/119صغرياً يف السن فعزله أيبك وانفرد بالسلطة سنة 
ثالث سالطني دولة  م(:1261-1259هـ/658-657السلطان الملك المظفر سيف الدين قطز )( 4)

غر سنه وتوىل السلطة مكانه سنة املماليك البحرية، قام بعزل السلطان املنصور نور الدين علي بن املعز لص
م، ولكنه 1917هـ/118م، وقد اشتهر بانتصاره التارخيي على التتار يف معركة عني جالوت سنة 1912هـ/110

 .21قتل أثناء عودته على يد حمموعة من املماليك بزعامة األمري ركن الدين بيربس. املصدر السابق، ص 
 م(:1277-1261هـ/676-158رس البندقداري الصالحي )الملك السلطان الظاهر ركن الدين بيب( 1)

رابع سالطني املماليك البحرية، توىل احلكم خلفًا للمظفر قطز ويعترب من أعظم سالطني املماليك، وقد تويف 
 .21بدمشق وخلفه ابنه امللك السعيد ناصر الدين أبو املعايل حممد بركة خان. املصدر السابق، ص 

-1279هـ/689-679صور سيف الدين قالوون األلفي العاللي الصالحي )السلطان الملك المن( 1)
سابع املماليك البحرية ومؤسس أسرة قالوون يف مصر، حيث حكم من بعده ابنيه صالح الدين  م(:1291

وحممد بن قالوون، ومن مث تعاقب على احلكم عدد من أبناء حممد بن سيف الدين قالوون منهم: أبو بكر بن 
حممد وأمحد بن حممد وإمساعيل بن حممد وشعبان بن حممد وصاحل بن حممد حسن بن حممد،  حممد وكجك بن

وحكم غريهم من أسرة قالوون: زين الدين حاجي وصالح الدين حممد بن حاجي وشعبان بن حسن بن حممد 
سابق، ص.ص  بن قالوون، وبنهاية حكم أسرة قالوون آلت السلطة إىل املماليك الربجية )الشراكسة(، املصدر ال

21-20. 
السلطان  م(:1296-1294هـ/696-694السلطان الملك العادل زين الدين كتبغا المنصوري )( 0)

العاشر من سالطني دولة املماليك البحرية، توىل السلطنة بعد عزل امللك الناصر حممد بن قالوون لصغر سنه، وقد 
م( مث 1172-1928هـ/078-128ة خالل الفرتة )متكن السلطان حممد بن قالوون من استعادة احلكم مرة ثاني
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 (1)،مث جقمق (4)،مث برسباي (1)،مث املؤيد شيخ (9)،بيربس اجلاشنكري
 (17)،وطومان باي (2)،وقانصوه (8)ث،وقيتباي (0)فرج،وخوش  (1)،واينال

مث حدث ما حدث يف  (19)،271وقانصوه الغوري يف سنة  (11)،وجانبالط

                                                                            
-072م، وعاد للحكم مرة مرة ثالثة خالل الفرتة )1172هـ/078تنازل عن السلطنة مضطرًا سنة 

 .21م(، املصدر السابق، ص 1147-1172هـ/041
وهو  م(:1298-1296هـ/ 696-694السلطان الملك المنصور حسام الدين الجين المنصوري )( 1)

 .21دي عشر من سالطني دولة املماليك البحرية. املصدر السابق، ص السلطان احلا
السلطان احلادي  م(:1319هـ/719-718السلطان الملك المظفر ركن الدين بيبرس الجاشنكير )( 9)

 .21عشر من سالطني دولة املماليك البحرية. املصدر السابق، ص 
السلطان السادس من سالطني  م(:1421-1412هـ/824-815السلطان المؤيد شيخ المحمودي )( 1)

دولة املماليك الربجية )الشراكسة(، وقد توىل من بعده ابنه أمحد بن املؤيد الذي كان حتت وصاية ططر الذي عزله 
 .20لصغر سنه وتوىل السلطنة مكانه، املصدر السابق، ص 

الربجية من املماليك  م(:1438-1422هـ/841-825السلطان األشرف سيف الدين برسباي )( 4)
)الشراكسة( كان وصيًا على السلطان ناصر الدين حممد بن ططر، مث عزله لصغر سنه وتوىل السلطنة مكانه، 
واملعلومات عن السلطان احملمودي ومجيع سالطني دولة املماليك الربجية بعد ذلك من املصدر السابق، ص. ص 

20-179. 
من املماليك الربجية م(: 1453-1438هـ/857-842السلطان الظاهر سيف الدين جقمق )( 1)

)الشراكسة( كان وصيًا على السلطان العزيز مجال الدين يوسف بن برسباي، مث عزله بعد بضعة أشهر وتوىل 
 السلطنة لنفسه، وأوصى باحلكم من بعده البنه عثمان.

 م(:1461-1453ه/865-857السلطان األشرف سيف الدين إينال العاللي الظاهري األجرود )( 1)
 وهو السلطان الثاين عشر من سالطني دولة املماليك الربجية )الشراكسة(.

السلطان الثاين من سالطني دولة املماليك الربجية، توىل السلطنة مرتني؛ األوىل  السلطان فرج بن برقوق:( 0)
م(، وكان صغري السن مل يتجاوز عمره العشر سنوات ففر من 1471-1122هـ/878-871خالل الفرتة )

لعة وبويع ألخيه عبد العزيز بن منصور، ولكنه عاد إىل الظهور بعد شهرين وتوىل السلطنة للمرة الثانية خالل الق
 م(.  1419-1471هـ/811-878الفرتة: )

السلطان الثامن عشر من سالطني  م(:1496-1468هـ/911-782السلطان األشرف قايتباي )( 8)
 ل عن السلطنة البنه حممد وتويف يف اليوم التايل.دولة املماليك الربجية )الشراكسة( وقد تناز 

السلطان الواحد والعشرون من سالطني  (:1511-1498هـ/915-914السلطان قانصوه األشرفي )(2)
 دولة املماليك الربجية )الشراكسة(.

 األصح هو أن السلطان جانبالط توىل احلكم بعد السلطان قانصوه األشريف وبأن السلطان طومان باي( 17)
جاء بعدمها، ويالحظ بأن املصنف يذكر أمساء سالطني املماليك البحرية والربجية دون ترتيب زمين واضح لديه، 

م، ملدة مائة يوم فقط، 1171هـ/271والسلطان األشرف طومان باي توىل السلطنة مرتني األوىل خالل سنة 
توىل حكم مصر بعد هزمية  م(، حيث1110-1111هـ/291-299وتوىل السلطنة مرة أخرى خالل الفرتة )

 السلطان الغوري يف مرج دابق، واهنزم بدوره يف معركة الريدانية مث قبض عليه وأعدم شنقاً يف باب زويلة بالقاهرة.
م، وخلفه السلطان 1171هـ/ 271م، واغتيل سنة 1177هـ/271توىل السلطنة سنة  لسلطان جانبالط:( 11)

 طومان باي.
تويف عقب هزمية جيوشه يف  م(:1516-1511هـ/922-916الغوري ) السلطان األشرف قانصوه(19) 

 .1110موقعة مرج دابق اليت فتحت الباب للسيطرة العثمانية على مصر سنة 
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وكيف ما وقع هلروب  (1)، تاريخ ابن زنبل على التفصيليفأيامه وهو مذكور 
يف أراضي مرج دابغ وموته وإقبال مجيع أهل بالد حلب  الغوري واحتمايه

والشام وما واالهم على دولة الروم العثمانية وورود السلطان سليم اىل مصر 
بعد فراغه من الغزو يف بالد العجم وسبب ذلك توافق الغوري مللك العجم 
على السلطان سليم وأخذ ذخرية العسكر اآلتيني هبا إعانة إلخواهنم يف بالد 

 العجم فكل هذا مفصل يف التاريخ املذكور.

_____________________________________ 
، حتقيق عبد املنعم عامر، واقعة السلطان سليم بن عثمان مع السلطان الغوريأمحد بن زنبل الرمال، (1) 

 .1219القاهرة، 
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 (1)بن بايزيد السلطان سليموالة مصر في عهد 

 (9)،929مث جاء السلطان اىل مصر يوم اخلميس يف شعبان سنة 
جبوار شيخ الظالم اآلن  (1)وخرج من بيت قايتباي املطل على بركة الفيل

ك وكان راكبا يف موكب عظيم مل يسبق ملثله اىل مل (4)وطلع على الرميلة
على بغلة صفراء من بتوع الغوري والبس قفطان قطيفة أمحر ونزل على تربة 

 ،يوم تارخيه (1)قايتباي وقرأ له الفاحتة ومل يزل ساير اىل نزل على اخلانقاه
وترك  (1)،وكان قد جعل العسكر فرقتني اىل أهنم القوه مجيعا يف بركة احلاج

ف فارس ومخسماية رماة بالبندق يف مصر من عسكره املخصوصة مخسة آال

_____________________________________ 
يطلق عليه لقب ياووز أي القاطع، وذلك لصرامته وشدة بأسه، وقد توىل احلكم  السلطان سليم األول: (1)

م، وامتدت فرتة حكمه مثاين سنوات ومخسة أشهر، 1119هـ/ 218عقب وفاة والده السلطان بايزيد الثاين سنة: 
جليل، بريوت، ، دار اتاريخ الدولة العلية العثمانيةم. حممد فريد بيك احملامي، 1197هـ/  291حيث تويف سنة: 

 .02-01، ص.ص1200
 م.1110( 1)

 م.1110(9) 
كانت بركة الفيل بركة كبرية إىل جنوب غرب القاهرة وكانت متثل منطقة منفصلة لسكىن بركة الفيل:(1) 

االرستقراطيني الذين بدأوا ينشؤون مساكنهم حول هذه الربكة، عبد الرمحن زكي، "خطط القاهرة أيام اجلربيت"، 
 .481-487، ص.ص يندوة الجبرت

هو امليدان املمتد أسفل سور القلعة، وكان يطلق عليه قرا ميدان، ومكانه احلايل: منطقة املنشية  الرميلة:(4) 
 وميدان صالح الدين أسفل القلعة.

هي خانقاه سرياقوس، وقد أنشأ امللك الناصر حممد بن قالوون خانقاه أي دار للصوفية وبىن  الخانقاه:(1) 
م، مث أقبل الناس على البناء 1191هـ/019سجدًا ومحاماً، وعمر قصورًا وبيوتًا ومتت هذه العمارة سنة جبوارها م

القاموس والسكىن حوهلا حىت صارت بلدة كبرية تعرف باسم خانقاه سرياقوس لقرهبا من سرياقوس. حممد رمزي، 
 . 19، اجلزء األول، ص الجغرافي

ي من مدينة القاهرة، وعرفت بالربكة الخنفاض أرضها عن منسوب تقع يف الشمال الشرق بركة الحاج:( 1)
األراضي الزراعية اجملاورة هلا، وقد جرت العادة يف العصر العثماين أن تتجمع قافلة احلج املصرية عند بركة احلج 
ف وتنصب هناك خيمة ألمري احلاج تسمى صيوان، وفيها يتسلم أمري احلج "صرة" أي مقدار من املال من أوقا

. ص.ص 1281جامعة األزهر، القاهرة،  مصادر تاريخ مصر الحديث، احلرمني مبصر. انظر: مصطفى رمضان،
09-01. 
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وأنه  (9)،يف القلعة يف باب االنكشارية (1)وقرر عليهم خري الدين باشا قاميقام
 ،ال ينزل اىل املدينة وال يبات اال فوق وجعل خري بيك باشا على التخت
وخرج معه من مصر ألف مجل حمملة من ذهب وفضة خارجا عن مجيع 

 (1)الكفت واخليول وغنموا أوزاريهالتحف والسالح والصيين والنحاس و 
فنعوذ با  تعاىل من  ،وعسكره غنيمة ال حد هلا والسبقت ألحد من امللوك

البغي والتجاهر يف املعاصي وانتهاك حرمة الشرع الشريف املطهر واإلعراض 
عن العلماء محلة الكتاب وعدم إجالهلم فهذا هو سبب زوال دولته 

 والسالم.

 (4):922خير بيك بمصر سنة تولية أمير األمرا  -
ذكر أول من دخلت مصر حتت حكومته من آل عثمان موالنا 

مث وىل  ،299أخذها من قانصوه الغوري سنة  :بايزيدبن السلطان سليم 
عليها خري بيك نائبا عنه فأقام مخسة سنوات وثالثة أشهر وتويف اىل رمحة 

 .ا  تعاىل ودفن يف اخلري بكية وهى وقفه بباب الوزير
 

_____________________________________ 
منصب كان يشغله الشخص الذي يتوىل عمل الباشا يف فرتة خلو منصب الباشوية، سواء بعزل  قالمقام:( 1)

ار، ولكن عندما ازداد نفوذ األمراء املماليك الباشا أو وفاته، وكان هذا املنصب يسند إىل قاضي القضاة أو الدفرتد
، القاهرة اإلدارة في مصر في العصر العثمانيأصبح هذا املنصب يسند إىل أحدهم. انظر: ليلى عبد اللطيف، 

  .197-118، ص. ص 1208
ة ثكنات األوجاق، وباب االنكشارية يقصد به ثكنات فرقة االنكشارية اليت تعترب أهم فرق احلامي باب:( 9)

العثمانية يف مصر وقد أوكلت إليها أعمال احملافظة على القلعة وضبط مدينة القاهرة، وينسب هلذه الفرقة عدد كبري 
من أصحاب املناصب، منهم الكتخدا وكيل الباشا، ومنهم سردار احلج وسردار اخلزنة، ويقيمون يف قلعة صالح 

ارك يف مصر القدمية وبوالق واالسكندرية ودمياط. الدين بالقاهرة، وقد خصصت هلم عوائد من رسوم بعض اجلم
اإلدارة في مصر في  . وليلى عبد اللطيف،01مصدر سابق، ص  مصادر تاريخ مصر الحديث، انظر: رمضان،
 .447، مصدر سابق، ص العصر العثماني

 أي وزراءه.(1)
 م.1199-1110هـ/298-299استمرت واليته مخس سنوات وثالثة أشهر، خالل الفرتة: )4(
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وكان  (1)،291مث تويف السلطان سليم اىل رمحة ا  تعاىل سنة  
سلطانا قهارا وملكا جبارا كثري السفك قوي البطش كثري التفحص عن 

وملا فرغ من دفن والده خرج اىل قتال أخيه أمحد فهزم عسكره  ،أخبار الناس
 وأسره مث أمر خبنقه مث قتل إخوته مجيعا واوالدهم حىت تبدا أمره.

 

 

_____________________________________ 
 م.1197 (1)
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 (1)بن سليم السلطان سليمانوالة مصر في عهد 

فأقام  ،291مث توىل السلطان سليمان بن السلطان سليم يف سنة  
سنة رمحة  04وكان عمره إذ ذاك  ،201يف سنة تويف و  ،سنة 42يف امللك 
وكان سلطانا سعيدا عادال فاضال جوادا جماهدا يف سبيل ا  تعاىل  ،ا  عليه

 ،ومل يلي من بين عثمان مثله ال قبله وال بعده ،عية بالعدلناظرا يف أحوال الر 
وشرع يف أول توليته يف قتل أوالده خوف  ،غزوة عظيمة 11وغزا بنفسه 

عصى الغزايل  290ويف أيامه سنة .الفنت واخلروج عليه حىت قتل أوالدهم
بالشام وادعى السلطنة وحاصر حلب فأرسل له جيشا عظيما فقتل ومحلت 

غزا غزوة رودس وملكها فطلبوا النصارى منه  298سنة يف و  (9).رأسه اليه
األمان فأعطاهم فخرجوا باألمان وعملوا قلعة مالطه وجعلوها يف غاية 

 (1).احلصار وصاروا يؤذون املسلمني اىل اآلن

_____________________________________ 
م، وكان 1197هـ/  291توىل احلكم عقب وفاة والده السلطان سليم سنة  السلطان سليمان القانوني:( 1)

عاماً، لقب بالقانوين نسبة إىل القوانني اليت وضعها لتنظيم شؤون السلطة املركزية والواليات، وقد  91عمره آنذاك 
هـ/  201شهراً، حيث تويف بالفاجل سنة:  11سنة و 41كمه بلغت الدولة العثمانية أوجها يف عصره، امتد ح

 .170-02، مصدر سابق، ص.ص تاريخ الدولة العلية العثمانيةم. احملامي، 1111
كان الغزايل من أصحاب قانصوه الغوري الذين خانوه يف مرج دابق، واله السلطان سليم حاكماً على الشام ( 9)

ة عندما مسع خرب تولية السلطان سليمان فاستوىل على قلعة دمشق وأرسل ولكنه عاد فتمرد على الدولة العثماني
أحد أتباعه الحتالل مدينة بريوت، مث سار إىل مدينة حلب فأرسل له السلطان سليمان قوة بقيادة فرحات باشا 

م، الذي تعقبه حىت دمشق وحاصره فيها يف شهر صفر سنة 1197هـ/نوفمرب 291يف أواخر ذي احلجة 
م، وألقى القبض عليه بعد أن خانه أصحابه وأعدم وأرسل رأسه إىل القسطنطينية. املصدر 1191ناير هـ/ي290

 .87-02السابق، ص.ص 
سار السلطان سليمان بنفسه لفتح جزيرة رودس  لتكون حلقة وصل بني القسطنطينية ومصر من جهة البحر ( 1)

، واستمر يف 1199يوليو  98وصلها يف املتوسط، ولكي ال يكون للمسحيني مركز حصني وسط بالده، ف
ديسمرب من نفس العام بشرط السماح هلم باالرحتال إىل جزيرة  91حصارها حىت استسلم املدافعون عنها يف 

مالطة اليت تنازل هلم عنها امللك شارلكان ملك أملانيا وإسبانيا، واستمرت الرهبنة نازلة مبالطة حىت احتلها بونابرت 
 .89-81م. املصدر السابق، ص. ص 1028هـ/1911 عند قدومه مصر سنة
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غزا تربيز العجم وبغداد فأخذها وتويف يف سفره  (1)،242سنة  يفو 
 (9)اىل رمحة ا  .

  (3)مصطفى باشا: -1
فأقام هبا تسعة أشهر  فأول من توىل مصر يف مدته مصطفى باشا

 (4)ث.292وعزل سنة 

  (5)أحمد باشا: -2
فلما دخل إىل مصر قتل مجع من  ،217مث توىل أمحد باشا سنة 

أكابرها وادعى السلطنة وضرب السكة واخلطبة بامسه مث بعد ذلك قامت 
ىل السلطان وكانت مدته حنو عليه العساكر وقتلوه شر قتلة وأرسلوا رأسه إ

 (1)سنة واحدة.

  (7)قاسم باشا: -3

_____________________________________ 
، وفتح يف 1148م، كذا يف النص والصحيح هو أن السلطان سليمان قد دخل مدنية تربيز سنة 1149(1) 

، وكان 1142طريقه اجلزء التابع للعجم من بالد الكرد وقلعة وان الشهرية، مث عاد إىل القسطنطينية يف ديسمرب 
لصاحل   لقمع مترد قام به شريف بيك خان الذي احناز 1111قبل ذلك يف أكتوبر  اجليش العثماين قد دخلها

 .171الدولة الصفوية آنذاك. املصدر السابق، ص 
واجلزائر وواسط وغريهم ويف آخر مدته غزا مدينة سكرت وأخذها وغريهم من " الصفحة: هامش ورد يف(9) 

 ."حب الفتوحات والنصر رمحة ا  عليه وأموات املسلمنياملداين والقالع حىت صار يف حكمه السبعة أقاليم صا
 290األصح أن السلطان سليمان قد أقر خاير بيك على والية مصر عقب وفاة والده السلطان سليم سنة ( 1)
 م.1199هـ/298، واستمر خاير بيك والياً يف مصر حىت وفاته سنة 1197هـ/
م، وكان 1191أغسطس  11 -م 1199نوفمرب  1هـ/ 292شوال  4 -هـ298ذو احلجة  11مدة واليته: ( 4)

 قبل ذلك قد توىل منصب الصدارة العظمى لدى السلطان سليمان يف اسطنبول.
 م.1194ديسمرب  -م1194هـ/ أغسطس  211ربيع األول  -هـ 217شوال  18مدة واليته: ( 1)
عشر شوال، وملا استقر يف مصر يف ثامن  217وقد ذكر شليب مترد أمحد باشا بقوله: "قدم إىل مصر سنة ( 1)

شرع يف قتل مجاعة من أعياهنا، مث إنه نزع يده من الطاعة وأظهر العصيان، ومجع مجعًا عظيمًا من أشقياء العرب 
والفالحني، وحتارب مع طايفة من الينجشرية وقتل منهم طايفة كثرية، وبعد ذلك اجتمع العسكر املنصورة وقتلوا 

 .171، مصدر سابق، ص أوضح اإلشاراتإىل األعتاب العلية. أمحد باشا، وأرسلوا رأسه 
م، وذلك بسبب ورود أمر له بالرجوع إىل 1191هـ/211يومًا خالل سنة  14األصح أنه توىل ملدة (0) 

 اسطنبول.
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  .فأقام سنة واحدة وعزل 211مث توىل قاسم باشا سنة 
 (1)إبراهيم باشا: -4

  .فأقام ثالثة أشهر وعزل 219مث توىل ابراهيم باشا سنة 
 (2)سليمان باشا: -5

عشرة  وهي الوالية األوىل فأقام فيها 211مث توىل سليمان باشا سنة 
 (1)سنوات إال أياما وتوجه اىل فتح اهلند.

  (4)خسرف باشا: -6
 فأقام سنتني وعزل. 241مث توىل خسرف باشا سنة 

  (5)سليمان باشا: -7
 241مث توىل سليمان باشا توليه الثاين بعد عودته من اهلند سنة 

 فأقام سنة واحدة وستة أشهر وعزل.

  (6)داود باشا الخادم: -8

_____________________________________ 
م، وكان إبراهيم باشا قد توىل منصب الصدارة 1191هـ/211استمرت واليته ملدة ثالثة أشهر من عام  (1)

بول، مث أوكلت إليه مهمة إعادة األمور إىل نصاهبا يف مصر بعد فتنة أمحد باشا، واستدعي بعد العظمى باسطن
 ذلك إىل اسطنبول مرة أخرى. 

 م.1111-1191هـ/241-211استمرت مدة واليته األوىل عشر سنوات خالل الفرتة: (9) 
ة تشييد أسطول عثماين ملقاومة حاز سليمان باشا اخلادم على ثقة السلطان سليمان حيث أوكلت إليه مهم( 1)

كلف سليمان باشا بقيادة   1118الوجود الربتغايل يف البحار اجلنوبية منذ مطلع القرن السادس عشر، ويف عام 
قطعة وحتمل عشرين ألف مقاتل، فسيطر يف طريقه على عدن واجته حنو ديو  01محلة متجهة حنو اهلند تتألف من 
، مث فك احلصار عنها وقفل راجعاً بعد أن 1118اهلند، فحاصرها لفرتة وجيزة سنة اليت كانت معقل الربتغاليني يف 

أسس إيالة جديدة للعثمانيني يف اليمن وأرسل املساعدات إىل مسلمي أرتريا والصومال ضد الربتغاليني، مث 
 استدعي إىل اسطنبول حيث عني بعد ذلك صدراً أعظم.

شعبان  91اشا، وقد استمرت مدة واليته سنتني خالل الفرتة وقد أشارت إليه املصادر باسم خسرو ب( 4)
 م.1111نوفمرب  97-1111فرباير  91هـ/241مجاد الثاين 241-1
 94هـ/ 241حمرم  11 -241رجب  11هذه هي الوالية الثانية لسليمان باشا اخلادم، وكانت خالل الفرتة: (1)

 م.1118يونيو  17 -1111ديسمرب 
 م.1142إبريل  – 1118يونيو  11هـ/ 211ربيع األول  – 241 حمرم 10مدة واليته: (1)
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فأقام احدى عشر سنوات  241د باشا اخلادم سنة مث توىل داو 
 واحدى عشر شهرا وتويف مبصر ودفن عند حضرة امام الليث بالقرافة.

 (1)علي باشا: -9
فأقام أربعة سنوات وستة أشهر  210مث توىل علي باشا الوزير سنة 

 وعزل.

  (2)محمد باشا: -11
وكان يف  فأقام حنو ثالثة سنني وعزل 211مث توىل حممد باشا سنة 

 أيامه الغال العظيم.

  (3)اسكندر باشا: -11
 فأقام ثالثة سنني وعزل. 214مث توىل اسكندر باشا سنة 

 

  (4)علي باشا: -12
 فأقام سنة واحدة وتويف مبصر. 210مث توىل علي باشا اخلادم سنة 

 

 (5)مصطفى باشا: -13
را فأقام ثالثة سنني وأشه 218مث توىل مصطفى باشا الشاهني سنة 

 وعزل.
 

_____________________________________ 
 11هـ/211حمرم  91م، واستمر هبا  حىت 1142نوفمرب  1هـ / 211شوال  17توىل على مصر  يف ( 1)

 م، حيث استدعي إىل اسطنبول ليتوىل منصب الصدارة العظمى. 1111ديسمرب 
 م.1111فرباير  91 – 1114يناير  1 هـ/211ربيع اآلخر  11 – 211مدة واليته: غرة صفر (9) 
 .1112إبريل  -1111فرباير  90هـ/ 211رجب  – 211ربيع اآلخر  11مدة واليته: (1) 
 م.1117نوفمرب  11 -1112مايو  91هـ/ 210ذو احلجة  1 – 211شعبان  10مدة واليته: (4) 
 م.1111 -1117نوفمرب  97هـ/  201 – 218مدة واليته: غرة ربيع األول  (1)
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  (1)علي باشا: -14
 فأقام سنتني وأشهرا وعزل. 201مث توىل علي باشا الصويف سنة 

 

  (2)محمود باشا: -15
فأقام سنة واحدة ومثانية أشهر وقتل  201مث توىل حممود باشا سنة 

وهو آخر من  ،بالبندقية بالناصرية ودفن باحملمودية يف املدرسة اآلن بالرميلة
 (1)يمان على مصر احملروسة.والهم السلطان سل

_____________________________________ 
 م.1111-1114هـ/ 201-201مدة واليته: ( 1)

 م.1110يناير  9 – 1111مايو  17هـ/ 204مجاد اآلخر  97 -201مدة واليته: غرة شوال  (9)
يعلق أمحد شليب على ظروف قتل حممود باشا بقوله: "والسبب يف قتله أن يف يوم األربع والعشرين مجاد آخر ( 1)

أيب املنجا، فلما وصل إىل احملل املعروف بقصر البدوية يف الغيط ، ركب يف موكب عظيم لقطع جسر 204سنة 
الذي بطريق بوالق أتته رصاصة من داخل الغيط يف كتفه الشمال، فوقع من على اجلواد فاحتملته مجاعته ودخلوا 

وا على الغيط يفتشون فوجدوا أربع رصاصات وبندقية ومل يروا أحداً يف القصر، وسالوا اخلدم عن الضارب فلم يقر 
 .111-111، مصدر سابق، ص. ص أوضح اإلشاراتأحد فقتلوا منهم اثنني ظلماً". 
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 (1)السلطان سليم بن سليمانوالة مصر في عهد 

فأقام  (9)،201مث توىل السلطان سليم ابن السلطان سليمان سنة 
 (1)،281مثان سنني وشهرا وأربعة عشر يوما وتويف يف شهر رمضان سنة 

وكان ملكا عظيما وسلطانا حليما شهما مطاعا أحىي سنة اجلهاد وجد يف 
ويف أيامه  (4)،مصطفى باشا يد ىيف أيامه فتح جزيرة قربص عل .وح البالدفت

اسرتجع تونس  281ويف سنة  (1)،اسرتجع اليمن على يدي سنان باشا
وكان يف مراده  (1)،الغرب وجلق الواد من أيدي الكفرة على يد سنان باشا

 تعاىل.فتح األندلس يف عامه القابل فلم ميهله األجل وتويف اىل رمحة ا  

 (7)سنان باشا: -1
فأول من واله على مصر احملروسة من نوابه سنان باشا الوالية األوىل 

مث توجه اىل فتح اليمن وأخذ  ،فأقام تسعة أشهر وأياما وعزل ،201سنة 
بصحبته من أكابر مصر محزة بيك ومامان بيك وابن اخلبري وغريهم من 

_____________________________________ 
م، وكان عمره 1111هـ/ 201توىل احلكم عقب وفاة والده السلطان سليمان سنة  السلطان سليم الثاني:(1) 
سنوات و  8ه م، فكانت مدة حكم1104هـ/281عاماً، واستمر يف السلطنة إىل أن وافته املنية سنة:  49آنذاك 

 .111-172، مصدر سابق، ص.ص تاريخ الدولة العلية العثمانيةأشهر. احملامي،  1
 م.1111هـ/201كذا يف النص والصحيح أنه توىل احلكم سنة  (9)
 م.1104(1) 

املقصود هو الله مصطفى باشا الذي أرسله الصدر األعظم حممد باشا صقللي على رأس محلة حبرية يبلغ ( 4)
م، 1107هـ/ أغسطس 208ة ألف جندي فاستخلص جزيرة قربص من البنادقة يف ربيع اآلخر سنة قوامها مائ

 .111م. املصدر السابق، ص.ص 1808واستمرت بيد العثمانيني حىت سيطر اإلجنليز عليها سنة 
ذلك  ثار أهل اليمن بقيادة الشريف مطهر بن شرف الدين حيىي فأرسلت الدولة العثمانية عثمان باشا لقمع( 1)

م، فانتصر عليهم عثمان باشا مبساعدة سنان باشا وايل مصر، ودخلت اجليوش 1112هـ/201التمرد سنة 
 .117العثمانية مدينة صنعاء بعد أن أخضعت العديد من القالع احلصينة يف الطريق إليها. املصدر السابق، ص 

 .119سابق، ص.ص م. املصدر ال1101هـ/284اسرتجعها سنان باشا من يد اإلسبان سنة ( 1)
 .1118 -1110إبريل  91هـ/ 201 – 201شوال  94مدة واليته: ( 0)
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مث رجع بعد  (1)،201سنة  وطلع بالعسكر يف مصر يف رابع شوال ،األكابر
 (9)فتحها اىل مصر احملروسة مؤيدا منصورا.

  (3)سنان باشا: -2
بعد رجوعه من فتح  202مث توىل سنان باشا الوالية الثانية سنة 

فأقام سنة واحدة وعشرة أشهر وله عدة مساجد وعمارات مل تكن  ،اليمن
 (4)ألحد من بين عثمان.

  (5)حسين باشا: -3
فأقام سنة واحدة وتسعة أشهر  281باشا سنة  مث توىل حسني

 وهو آخر بشوات السلطان سليم. ،وعزل

  

_____________________________________ 
 م.1118(1) 
أغفل املصنف ذكر اسكندر باشا جركس الذي عني واليًا على مصر بعد سنان باشا، وقد استمرت واليته (9) 

يونيو  14 -1118ديسمرب  4هـ/ 202حمرم  97 – 201مجادى اآلخر  14سنتني ونصف خالل الفرتة: 
 م.1101
مجاد اآلخر  – 202مجادى اآلخر  14استمرت الوالية الثانية لسنان باشا سنة واحدة خالل الفرتة: (1) 
 م.1109أكتوبر  -1101نوفمرب  1هـ/ 287
منها جامع سنان باشا ببوالق قرب شاطئ النيل، وكان قد عني له خطيبًا وإمامًا وستة مؤذنني وبوابًا وفراشاً (4) 

، ص.ص 1، مصدر سابق، ج الخطط التوفيقيةغريهم وجعل للجميع مرتبات شهرية. علي مبارك، ووقادًا و 
12-97. 
 م.1104ديسمرب  – 1101مايو  1هـ/ 289رمضان  – 281مدة واليته: غرة حمرم ( 1)
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 (1)السلطان مراد بن سليموالة مصر في عهد 

فأقام واحد  ،281مث توىل السلطان مراد ابن السلطان سليم سنة 
ما وسلطانا ضرغاما اان ملكا مقدوك ،وعشرين سنة وتويف إىل رمحة ا  تعاىل

خفقت  أعظم سلطانوبعد صيته يف العامل وكان  ،عظيم الشأن اهلمة يّ عل
كت عساكر النصارى اجملر فجهز وأيامه حتر  ،اجلنود هعليه البنود وأكرب جند

 اجليوش الكثرية وفتح منها املدن الكثرية. هلا

  (2)مسيح باشا: -1
وأول من واله من وزراءه على مصر احملروسة الطواشي مسيح باشا 

وكان سفاكا  ،م مخسة سنني ومخسة أشهر ونصف وعزلفأقا ،289سنة 
وعمر املدرسة  ،لّدما قطع دابر املفسدين يف أرض مصر وكان ال يقبل الرشوة

 (1)باب القرافة.باملسيحية 

  (4)حسن باشا: -2
فأقام سنتني وعشرة أشهر ويوم  288مث توىل حسن باشا سنة 

 وكان مجاعا للمال أحىي الرشوة بعد موهتا. ،واحد

  (1)إبراهيم باشا: -3
_____________________________________ 

م، عقب وفاة والده السلطان سليم وكان عمره 1104هـ/  281توىل احلكم سنة  السلطان مراد الثالث:( 1)
م. احملامي، 1121هـ/ 1771سنة وشهر واحد، وتويف بالفاجل سنة:   97عاماً، وامتدت فرتة حكمه  98ك آنذا

 .110-111، مصدر سابق، ص.ص تاريخ الدولة العلية العثمانية
 م.1187 – 1010هـ/ 288 – 289مدة واليته: ( 9)

م الشعائر، وكان ريع األوقاف مدرسة ومسجد مسيح: يعرف جبامع املسيحية بعرب اليسار، وال يزال مقا (1)
املوقوفة عليه حىت هناية القرن التاسع عشر ألفني ومائيت قرش كل سنة يتسلمها ناظر أوقافه من الروزنامة. علي 

 .111، ص. 1، مصدر سابق، ج الخطط التوفيقيةمبارك، 
 م.1189-118هـ/ 227 – 288مدة واليته:  (4)
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وملا  ،فأقام سنة ومخسة أشهر وعزل 221مث توىل ابراهيم باشا سنة 
قدم مصر احملروسة  فتش على حسن باشا ونصب عنه وكيال يف الدعاوى 

مث توجه بنفسه اىل مجيع أقاليم مصر حىت اىل الصعيد األقصى  مث عاد  ،عليه
 إىل مصر احملروسة وهو بغاية العزة.

  (2)اشا:سنان ب -4
فأقام سنة واحدة وستة  221مث توىل سنان باشا الدفتدار سنة 

مث قامت عليه العساكر وقتلوا مجاعته وتنمرد العسكر  ،أشهر وعشرين يوم
 (1)غاية التنمرد وهو أول باشا قامت عليه العسكر مبصر.

  (4)أويم باشا: -5
فأقام مخسة سنني ومخسة أشهر  224مث توىل أويس باشا سنة 

 وتويف فجأة اىل رمحة ا  تعاىل. ،شرة أياموع

  (5)أحمد باشا: -6
 ،فأقام أربعة سنوات وعزل 222مث توىل حافظ أمحد باشا سنة 

وكان حمبا للعلماء والفقراء صاحب رأي وتدبري وهذي من واله السلطان 
 مراد على مصر احملروسة.

                                                                            
 م.1181 -1181هـ/ 221 -221مدة واليته: (1) 
 م.1181إبريل  4 – 1181أكتوبر  8هـ/ 224ربيع اآلخر  14 – 221شوال  11مدة واليته: (9) 

سبب عزله كما أورد أمحد شليب: "مث ورد التفتيش على األموال السلطانية وقدرها خرنتان ونصف خزينة، ( 1)
ر فقد منها مايتا ألف دينار، والذي كان سنان باشا ملا توجه إىل اليمن، وأرسل صورة دفرت يتضمن أن خزينة مص

ومل يعرف هلم حمل، مث إن أكابر مصر ملا مسعوا هذا اخلرب قتلوا من مجاعته بعض ناس، ونزلوه يف بيت صاحل بيك 
 .191، مصدر سابق، ص أوضح اإلشاراتالذي بقرب سوق السالح". 

 م.1121إبريل  – 1181مايو  11هـ/222رجب  – 244مجاد اآلخر  19مدة واليته: (4) 
 م.1121مايو  -1121يوليو  19هـ/ 1771رمضان  – 222رمضان  91مدة واليته: (1) 
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 (1)السلطان محمد بن مرادوالة مصر في عهد 

 
فأقام تسعة  1771طان حممد ابن السلطان مراد سنة مث توىل السل

وأمر يف أيام  ،1719شهر رجب سنة  11سنني اال شهر وتويف يوم السبت 
 .واليته بقتل مجيع إخوته وكانوا تسعة عشر

ويف أيامه فتح مدينة اجري بعد قتال شديد واهنزم عساكر املسلمني 
ويف أيامه ظهرت  (9)،مث تداركهم ا  بلطفه وفتحها وكانت غزوة عظيمة

اخلوارج جبهات حلب ومازالت األمور يف التخبيط اىل أن خرج بن جانبالط 
 (1)وادعى السلطنة وهنب محص ومحاه والشام واضطربت األحوال.

 
 
 

_____________________________________ 
م، وكان عمره 1121هـ/ 1771توىل احلكم عقب وفاة والده السلطان مراد سنة  السلطان محمد الثالث:( 1)

 11و سنوات  8م، فكانت مدة حكمه 1171هـ/  1719عاماً، واستمر يف السلطنة حىت وفاته سنة  98آنذاك 
 .112-110، مصدر سابق، ص.ص تاريخ الدولة العلية العثمانيةشهراً. احملامي، 

مرة قبل ذلك ومل يتمكنوا من فتحها، وقد سار إليها  12تقع مشال اجملر، حاصرها العثمانيون  قلعة أكري:( 9)
ماين قد انكسر إال أن يومًا وكان اجليش العث 18السلطان حممد الثالث بنفسه يف محلة مهايونية، وفتحها خالل 

جسارة السلطان وإقدامه وبصحبته شيخ اإلسالم خوجة سعد الدين أفندي رفعت من معنويات املقاتلني فأوقعوا 
، اسطنبول تاريخ الدولة العثمانية. يلماز أوزتونا، 1112أكتوبر  91خسائر كبرية يف األملان ودخلوا املدينة يف 

 .412-418، ص.ص 1288
م، وكان قره يازجي قد مترد على السلطة العثمانية وحتالف معه وايل بغداد 1171حداث سنة وقعت هذه األ( 1)

دايل حسن الذي متكن من قتل قائد اجليش العثماين صقللي حسن على أسوار مدينة توقات مث هزم والة ديار 
أخذت يف استعمال بكر وحلب ودمشق وحاصر مدينة كوتاهية، وملا عجزت السلطة العثمانية عن إهناء مترده 

السلم والتودد فعرضت عليه والية بوسنة اليت قبلها بعد تردد وأمضى باقي حياته يف حماربة اإلفرنج على حدود 
 .112-118الدولة من جهة أوروبا. احملامي، مصدر سابق، ص. ص 
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  (1)قرط باشا: -1
فأقام سنة  ،1771وأول من واله على مصر احملروسة قرط باشا سنة 

لكل من  (9)حليما يعطي العلوفاتوكان كرميا  ،واحدة ومثانية أيام وعزل
سأله من الرجال و النساء والعلماء واألكابر واألصاغر وكذلك فعله يف 

 ودولته كانت هبجة الدول لوافر كرمه. ،مثل فعله يف العلوفات (1)اجلرايات

  (4)محمد باشا: -2
فأقام سنتني  ،1774مث توىل السيد حممد باشا الشريف سنة 

وكان شديد  ،1771شهر احلجة سنة  11ل يف وشهرين وعشرين يوم وعز 
ويف فعل  ،النوال خصوصا للفقراء وأهل العيال أنعم على أهل مصر وأغدق

وعمر اجلامع  ،اكية البشامز أيامه حسنة األيام ودولته  ،اخلريات ال يلحق
األزهر وجدده وما هدم منه شيده ورتب به من العدس ما يطبخ يف كل يوم 

وعمر املشهد  ،سامعه الناس فأتوا إليه من ساير القرىوألجل ذلك ت ،للفقراء
احلسيين وزينه وتقيد بأمره وأتقنه ودرس فيه الشيخ البكري حبضرته فخرج 

 متعجبا من هذا الدرس وهبجته.

 

  (5)خضر باشا: -3
_____________________________________ 

  م.1121مارس  8 -1121مايو  11هـ/ 1774رجب  0 – 1771رمضان  9مدة واليته:  (1)
، اإلدارة في مصر في العصر العثمانيمفردها علوفة وهي مرتبات العسكر. ليلى عبد اللطيف،  ت:علوفا( 9)

 .417مصدر سابق، ص 
مفردها جراية، وعالئق وتعين املرتبات العينية من قمح وشعري، واليت كانت تصرف من اخلزينة  الجرايات:( 1)

، مصدر سابق، ص في مصر في العصر العثمانياإلدارة للباشا وكبار موظفي اإلدارة. ليلى عبد اللطيف، 
444. 

 م.1128/ يوليو 1121مايو  17هـ/  1771ذو احلجة  – 1774شوال  9مدة واليته: ( 4)
 م.1171يوليو  -1128يوليو  91هـ/  1717حمرم  19 – 1771ذو احلجة  10مدة واليته: ( 1)
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فأقام ثالثة سنوات واثين  ،1771مث توىل خضر باشا الوزير سنة 
 (1)مجاعته من األكابر. مث قامت عليه العسكر وقتلوا ،عشر يوم

 

 (2)علي باشا: -4
أقام سنتني وحنو شهرين ف ،1717مث توىل الوزير علي باشا سنة 

ويف أيامه كان الغالء الشديد حبيث  ،وكان شجاعا كرميا سفاكا لّدما ،وعزل
مث أعقبه الفناء الذي مل  ،ابيعت الويبة القمح بستة وثالثون نصف فضة

بعدم العرض ألحد ممن ميوت  (1)زم بيت املالوقد أمر ملت ،يوقع مثل ذلك
مث قاموا عليه العسكر مبقام سيدي  ،وأن ال يكشفه عليه وال يشاور عليه

مث خرج  ،أمحد البدوي رضي ا  تعاىل عنه وأرادوا قتله مث سلمه ا  تعاىل
من مصر احملروسة وجعل قاميقام على مصر بريي بيك أمري احلاج 

 1719شهر شعبان سنة  11ي بيك املذكور يف مث تويف بري  (4)،الشريف
وولوا عثمان بيك قاميقام واستمر اىل أن جاء ابراهيم  (1)فاجتمعوا الصناجق

_____________________________________ 
هية الذين قطعوا رؤوسهم  وعلقوها يف باب قتل خضر باشا مع عدد من كبار موظفيه على يد طائفة السبا( 1)

زويلة، وكانت هذه الفرقة قد تسببت بفساد كبري يف الريف املصري وفرضوا ضريبة "الطلبة" على قرى مصر، 
م، فحارهبم وقتل عدداً كبرياً منهم ونفى 1170هـ/1711واستمروا على ذلك حىت تويل حممد باشا قول قران سنة 

، مصدر أوضح اإلشاراتليمن، وأبطل املظامل اليت كانوا قد استحدثوها. أمحد شليب، حنو أربعمائة منهم إىل ا
 .111-111سابق، ص. ص 

  م.1174سبتمرب  1 – 1171أغسطس  17هـ/ 1711ربيع الثاين  1 – 1717صفر  17مدة واليته: ( 9)
ك ويورد للخزينة الضريبة الشخص الذي يتعهد بتحصيل األموال ألمريية املقررة على أرض أو مجر  الملتزم:(1) 

، مصدر اإلدارة في مصر في العصر العثمانياملقررة كخراج، وحيتفظ بالباقي كربح له. ليلى عبد اللطيف، 
  .411سابق، ص 

الصنجق املختص باإلشراف على سفر احلجاج والعودة هبم وتأمني طريقهم وأرواحهم وأمواهلم  أمير الحاج:(4) 
، مصدر سابق، اإلدارة في مصر في العصر العثماني الشريفني. ليلى عبد اللطيف،وتوصيل الصرة إىل احلرمني 

  .412ص 
كلمة تركية تعين علم، وتطلق يف املصطلحات اإلدارية على قسم من والية كبرية، كما تطلق على   صنجق: (1)

همة كاالسكندرية صنجقًا يعني منهم السلطان صناجق الثغور امل 94احلاكم لقسم من الوالية، وكان يف مصر 
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ومن مجلة خريات علي عمارة السبيل واملصلى بالقرافة جتاه  ،باشا اآليت ذكره
اإلمام الشافعي رضي ا  تعاىل عنه وبذلك حصل غاية النفع أثابه ا  اجلنة 

 منوهو آخر من والهم السلطان حممد على مصر احملروسة  ،ه وكرمهمبن
 البشوات.

  

                                                                            
ودمياط والسويس، ومن أهم هذه الصنجقيات يف مصر العثمانية: صنجقيات جرجا والشرقية والغربية واملنوفية 

 .02مصدر سابق، ص  مصادر تاريخ مصر الحديث، والبحرية. رمضان،
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 (1)السلطان أحمد بن محمدوالة مصر في عهد 

جلس على التخت يف  ،مث توىل السلطان أمحد ابن السلطان حممد
فأقام يف امللك أربعة عشر  ،1719شهر رجب احلرام سنة  10يوم األحد 

وخلف أربعة ذكور ، 1791سنة  هر القعدةسنة وأربعة أشهر وتويف يف ش
ويف أيامه قتل من الوزره الصدور أربعة عشر  ،عثمان وحممد ومراد وبايزيد

ويف أيامه انتزع حلب من يد  (9)،ويف أيامه قطع اخلوارج عن آخرهم .وزيرا
ويف أيامه غزا جمر بوزيره علي باشا والعساكر  ،جانبالط ومحل إليه أسريا

و متوجها فأقام مراد باشا مقامه فأوقع الصلح بني امللك فمات علي باشا وه
  (1)وبني اجملر النصارى ملدة عشرين سنة.

  (4)إبراهيم باشا: -1
 14أول من واله على مصر احملروسة ابراهيم باشا الوزير توىل يف 

مث قاموا  ،فأقام أربعة أشهر وسبعة أيام ،1719شهر ذي احلجة احلرام سنة 
و متوجها اىل قطع جسر أبو املنجا بعد أن حتالفوا على عليه العساكر وه

_____________________________________ 
ن عمره م، وكا1171هـ/ 1719توىل احلكم عقب وفاة والده السلطان حممد سنة  السلطان أحمد األول:( 1)

 11سنة و 11م، فكانت مدة حكمه 1110هـ/1791عاماً، واستمر يف احلكم حىت وفاته سنة  11آنذاك 
 .199-112، مصدر سابق، ص.ص تاريخ الدولة العلية العثمانيةشهراً. احملامي، 

األمري  يعترب من أهم زعماء حركة التمرد اليت مسيت حبركة اجلالليني، وهو كردي األصل وسانده جانبالط:( 9)
فخر الدين الدرزي، وقد أرسلت الدولة العثمانية جيشًا لقمع هذا التمرد بقيادة الصدر األعظم مراد باشا الذي 
قضى على التمرد وتشري بعض الروايات إىل أن جانبالط قد جنى من األسر وسار بنفسه إىل اسطنبول حيث 

 .117-192ملصدر السابق، ص. ص طلب العفو من السلطان أمحد فعفى عنه وواله على دمشوار. ا
مت توقيعها بعد سلسلة من املعارك بني أملانيا والدولة العثمانية  (:11/11/1616معاهدة سيتفاتوروك )( 1)

، واتفق األطراف على استمرارها ملدة عشرين عاماً قابلة للتجديد، وقد تعهدت فيها 1171-1174خالل الفرتة 
سكة ذهبية، باإلضافة إىل االلتزام بدفع ضريبة كل ثالث سنوات بدالً  10777أملانيا بدفع غرامة حرب قدرها 

، مصدر سابق، ص. ص تاريخ الدولة العثمانيةمن دفع جزية سنوية للعثمانيني كما كان احلال سابقاً. أوزتونا، 
441-440. 

 م.1174سبتمرب  8 -1174مايو  14هـ/ 1711ربيع اآلخر  11 -1719ذو احلجة  14مدة واليته: ( 4)
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قتله بالقرافة مث هجموا عليه وهو يف ناح شربه وقطعوا رأسه وطافوا هبا يف 
 (1).القاهرة مث علقوها يف باب زويلة وكان أمرا مهوالً 

 

  (2)محمد باشا: -2
 ،1711مث توىل الوزير حممد باشا اجلرجي يف شهر رجب الفرد سنة 

ويف أيامه قتل من العسكر من فوق  ،سبعة أشهر واثين عشر يوم وعزل فأقام
لو طالت مدته  ،ثالثة ماية نفس الذي كانوا سبب قتل ابراهيم باشا

 (1)الستأصلهم عن آخرهم.
 

  (4)حسن باشا: -3
مث توىل حسن باشا يف غرة شهر ربيع األول بعد عزله من اليمن 

 قام سنتني إال شهرا وعزل.اف
 

  (5)باشا: محمد -4
قام اف ،1711شهر صفر اخلري سنة  0يف  مث توىل الوزير حممد باشا
الذين   (1)وهو قاتل طائفة االسباهية ،يوما 11أربعة سنوات وأربعة أشهر و

_____________________________________ 
وسبب قتل إبراهيم باشا أنه حاول فرض السيطرة على طائفة السباهية بسبب ما أحدثوه من مظامل يف  (1)

مصر، فقتل جمموعة منهم وشنق أحدهم يف ميدان عام، فتعقبوه وهو راكب يف النيل بناحية شربا وضربوه 
، أوضح اإلشارات. أمحد شليب، بالسيوف وقطعوا رأسه، وقتل معه يف هذه احلادثة القاضي عسكر عرب زاده

 .  117-192مصر سابق، ص.ص 
 م.1171أوائل يوليو  -1174ديسمرب  18هـ/  1714أواخر صفر  -1711رجب  91مدة واليته: ( 9)
 استدعي حممد باشا إىل اسطنبول لتويل منصب الصدارة العظمى.( 1)
 م.1170مايو  98 -1171يو يول 10هـ/  1711آخر صفر  -1714مدة واليته: غرة ربيع األول ( 4)
  م.1111يوليو  19 -1170يونيو  4هـ/ 1797غرة مجادى األوىل  -1711صفر  0مدة واليته: ( 1)

وتكتب كذلك "االسباهية" وتعين اخليالة، وتطلق على األوجاقات الثالثة: اجلمليان  فرقة السباهية: (1)
لقاهرة، وخدمة عماهلم يف األقاليم بواسطة من يقيم والتفكجيان واجلراكسة، ومهمتهم خدمة الباشا ورجاله يف ا

 .01مصدر سابق، ص  مصادر تاريخ مصر الحديث، فيها من أفراد هذه األوجاقات. رمضان،
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فقتل منهم شيء كثري وبعد ذلك  ،يف البالد ظلما (1)كانوا يأخذون الطلب
املصرية جزاه ا  فكان بذلك عمار الديار  ،انفى ثالمثاية نفر اىل اليمن

 (9)خريا.
 

 (3)محمد باشا: -5
 ،1797 شهر شعبان سنة 99مث توىل حممد باشا الصويف الوزير يف 

مدته ثالث  ،1794شهر ربيع األول سنة  8وعزل يف يوم الثالث يف 
 يوم. 11سنوات و
 

 (4)أحمد باشا: -6
 1مبصر احملروسة يف  (1)مث توىل الوزير أمحد باشا الذي كان دفتدار

شهر صفر سنة  19وم اخلميس يف يوعزل يف  ،1794شهر ربيع الثاين سنة 
ويف أيامه أخرج أربعة  ،يوم 19وكانت مدته سنتني وعشرة أشهر و ،1790
العجم وسفرة احلبش وسفرة اليمن وسفرة  ةيف آن واحد وهي سفر  (1)سفرات

_____________________________________ 
مفردها طلبة، وهي ضريبة غري قانونية فرضها جند االسباهية على الفالحني يف األقاليم يف القرن  الطلا:( 1)

اإلدارة في مصر في ل قران بعد أن قاتل االسباهية. ليلى عبد اللطيف، السابع عشر وأبطلها حممد باشا قو 
 .417، مصدر سابق، ص العصر العثماني

قام حممد باشا املعروف بقول قران بنفي الصناجق املتورطني يف مؤامرة قتل إبراهيم باشا، وأبطل ضريبة ( 9)
مث قاتل السباهية فقتل منهم عدداً كبرياً ونفا آخرين "الطلبة" اليت كان السباهية قد فرضوها على السكان احملليني، 
  .119-111ووضع حداً لنفوذهم يف أقاليم مصر. املصدر السابق، ص.ص 

 م.1111إبريل  0 -1111هـ/ سبتمرب  1794ربيع األول   -1797شعبان  99مدة واليته: ( 1)
 م.1112يناير  92 -1111هـ/ مايو  1790صفر  19 -1794ربيع الثاين  17مدة واليته: ( 4)
أحد أهم املناصب يف النظام اإلداري مبصر، ويشرف صاحبها على مالية مصر، وقد حل هذا  الدفتردار:( 1)

املنصب حمل وظيفة ناظر األموال، وهيمن األمراء املماليك على هذا املنصب، الذي كان يعني صاحبه بأمر 
 .171-928، مصدر سابق، ص. ص لعثمانياإلدارة في مصر في العصر اسلطاين. ليلى عبد اللطيف، 

العسكر املرسلني لالنضمام إىل اجليوش السلطانية يف غزواهتم. ليلى عبد اللطيف،  سفرة أو سفر همايون:(1)
 .448، مصدر سابق، ص اإلدارة في مصر في العصر العثماني
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بريه وكأن الناس ليس عندهم خرب يف هذه السفرات كلها حلسن تد (1)،أوجلة
ورأيه خبالف زمن غريه فإنه كان إذا خرج سفرة فيها ولو ماية من العسكر 

فخرج أوهلم لسفرة العجم  ،حيصل الضرر الزايد ألهل مصر من ذلك
رتب اآلالي بنفسه وهم من قدامه ويبقى ينظر صاحل بيك و  (9)وسرادارها

فيهم فإن رأى  فيهم أحد فيه مرض أو عجز عفى عنه وأمر بأن يكتبوا 
وكان حيسن اىل كل شخص يف النفر بالعشرة أمحر والعشرين أمحر  ،غريه

اىل بعد  (1)وأما أحكامه فكان جيلس يف يوم الديوان ،فحصل هلم جرب زايد
ويعمل ديوان بعد العصر يف مقعد قايتباي ويأخذ  ،املظامل 4الظهر الزالة

 ص بيده يف الفقراء ويزيل مظاملهم بنفسه.االقص

 

_____________________________________ 
من األقاليم التابعة هلا، وكانت  واجهت الدولة العثمانية يف هذه الفرتة أحداثًا جسامًا حيث متردت العديد( 1)

اجلبهة الشرقية أشدها وطأة حيث توىل الشاه عباس الكبري حكم الدولة الصفوية واستطاع أن يلحق بالعثمانيني 
 خسائر فادحة يف فارس والعراق. 

  أي قائد احلملة. سردار:( 9)
وحيضره كبار املوظفني يف السلك  يقصد به االجتماع الدوري الذي يعقده باشا مصر يف القلعة الديوان:( 1)

اإلداري مبصر كالروزناجمي والدفرتدار وحيضره كذلك ضباط األوجاقات والعلماء وكبار التجار وغريهم، وينقسم إىل 
قسمني: الديوان اخلصوصي؛ وتغلب عليه الصفة التنفيذية، والديوان العمومي؛ الذي يتسم حبضور أوسع وحيمل 

 .01مصدر سابق، ص  مصادر تاريخ مصر الحديث، رمضان،صفة استشارية غري ملزمة. 
 كذا يف النص والصحيح: إلزالة املظامل.( 4)
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 (1)السلطان مصطفى بن محمدهد والة مصر في ع

 
 94مث توىل السلطان مصطفى ابن السلطان حممد يف يوم اخلميس 

وخلع بولد  ،يوم 17فأقام ثالثة أشهر و ،1791شهر القعدة احلرام سنة 
شهر ربيع األول سنة  1أخيه السلطان عثمان اآليت ذكره يف يوم األربعاء 

1790. 
 (2)مصطفى باشا: -
روسة مصطفى باشا يف غرة شهر مجاد األول سنة وىل على مصر احملت
السلطان  ةمصر اال بعد خلع السلطان وتولي غري أنه مل يدخل اىل ،1790

فأقام مبصر حنو ستة أشهر مث قامت عليه العسكر وعلى  ،عثمان اآليت ذكره
شهر حمرم  1مث عزل يف  ،مجاعته فقتلوا منهم البعض واختفى منهم البعض

 (1).1798احلرام سنة 

 

_____________________________________ 
م، وذلك عقب وفاة 1110هـ/ 1791اعتلى عرش السلطنة للمرة األوىل سنة  السلطان مصطفى األول:( 1)

حيث مت عزله من قبل عاماً، ومل يلبث يف احلكم سوى ثالثة أشهر  91أخيه السلطان أمحد، وكان عمره آنذاك 
م. 1118هـ، املوافق لشهر فرباير سنة 1790رجال الدولة بدعم من االنكشارية وذلك يف ربيع األول سنة 

 .191-199، مصدر سابق، ص.ص تاريخ الدولة العلية العثمانيةاحملامي، 
 .1118ديسمرب  -1118إبريل  91هـ/ 1790حمرم  1  -1790مدة واليته: غرة مجاد األول ( 9)
يشري أمحد شليب إىل سبب عزل مصطفى باشا بقوله: "مث إن الوزير حصل منه ظلم لطايفة التجار، مث ( 1)

، مصدر سابق، أوضح اإلشاراتاتصلت أخباره إىل الديار الرومية بظلمه الزايد لتجار مصر، فأرسل له العزالن". 
 .118ص 
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 (1)السلطان عثمان بن أحمدوالة مصر في عهد 

مث توىل السلطان عثمان ابن السلطان أمحد جلس على التخت يف 
فأقام  ،شهر ربيع أول 1ليلة األربعاء بعد خلع عمه السلطان مصطفى يف 

 8يف امللك أربعة سنوات وأربعة أشهر وستة أيام وقتل يف يوم اخلميس يف 
 .1711شهر رجب الفرد سنة 

 (2)جعفر باشا: -1
شهر ربيع  2فأول من واله على مصر احملروسة الوزير جعفر باشا يف 

 ،1798شهر شعبان سنة  11وعزل يوم األحد يف  ،1798أول سنة 
 (1)ويف زمنه الفصل العظيم ،فكانت مدته مخسة أشهر وأربعة عشر يوم

 (4)الذي مل يرا مثله  يف الزمن املاضي.

 (5)حسين باشا: -2
وعزل يوم  ،1792شهر رمضان  90وىل الوزير حسني باشا يف مث ت
فكانت مدته سنة واحدة  ،1711شهر ربيع األول سنة  12اخلميس يف 

_____________________________________ 
م، وكان عمره آنذاك 1118هـ/1790سلطنة سنة توىل احلكم إثر عزل عمه عن ال السلطان عثمان الثاني:( 1)

عاماً، وقد شاب عهده كثرة القالقل والفنت الداخلية واليت أسفرت عن قتله على يد زعماء فرقة االنكشارية  11
 4، ومل يكن قد جتاوز الثامنة عشر من عمره، واستمرت مدة حكمه 1199مايو  97هـ/ 1711رجب  2يف 

 .194-191، مصدر سابق، ص.ص يخ الدولة العلية العثمانيةتار أشهر. احملامي،  1سنوات و
 م.1112يوليو  91 -1112فرباير  94هـ/  1798شعبان  11 -1798ول األربيع  2مدة واليته: ( 9)
يقصد به انتشار وباء الطاعون، وقد حتدث أمحد شليب عن هذا احلدث الذي وقع يف عهد  الفصل العظيم:( 1)

 زمانه الطاعون العظيم الذي عم أقاليم مصر، وهو الذي يسمونه بفصل جعفر، جعفر باشا بقوله: "وحكم يف
وحصل منه الضرر الشديد الذي مل عليه مزيد، وقيل إهنم صلوا يف اجلامع األزهر يف اليوم على تسعمائة ومخسة 

 .110، مصدر سابق، أوضح اإلشاراتوثالثني، ومكث الطاعون مثانني يوماً". 
رمضان  90ر والية مصطفى باشا اليت امتدت ملدة سنة وسبعة أيام خالل الفرتة: أغفل املصنف ذك( 4)

 م.1197أغسطس  -1112سبتمرب  0هـ/ 1792رمضان  -1798
 م.1199فرباير  1/ 1197أغسطس  91هـ/  1711ربيع األول  12 -1792رمضان  90مدة واليته: ( 1)
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مصر  (1)وعمل ألوالده فرح مبصر احملروسة وزينة ،يوم 99وستة أشهر و
حىت أيست  (9)ويف زمنه زاد النيل اىل آخر شهر بابه ،احملروسة مثانية أيام
وكان  (1)،سبب ذلك يف الفناء العظيمبله وغلت األسعار الناس من نزو 

وانتهائه يف شهر مجادى األول  (4)1717ابتدائه يف أول شهر احلجة سنة 
 فتعبت الناس غاية التعب فسبحان الفعال ملا يريد. (1)1711سنة 

 

 (6)محمد باشا: -3
مجاد اآلخر سنة  14مث توىل الوزير حممد باشا البستنجي يف 

فكانت مدته  ،1711زل يف يوم األحد غرة شهر رمضان سنة وع ،1711
وكانت أيامه بغاية الكدر واالضطراب الزايد بسبب ما وقع  ،شهرين ونصف

 للسلطان عثمان رمحة ا  عليه وعلى أموات املسلمني.

_____________________________________ 
 مظاهر الزينة اليت تتم يف القاهرة يف مناسبات كذا يف النص والصحيح: "وزينت مصر"، وذلك إشارة إىل( 1)

عديدة بأمر من السلطان العثماين، منها انتصارات اجليوش العثمانية وكذلك لدى قدوم اخلرب مبولود جديد 
للسلطان وتزين مصر كذلك عندما يرد اخلرب بتويل سلطان جديد سدة احلكم يف اسطنبول، وتتضمن مظاهر الزينة 

 أللعاب النارية وتقدمي الوجبات وعزف املوسيقى الرمسية وغريها من مظاهر االحتفال. إطالق املدافع وا
 أحد شهور السنة القبطية.شهر بابه: ( 9)
وباء الطاعون الذي انتشر يف مصر يف تلك الفرتة فقضى على عدد كبري من سكان القاهرة  الفناء العظيم:( 1)

 شخص يف اليوم الواحد. انظر أمحد شليب، 177هر على حوايل واألقاليم حىت إنه كان يصلى يف اجلامع األز 
 .118، مصدر سابق، ص أوضح اإلشارات

 م.1197أكتوبر ( 4)
 م.1191إبريل ( 1)
 .1199يوليو  -1199إبريل  91هـ/  1711غرة رمضان  -1711مجاد اآلخر  14مدة واليته: ( 1)
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والة مصر في عهد السلطان مصطفى بن محمد 
 (1))الوالية الثانية(

 
جلس على التخت يف  ،الثانية مث توىل السلطان مصطفى التولية

وخلع بالسلطان  ،1711شهر رجب الفرد سنة  8وقت الظهر يوم اخلميس 
وكانت مدته  ،1719قعدة سنة  11مراد ابن السلطان أمحد يف يوم االثنني 

 يف هذه املرة سنة واحدة وأربعة أشهر وعشرة أيام.
 (2)إبراهيم باشا: -1

شهر  0ر ابراهيم باشا يف فأول من واله على مصر احملروسة الوزي
 1719شهر رمضان سنة  0وعزل يف يوم األربعاء  ،1711رمضان سنة 

ويف أيامه حصل الغال  ،فكانت مدته سنة واحدة وثالثة وعشرين يوم
فحني دخل اىل مصر  ،واستمر اىل أن دخل الوزير مصطفى باشا اآليت ذكره
 احملروسة احنلت األسعار يف سائر احلبوب وغريها.

 
 

_____________________________________ 
ر عزل السلطان عثمان وقتله على يد االنكشارية سنة توىل احلكم للمرة الثانية إث السلطان مصطفى األول:( 1)

م، وكان عمره آنذاك ثالثون عاماً، حيث شهد حكمه يف هذه الفرتة استمرار الفنت الداخلية 1199هـ/1711
ومترد بعض أقاليم الدولة العثمانية واليت انتهت بتعيني علي باشا صدرًا أعظم فأشار بعزل السلطان مصطفى 

، واستمرت فرتة حكمه 1191سبتمرب  11هـ/ 1719ذي القعدة  11قواه العقلية فعزل يف  لضعف عزميته ووهن
تاريخ الدولة العلية م. احملامي، 1112هـ/1742الثانية سنة وأربعة أشهر، واستمر يف العزل إىل أن تويف سنة 

 .194-191، مصدر سابق، ص.ص العثمانية
 م.1191يوليو  1 -1199يوليو  11ـ/ ه 1719رمضان  0 -1711رمضان  0مدة واليته: ( 9)
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 (1)مصطفى باشا: -2
 ،1719شهر رمضان سنة  99مث توىل الوزير مصطفى باشا يف 

فكانت مدته سنتني وعشرة أشهر  1711شهر شعبان سنة  18وعزل يف 
ويف أيامه زاد النيل حىت أيست الناس من نزوله وكادوا أن يفوتوا  ،يوم 91و

ر بابه شه 90مث نزل يف  ،زراعتهم وبلغ حد الزيادة أربعة وعشرين ذراعا
ويف أيامه الفناء  ،فزرعت الناس وجاء الزرع يف غاية احلسن تلك السنة

وكان ابتدائه يف أوائل شهر ربيع األول سنة  (9)،قلوبالالعظيم الذي أرعب 
 (4).1711النقص من أول شهر شعبان سنة وبدا يف  (1)1711

 

_____________________________________ 
م، ولدى تويل 1191يونيو  -1199يوليو  97هـ/  1711شعبان  18 -1719رمضان  99مدة واليته: ( 1)

م، أمر بعزل مصطفى باشا واستبداله بعلي باشا، فامتنع أعيان 1191هـ/1719السلطان مراد الرابع احلكم سنة 
ان عريضة يتشفعون للتمديد ملصطفى باشا فوافق على ذلك، واستمر مصر عن قبول الباشا اجلديد وكتبوا للسلط

، مصدر سابق، ص. أوضح اإلشاراتم، انظر أمحد شليب، 1191هـ/  1711مصطفى باشا يف مصر حىت سنة 
 .147-112ص 
يقدر أمحد شليب بأن عدد الذين ماتوا يف هذا الفصل أكثر من ثالمثائة ألف نفس، املصدر السابق، ص ( 9)

141. 
 م.1191يناير ( 1)
 م.1191مايو ( 4)
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 (1)السلطان مراد بن أحمدوالة مصر في عهد 
جلس على التخت يف  ،ابن السلطان أمحدمث توىل السلطان مراد 

واحدى عشر شهرا ويوما  فكانت مدته سنة ،1719القعدة سنة  شهر 11
 رمحة ا  عليه رمحة واسعة. ،واحد

  (2)بيرم باشا: -1
شهر  12من واله على مصر احملروسة الوزير بريم باشاه يف  (1)فأول

 ،1718ام سنة شهر حمرم احلر  2وعزل يف يوم اجلمعة يف  ،1711شعبان 
 فكانت مدته سنتني وأربعة أشهر وعشرين يوما.

 (4)محمد باشا: -2
فكانت  1718شهر حمرم احلرام سنة  2مث توىل الوزير حممد باشا يف 

ويف أيامه سفرة اليمن وجعل على العسكر سردارا  ،مدته سنتني ويوما واحد
مثل أمحد ابر قنصوه بيك وكتب معه من العسكر ثالثة آالف نفر ومن األك

وجعله  (1)ريي وجعله صنجق وحممد آغات العزبببيك واألمري علي اخل

_____________________________________ 
م، وكان 1191هـ/ 1719اعتلى السلطان مراد بن أمحد األول عرش السلطنة سنة  السلطان مراد الرابع:( 1)

م، فكانت مدة 1147هـ/ 1742عمره آنذاك أحد عشر سنة، واستمر يف احلكم حىت وفاته بداء النقرس سنة 
سنة ومل يكن له عقب فخلفه أخوه إبراهيم بن أمحد. احملامي،  90أشهر، وكان عمره آنذاك  1سنة و 11حكمه 

 .198-194، مصدر سابق، ص.ص تاريخ الدولة العلية العثمانية
 م.1198سبتمرب  8 -1191مايو  11هـ/  1718حمرم  2 -1711شعبان  12مدة واليته: ( 9)
وليه السلطة مرتاجعًا عن قرار سابق الصحيح هو أن السلطان مراد قد أمر بتمديد فرتة مصطفى باشا لدى ت( 1)

بعزله، وبذلك يكون بريم باشا هو الباشا الثاين يف عهد السلطان مراد وذلك بعد عزل مصطفى باشا سنة 
 م.1191هـ/1711

 .1117ديسمرب  -1198هـ/ سبتمرب  1747آخر بيع اآلخر  -1718حمرم  2مدة واليته: ( 4)
ند البحرية، وقد وجد يف مصر أوجاق عزبان وهو ثاين األوجاقات أو عزبان يف األصل نوع من ج العزب:( 1)

أمهية بعد االنكشارية، وعهد إليهم مبهمة حراسة القلعة واإلشراف على مجارك البحرين وترسانة االسكندرية، 
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وقبل خروج العسكر من مصر احملروسة اعتدوا على الناس يف مصر  ،صنجق
وصاروا يأخذوا أموال الناس وأوالدهم ونسائهم وفحش القتل يف الناس حىت 

مث يف شهر  ،عز وجود املاء جدا من قلة السقائني وصاروا يقطعون الطرقات
شوال أرسل موالنا السلطان ألفني من معسكر الروم ليذهبوا صحبة قانصوه 
بيك اىل اليمن فحني دخلوا اىل مصر مل حيصل منهم ضرر ألهل مصر أبدا 

وخرجوا من مصر  ،األذية من بل حصل النفع هبم ملنعهم العسكر األول
  (1).1718احملروسة يف عاشر شهر احلجة سنة 

جاء سيل يف مكة املشرفة  (9)1712شعبان سنة  12 ويف أيامه يف
ودخل احلرم وتزايد حىت هدم جانبا من البيت الشريف ومل يبقى منه سوى 

  .الركن اليماين
حبيث أنه جرب  (1)1747ويف أيامه توقف النيل عن الزيادة يف سنة 

فحصل بذلك الغالء الشديد حبيث وصل مثن  ،ومل يويف ستة عشر ذراعا
 انية قروش وأكثر.األردب مث

 
 

 (4)موسى باشا: -3

                                                                            
 ومنهم أمني البحرين وأمني اخلردة وخصصت هلم عوائد من هذين املصدرين بعد استخالص املال املريي. رمضان،

 .01مصدر سابق، ص صادر تاريخ مصر الحديث،م
  م.1192يوليو ( 1)
 م.1117مارس ( 9)
 م.1111( 1)

 .1111أغسطس  -1111هـ/ يناير  1741صفر  11 -1747مجاد اآلخر  1مدة واليته: (4) 
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وعزل يف  ،1747شهر مجاد اآلخر سنة  1مث توىل موسى باشا يف 
 8فكانت مدته ستة أشهر و ،1741شهر صفر سنة  11يوم السبت 

  (1).يوم

 (2)خليل باشا: -4
شهر ربيع األول سنة  4مث توىل الوزير خليل باشاه البستنجي يف 

فكانت مدته  ،1749شهر رمضان سنة  99وعزل يف يوم اجلمعة  ،1741
 . سنة واحدة وستة أشهر ويومني

ومجع من عساكر  ،ويف أيامه عصى شريف من أشراف مكة نامي
فطلعت هلم األشراف وتقاتلوا اليمن املفسدين شيء كثري وهجموا على مكة 

فكثروا األشراف وملكوا مكة وقتلوا مصطفى بيك حاكم جدة والسيد  معهم
 ،مكة وهنبوها واستباحوا حرمها وجعلوا نامي أمريا على مكة حممد وملكوا

فلما مت هذا األمر أعرضوا أشراف مكة إىل خليل باشا مبصر فجمع 
 فأول من تكلم األمري قاسم بيك ،قعالصناجق و األمراء وذكر هلم هذا الوا
وجعلوه سردارا  (1)فأخلع عليه قفطانا ،وقال أنا أتوجه اىل قتال هؤالء العصاة

على السفرة وخلع على رضوان بيك أبو الشوارب وعلى عابدين بيك وعلي 
وغريهم ونزلوا جيهزوا أنفسهم اىل  (4)بيك وطائفة من أمراء اجلراكسة

_____________________________________ 
قتل قيطاس بيك يوم وقفة عيد األضحى من السنة املذكورة وعزلوه العسكر يف نومه املخطوط:  يف هامش(1) 
 بب ذلك وجعلوا حسن أفندي قاميقام اىل أن توىل الباشا.بس

 .1111إبريل  -1111هـ/ أكتوبر  1749رمضان  99 -1741ربيع األول  4مدة واليته: (9) 
عباءة مصنوعة من الصوف، وكانت تعترب زيًا رمسيًا يلبسه الصناجق وكبار األمراء وعلية القوم،  القفطان:( 1)

 اس على من يتقلد الصنجقية.وكان الباشا خيلع هذا اللب
مصادر تاريخ مصر تلفظ أحيانًا "الشراكسة"، وهي فرقة تتكون من فرسان املماليك. رمضان،  لجراكسة:ا (4)

 .01، مصدر سابق، ص الحديث
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سيد زيد بأن يكون سلطان مكة فوصلت لوأرسل الوزير خلعة ل (1)،السفر
 وكان خروج العسكر يف يوم ،اليه اخللعة وهو يف بدر فهرعت إليه العربان

وأما رضوان بيك أمري احلاج  (9)،1741شهر شوال سنة  18السبت 
وأما يوسف  ،شهر شوال هو ومن معه 97الشريف فكان خروجه يف 

وأرسله يف البحر يف  ،الشهري بافرنج يوسف جعلوه سردارا على مخسماية نفر
 تهوبصحب 1741شهر شوال سنة  90املراكب وكان خروجه من مصر 

مياط دسويدان والقبطان قاسم بيك قيطان ناح  القبطان حممد بيك ابن
وملا وصلوا العسكر اىل بندر الينبع تلقاهم السيد  ،وتوجه اىل بندر السويس

زيد ومعه مجاعة من العربان فأخلع عليه األمري قاسم بيك وكذلك األمري 
مث ملا وصلوا البطن املر املعروف بوادي فاطمة  ،رضوان بيك أمري احلاج

رم املكي ومعه مجاعة من البغاة يطلبون من قاسم بيك أن جاءهم شيخ احل
جيعلهم حمافظني مبكة فأىب قاسم بيك وقال لشيخ احلرم ما بيننا وبينهم اال 

وكان كبري البغاة يدعى كور حممود جاء مستخفيا من خلف اجلبال  ،السيف
فلما نظر اىل العساكر وكثرهتم فرجع اىل مكة وأخذ مجاعته وهرب اىل قلعة 

فلما دخل العسكر اىل مكة مل جيدوا فيها من البغاة اال من قل  ،طربة
مث أمجع أمرهم بأن يقضوا حجهم مث  ،فقتلوهم عن آخرهم وكانوا فوق املاية

يرجعوا حلرب البغاة فلما قضوا حجهم رجعوا وتوجهوا اىل قتال البغاة 
وا وحاصروهم يف قلعة طربة وقطعوا عن اجلميع املأكل واملشرب مث هجم

_____________________________________ 
  نوان يف اهلامش: سفر طربة.ع (1)
 م.1119مايو  (9)
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عليهم فأخذوا منهم خلق كثري على السيف وقبضوا على حنو ألف وكسور 
فما وصلوا اىل مكة اال وهم دون ثالمثاية نفس من كثرة ما  ،ورجعوا اىل مكة

قتلوا منهم يف الطريق وكان دخوهلم اىل مكة بإشهار كور حممود على مجل 
وأما  ،قطعوا رأسه لوه يف يد ورجل وأبقوه ثالثة أيام معلق مثببالشاميات مث ك

نامي املذكور وأخيه فإهنما أثبت عليهما قتل مصطفى بيك حاكم جدة 
وزينت مكة املشرفة ثالثة أيام وحصل ألهلها غاية الفرح  ،وشنق يف املدعي

 ،والسرور وكان خروج العساكر من مكة يف غرة صفر اخلري سنة تارخيه
 ،ا بعد الغال الزايدوزينت مصر لقدومهم ثالثة أيام ويف أيامه حصل الرخ

 زاد النيل زيادة عظيمة وعم مجيع أراضي مصر. هوفي

 (1)أحمد باشا: -5
شهر رمضان سنة  11مث توىل الوزير أمحد باشا الشهري بالكرجي يف 

جاء اىل مصر احملروسة من البحر على ثغر االسكندرية وعزل يف  ،1749
كانت مدته ف ،1741شهر مجادى األوىل سنة  1صبيحة يوم الثالثاء 

 .سنتني وستة أشهر وثالثة أيام
ويف أيامه جهز ألفني من العسكر وجعل عليهم سردارا حسن 

فتوجهوا يف شهر صفر اخلري سنة  (9)،اىل قتال ابن معن بالشام (1)بيك
1741.(1)  

_____________________________________ 
 -1111هـ/  إبريل  1741ألوىل مجادى ا 1 -1741رمضان  11مدة واليته حسب ما ورد يف املخطوط: (1)

م، وذلك ألن 1111هـ/ إبريل 1741رمضان  11م، وال يصح أن يكون أمحد باشا قد توىل يف 1111أكتوبر 
رمضان من نفس العام، أما املصادر األخرى فإهنا تكتفي  99سابقه خليل باشا قد عزل بعد ذلك بتسعة أيام يف 

 ي توىل فيه أمحد باشا.بذكر العام دون حتديد الشهر أو اليوم الذ
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املوافق   (4)شهر ابيب 98ويف أيامه طلوع النيل املبارك وجرب يف 
 (1).وكان نيال مباركا 1741نة أربعة وعشرين شهر حمرم احلرام س

أحضر النحاس من  (1)1741ويف أيامه يف أواخر شهر شوال سنة 
مجع  ،1741شهر احلجة سنة  11عند حضرة موالنا السلطان مراد مث يف 

الصناجق واألمراء واألكابر والقضاة واستشارهم يف أمر النحاس  الباشة
احملروسة وعلى األوقاف  فأشاروا عليه بعض احلاضرين برميه على أهايل مصر

 بالد السودان وبالد وحسنوا له ذلك ألن موالنا الوزير كان مراده يرسلوه اىل
مث يف ذلك اليوم  ،الثمن من عنده اىل حضرة موالنا السلطان يدؤ التكرور وي

عني على رمي النحاس األمري مصطفى بيك وأخلع عليه قفطانا فنزل وشرع 
 (0)1741احلجة ختام سنة  11رمي يف يف رمي النحاس فكان ابتداء ال
فأرموه على مجيع أرباب الصنايع  (8)،4174ومتامه يف شهر ربيع اآلخر سنة 

                                                                            
تابع رضوان بيك الكبري، من أعيان البيت الفقاري توىل عدة مناصب يف مصر من أمهها  حسن بيك: (1)

صنجق اخلزنة وإمارة احلاج، وقد تزعم حركة التمرد اليت قامت هبا الفقارية ضد مصطفى باشا بسبب احنيازه للبيت 
صناجق املنتمني للبيت الفقاري وعلى رأسهم حسن بيك، وقد القامسي، وقد انتهت األحداث بقتل عدد من ال

النظام السياسي م، ومسيت بواقعة الصناجق. بشري زين العابدين، 1117هـ/1701وقعت هذه األحداث سنة 
رسالة دكتوراه غري منشورة، كلية الدراسات الشرقية،  م،1731-1687هـ/1143-1199لمصر العثمانية 
 .911، ص 1222جامعة لندن، 

تزعم األمري الدرزي فخر الدين املعين حركة مترد ضد الدولة العثمانية فأوعز السلطان إىل واليه بدمشق ( 9)
مبحاربته، فهزمه وأسره مع ولديه وأرسلهم إىل القسطنطينية حيث عاملهم السلطان حبفاوة واحرتام، وملا بلغه مترد 

هـ/ أبريل 1744ده األكرب فقتال يف ذي القعدة سنة أحد أحفاده وهنبه بعض مدائن الشام أمر بقتله وقتل ول
م، فأطاع الدروز وبقيت األمارة يف ذرية فخر الدين حنو مائة عام مث انتقلت إىل عائلة شهاب. احملامي، 1111

 .190، مصدر سابق، ص تاريخ الدولة العلية العثمانية
 م.1111أغسطس (1) 
 القبطية.  هو الشهر اخلامس من شهور السنة شهر أبيا:(4) 
 م.1111يوليو (1) 
 م.1114إبريل (1) 
 م.1114يونيو  (0)
 م.1114أكتوبر  (8)
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حىت على األوقاف وما مت مجع مثنه اال يف آخر شهر شعبان سنة 
 (9).وأرموا كل قنطار مثانني قرشا (1)،1744

فكتب ثالثة  1744شهر شعبان سنة  9ويف أيامه سفرة بغداد يف 
الف من العسكر وعمل عليهم دالور بيك سردارا عليهم وكان خروجهم آ

فتوجهوا ومل حيصل  (1)1744شهر القعدة سنة  91من مصر يوم اخلميس 
 منهم  تشويش على الرعية حكم السفرات السابقة.

 

  (4)حسين باشا: -6
 ،1741شهر رجب الفرد سنة  90مث توىل الوزير حسني باشا يف 

فكانت مدته سنة  ،1740شهر مجاد اآلخر سنة  11ث وعزل يف يوم الثال
 عشر شهرا. ىواحد واحدة

 

 (5)محمد باشا: -7
شهر  98مث توىل الوزير حممد باشا ابن أخت السلطان سليم يف 

شهر مجاد األول سنة  11وعزل يف يوم اخلميس  ،1740رجب الفرد سنة 
 .يوما 14فكانت مدته سنتني وتسعة أشهر و ،1717

جهز سفرة اىل بغداد مبوجب أمر شريف من حضرة موالنا ويف أيامه 
السلطان مراد يطلب ألف ومخسماية من العسكر وصنجق يكون عليهم 

_____________________________________ 
  م. 1111فرباير  (1)
اإلدارة في مصر في العصر مفردها قرش أو غرش عثماين ويساوي أربعني بارة. ليلى عبد اللطيف،  قروش: (9)

 .411، مصدر سابق، ص العثماني
 م.1111مايو  (1)
 م.1110سبتمرب  -1111هـ/ يناير  1740مجاد اآلخر  11 -1741رجب  90مدة واليته:  (4)
 .1147أغسطس  -1110هـ/ ديسمرب  1717مجاد األول  11 -1740رجب  98مدة واليته:  (1)
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ففي اخلال أخلع على رضوان بيك أبو الشوارب سردارا مث شرع  (1)،سردارا
فكتب من األكابر واألمراء العظام األمري حممد جركس  ،يف كتابة العسكر
هيم جليب ومصطفى جليب وحسن جليب وعابدين اغات ويبايل جليب وابرا

العزب وعلي آغا كتخداء اجلاويشة والسيد موسى ومصطفى آغا وحممد آغا 
ازة وابن شكالن واألمري يايل ومجلة من أعيان بواألمري مصطفى وحممد أ

وبقية العسكر من العسكر األغنياء ليس فيهم أحدا من  ،األمراء فوق املائة
 (9)،1748خروجهم من مصر يف أواخر شهر حمرم احلرام سنة  وكان ،الفقراء

فخرجوا من مصر احملروسة ومل حيصل ألحد منهم أذية والسبب يف ذلك أهنم 
 .أغنياء وأهل عرض

والزال قليل يف  ،توقف النيل عن الزيادة (1)1742ويف أيامه سنة 
يف فنزل حضرة الوزير  (4)الزيادة اىل أن حصل اجلرب يف آخر شهر مسرة

أقام فالعقبة بتاعه وأقلع من بوالق اىل فم اخلليج فجربه وتوجه اىل املقياس 
 فيه ثالثة أيام يف حظ ونزهة .

_____________________________________ 
كان الغرض من هذه السفرة هو إسهام القوات املصرية يف دعم احلملة العثمانية اليت قادها السلطان مراد  (1)

ربة الدولة الصفوية حيث متكن من اسرتجاع األراضي اليت كان قد فتحها سليمان القانوين يف الرابع بنفسه حملا
محلته الشرقية يف مطلع القرن السادس عشر، وقد جنح السلطان مراد من استخالص عدة مدن من الفرس حىت 

، مصدر سابق، ة العثمانيةتاريخ الدولة العليم. احملامي، 1111وصل بقواته إىل مدينة تربيز يف شهر سبتمرب سنة 
 .190ص 
 م.1118يونيو ( 9)

 م. 1112(1) 
 أحد أشهر السنة القبطية. شهر مسره:( 4)
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 (1)بن أحمد السلطان إبراهيموالة مصر في عهد 

 
جلس على التخت يف  ،مث توىل السلطان ابراهيم أبو السلطان حممد

 0ان حممد يف وخلع عليه السلط ،1742شهر شوال سنة  11يوم اخلميس 
فكانت مدته مثان ستني ومثانية أشهر وعشرين  ،1718شهر رجب سنة 

 يوما.

 (2)مصطفى باشا: -1
شهر  17فأول من واله على مصر مصطفى باشا البستنجي يف 

شهر رجب الفرد سنة  10معة يف يوم اجلوعزل  ،1717مجاد اآلخر سنة 
  .فكانت مدته سنتان اال ثالثة أيام ،1719

قياس امللساير األقاليم ونزل الباشه اىل  (1)ه حصل شراقيويف أيام
وذلك من أول شهر مسرا  ،يوما ينتظر الوىف وجيرب النيل 11فيه  (4)ومكس
 يويف ملفلم جيد شيئا بل أخذ يف النزول فجربوه و  (1)،واىل آخره 1711سنة 

_____________________________________ 
م، وكان عمره 1147هـ/ 1742توىل احلكم عقب وفاة أخيه السلطان مراد سنة  السلطان إبراهيم األول:( 1)

 8/ 1718رجب  18رية بعزله يف أشهر حيث قامت االنكشا 1سنوات و 8عاماً، واستمر يف احلكم  94آنذاك 
م، مث قتلوه بعد ذلك بعشرة أيام وولوا مكانه ابنه حممد الذي مل يكن قد أمت السابعة من عمره 1148أغسطس 

، مصدر تاريخ الدولة العلية العثمانيةوذلك حىت ال يتمكن من االنتقام منهم أو احلد من سلطتهم. احملامي، 
 .192-198سابق، ص.ص 

 م. 1149أكتوبر  11 -1147سبتمرب  90هـ/  1719رجب  10 -1717مجاد اآلخر  17ته: مدة والي( 9)
اإلدارة في مصر في األرض اليت تتعطل عن الزراعة بسبب اخنفاض النيل. ليلى عبد اللطيف،  شراقي:( 1)

 .442، مصدر سابق، ص العصر العثماني
  كذا يف النص والصحيح: ومكث فيه.( 4)
 م. 1141( 1)
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فحصل الناس يف تلك السنة كرب شديد ووقع الغال والقحط  ،ذراعا 11
 .الكن مع كثرة وجوده (1)بيعت الويبة بثالثون نصف فضةحبيث أ

مبصر احملروسة وعم البالء وصاروا يأخذون  (9)ويف أيامه كثرة املناسر
واستمر احلال متزايد ورحلت أكثر الناس من منازهلم  ،يف كل ليلة حمالت
على أحد من أصحاب العمل مل يأمر بقتله بل يقل  (1)وكل ما قبض الوايل

فنزل الوايل يأخذ رشوة ويطلقه فتزايد احلال اىل أن  ،تتوبه وأفرج عنهاس ايلللو 
أخذوا أسباب الشيخ حممد احلريت وكسروا الزاوية بتاعه الذي فيه مسكنه 

مث بعد مخسة أيام وجد بعض من األسباب عند مجاعة  ،وأخذوا ساير أسبابه
رأوهم  رجل 91يف نواحي اجليزة يف ناحية سفط اللنب  فمسكوا منهم حنو 
واستمروا عند  ،يف مطيوة فطلعهم الوايل اىل حضرة الوزير فلم يأمر بقتلهم

مث  ،الوايل مده مث ان الوايل أخذ منهم الرشوة وأطلقهم اىل حال سبيلهم
جاءت السراق اىل خط جامع ابن طولون يف أواخر شهر ربيع اآلخر سنة 

ا ساير ما فيها دكانا من دكاكني التجار وهنبو  48وأخذوا منها  (4)1719
من أسباب ونقودات وغري ذلك فطلعت طايفة من املغاربة اىل الوزير 
واشكوا له قصتهم وقالوا له إذا مل ختلعنا من الوايل واال نتوجه اىل موالنا 

فأحضر الوايل وأمره بأن ينزل معهم ويطيب  ،السلطان ونشكوا له حالنا
_____________________________________ 

اإلدارة في مصر في العصر أي بارة وهي أقل النقود الفضية قيمة. ليلى عبد اللطيف،  فضة: نصف( 1)
 .447، مصدر سابق، ص العثماني

  أي اللصوص. المناسر:( 9)
كان هلذه اللفظة يف العصر العثماين عدة معان، فتطلق أحياناً على الباشا، وتطلق على رجل وظيفته   الوالي: (1)

هرة، وكان هناك ثالثة والة من هذا القبيل؛ وايل القاهرة ووايل بوالق ووايل مصر القدمية صيانة األمن بالقا
مصدر سابق،  مصادر تاريخ مصر الحديث، )الفسطاط(، وكانوا مجيعًا حتت رئاسة آغا االنكشارية. رمضان،

 .01ص 
  م.1149يونيو ( 4)
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خبمسني ألف فضه  خاطرهم فلم يزل الوايل يالطفهم حىت طيب خاطرهم
مث عزل الوايل وولوا غريه فنزل الوايل وفحص على احلرامية فقبض  ،من عنده

على مثانية أنفار منهم أسباب الذي سرقت بعينه فأطلعهم حبضرة الوزير فلم 
وأبقاهم  ،يأمرهم شئ فأنزهلم الوايل اىل بيته فأعرضوا عليه الرشوة فلم يقبل

صود باشا اآليت ذكره فأعرضهم عليه فأمر عنده اىل أن عزل الباشه وويل مق
فأشهرهم مبصر واستمروا على ذلك اىل أن قطع ساير السراق  ،بقتلهم

املناسر الذين كانوا يضربون يف مصر من أذان العشا فجزاه ا  تعاىل كل 
 خري على فعله.

 (1)مقصود باشا: -2
 وعزل يف 1719شهر شعبان سنة  8مث توىل الوزير مقصود باشا يف 

فكانت مدته سنة واحدة  ،1711شهر صفر سنة  14يوم اخلميس يف 
 .أيام 1وستة أشهر و

ويف أيامه الفصل الذي مل يوقع مثله اال يف زمن علي باشا وجعفر 
ألنه عمر الليل وفتت األكباد وأخال املنزل والبقاع من  ،باشا املتقدم ذكرهم
وبقي كل  ،والكبار ووقع اخلوف يف قلوب الصغار (9)،الشبان وزاة القناع

وصارت اجلنايز يف األسواق  ،انسان ينتظر املوت آناء الليل وأطراف النهار
مثل قطارات اجلمال كل ثالثني دفعة واحدة والعياط يف مجيع احلارات وأما 

وشرع أول يف بوالق يف  ،قسم اخلدم والرقيق فلم يبق منهم شئ مجله كافيه

_____________________________________ 
 م.1141مايو  4 -1149نوفمرب  1هـ/  1711صفر  14 -1719شعبان  8مدة واليته: ( 1)
 كذا يف النص والصحيح: ذات القناع، أي املرأة.( 9)
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يف مصر احملروسة يف أول شهر مث شرع  (1)،1719أول شهر شعبان سنة 
شوال وكانت قوته من أول شهر القعدة اىل آخر شهر صفر سنة 

وكان قبل هذا الفناء  ،مث أخذ يف اخلفة اىل آخر شهر ربيع أول (9)،1711
 .الغالء الشديد حبيث ابيع األردب بستة قروش

ب الذي ما عليه تعمرا كان فيه على الناس المث أعقب هذا الفناء ا
وهو أن الباشه أمر بأن يقطع اخلليج احلاكمي مقدار ذراع ونصف  ،مزيد

واخلليج الناصري كذلك وشدد يف ذلك غاية التشديد وصار يكشف عليهم 
مث يف اواخر شهر ربيع  ،واملشقة الزايدة ببنفسه فحصل الناس غاية التع

امر الوايل بان ميسك ناس اىل املقداف فانقطع  (1)1711اآلخر سنة 
ن مصر وغلت األسعار وزاد سعر القمح وعم البالء واشتد األمر اجلالب ع

 .زيادة عن أول مبوجب الفناء والغال وقطع اخللجان واملقداف
ويف ايامه ابطال القرض الذي كان يؤخذ من التجار عند خروج 

ومن حماسنه ابطال ما كان  ،وابطال الرماية على األسواق والتجار 4اخلزينة
رير األدرعة واملوازين بالوجهني القبلي والبحري ومصر يأخذ يف كل سنة يف حت

ومن  ،وكان يلم يف ذلك األكياس العديدة ،وبة واجليزة وغري ذلكلنوبوالق وا
حماسنه ابطال ما كان يأخذ من الغوازي ومغاين العرب من املال جلانب 

_____________________________________ 
 م.1149نوفمرب ( 1)
 م.1141مايو ( 9)
  م.1141يونيو ( 1)
أو اخلزنة يف االصطالح العثماين هي مقدار ما يرسل إىل عاصمة الدولة العثمانية من عوائد بعد  الخزينة:( 4)

صر، حيث يتم إرساله سنويًا مبعية فرقة عسكرية يرأسها "سردار اخلزنة". إنفاق كل ما قرر السلطان إنفاقه يف م
 .84مصدر سابق، ص  مصادر تاريخ مصر الحديث، رمضان،



 
 
 
 

  97                          زبدة اختصار تاريخ ملوك مصر المحروسة

  

فأبطل ذلك كله ورفعه  ،الديوان وكان يلتزم به شخص يدعى األمري سكار
الذين كانوا يضربوا مصر كل ليلة يف زمن مصطفى  قوأما السرا ،فاترمن الد

باشا فإنه فحص عليهم الفحص الشايف وأرسل أحضرهم من ساير األقاليم 
 .فأمنت البالد واطمأنت العباد على أيامه ،وقتلهم أشر القتل

ويف أيامه وقعت حادثة غريبة يف ثغر االسكندرية وهو أن قبطانا 
لرب وأراد أن ينزله اىل البحر فجمع مجيع النصارى يف األغربة عمر غرابا على ا

وحلوا منهم القطاين ألجل تنزيل الغراب اىل البحر وكانوا حنو ستماية 
نصراين فخلوا الناس ملا دخلوا صالة اجلمعة وانفرد منهم حنو ماية ومخسني 
وكسروا باب الرتسخانه وأخذوا مجيع السالح الذي فيها وبقية النصارى 
دخلوا اىل البلد وكسروا الدكاكني وأخذوا مجيع ما فيها من أمتعة وأسباب 

فانظر  خفيةوغريه ونزلوا يف غراب من األغربة اليت يف البحر وهربوا به على 
وقد ضبطوا ما أبطله مقصود باشا من املظامل  ،اىل هذه الواقعة العجب
اىل ا جيدا ومل يزل يف حكمه شديدا وعمله مطاع ،فكانت حنو من أربعني

وأقاموا شعبان بيك قاميقام وعزلوا كتخداء أن قامت عليه العسكر وعزلوه 
وأعرضوا اىل حضرة موالنا السطان ابراهيم خان فيه  ،جاوشان والرتمجان

وكانت  ،عروضات وأرسلوها له صحبة أنفار من البلكات من كل بلك نفر
تني اىل السلطان وقد أرسل يف مدته وهي سنة وستة أشهر خزين ،فتنة عظيمة

فارسل له السلطان أخذه  ،ومل يؤذي فيها أحدا من أهل مصر وال يف غريها
وقتله ظلما وسبب ذلك كونه نزل من القلعة فعاتبه على نزوله يف حرمة 
السلطنة وقال له كنت من حملك يف القلعة ومتيت حبرمتك وال نزلت من 

 القلعة رمحة ا  تعاىل علينا وعليه.
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 (1)ا:أيوب باش -3
مث توىل أيوب باشا وأقبل من البحر ودخل اىل مصر احملروسة يف 

 ،1711وعزل يف غرة شهر ربيع األول سنة  ،1714شهر ربيع األول سنة 
وجدد مجيع املظامل الذي كان أبطلها  ،فكانت مدته سنتني وثالثة أشهر

  .املرحوم مقصود باشا وقد غريوا اسم أيوب خبيوب
 (2)محمد باشا: -4
اىل قانصوه بيك  (1)توىل حممد باشا حيدر زاده حضر مسلمهمث 

وملا دخل  ،1711شهر مجاد األول سنة  1مث حضر هو يف  ،الصغري قاميقام
ويف أيامه حتركت الفنت وذلك ألنه اختذ  ،اىل مصر رسم على أيوب باشا

منزله فثارت فتنة عظيمة قانصوه بيك قاميقامه صديقا له وصار ينزل له اىل 
وقتلوا قانصوه بيك قاميقام  ،بسبب ذلك واجتمعت العسكر (4)فقاريةمن ال

وماماي بيك وحممد بيك بن املكسح ونفوا فيها من طال عمره بعد ان قتل 
من األكابر واألعيان كل ذلك خنقهم  10من األكابر وكرباء الدولة حنو 

_____________________________________ 
 .1141إبريل  10 -1144مايو  11هـ/ 1711غرة ربيع األول -1714بيع األول ر  8مدة واليته: (1) 
  م.1140نوفمرب  98-1141يونيو  97هـ/ 1710غرة ذي القعدة -1711مجاد األول  1مدة واليته:(9) 
الرسول الذي يرسله الباشا اجلديد إىل مصر إلعالن خرب تعيينه وإقامة قائمقام له، وأحيانًا يسمى  المسلم:(1) 

 .411، مصدر سابق، ص اإلدارة في مصر في العصر العثمانيمتسلم. ليلى عبد اللطيف، 
اين من القرن السابع عشر إىل فرقتني رئيستني مها الفقارية انقسم مماليك مصر خالل النصف الث الفقارية:(4) 

( هو املؤسس الفعلي للبيت الفقاري الذي هيمن على 1111هـ/1711والقامسية، ويعترب رضوان بيك الكبري )ت 
م( ملدة 1127هـ/1179عدة مناصب إدارية يف مصر أبرزها إمارة احلج واليت توالها تابعه ذو الفقار بيك )ت 

( ملدة مخس سنوات، وتوىل بعد إبراهيم 1121هـ/ 1170عاماً، ومن مث توالها تابعه إبراهيم بيك )ت  أحد عشر
م( إمارة احلج ملدة مخس سنوات أخرى، وقد قتل أبرز رجال البيت 1014هـ/1191بيك تابعه قيطاس بيك )ت 

م بن أيب بكر الصواحلي العويف، م. انظر: إبراهي1117هـ/1701الفقاري يف احلادثة الشهرية بواقعة الصناجق سنة 
 .1281، حتقيق عبد الرحيم عبد الرمحن عبد الرحيم، القاهرة، تراجم الصواعق في واقعة الصناحق
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وقيل ان هذه الفتنة كان سببها علي بيك حاكم  (1)،قيطاس بيك الفقاري
والذين هربوا من مصر أوهلم  ،ورضوان بيك أمري احلاج الشريف (9)رجهج

أمحد أفندي ورمضان أفندي وعلي أفندي وحممد جليب ابن املقرقع وغريهم 
ويف أيامه  .أرزاقهم و أمواهلم اىل السلطان وضبطوا (1)،من أعيان القامسية

العسكر على الصنجقية مث قامت عليه  (4)لبس أزبك بيك ابن أبو الشوارب
فكانت مدته سنة واحدة وسبعة أشهر  ،1710ونزلوه يف شهر القعدة سنة 

وجعلوا حسن بيك صهر سنان باشا قاميقام ورسم على حممد  ،أيام 8و
 (1)ومل يزل الرتسيم ،مث حضر مسلم حممد باشا الشريف ليوسف بيك ،باشا

 على حممد باشا اىل أن حضر شريف حممد باشا.

 (6)محمد باشا: -5
توىل الشريف حممد باشا دخل اىل مصر احملروسة يف غرة شهر مث 
وناقش حممد باشا احلساب وأثبت عليه ماية ومثانني  ،1718صفر سنة 

ألف دينارا كان أخذها على مصلحة األمراء عن قتلهم املتقدم ذكرهم 

_____________________________________ 
م، وقتل 1111هـ/1711توىل زعامة البيت الفقاري بعد وفاة سيده رضوان بيك الكبري سنة  قيطاس بيك:( 1)

قاري منهم شعبان ومحزة وقانصوه والجني وحممد أباظه، وكان يف واقعة الصناجق مع جمموعة من أعيان البيت الف
  .911، مصدر سابق، ص النظام السياسي لمصر العثمانيةم. بشري زين العابدين، 1117هـ/1701ذلك سنة 

استخدمت هذه الكلمة كلقب للصناجق املشرفني على أقاليم جرجا، الشرقية، الغربية، املنوفية،  حاكم:( 9)
 .441، مصدر سابق،  ص اإلدارة في مصر في العصر العثماني عبد اللطيف،البحرية. ليلى 

هو البيت الثاين من بيوتات املماليك مبصر، ويعترب رضوان بيك أبو الشوارب املؤسس الفعلي هلذا  القاسمية:( 1)
واله مراد بيك البيت، وهيمن هذا البيت على جمموعة من املناصب اإلدارية مبصر أمهها منصب الدفرتدارية الذي ت

م(، وهيمن مماليك القامسية كذلك على 1010هـ/1117م(، وإبراهيم بيك أبو شنب )ت 1121هـ/1170)ت 
م( تابع مراد بيك الدفرتدار. بشري زين 1011هـ/1190منصب القائمقامية، ومن أبرزهم قانصوه بيك )ت 

 .919، مصدر سابق، ص النظام السياسي لمصر العثمانيةالعابدين، 
 م، املصدر السابق.1711هـ/1709زعيم البيت القامسي تويف سنة  رضوان بيك أبو الشوارب:( 4)
 أي احلجز. الترسيم: ( 1)
 م.1142فرباير  -1148فرباير  91هـ/  1712صفر  -1718غرة صفر مدة واليته: ( 1)
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مث ورد خرب خبلع  ،خارجا عن اخلزينه واملماليك والغالل وما يتبع ذلك
 .1718شهر رجب سنة  0م يف السلطان ابراهي
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 (1)والة مصر في عهد السلطان محمد بن إبراهيم

جلس على التخت يف  ،مث توىل السلطان حممد بن السلطان ابراهيم
وأرسل  ،وكان إذ ذاك عمره تسعة سنوات 1718شهر رجب الفرد سنة  0

  (9).1712اطالق حممد باشا من السجن من مصر وتوجه اىل الروم يف سنة 
ان السلطان حممد صغري السن ال التفات له ألمور السلطنة وال وك

واىل األغوات  (1)لتصرف يف شئ وكان التصرف مجيعا اىل الوزير األعظم
  (1).على اخلصوص يوسف آغا آغات البنات (4)،الطواشية

وأرسل اليها العساكر املنصورة يف ابتداء سنة  دويف أيامه غزوة جري
مث بعد ذلك  1714يم غزاها وفتحها سنة ألن السلطان ابراه 1718

 (1).عصت حىت غزاها السلطان حممد وفتحها

_____________________________________ 
سنة اعتلى السلطان حممد بن إبراهيم سدة احلكم عقب عزل والده  السلطان محمد الرابع: (1)
 8هـ/1722حمرم  9أشهر، وعزل إثر مترد لالنكشارية يف  0سنوات و 1م، وكان عمره آنذاك 1148هـ/1718
ديسمرب  10هـ/  1174ربيع اآلخر سنة  8أشهر، وتويف يف  1سنة و 12م، فكانت مدة حكمه 1180نوفمرب 
، مصدر سابق، ص.ص لعثمانيةتاريخ الدولة العلية ابالغًا من العمر ثالثة ومخسني عاماً. احملامي،  1129
192-112. 

 م.1142( 9)
  ويطلق عليه أيضاً لقب الصدر األعظم، وهو كبري وزراء السلطنة. الوزير األعظم:( 1)
)وتكتب كذلك قزالر آغا(: املوظف املشرف على شؤون احلرمي يف  كزالر آغاأو  األغوات الطواشية،( 4)

  .414، مصدر سابق، ص في مصر في العصر العثماني اإلدارةالقصر السلطاين. ليلى عبد اللطيف، 
ويطلق عليه كذلك لقب آغا آغات دار السعادة: وهو موظف عثماين يرسل من آغا آغات البنات: ( 1)

، اإلدارة في مصر في العصر العثمانياسطنبول ليكون ناظر األوقاف العامة يف مصر. ليلى عبد اللطيف، 
 .418مصدر سابق، ص 

، وقد 1144ر العثمانيون فتح جزيرة كريت إثر استيالء قراصنة مالطيني على سفينة تركية سنة قر  كريت:( 1)
جهز العثمانيون أسطواًل ضخماً وادعوا بأن اهلدف منه هو غزو مالطا، ولكن احلملة غريت وجهتها بعد االنطالق 

جاع سيطرهتم على ، وقد حاول البنادقة اسرت 1141آب  99وحاصرت جزيرة كريت اليت سقطت بيدهم يف 
، مصدر سابق، ص. تاريخ الدولة العثمانيةاجلزيرة فسيطروا على بعض املناطق منها وأمهها قلعة كانديه. أوزتونا، 

 .424-429ص 
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مث غزا قمانصيه بالعساكر وغريها من بالد الكفرة وأخذ منهم عدة 
 1728ويف أواخر مدته سنة  (1).وغريها وأخذ عدة قالع روغزا جم ،قالع

ينعم على  ا  تعاىل ،ودم يف ايدي الكفرة اىل االن يتصرفوا فيهابدخلت 
 (9).املسلمني وعساكر املوحدين يفتحوها ان شاء ا  تعاىل

وكان السلطان حممد يف حني جلوسه اىل ان خلع ال يلتفت ألمور 
السلطنة بل غالب اشتغاله يف الصيد والقنص ليال وهنارا يف اجلبال يتصيد 

حىت كلت منه ساير اخلدم والرعاية وهو على هذه  ،بالكالب والصقور
ات واملتصرفني يف أمور السلطنة متصرفني يعزلوا و والعساكر يف الغز  ،احلال

اىل ان حصل ما حصل وكلت  ،ويولوا خباطرهم ويأخذوا ويعطوا كيف شاؤا
وولوا أخيه  1728العسكر وقامت قومة واحدة وخلعوه يف أواخر سنة 

فكانت مدته أربعني سنة مل يلي فيها حكم  (1)،السلطان سليمان اآليت ذكره
 ال أمر من األمور بل االسم له والتصرف لغريه.و 

 (4)أحمد باشا: -1
فأول من واله على مصر احملروسة أمحد باشا حضر اىل مصر سنة 

 .يوما 11فكانت مدته سنتني و ،1711وعزل يف سنة  ،1712

_____________________________________ 
، قاد السلطان حممد 1101-1107اإلشارة هنا إىل احلرب البولونية اليت استمرت طوال الفرتة  كمانجيه:( 1)

. أوزتونا، تاريخ 90/8/1109ليت تتوجت بفتح قلعة كماجنيه جنوب أوكرانيا يف الرابع خالهلا بعض احلمالت ا
 .191-197الدولة العثمانية، مصدر سابق، ص. ص 

إحدى أهم املدن العثمانية اليت أخضعها السلطان سليمان القانوين يف اجملر، وقد سقطت بيد النمسا  بودين:( 9)
 .117عاماً. املصدر السابق، ص  117استمر  م، بعد حكم1181سبتمرب 9هـ/ 1270شوال  11يف
 م.1180نوفمرب  8هـ/1722حمرم  9األصح أنه عزل يف ( 1)
 م.1111يناير  94-1142مارس  11هـ/ 1711غرة صفر  -1712مدة واليته: غرة ربيع األول ( 4)
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ويف أيامه أخلع على حممد نوايل الصنجقية وعلى أمحد القهوجي 
 (1).1717لبسهم الصنجقية يف سنة وعلى علي بيك التوتنجي الثالثة أ

ويف سنة تارخيه كان قيطاس بيك متويل جده وعزل منها وتوىل 
فحصل بني حسن باشا وبني الشريف زيد  ،حسن باشا يف الروم عوضه

فحصل بينهم احملاربة والقتال فأخذ قيطاس بيك يف  ،سلطان مكة فتنة
د وعلى البيت مساعدة حسن باشاه وركبوا املدافع على بيت السلطان زي

وحصل يف ذلك  ،وضرب قيطاس بيك املدافع على بيت ا  احلرام ،الشريف
مث بعد ذلك حضر قيطاس بيك اىل مصر يف سنة  ،اليوم أهوال كثرية

1711.(9) 
ويف أيامه ورد امر شريف بقتل قيطاس بيك اىل امحد باشا فأخفا 

كم بيك حا لية علي وأيضا ورد خط شريف بتو  ،نه ومل يظهر عليه أحداع
جرجه بان يكون أمري حاج ورضوان بيك أمري حاج يكون حاكم على والية 

مث  ،فألبسهم اخللع على حكم األمر الشريف وعزل يف أثناء ذلك ،جرجه
فيه حنو أربعني  (1)اشا خبط الصليبية الطولونية فمكسنزل اىل خانة خضر ب

مبوجب خط  يوما وأورد ما كان عليه من غري سؤال ألنه كان يعرف الذي
فلما أراد التوجه اىل العادلية منعوه من ذلك  ،الذي ميسك به عليه باالكت

تيله ودق نوتيه خلفه وخرج على فقد رتب آاليه ومحل أمحاله واوقد فأصبح و 
  .يه يف مصر اىل العادليةخف

_____________________________________ 
 م، وقد ورد يف اهلامش عنوان: تولية حممد بيك نّوايل وغريه سنة تارخيه.1148(1) 

 م.1142( 9)
 كذا يف النص، والصحيح: فمكث.( 1)
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 (1)عبد الرحمن باشا: -2
وحضر مسلمه اىل مصطفى بيك  ،مث توىل اخلادم عبد الرمحن باشا

اىل حضرة موالنا  مث ان مصطفى بيك أعرض ،دفرتدار بأن يكون قاميقامهال
السلطان بسبب علي بيك ورضوان بيك بأن يرد كل واحد منهما اىل منصبه 

فحصل هلم األمر بذلك فأخلع على رضوان بيك أمري احلاج على  (9)،األول
محن مث حضر عبد الر  ،حاله األول وعلي بيك واليته جبرجه على حاله األول

ويف شهر رمضان سنة تارخيه ويل قيطاس بيك على  ،باشا اىل مصر احملروسة
وعزل عبدالرمحن باشا يف  ،جدة وتوجه هلا يف آخر شهر رمضان سنة تارخيه

 أشهر. 8فكانت مدته سنة واحدة و 1719سنة 

 (3)محمد باشا: -3
وهو ، 1719شهر شعبان سنة  11مث توىل حممد باشا أبو النور يف 

 .مر مقام سيد عقبة بالقرافة وأمر ببياض سائر جوامع مصر احملروسةالذي ع
ويف أيامه طلعت سفرة جريد وعمل سردارها مصطفى بيك الدفتدار 

وتويف علي بيك  ،ويف أيامه تويف الشيخ عامر الشرياوي (4)،1711يف سنة 
حاكم جرجه وويل عليها حممد بيك مملوكه وويل قيطاس بيك جدة بعد 

يامه قامت العساكر على طاش علي آغا الطواشي وعلى ويف أ ،عزله

_____________________________________ 
 م.1119سبتمرب 2-1117مارس  1هـ/ 1719شوال  1 -1711ربيع األول  19مدة واليته: ( 1)
ورد يف هامش الصفحة: واجتمع علي بيك ومجيع الصناجق يف منزل قاميقام، فقال علي بيك يا إخواين من ( 9)

فرغت له من امريية احلاج بطيب قلب وانشراح صدر، فكان املسلمني إن تروا أي بيك آخر أحق مين مقام وانا 
 األمر كذلك وخرجوا االثنني باحسن ما يكون يف طيب خاطرهم.

 م.1111يونيو  1 -1119إبريل  18هـ/ 1711شعبان  8 -1711مجادى األوىل  9مدة واليته: ( 1)
ها بني العثمانيني والبنادقة، م، وكانت هذه السفرة متجهة إىل كريت حيث كانت احلرب مستعرة في1119( 4)

 وقد حتملت خزينة مصر جتهيز عدد من السفرات املتجهة بعد ذلك إىل كريت كما يظهر يف الصفحات التالية.
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عبدالقادر آغا وعلى مسعود آغا وانفوهم اىل ناح ابرمي مث ان حافظ شريف 
 .فأعادوهم وقالوا هلم تلزموا بيوتكمتشفع فيهم 
حضر اغا من السلطان بزينة  (1)1711شهر صفر سنة  11ويف 

 .مصر احملروسة ثالثة أيام بسبب ولد أتى للسلطان
ويف أيامه ورد أمر شريف بسفرة احلبش أمحد بيك سردارها بقناطر 
السباع فجهزه على الفور بألف ومخسماية من العسكر املنصور وتوجهوا يف 

 (9).1711شهر ربيع اآلخر سنة  11
ش ووردت أخبار من بيف هذه السنة فصل ومسوه فصل احل وحصل

شهر صفر يف عام  0هلا أمحد بيك مبا فتح احلبش وزينت مصر ثالثة أيام أو 
1711.(1) 

تويف رضوان بيك أمري  (4)1711شهر مجاد اآلخر سنة  91ويف 
فسائت تدبري الباشا وأحضر أمحد بيك بتاع  ،احلاج الشريف اىل رمحة ا 

قناطري السباع واخلع عليه بأمريية احلاج وأخلع على حسن بيك قفطان 
بذلك طائفة الفقارية اجتمعوا يف فلما مسعوا  ،اخلزينة االثنني يف ساعة واحدة

فأرسل هلم عمر آغا   ،الرميلة وقالوا حنن ما نريد أمحد بيك أمري حاج أبدا
كتخداء اجلاويشة ينظر ايش سبب ذلك ويعود يعلم الوزير فلما أقبل عليهم 
قاموا عليه كلهم قومة واحدة وقالوا اعلم الباشا ينزل واال نبطش به فرجع 

_____________________________________ 
 م.1111يناير (1) 
 م.1111مارس (9) 
 م.1111يناير (1) 
 م.1111إبريل (4) 
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وه فأغلظ عليهم يف الكالم فقالوا له كله منك هذا اليه وعاد هلم فاستخرب 
وأنزلوا الباشا قهرا يف ذلك النهار وسكنوه يف  (1)،األمر مث قطعوه بالسيوف

وعملوا يوسف بيك بدرب  سكنه باملدفن،بيت حسن أفندي الدفتدار 
ونفوا أمحد  (4)ةياجلاوش (1)كتخداء  (9)اجلماميز قاميقام وهو كاتب املتفرقة

فأقام هبا أياما مث بعد ذلك  ،وهي بلده ،ناحية جمول بالقليوبيةبيك اىل 
وعملوا حسن بيك أمريا على احلاج الشريف  ،أرسلوه اىل ثغر االسكندرية

وعملوا أمحد بيك ابن قنصوه سردارا على اخلزينة وألبسوا أمحد بيك وابراهيم  
والنا مث اهنم اجتمعوا وأعرضوا اىل حضرة م ،خية رضوان بيك الصنجقيةيك

 ،أيام 4السلطان مبا وقع فكانت مدة الباشا ثالث سنوات وتسعة أشهر و
 (1)مث حضر مسلم قره مصطفى باشا وجعل مصطفى بيك قاميقام الفقاري.

 (6)مصطفى باشا: -4

_____________________________________ 
يطاس بيك اجملنون تابع رضوان ورد يف هامش الصفحة: "وأول من ضربه وهدم كتفه بالسيف وهو راكب ق(1) 

بيك امري احلاج، وكان يف نزول حممد باشا ابو النور ملنزل حسن بيك واستمر جالس وقت فتنة السلطان حسن ومل 
  أصاب احد".

تقوم خدمتهم يف مصر على حفظ القالع اخلارجة عن القاهرة، مثل العريش واالسكندرية ودمياط  المتفرقة:( 9)
برمي وغريها، وللقالع املذكورة أنفار معلومون وتصرف هلم مرتبات من حكومة القاهرة، ومنهم وأبو قري وأسوان وأ

مصادر  اجلبجي )يف األصل جبه جي باشي( الذي يشرف على صناعة البارود املطلوب حلفظ القالع. رمضان،
  .04مصدر سابق، ص  تاريخ مصر الحديث،

ه أيضاً لقب الكيخيا، وقد أصبحت هذه الكلمة تطلق على كل هو وكيل الباشا مبصر، ويطلق علي الكتخدا:( 1)
مصدر سابق، ص  مصادر تاريخ مصر الحديث، من ينوب حمل رئيس فرقة عسكرية أو منصب إداري. رمضان،

81.  
مجع جاووش وهو الفارس، ومنهم أرباب الديوان العمومي الذين عليهم  الجاوشية، أي فرقة الجاوشان: (4)

حصيل األموال املريية، ومنهم أمري الشون )ويطلق عليه كذلك أمري األنبار( الذي يشرف على حضور الديوان لت
شؤون الغالل األمريية، وكانت هلذه الوظيفة أمهيتها نظراً ألن اجلزء األكرب من أرض الصعيد كان جيىب ماله غالاًل. 

 .04مصدر سابق، ص  مصادر تاريخ مصر الحديث، رمضان،
الصفحة: "مصطفى بيك الذي قتل غازي باشا ومدفون جبوار سبيل علي باشا بالقرافة من ورد يف هامش (1) 

 جهة اجلد القبلي".
  م.1110مايو  -1111هـ/ أغسطس  1710شوال  14 -1711شوال  11مدة واليته: (1) 
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شهر شوال سنة  11مث توىل قرا مصطفى باشا وطلع اىل الديوان يف 
 (1)اجق واغواتقرا ميدان اىل الصن افه يفيويف أيامه عمل ض ،1711
 .وأصلح بينهم وبني أمحد بيك وبني الفقارية مجيعا (9)البلكات

اجتمعوا طائفة الينكجرية وطايفة العزب  (1)1711قعدة عام  0ويف 
يف أبواهبم وطايفة االسباهية يف باب زويلة وكتبوا عرض للباشا وأهنوا فيه بأن 

فلما قرأ الباشا  (4)،جاقات كلهاو خيرج هلم مجيع أوالد العرب من مجيع األ
العرض أطلق منادي يف مصر احملروسة بأن ساير أوالد العرب العسكر يبيعوا 

جلميع  (1)ونزل بيلري شريف ،جوامكهم ويطلعوا من السبعة بولوكات
األفندية بأنكم تكتبوا أسامي أوالد العرب مجيعا وتعرضوهم علينا يف األمسا 

قامت فتنة كبرية يف السبع أوالد عرب وشوام عن علم جوامكهم مجيعا و 
 .بلكات من عزل وتولية ونفي وغري ذلك

_____________________________________ 
كان هم ضباط األوجاقات، ورؤسائهم مثل آغا االنكشارية وآغا العزب وغريهم، و  أغاوات األوجاقات:(1) 

ألصحاب الرياسة يف األوجاقات حضور جلسات الديوان، واملشاركة يف اختاذ القرارات السياسية واالقتصادية يف 
  .01مصدر سابق، ص  مصادر تاريخ مصر الحديث، مصر. رمضان،

مفردها بلك وتسمى كذلك األوجاقات ومفردها أوجاق، وهي كلمة تركية تطلق على الطائفة من البلكات: (9) 
ند، وقد تكونت احلامية العثمانية يف مصر من سبعة أوجاقات، هي: املتفرقة واجلاوشان واجلمليان والتفكجيان اجل

 مصادر تاريخ مصر الحديث، واجلراكسة واملستحفظان )ويطلق عليهم اسم االنكشارية(، والعزبان. رمضان،
 .01مصدر سابق، ص 

 م.1111سبتمرب ( 1)
 109188، حىت وصل إىل 1121هـ/1774نفراً سنة  19118حلامية مبصر من ارتفع عدد ا أوالد العرب:( 4)

م، وأدى ذلك إىل إرهاق امليزانية السنوية مبصر، مما دفع بالسلطات العثمانية يف 1109هـ/1781نفراً حبلول عام 
ناء مصر اسطنبول إىل إرسال األوامر بتخفيض أعداد املنتسبني إىل الفرق العسكرية، وقد حاول الكثري من أب

وغريهم من العربان االنتساب إىل إحدى الفرق العسكرية أو احلصول على "احلماية" من قبلهم، وكان ذلك كانت 
مبثابة اإلعفاء من دفع الضرائب املفروضة عليهم من قبل السلطة املركزية، ونتيجة لذلك فقد وردت العديد من 

ة نظرًا للتأثري السليب على قيمة اخلزينة اليت كانت ترسل األوامر السلطانية إىل مصر باستبعاد العرب بصفة خاص
 .  110، مصدر سابق، ص النظام السياسي لمصر العثمانيةسنوياً إىل اسطنبول. بشري زين العابدين، 

لفظها الصحيح "بيورلدي"، وهي كلمة تركية تعين األمر العايل الصادر من الباشا وحملى بالطغراء أو  بيلري: (1)
، وقد وردت يف 449، مصدر سابق، ص اإلدارة في مصر في العصر العثمانييلى عبد اللطيف، اخلتم. ل

 املخطوط بعدة صيغ منها بريدي وبيورلدي وبيلري.



 
 
 
 

  118                          زبدة اختصار تاريخ ملوك مصر المحروسة

  

ويف أيامه أرسل اىل أيوب كاشف بتاع حممد بيك حاكم جرجه 
وعمل شعبان اغا اخو أمحد  (1)1710حمرم سنة  11قفطان الصنجقية يف 
ويف أيامه طلعت طايفة االنكشارية اىل الديوان  ،بيك صنجق يف تارخيه

موقودة وطلبوا بيلري شريف بأن االنفار الذين طلعوا يف  بأسلحتهم والفتائل
وبيوهتم ومجيع ما يتعلق هبم فقال هلم  (9)اع بالدهم وجوامكهمببلكنا ت

فإننا مشغولني اآلن به وقروا  نكم يقعد بأدبه ملا نفرق املواجبالباشا كل م
 .فواتح معه بذلك ونزلوا من عنده

فكانت مدته سنة  1710شهر شوال سنة  14وعزل الباشة يف 
ويف هذه التاريخ تويف الشيخ أبو الوفا السادات  ،واحدة وعشرة أشهر وأيام

مث حضر مسلم  ،والشيخ علي األجهوري شيخ املالكية باجلامع األزهري
حممد باشا شاه سواراغلي الشهري بغازي باشه اىل يوسف بيك يكون قاميقام 

 .املعروف بدرب اجلماميز
بيك يف طايفة الفقارية من الوجه القبلي ونزل ويف أيامه حضر مراد 

 ،ه مملوك من مماليكه يف الليل وهربفقتل ،هبا اىل الصباح مبصر القدمية يبات
مث بعد ذلك بأيام قبضوا على اململوك وأشهروه يف مصر احملروسة على مجل 

 وبعد ذلك كسروا رجليه ويديه يف باب زويلة.

_____________________________________ 
  م.1111أكتوبر ( 1)
مفردها اجلامكية، وهي كلمة فارسية األصل تطلق يف األصل على املرتب الذي يصرف لشراء الجوامك: ( 9)

سجالت الروزنامة مبعىن املرتب الذي يعطى للموظف أو املعاش الشهري الذي يصرف  ملبس، مث استخدمت يف
 .81مصدر سابق، ص  مصادر تاريخ مصر الحديث، للجنود. رمضان،
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 (1)محمد باشا: -5
شهر القعدة سنة  97اغلي يف  مد باشا سوارمث توىل الوزير حم

  .وكان يف روية امللوك ناظر يف أمور السياسة بني األمري والصعلوك ،1710
ويف أيامه توجه األمري أمحد بيك اىل موالنا السلطان وأخذ معه 
ابراهيم جاويش بسبب أهنم كانوا وكال على بالد مؤمن آغا الذي قتله 

من فايض بالد  (1)يطلب منهم مجلة أكياس (9)السلطان وارسل أمري ياخور
فقالوا ليس له عندنا شئ وكل سنة نغلق له فايضه  ،مؤمن آغا املذكور

فأرسلهم يردوا جواهبم على حضرة موالنا  ،ونأخذ منه وصول الغالق
شهر ربيع  8ويف  ،1710حمرم سنة  97فتوجهوا اىل الروم يف  ،السلطان

  (4).ن أمري احلاج الشريفاألول أخلفه علي قيطاس بيك قفطا
حضر أمحد بيك من الديار  (1)1718ويف غاية شهر مجاد أول سنة 

ارية مصر احملروسة حبكم اخلط دالرومية وأخلع عليه الباشه قفطانا بدفرت 
 (1).الشريف

_____________________________________ 
م، وقد أشار 1107يونيو  -1110هـ/ سبتمرب 1707غاية رمضان  -1710ذو القعدة  97مدة واليته: ( 1)

أوضح غازي باشا بن شاه سوار العجمي، انظر: أمحد شليب، إليه أمحد شليب يف أوضح اإلشارات باسم 
 . 111، مصدر سابق، ص. اإلشارات

كلمة فارسية مركبة من "أمري" وهي كلمة عربية، و"آخور" كلمة فارسية معناها االصطبل، وكانت   أمير آخور:( 9)
ط القائمني على اخليول وكانت تطلق على الشخص املنوط به أمور اخليل، أي ناظر اصطبالت اخليل، ونظراً الرتبا

مبهام الربيد بني مركز الدولة وأقاليمها فقد أصبحت هذه الكلمة تطلق على املسؤولني الذين توكل إليهم مهمة 
 .01مصدر سابق، ص  مصادر تاريخ مصر الحديث، توصيل املراسالت الرمسية. رمضان،

 بارة. 919777يعادل الكيس ( 1)
 بيك اجملنون شركس تابع املرحوم رضوان بيك امري احلاج".ورد يف هامش الصفحة: "قيطاس ( 4)

 م.1118أبريل (1) 
، مصدر اإلدارة في مصر في العصر العثمانيفرمان عايل سلطاين. ليلى عبد اللطيف،  الخط الشريف: (1)

 .441سابق، ص 
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ة وكان سببها حضور حممد بيك من مويف أيامه ثارت فتنة عظي
بيك اجملنون وكان مسافرا  وكان أمري احلاج يوميذ قيطاس ،الصعيد األعلى

تعلق تبأمورات  (1)1718باحلاج الشريف فحكم حضور حممد بيك يف سنة 
فأقبل اىل مصر احملروسة يف موكب عظيم مل يرى مثله قط وكثرة اجلنود  ،به

والرجال اليت سدت الطرق حىت ضاقت من قدامه األماكن واحنصر من  
من مجاعته األعيان كثرهتم املساكن والذي ضبط ممن لبس القفاطني 

وأمامه ألف  (9)سلحةوكان خلفه أربعماية مملوك بال ،انأربعماية قفط
ومن  ،وستماية من الغز وقدامه سبعة خيول جنب مسحوبة بالعدد املسومة

ومكث يف  ،العربان شئ ال يكاد حيصى حىت سكنوا بالقرافة من قلة البيوت
فلما حضروا عنده مبنزله فوقعت فتنة بينه وبني الصناجق  ،مصر أيام قاليل

فمنهم من وقعت عمامته ومنهم من نزل جيري  ،سفه عليهم وأمر بضرهبم
 ،حافيا اىل أن وصلوا اىل بيت عزيز آغا فحصل منه يف حقهم هبدله زايدة
وسبب نزول الصناجق له أرادوا أن يأخذوا خباطره ويتعهدوا له بلبس 

نه ضرر يف حقه فجاراهم الباشا وأن الباشا مل حيصل م ةالقفطان يف حضر 
فطلعوا من عنده وهم مغضبني بل  ،بالضرب والبهدلة الذي حصلت هلم منه
فبإرادة ا  تعاىل وقضائه السابق  ،ساخطني عليه مما عمل معهم من القبايح

ورد آغا من حضرة موالنا السلطان حممد خبط شريف مضمونه أننا جعلنا 
وجعلنا حممد بيك باشه على  أمحد بيك بقناطري السباع حاكم على جرجه

_____________________________________ 
 م.1118( 1)
 كذا يف النص والصحيح: باألسلحة.( 9)
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مث ان الباشه أحضر أمحد بيك وأخلع عليه خلعة جرجه وأرسل  ،بالد احلبشة
وعني معه من  ،يوسف آغا اجلملية مسلم اىل ناحية جرجه عن أمحد بيك

السبعة بلكات سبعني نفرا يف كل بلك عشرة أنفار وتوجهوا اىل ناحية 
لعسكر وأرسلهم بقفطان باشوية مث عني آغا من أغواته ومجاعة من ا ،جرجه

احلبش اىل حممد بيك فلما وصلوا له وأعرضوا عليه ذلك األمر فامتنع من 
مث  ،فأرسلوا اعلموا حضرة الوزير ،ل األمورات السلطانيةو لبس القفطان وقب

إن يوسف آغا املسلم ملا وصل اىل ناحية منية خصيم ارسل اىل حممد بيك 
اىل أمحد بيك فامتنع من ذلك فجلس يوسف خيربه مبا وقع وأنه أتى مسلم 

وأما أمحد بيك فإنه طلع اىل  ،آغا املبتدأ املذكور وأعرض اىل حضرة الوزير
طني هو والكشاف بتوعه ونزل باملوكب اىل ناحية االديوان ولبس القف

فلما قرأ الباشه العرض الذي أتى من يوسف آغا املسلم بتاع  ،البساتني
 (1)ل مجيع الصناجق واألغوات واألمراء واالختياريةحممد بيك يف القبول أرس

وقاضي  (1)ونقيب االشراف (9)والعلماء والقضاة والسادات والبكرية
وأعرض عليهم عرض يوسف آغا وعدم قبول حممد بيك األوامر  (4)العسكر

_____________________________________ 
 من رجال الفرق العسكرية ووجهائهم وأقدمهم يف اخلدمة. رمضان،هم املسنون  اختيارية األوجاقات: (1)

  .01مصدر سابق، ص  مصادر تاريخ مصر الحديث،
يرجع نسبهم إىل أيب بكر الصديق، وكان هلم مكانة كبرية يف اجملتمع املصري إبان العصر العثماين،  البكرية:(9) 

 واجلمعيات. املصدر السابق. وكانوا يدعون حلضور اجملالس الرمسية كاجتماعات الديوان
هو الشخص املسؤول عن شؤون األشراف بصفة عامة، فيتحدث بامسهم يف اجتماعات  نقيا األشراف:(1) 

الديوان واجلمعيات، ويتأكد من صحة أنساهبم مبنع انتحال النسب من قبل األدعياء، وميثل مصاحلهم أمام 
 الطائفة. املصدر نفسه. السلطة السياسية، ويتوىل منصب النقابة أبرز شيوخ

هو قاضي القضاة يف مصر إبان العصر العثماين، وهو نائب السلطان يف األحكام الشرعية،  قاضي عسكر:(4) 
ومذهبه حنفي، يعينه السلطان إلدارة شؤون احملاكم مبصر، وتعيني النظار على األوقاف، وله حق حضور الديوان 

ره يف حمكمة الديوان العايل، وله نواب يف حماكم القاهرة واألقاليم. اخلصوصي، وكان يتبعه بعض املرتمجني، ومق
  .00مصدر سابق، ص  مصادر تاريخ مصر الحديث، رمضان،
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السلطانية وأنه صار عاصي ويل األمر وصار حماربا واستفتاهم يف شأن ذلك 
الوا حيث أنه خالف ويل األمر وامتنع من قبول أوامره وق ،فجابوه باالفىت

لته حبيث أنه مل يرجع تجتري عليه أحكام البغاة وجيب مقاو  ةالبغا منصار 
ذلك جرت عليه  منوكل من خالف أو امتنع  ،عن امتناعه وعدم قبوله

مث ان الباشا ذكر جلميع احلاضرين  ،األحكام الشرعية ملخالفته أمر ويل األمر
يحاربه وكل من أراد السفر لس أنه متوجه هو بنفسه اىل حممد بيك باجملل

من ساعته ونصبه يف قرا ميدان وأخذ  (1)وأخرج شالش احلرب ،جيهز نفسه
 ،جيهزوا أنفسهم لسفر صحبة الوزير من عندهجيهز نفسه وخرجوا الصناجق 

اجق مث يف يوم اجلمعة املبارك أخرج الباشه خيامه اىل البساتني وتبعته الصن
باشه  (9)بجيخبيامها مث أرسل بيوردات اىل آغات البلكات نفري عام واىل ج

مث  ،بثالثون مدفعا وأن العزب واالنكشارية يتوجهوا من البحر بعشرين مدفع
أرسل الوزير أخذ األغوات الطواشية وجركس بيك ومل يبقي من الصناجق اال 

 يوم االثنني املبارك يف مث يف ،مخسة يف غري زيادة ألجل احلرص مبصر احملروسة
 (4)الباشه باالي اىل أن نزل يف وطاقنزل  (1)1712مجاد االخر سنة  9

بالبساتني وأقام فيه ثالثة أيام اىل أن تكاملت العساكر مث يف يوم اخلميس 
شال من البساتني وعدا وبات يف ناحية أم خناق بوالية اجليزة وارحتل عنها 

_____________________________________ 
  أي راية احلرب. شالش الحرب:(1) 

آغا البارودية وهو رئيس صناع السالح يف مصر واختص بتحصيل بارود السلطنة واإلشراف  جبه جي باشي:( 9)
 .441، مصدر سابق، ص اإلدارة في مصر في العصر العثمانيود. ليلى عبد اللطيف، على صناعة البار 

 م.1112فرباير  (1)
هي الكلمة الرتكية أوتاق وأوتاغ، وقد دخلت يف اللغة الفارسية يف صيغ أطاق وأتاق وأتاغ مبعىن  و اق: (4)

العربية هو اخليمة واملعسكر املكون من خيام.  الغرفة، واألطاق يف الرتكية اسم للخيمة الكبرية املزخرفة، والوطاق يف
 .41، مصدر سابق، ص الدرة المصانةانظر تعليق عبد الرحيم عبد الرمحن يف: أمحد الدمرداشي، 
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ه متوجها اىل الوجه القبلي حىت وصل اىل شهر تارخي 0يوم السبت املبارك 
فعني يف احلال قيطاس بيك وعمر بيك وكوجك علي  ،منية خصيم

بة حممد بيك ر ومصطفى آغا جبماعة من العسكر وأرسلهم أمامه اىل حما
بناحية منفلوط فتوجهوا فصادفوا يف طريقهم قنصوه كتخداء حممد بيك فوقع 

خلق كثري واكسروهم وولوا هاربني  بينهم احلرب فقتلوا من كان مع قنصوه
فتبعه كوشك علي فارمى له فروته من على ظهره وهرب  ،اىل ناحية منفلوط

اىل حممد بيك خيربه بذلك ومبا وقع من احملاربة ومبن قتل من اجلماعة وعن  
كثرة العساكر القادمني عليهم بصحبة الوزير وال طاقة هلم وال صرب على 

مد بيك حيث ال تنفع الندامة وانكسر قلبه فعند ذلك ندم حم ،مالقاهتم
مث انه أخذ ما حيتاج اليه يف احلال وتوجه اىل ناحية الواح مث  ،وضاق صدره

فوجد حممد بيك توجه اىل ناحية  قيطاس بيك وصل اىل ناحية منفلوط ان
فأرسل أعلم الوزير بذلك فحضر الوزير اىل ناحية منفلوط وأمر  ،الواح

وجه خلفه مبن معه من العساكر احملروسة فتوجهوا قيطاس بيك املذكور ت
وأما الباشه فإنه فتش على قرا أيوب بيك هرب وحممد آغا  ،تابعني أثره

ومحزه جركسي أيضا فقبض عليهم وخنقهم ليال وكذلك سليم كاشف 
مث هنب منزل حممد بيك فوجد فيه شئ كثري حىت قيل انه  ،وجوهر كاشف

اس بيك فإنه أدرك حممد بيك يف الواح واما قيط ،فحت األرض يف منزله
ووقع احلرب الشديد بينهم من أول النهار اىل وقت العصر قريب الغروب 
وقتل من مجاعة حممد بيك خلق كثرية ومن مجلتهم قنصوه كتخداء وصاري  
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فلما رأى حممد  ،اعيان حنو من سبعة عشر رجال (1)كاتب وبعض كشاف
 رقبته اجلنزير احلديد وأتوا به اىل بيك طلب األمان فقبضوا عليه وحطوا يف

الباشه وبصحبتهم رؤوس األعيان املذكورين الذين قتلوا يف احملاربة فوجدوا 
الباشه توجه اىل ناحية ملوين فتوجهوا خلفه اليها وأعرضوا حممد بيك فأمر 

مث يف ليلة اخلميس  ،بوضعه يف خيمة كتخداء الباشه وسيماين حممد معه
أمر الوزير خبنق حممد بيك وقطع رأسه  (9)1712 أربعة شهر رجب سنة

مث توجه الباشه اىل مصر  ،وسلخوها وأخذها عنده والرؤوس املقدم ذكرهم
احملروسة وبات يف ناحية أم خناق وعدا اىل البساتني وأرسل اىل عساكر 

شهر رجب قتل  8ويف يوم اخلميس  (1)،مصر احملروسة تنبيه باالالي العظيم
وطاق وركب اىل أن طلع باشه حممد بيك ورماه قدام ال صلت حممد سيماين

الذين   تواغوان وأخلع على ساير الصناجق واالب وجلس بديعز من باب ال
شهر  18يف  كانوا بصحبته ومن يستحق من العسكر ونزلوا اىل بيوهتم

 .1712رجب الفرد سنة 

_____________________________________ 
تطلق على حاكم الوالية الذي مل يبلغ مرتبة الصنجقية، ويطلق على املنطقة اليت حيكمها لقب   كاشف:(1)

ت األراضي الزراعية اليت تقع حتت إدارهتم، وعليهم مال يؤدونه إىل كشوفية، وكان دخل الكشاف من إيرادا
احلكومة نظري تعيينهم يف هذه املناصب يسمى باملال املريي. والكشوفية هي اجلزء الذي خيصم من إيرادات 

 .02مصدر سابق، ص  مصادر تاريخ مصر الحديث، ضرائب األقاليم وخيصص لنفقات اإلدارة احمللية. رمضان،
  م.1112أبريل ( 9)

املوكب الذي يرافق الباشا وهو يعزف املوسيقى الرمسية، وكان من عادة أهل مصر لدى قدوم الباشا  اآلالي: (1)
اجلديد استقباله عن طريق إرسال فرقة تشريفات يسمون "املالقية"، ولدى وصوله إىل القاهرة يفد إليه صناجق 

"التقادم"، وخيلع عليهم بدوره قفاطني القدوم، مث يصعد إىل القلعة يف مصر وأمرائها فيقدمون له اهلدايا اليت تسمى 
موكب احتفايل تصاحبه فرق املوسيقى "اآلالتية"، ويتم إطالق املدافع واأللعاب النارية ترحيبًا بقدومه. كما تتم 

عسكر السلطاين يف مسريات احتفالية رمسية تسمى باآلالي لدى مغادرة القوات املصرية املكلفة باالنضمام إىل ال
 غزوات الدولة العثمانية وكذلك لدى مغادرة موكب احلج املصري.  
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م والزال الوزير غازي باشه متصرفا يف الديار املصرية اىل أن ورد مسل
ضان سنة الوزير مصطفى باشه الذي كان متوليا بالشام يف سلخ شهر رم

 ر السباع قاميقام مبصر.اىل أمحد بيك بقناط 1712

 (1)مصطفى باشا: -6
فلما ، 1712دخل الوزير مصطفى باشا يف غرة ذي القعدة سنة 

استقر مبصر احملروسة بدأ يف حماسبة غازي باشه وحبسه يف قصر يوسف 
مث بدأ يف بيع أسبابه وساير مملكة يده  ،ينة وبأموال حممد بيكوطالبه باخلز 

 9وضيق عليه غاية الضيق الزايد مث حضر خزنداره ،فلم يبقي شئ مجلة كافية
مث  ،وكاتب ديوانه وضرهبم كسارات حبضرته وعاقبهم فلم يفيد من ذلك شئ
يف  أعرض فيه اىل موالنا السلطان فرد اجلواب باخلروج من حقه فأمر خبنقه

قصر يوسف فخنق ودفن بالقرافة جبوار االمام األعظم سيدي حممد الشافعي 
 .وضبط خملفاته اىل السلطنة الشريفة (1)1707رضي ا  تعاىل عنه يف سنة 

 اس بيك اجملنون الذي كان سبب موتتويف قيط (4)1712ويف سنة 
حممد بيك واحلكمة يف ذلك أن كل من سعى يف قتل حممد بيك قتل بعده 
مبدة يسرية مل يبلغ سنة كاملة اال قتل فسبحان ريب ال اله اال هو وال معبود 

 (1).سواه

_____________________________________ 
 م.1111يونيو  -1117هـ/ يوليو  1701شوال  -1707مدة واليته: غرة ذي القعدة ( 1)
املوظف املختص حبفظ خزينة مصر، أي ماليتها، وهو من أهم أتباع الباشا. ليلى عبد اللطيف،  الخزندار:( 9)

 .441، مصدر سابق، ص ة في مصر في العصر العثمانياإلدار 
 م.1117يونيو  (1)
 م.1112( 4)
 عنوان يف اهلامش: تويف قيطاس بيك اجملنون.( 1)
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منارة السلطان حسن  توقع (1)1707رم سنة شهر احمل 11ويف 
 . بالرميلة ومل تؤذي أحدا سوى رجل وامرأة

ويف أيامه لبس حممد جليب ابن افرنج وحمرم جليب ابن ماماي على 
ه مبصر احملروسة نافذ يف االحكام اىل ان قامت فتنة ومل يزل الباش ،الصنجقية
احملرم سنة  90وكان سبب ذلك أن يف يوم األحد املبارك  ،الفقارية
طلع اىل الديوان مخسة أنفار عزب وبيدهم عرض حال ينهوا فيه  (9)1701

اهنم كانوا مخسة عشر نفرا تعينوا من باب العزب حملافظة ناحية صنافري 
البلد املذكور نصفها التزام مصطفى افندي ونصفها اىل وأن  ،بالقليوبية

نفرا وجرحوا مخسة  وا فالحية عثمان الوايل منا مخسةفقتل ،عثمان الوايل حاال
وسبب ذلك أن عثمان الوايل طلب من  ،نفر وهرب منا حنن اخلمسة

فالحيته على  فسلط (1)،له عن حصته فلم رضي نزلأن يمصطفى أفندي 
فبلغ اخلرب  ،ي فهجموا عليهم ليال وقتلوا منهم مجاعةفالحية مصطفى أفند

اىل مصطفى أفندي فأخذ بريلري شريف خطابا اىل كتخداء عزبان يعني له 
مخسة عشر نفرا يكونوا حمافظني اىل تعلقاته بناحيته وعلى أهايل الناحية 

فلما علم األمري عثمان بنزولنا اىل الناحية  ،فأنزلونا حنن املذكورين ،حرص
سل اىل فالحيه بأنكم هتجموا على العزب وفالحني مصطفى أفندي ليال فأر 

فلما  ،وتقتلوهم عن آخرهم فهجموا علينا وفعلوا بنا ما أهنيناه اىل حضرتكم
مسع الباشه كالم املذكورين أرسل احضار مصطفى أفندي وعثمان الوايل 

_____________________________________ 
 م.1112سبتمرب ( 1)
 .1701م، وقد ورد يف اهلامش: واقعة الصناجق سنة 1117سبتمرب ( 9)
  كذا يف النص، والصحيح: فلم يرضى.( 1)
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ني فع ،شريكه وسأل عثمان الوايل عن هذه الواقعة فأنكر ما ادعوه العزب
رم بيك من أمراء اجلراكسة ومجاعة من الوزير رمضان بيك الفرجاين وحم

فتوجهوا  ،البلكات وشهود الديوان وأمرهم أن يكشفوا اخلرب يف حمل الواقعة
وعادوا بإثبات ما ذكروه أنفار العزب وطلعوا طائفة العزب إىل الديوان وطلبوا 

عثمان الوايل الستماع  عثمان الوايل اىل الديوان فأرسل الوزير آغا اىل
وكان عثمان الوايل طالع اىل الديوان فصادفه رجل وأخربه بأن  ،الدعوة

العزب والبلكات متعصبني عليك وطالبينك اىل الدعوة حبضرة الباشه فرجع 
من الطريق وتوجه اىل منزل كوشك علي بيك واملذكور أخذه وتوجه اىل بيت 

الفقارية مجيعا قبل حسن  الجني بيك والجني بيك أرسل احضار أعيان
وعثمان آغا  (1)تفكجيان بيك ومصطفى بيك وحسن بيك ومصطفى آغا

ورجب آغا وخليل آغا وطبال ابراهيم وجعفر كاشف وذو الفقار  جراكسة
وه واالعيان مجيعا يف منزل ر فو مود آغا متفرقة باشا وقنصوه أبكاشف وحم
بينهم بيده بريلري فما جتمعوا اال وآغا من آغوات الباشه  ،الجني بيك

شريف يطلب عثمان الوايل لدعوة بني يدي الوزير وقاضي االسالم فامتنع 
اال رجب آغا  ،من التوجه معه اىل الديوان الشريف ووافقوه اجلماعة كلهم

قال األوىل واألحق أن يتوجه منا معه واحد اىل الديوان وكل شئ ثبت عليه 
يوافق رجب م أحدا من احلاضرين فل ،بالوجه الشرعي ال كالم لنا فيه أبدا

وكان هذا الرأي من رجب آغا يف غاية اجلودة لكن ألمر  (9)،آغا على كالمه

_____________________________________ 
، ومفرده تفنكجي، وهي فرقة من اجلنود مسلحة بالبنادق. "تفنكجيان"ف لكلمة وهي حتري تفكجيان: (1)

 .04مصدر سابق، ص  مصادر تاريخ مصر الحديث، رمضان،
  كذا يف النص، والصحيح: فلم يوافق على كالمه أحد من احلاضرين.( 9)
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فلم رضوا بذلك فتوجه اآلغا  ،ومل أحد بيده حيلة أبدا ،يريده ا  تعاىل
للباشه وعرفه بامتناع الوايل من احلضور فأعرض الوزير على القاضي شيخ 

فقال  ،بعصيانه األمر والشرع الشريف (9)حجة األمر وطلب منه (1)االسالم
رجل وطلبته اىل الشرع  بنفسيالقاضي اليصح ذلك اال ان أرسلت له 

فلما توجه له قاصد الشرع الشريف وطلبه للشرع فلم  ،الشريف على يدي
على  (1)رضي فمن احلاضرين من توافق على توجه الشرع ومنهم من ال وافق

قاصد وأخرب القاضي بذلك فعند ذلك طلب فرجع ال ،رواحه فامتنع أيضا
مث  ،الباشه من القاضي حجة شرعية بعصيانه وخمالفته فكتب له حجة بذلك

قرقع فنزل يف ساعته عزل الباشه عثمان الوايل ووىل حممد جليب ابن امل
بالقفطان من بيت الوالية فرأى عثمان جالسا فلما رآه سلم عليه وخرج من 

فعند ذلك ربطوا  ،يت الجني بيك وعرفهم بعزالنهبيت الوالية وتوجه اىل ب
 مث إن الوزير أرسل ،على املخاصمة و املشاجرة ألجل املقادير اإلهلية عليهم

بات اال يف الروضة وتصبح ت ال اىل مصطفى بيك بريلريل شريف أنك
متوجها اىل والية جرجه حكومتك وعلي بيك كوشك أن ال يبات اال 

وثالثة بريلريل شريف اىل  ،حكومته ببندر دمياطببوالق وتصبح متوجها اىل 
فعند ذلك جتمعوا  ،الجني وحسن بيك وحسني بيك بأنكم تلزموا بيوتكم

_____________________________________ 
 سجالت احملاكم الشرعية يف رئيس اهليئة اإلسالمية يف السلطنة وهو املفيت، كما استخدم يف شيخ اإلسالم:( 1)

، مصدر اإلدارة في مصر في العصر العثمانيمصر لإلشارة إىل قاضي عسكر أفندي. ليلى عبد اللطيف، 
  .442سابق، ص 

الورقة اليت حتوي حكمًا شرعيًا أو تثبت اتفاقًا بني رجال اإلدارة، وغالبًا ما تتم على يد القاضي  حجة:( 9)
 .441، مصدر سابق، ص اإلدارة في مصر في العصر العثمانيلى عبد اللطيف، وتعرف باحلجة الشرعية. لي

  كذا يف النص، والصحيح: ومنهم من مل يوافق. (1)
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أن يكون  (1)مبنزل الجني بيك واتفقوا برأيهم أن يرسلوا بريم أوضه باشه
معهم على هذا األمر وينزلوا الباشه من الديوان وطايفة االنكشارية يكون 

علوه فيه على راحتهم ومرادهم وجيلسوا غازي باشه ثاين معهم يف الذي يف
مث  ،مث باتوا على هذا االتفاق ومل يعلموا ما خيب هلم من األقدار اإلهلية ،مرة

يف تلك الليلة جتمعت طايفة العزب وداروا على ستة وجاقات وقروا وإياهم 
ه يف فواتح بأهنم رجل واحد يف مجيع ما يفعلوه واتفق معهم بريم اوضه باش
مث  ،الظاهر ألنه يف الباطن كان مع طايفة الفقارية حكم اتفاقهم كما تقدر

اىل األبواب مجيعا لطوايفهم أنكم تكونوا على أهبة ألجل  (9)حصل التنبيه
فلما أصبح الصباح جتمعت طايفة ساير العسكر  ،الدعوة على عثمان الوايل

 الديوان وشئ منهم يف أبواهبم كل بلك يف بابه مث حضروا من األبواب اىل
وأما االنكشارية فلم يطلع منهم أحد ألهنم مل ينزل هلم تنبيه  ،وقف بالرميلة
فاجتمع منهم بعض أنفار ووقفوا بالباب وقالوا كيف مانتخلى  ،من باهبم

عن هذا األمر ومجيع األوجاقات جتمعوا اال بلكنا وجيعلون جمالسني من غري 
وإذا  ،ء بريم الزريه فهم يف الكالموكانوا هؤالء الذين يف أعدا ،ذنب

له   فري فدخلوا اىل كتخدائيهم وقالواباجلاويش نازل ففرحوا وبقيو جم غ
فلما مسعوا   ،كيف هذا األمر والبلكات جمتمعني وأنتم ساكتني ويف غري مهة

كالمهم الطفهم فقالوا حنن النرضاك تكون كتخداء علينا وال نرضى ابراهيم  

_____________________________________ 
رئيس إحدى أورط االنكشارية اليت تقيم يف أدوه )غرفة(، وباشوداباشي هو رئيس األوده باشية.  أوده باشي:( 1)

  .441، مصدر سابق، ص لعثمانياإلدارة في مصر في العصر اليلى عبد اللطيف، 
مجعها "تنابيه" وهي تذاكر الدعوات اليت كانت ترسل ألعضاء الديوان العايل حلضور اجتماعاته. ليلى  تنبيه:( 9)

 .441، مصدر سابق، ص اإلدارة في مصر في العصر العثمانيعبد اللطيف، 
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يف بلكنا وال نرضى بريم يكون يف بلكنا وهجموا كتخدا القيصريل يكون 
فعند ذلك جابوا درويش باش  ،على الكيخية فقام ودخل اىل حوش االغا

جاويش سابقا وعملوه كتخداء وإذا ببريم حضر جبماعته حنو أربعماية نفر 
فوجد احلال قد تغري  ،فلما قدم عليهم قالوا له حنن النرضاك تكون يف بلكنا

ن كتخدا وجلوس درويش كتخدا ورأى من الطايفة بسبب عزل عابدي
 كان يعهده منهم فحصل عنده اجملتمعة االقدام عليه يف الكالم الذي مل

والرعب فدخل اىل حوش اآلغا ومل يقدر يقعد عند الطايفة وما دخل  نالوه
مث ان عثمان الوايل حضر يف تلك  ،معه من طايفته اال حنو من ثالثون نفرا

فلما أقبل ورأى احلال  ،ببريم حكم الرباط السابق بينهمالساعة ليستعني 
متغري دخل اىل حوش اآلغا وجلس عند بريم مث حصل بني اجملتمعني وبني 

فتوجه منهم  ،بريم كالم زايد وأطلقوا عليه البندق فقفل الباب بينهم وبينه
افع مجاعة اىل الوزير وأعلموه بذلك فكتب هلم بريلريل اىل اآلغا بأن يوجه املد

وكان شخص يف مجاعته  ،عليهم ويضرب عليهم هبا فوجهوا عليهم املدافع
وطلعوا اىل  ،واقف فقال ما فعل بريم حىت يستحق ذلك فقطعوه بسيوف

االسطحة وضربوا البندق على بريم فتوارا ودخل عند اآلغا فأخذ اآلغا 
سالحه وأدخله القلعة وأرسل عرف الطايفة حببسه فتوجهوا اىل الديوان 

فأحضر  ،وأعلموا الباشه حببسه يف القلعة وحبضور عثمان الوايل يف الباب
الوايل حممد وأمره خبنق بريم وقطع رأس عثمان الوايل فنزل الوايل اىل الباب 
وخنق بريم يف القلعة وقطع رأس عثمان الوايل يف احلوش وأخذ رأسه وتوجه 

وضعت رأس عثمان  فحني ،القلعةبهبا اىل الوزير وأرسلها اىل باب العزب 
فقام يف ساعته ونزل من  جراكسةقدام الوزير كان باجمللس ذوالفقار آغا 
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الديوان متوجها اىل الفقارية وأخربهم بقتل عثمان وايل وبريم وأن األمر راجع 
فاجتمعت طايفة الفقارية وأتوا حماربني اىل الرميلة ووقفوا  ،اليكم بعد ذلك

ية مث أطلقوا البندق على العزب وآالء عند قبة سلطان حسن وعند احملمود
مث ان العزب واالسباهية  ،سباهية فقتلوا من العزب ستة ومن االسباهية اثنني

ارموا عليهم بالبندق وارموا عليهم باملدافع من باب العزب فلما رأوا ذلك 
دخل الرعب يف قلوهبم وعلموا أهنم غري صائبني فيما فعلوا لكوهنم خالفوا 

عدوا يف أفعاهلم فرجعوا نادمني حايرين ال يدرون إىل أين يذهبون ويل األمر وت
خذوا من أوأرسلوا  ،إىل أن جلسوا بني بوالق ومصر القدمي يف املساطب

منازهلم ما حيتجون إليه واتفقوا برأيهم الفاسد بأن يتوجهوا إىل الوجه القبلي 
فلما وصل  ،مث ركبوا يف املساطب وتوجهوا إىل ناحية البساتني وباتوا هبا

خربهم اىل الوزير أطلق منادي ينادي يف مصر باألمن واألمان ومنادي آخر 
ينادي على طايفة غازي باشه أن ال أحدا يبات منهم ليلة تارخيه يف مصر 

فتوجهوا من  ،احملروسة وكل من ختلف بعد املناداة يستاهل ما جيري له
ي بأن مجيع العساكر مث ان الباشه نادا مناد ،ساعتهم قاصدين بالد الروم

اتوا يف الرميلة فباتوا بوي سبعة أوجاق والصناجق واألغوات حيضروا بأسلحتهم
مث يف صبيحة ذلك النهار أحضر الوزير شعبان  ،مجيعا يف ذلك الليلة بالرميلة
وألبس  ،وألبس أويس آغا صنجقية مصطفى بيك ،بيك وألبسه على جرجه

مث  ،وتوجهوا اىل منازهلم ،أبازه أمحد بيك كشف املنوفيه عوضا عن عثمان
 ،ان الوزير نادى للعسكر بأن يباتوا يف الرميلة حكم الليلة املاضية فباتوا هبا

رم جليب ابن ماماي بيك وألبسه وملا أصبح الصباح أرسل الوزير أحضر حم
مث ان طايفة االنكشارية داروا على مجيع طايفة بريم ونفوهم  ،الصنجقية
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مث ان طايفة تفكجيان  ،وا ابراهيم كتخدا القيصريلوانف ،وجانب قتلوهم
 .حبسوا اثنني جرجبية

مث ان الوزير أرسل آغا اىل ابراهيم بيك أمري احلاج بأن ينزل هو 
واحلاج اىل مصر احملروسة من غري أن ينزل يف الربكة ألن الطريق مل فيها 
ال أغوات حترص طريق الربكة فإن األغوات متجهني صحبة الوزير اىل قب

أمحد جرجبي من منزله باألزبكية  فرمث يوم تارخيه  ،الصناجق الفارة من مصر
وأمحد ابن كبوان وعمر جرجبي هرب يف اجلامع األزهر ووقع قتل ونفي 

مث ان الوزير أرسل بريلريل بأن  ،وهرب شئ كثري عدلنا عنه خوف االطالة
جق الفارة مث ان حيضروا مراكب لسفر العسكر اىل الوجه القبلي ملالقاة الصنا

الباشه أخرج خيامه اىل البساتني واألمراء والصناجق واألغوات والعساكر  
قاميقام  (1)يكب كذلك فخرج باملوكب العظيم اىل ناحية البساتني وجعل ايواز

اىل  واملدافع (9)مث أرسل للعسكر بالعازق ،حيضر مبصر احملروسة إىل حني
 .وم الجل الذخرية واملدافعقصاده يوم بي رهم أن يسافروامبوالق وأ
صفر نزل ابراهيم باحلامية اىل العادلية مث أتى اىل اجلنبالطية  0يف و 

هبا وأتى يف ساعته اىل البساتني فقابل الباشه هبا  (1)ووضع احململ الشريف
_____________________________________ 

القامسي مبصر، توىل عدة مناصب منها  تابع مراد بيك الدفرتدار، من أعيان البيت إيواز بيك الكبير: (1)
م، وتوىل 1011هـ/1191القائمقامية وإمارة احلاج وحكومة جدة، وقد قتل يف احلرب األهلية اليت اندلعت سنة 

بعده ابنه امساعيل بيك مشيخة البلد ونافسه على هذا املنصب غرميه حممد جركس تابع إبراهيم بيك أبو شنب، مما 
، مصدر النظام السياسي لمصر العثمانية القامسي إىل عدة بيوتات. بشري زين العابدين،أدى إىل انقسام البيت 

 .919سابق، ص 
: يقصد هبا اخليام، وكلمة العازق يف األصل تعين الشخص الذي حيفر األرض لنصب اخليام. جمد العازق( 9)

 .914، ص 9، ج1، طالقاموس المحيط، يالدين الفريوز آباد
يف األصل على اجلمل الذي حيمل اهلدايا إىل الكعبة، وكان يزين بأهبى زينة، وملا بالغوا يف يطلق  المحمل:( 1)

زينته أصبح اجلمل ال يستطيع أن حيمل سوى كسوته، وأصبحت اهلدايا األخرى حتمل على مجال أخرى تسري مع 
  .09مصدر سابق، ص  مصادر تاريخ مصر الحديث، قافلة احلج. رمضان،
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وسلم عليه فأمره بسفر صحبته فأجاب بالسمع والطاعة من وقته بات 
 .صبح متوجها اىل البساتنيباجلنبالطية وعمل املولد املعتاد وأ

مث يف عاشر صفر ارحتل الباشه منها اىل حلوان وبات هبا وأقلع 
املعني فيها صحبة العسكر االنكشارية  ةشعبان بيك باملراكب املذكور 
 منمث ان مجاعة من العسكر قبضوا مجاعة  ،والعزب وبات حبلوان عند الوزير

ته وسأهلم عن الصناجق مجاعة الصناجق الفرارية فأحضرهم الوزير حبضر 
واألمرا فأخربوهم أهنم يف جبل الطري وحصل بينهم املخالفة فبعضهم يقول 
نروح اىل ناحية جرجه وبعضهم يقول نروحوا اىل البحرية وهذا خربهم 

وألفني من  (9)وزير، فبعد ذلك عني أمحد بيك وذو الفقار بيك (1)دولتلي
هة الشرق وعني شعبان ج العسكر وأمرهم بأن يتوجهوا اىل الصناجق يف

واالنكشارية والعزب مبراكبهم يف البحر وعني يوسف بيك  ،بيك مبركبه
وأما الباشه  ،النقيب وحممد بيك حاكم جدة خلف املذكورين فتوجهوا مجيعا

فإنه صلى صالة العشاء وركب خلفهم وأما الصناجق فإهنم شالوا من جبل 
جرجه  نروحوا اىلهم من قال الطري وتوجهوا اىل ناحية ملوي وتشاوروا في
وحصل بينهم كالم وخلف حال  ،ومنهم من قال نعدي اىل اجلبل االخضر

فأما حسني بيك أخذ مجاعة وراح اىل بالد السودان  ،ألمر يريده ا  تعاىل
ومصطفى بيك أخذ مجاعة وتوجه اىل جرجه ألجل  ،من على الواحات

_____________________________________ 
 اف كلمة "يل" على األلقاب الرتكية لتعين صاحب، فيكون معىن الكلمة: صاحب الدولة.تض دولتلي: (1)
من أعيان البيت الفقاري، توىل إمارة احلاج ملدة أحد عشر عاماً  م(:1691هـ/1112ذو الفقار بيك )ت ( 9)

ري زين م. بش1117هـ/1701وقد توىل زعامة الفقارية عقب مقتل سيده حسن بيك يف واقعة الصناجق سنة 
  .911، مصدر سابق، ص النظام السياسي لمصر العثمانيةالعابدين، 
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خذوا مجاعة من وأما حسن بيك والجني بيك وكوشك علي أ ،املقدر
توابعهم وأخذوا مجاعة من العزب ممن يعرف الطريق وقالوا ودونا اىل قناطري 

 فضايقوهم فتوجهوا اىل طريق بريفرآهم مجاعة ابن اخل ،همو هون فوداأل
األهرام وقدروا أنفسهم بإقليم اجليزة فعند ذلك قالوا الصناجق ملن كان معهم 

فافرتقوا  ،طلبوا األمان لعله يعفى عنكمان كان لكم أمر تتوجهوا اىل اجليزة وت
منهم طايفة وحضروا اىل ناحية بوالق فعلم هبم قاميقام مصر احملروسة فأرسل 
هلم أويس بيك اىل بوالق فأرسلوا طلبوا منه األمان فأعطاهم األمان فحضروا 
له ببوالق وهم مخسة وأربعون نفرا يف مجلتهم عثمان ابازه وطبال ابراهيم 

فلما حضروا اليه أخذهم وتوجه هبم اىل ايوازبيك  ،االعيانوغريهم من 
فحبسوا، مث حضر ملتزم أنبابه  حني حيضر الوزيراىل قاميقام فأمر حببسهم 

ومعه حممد كاشف أخو الجني بيك ومعه ثالثة مماليك فوضعه قاميقام 
مث أتى رجل وأخرب قاميقام بأن خليل كتخدا رضوان بيك وجعفر   ،بالسجن

وم يف ناحية انبابة فأرسل هلم عمر جرجبي بعسكر فأحضروهم كاشف الفي
 (1).ووضعوا يف العرقانة

مث ان الصناجق توجهوا من اجليزة اىل ناحية البحرية فبلغ خربهم اىل 
مث ملا توجهوا اىل اقليم  ،وطلعوا طالبني آثارهم (9)قاميقام فعني خلفهم جتريدة

 هلم مصطفى آغا من أغواته البحرية وصل خربهم اىل الباشه فعند ذلك عني
وعني معه  ،ودفع له بريلري خطابا بالصناجق باألمان وعدم من يتعرض هلم

_____________________________________ 
 السجن الرئيسي يف قلعة اجلبل. العرقانة:(1)
اإلدارة محلة عسكرية يوجهها الباشا حملاربة املتمردين من أمراء مماليك أو عربان. ليلى عبد اللطيف،  تجريدة:( 9)

 .449، مصدر سابق، ص في مصر في العصر العثماني
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مث ان قاميقام أرسل اىل كاشف البحرية  ،وتوجهوا لنحو الصناجق بريابن اخل
مث ان الوزير  ،أن حيضر اىل احملل الذي فيه الصناجق وحيصرهم ويضيق عليهم

مث  ،زب مبراكبهم اىل حبري اىل حماربة الصناجقارسل طايفة االنكشارية والع
عني هلم من جهة الرب الغريب رمضان بيك وحممد بيك وسليمان اغا فتوجهوا 
هلم بطرايقهم مث ان قاميقام أرسل بريلري اىل حاكم رشيد بتحفظ على رشيد 

مث ان الوزير عني هلم أمحد بيك ويوسف  ،عليهم (1)خوفا من أحدا يصطي
 .بيك

فلما  ،شهر تارخيه 11باشه حضر اىل مصر احملروسة يف مث ان ال
من قتل هؤالء اجلماعة  ال بدجلس بالديوان قاموا عليه العساكر وقالوا له 

الذي يف السجن فأحضر منهم  عثمان ابازه وطبال ابراهيم ومصطفى آغا 
وخليل كتخدا وجعفر كاشف وحممد آغا أخو الجني وابرش ابراهيم 

وس املذكورين حبوش الديوان رمحة ا  عليهم وأموات ومرتضى آغا وقطع رؤ 
 .املسلمني

جبرجه اىل الوزير بقبض ورد خرب من آغات الغالل  مث يف يوم تارخيه
وهو واصل لكم يف الرتسيم فلما وصل اليه وضعه بالسجن مث  مصطفى بيك

أرسل اىل أمحد بيك كاشف املنوفية بأنك تقبض على قانصوه أبو قورة 
تيش عليه فوفوه بأنه هرب يف مقام القطب الرباين والعارف فأوقع التف

الصمداين الشريف العلوي سيدي أمحد البدوي فتوجه له فلم جيده بل وجد 
مث ان الصناجق توجه  ،مجاعة من أتباعه فقبض عليهم وأرسلهم اىل الباشه

_____________________________________ 
  كذا يف النص، والصحيح: يسطو.( 1)
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شف واذا كا  واالغا حماصريتهمبريذا بابن اخلوا ،اىل ناحية النحيلي وقعدوا هبا
البحرية قد حضر وحاصرهم واذا مبراكب االنكشارية والعزب وقد حضروا 
يف البحر واذا برمضان بيك وحممد بيك وقد أحاطوا بناحيه من كل جانب 
برا وحبرا فسألت الصناجق عمن وصل فأخربوهم حبضور حممد بيك ورمضان 
بيك ومراد كتخدا وعلي جرجبي فطلبوا منهم مراد كتخدا وعلي اجململ 

توجهوا هلم وسلموا عليهم باألمان وأعرضوا عليهم بريلري شريف الوزير ف
مجيع اخوانكم م وقالو هلم اىل مىت هذه احلال و باالمان وحتادثوا معهم بالكال

مبصر من صناجق واغوات وأمراء وغريهم منتظرين قدومكم اليهم وهذا أمر 
رر وال ما هو اليق منكم يف حسكم فأنتم تتوجهون معنا وال عليكم ض

فاطمأنت خواطرهم ببريلري الباشة وبالكالم اللطيف فعند ذلك ركبوا  ،بأس
يف النحيلية مث توجهوا هم ومجيع املذكورين قاصدين حنو مصر احملروسة وباتوا 

 .ةنيف ناحية الطرا
تالقوا مع أمحد  (1)1701شهر صفر سنة  99مث يف يوم االربعه 

تفكجيان ومن معه من  ة ويوسف بيك وجاويش آغاتنالطرا يفبيك 
العساكر فباتوا بطرانه وقعد حسن بيك والجني بيك وكوشك علي بيك 

شهر صفر واذا باالغات  91وذو الفقار آغا يتحدثوا يف ليلة اخلميس 
الباشه داخل عليهم ومعه مجاعة فقبضوا عليهم وأوثقوهم باحلديد وأتو هبم 

 91يوم اخلميس  مث أصبحوا يف ،صيوان أمحد بيك وقطعوا رؤوسهم اىل
أخذوا الرؤوس وتوجهوا اىل مصر احملروسة اىل أن باتوا  ،1701 صفر سنة

_____________________________________ 
 م.1117أكتوبر ( 1)
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وأصبح يف يوم السبت طلع  ،1701صفر سنة  91يف بوالق ليلة السبت 
أمحد بيك اىل الديوان باالالي من على قناطري السباع والرؤوس بصحبته يف 

 بأن يقطع اليتملقرقع اآلخرجه إىل أن أتى إىل القلعة فكان الباشه أمر ابن ا
فلما مر أمحد  ،رأس مصطفى بيك يف طريق االالي ففعل ما أمره به الوزير

مث  ،بيك أخذ رأس مصطفى وحطها يف اخلرج ووضعهم قدام الوزير بالديوان
ان الوزير أخلع على أمحد بيك وعلى مجيع األعيان أكثر من ماية قفطان مث 

م مجاعة كثرية مث لوا من طوايفهم ولفايفهمث بعد ذلك قت ،توجهوا اىل منازهلم
اختصرنا على ذلك ملا فيه من وقد  ،وهرب منهم خلق كثري أنفوا خلق كثري

وراقت الرياقة على هذه احلال رمحة ا   ،وما يطول شرحه من الكالم الغم
ومل يزل الباشه حاكما  .عليهم أمجعني وال مانع ملا قضى ا  سبحانه وتعاىل

روسة اىل أن ورد مسلم الوزير ابراهيم بعزله فكانت مدته سنة على مصر احمل
 واحدة ال غري.

 (1)إبراهيم باشا: -7
األمري  تهوأتى يف البحر وبصحب ،مث توىل الوزير شيطان ابراهيم باشا

 ،1701شهر شوال سنة  1وطلع اىل الديوان يف  ،أمحد بيك ومجاعته
الد العرب من ساير وأحضر معه أمر شريف يذكر فيه أنكم خترجوا أو 

وترفعوا مرتبات األوالد من مصر ومكة واملدينة وترفعوا من  البلكات مجيعا
 . جوامك النساء ما زاد عن سبعة عشر عثامنة

_____________________________________ 
 م.1114إبريل  17 -1111يونيو  4هـ/ 1704شوال  4 -1701شوال  1مدة واليته: ( 1)
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 (1)هبجدة الذي صار بعد ذلك زر  ويف أيامه نفي حممد بيك بتاع
وابراهيم بيك أمري احلاج ومصطفى آغا وسليمان آغا ووجه أزبك بيك  مبصر
شهر احلجة سنة  1فتوجهوا يف  (9)،ان اغا اىل مكة املشرفة صحبتهموسليم
1709.(1)  

طلع أمحد بيك يعيد على الباشه  1709شهر احلجة سنة  2ويف 
رمحة ا   (4)،فقتلوه وقتل مصلي كتخدا ونزلوهم يف توابيت اىل منازهلم قتال

 (1).عليهم وأموات املسلمني
ا أمحد بيك املذكور اىل مقام يف يوم تارخيه هرب قيطاس آغا كتخدو 

ومصطفى آغا وقنصوه كتخداء نفوهم اىل ناحية  ،سيدي ابراهيم الدسوقي
 (1).جرجه وحسن بيك اىل ثغر االسكندرية

جعلوا على كل كيس من املال  (0)1704سنة  شهر شعبان 19ويف 
مخسة آالف نصف فضة وعلى الغالل كل أردب نصفني تؤخذ  (8)املريي

تزمني ألجل كمالت اخلزينة السلطانية وكتبوا بذلك حجة للمريي من املل
 (2).وأرسلوها اىل السلطان حممد نصره ا  تعاىل

_____________________________________ 
 مفردها زرب، وهي كلمة تركية تعين العصاة من العسكر. زربه:( 1)
 عنوان يف اهلامش: نفي حممد بيك وغريه.( 9)
 م.1119يونيو ( 1)
 يف اهلامش: قتل أمحد بيك. عنوان( 4)
 م.1111يونيو ( 1)
 عنوان يف اهلامش: نفي حسني بيك وقتل هبا.( 1)
 م.1114فرباير ( 0)
 إيرادات خزينة مصر. المال الميري:( 8)
 عنوان يف اهلامش: مضاف إبراهيم باشا الوزير.( 2)



 
 
 
 

  129                          زبدة اختصار تاريخ ملوك مصر المحروسة

  

فكانت مدته  1704سنة شهر شوال  4وعزل ابراهيم باشه يف 
وكاتب ديوانه واملقابلجي  وسجنوه بقصر يوسف وكيخيته ،ثالثة سنوات

 .انهقجنوهم بالعر ل جرجه وصراف باشه سوأمني ناظر الشون وخاصي وكي
عملوا حساب ابراهيم باشه فوجدوا بذمته  1704شهر شوال سنة  11ويف 

 وعمر ابراهيم باشه  أثر النيب صلى ا  عليه وسلم. ،تسعماية كيس
 (1)عمر باشا: -8

حضر اىل مصر احملروسة  1704ويف أواخر شهر احلجة ختام سنة 
شهر احلجة سنة  11يس وطلع اىل الديوان يف يوم اخلم ،وتوىل عمر باشا

أيام بسبب  0ويف ثاين يوم جلوسه ورد آغا بزينة مصر احملروسة  ،1704
 .والدة سلطان مصطفى نصره ا  تعاىل ىبشر 

ويف تارخيه اتفق عمر باشه الوزير وصناجق مصر احملروسة مع ابراهيم 
اىل باشه أن الذي عليه من املال يدفعه يف الديار الرومية وأفرجوا عنه وسافر 

 .اصطنبول
قامت االنكشارية على  (9)1701شهر ربيع االول سنة  8ويف 

ويف شهر تارخيه  ،درويش كتخدائهم ومراد كتخدا سابق وخنقوهم يف القلعة
تويف حمرم بيك بن ماماي بيك ولبس رمضان صنجقيته يف شهر تارخيه سنة 

1701.(1) 

_____________________________________ 
 م.1110مارس  91 -1114يوليو  8هـ/ 1700غاية رمضان  -1704ذو احلجة  11مدة واليته: (1) 
 م.1114سبتمرب (9) 
 عنوان يف اهلامش: قتل الكواخي.(1) 
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 جتمعت طايفة االنكشارية 1701شهر ربيع أول سنة  11ويف 
والعزب بالرميلة وطلبوا أويس بيك وقالوا لنا عليه دعوة شرعية بأنه قتل 
شخص من نفرنا فأحضروا دعوى عليه فأقر بأنه مملوكه وقتله فأثبتوا عليه 

شهر مجاد األول  11ويف  (1).القتل وقتلوه وكانت فتنة عظيمة ويوم مهوال
لفقار بيك لبس حممد بيك على ناحية جرجة وعني هلا ذو ا (9)1701سنة 

 11ويف  (1).وحصل زلزلة يف السنة ثالث مرار ،الشهري بأبو سعدة نايبا عنه
حضر أمر شريف بطلب ذوالفقار بيك  1701شهر مجاد أول سنة 

راب أفندي فجهزوا وأرسلوا اىل خبن سطفى أفندي الرزناجمي الشهري باصوم
 (4).السلطان

لبوا من قاموا العساكر بالديوان وط 1701ويف شهر رجب سنة 
الوزير أن يعني مجاعة من العسكر بتفتيش على السالح الذي يف البالد 

ومعه  (1)ومنع الرعايا من محل السالح فعني اىل ذلك شاويش آغا مجليان
العساكر من االسباهية ونزلوا وفتشوا البالد وعادوا ومعهم شئ كثري من 

لمة باقية مظشاويش باشا على كل بلد طلبه وهي السالح والبندق ورتب 
  (1).تسمى خدمة شاويش اغا الى اآلن

_____________________________________ 
 عنوان يف اهلامش: قتل أويس بيك.(1) 
 م.1114ديسمرب (9) 
 عنوان يف اهلامش: زلزله.(1) 
 عنوان يف اهلامش: "طلب ابن سخراب"، ويف الصفحات التالية يذكره املؤلف باسم: ابن سهراب.(4  
ها إليف لكلمة جنلليان، مجع فارس للكلمة الرتكية جنللو، وهم فرقة من الفرسان املوكل وهي حتري جمليان:(1) 

 .04مصدر سابق، ص  مصادر تاريخ مصر الحديث، حفظ اجلسور السلطانية. رمضان،
  عنوان يف اهلامش: خدمة شاوش كاشف.(1) 
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 تويف اىل رمحة ا  تعاىل (1)1701شهر مجاد اآلخر سنة  91ويف 
 (9).الشيخ سلطان شيخ الجامع األزهر في زمنه

وكان رئيسهم حممد بيك  (1)،مبصر احملروسة بهويف أيامه ظهرت الزر 
وهم قرا  ،اجلندسة من حاكم جرجه وجده ورؤس األعيان ممن انضم اليه مخ

واجتمع عليهم   ،فضلة وكور علي ويوسف احلريري وأصالن ودرويش علي
فهتكوا احلراير وعملوا شئ  ،كل فاسق وغريه من األجناس من الدين مارق

وصار الديوان تعمل يف  ،وبطلوا أحكام الشرع والوزير ،ال يرضي ا  ورسوله
 ،يف أيامه كالفقري بيت حممد بيك وقتل من العسكر شئ كثري وصار الغين

فلما عم الناس باألذا تضرعوا اىل ا  بالدعا فطلع حممد بيك اىل الديوان 
منفردا عن هؤالء األعوان فأيقظ ا  الوزير من نعاسه فأمر أتباعه بقطع 

فلما بلغ أعوانه ذلك ضاقت عليهم املسالك وألقى ا  الرعب يف  ،رأسه
فذهبوا مجيعا اىل جامع املؤيد ورأوا  قلوهبم وأخذهم مبا أسلفوا من ذنوهبم

فلما بلغ خربهم اىل الوزير أمر الوزير  ،التحصني فيه هو الرأي املسدد
هبا وان  الصناجق والوايل والعساكر بأن يأخذوا معهم املدافع ويرموا عليهم

فذهبوا اليهم وأحاطوا هبم من جوانب اجلامع  ،أدى ذلك اىل هدم اجلامع
فلما أرموهم  ،عليهم باملدافع كما أمر الشرعي للوزير يف باب زويلة وارموا

بالنار خرجوا من املسجد وحتولوا على الفرار فتخطفتهم العساكر واحلكام 

_____________________________________ 
 م.1111ديسمرب (1)
املؤلف عنه على أنه شيخ األزهر يدل على وجود  هو الشيخ سلطان بن أمحد بن سالمة الشافعي، وحديث(9) 

منصب مشيخة األزهر قبل الشيخ اخلرشي والذي كان يعتقد أنه أول من تبوأ هذا املنصب، انظر تعليق عبد 
 .119، مصدر سابق، ص أوضح اإلشاراتالرحيم عبد الرمحن يف: أمحد شليب، 

 عنوان يف اهلامش: الزربه.( 1)
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وقبضوا على من ذكرنا وضربوا رقاهبم عند باب زويلة وأخذوا رؤسهم اىل 
هرب فأخلع على الصناجق والوايل مث داروا على من  ،همو قدام الوزير وضع

منهم ناس كثرية اىل أن قطعوا دابرهم من مصر ومل يبقى سوى من  قتلوا و 
ظهر جنم يف السماء له ذنب  1701ويف سنة  .كان يف عمره مده وهرب

 (1).طويل ومكث اىل غاية شهر رجب سنة تارخيه
ويف عاشر مجاد أول سنة تارخيه تويف اىل رمحة ا  تعاىل املرحوم 

وكان رجال دينا خريا غين  (9)،جبريدشعبان بيك جبريد أخو أمحد بيك ودفن 
عليه أكثر من عشرة آالف نفس على جنازته واىل  ىصلوملا جهز  ،النفس

 (1).اآلن يتربكوا بقربه
 ،مجاد أول تارخيه خنقوا حسني اغا اجلراكسة يف العرقانة 11ويف 

شهر تارخيه هرب ذو الفقار بيك من السجن ونودي عليه مبصر   99ويف 
مث  ،أخذ ماية عثماين بشارة فلم أحدا وقع له على خربكل من أخرب به ي

 . 1701ختفى وتوجه اىل اصطنبول وقابل السلطان سنة 
 رمضانورد خط شريف بأن  (4)1700ويف شهر ربيع األول سنة 

بيك سردار جريد أسروه النصارى واستمر عند النصارى مدة طويلة اىل أن 
 (1).يتهخلصه السلطان ورجع اىل مصر احملروسة بصنجق

_____________________________________ 
 م.1111م من السماء"، وكان ذلك يف فرباير عنوان يف اهلامش: "جن(1)
 أي يف جزيرة كريت.(9) 
 عنوان يف اهلامش: تويف شعبان بيك.(1) 

 م.1111سبتمرب ( 4)
  .1700عنوان يف اهلامش: رمضان بيك أمرياً سنة ( 1)
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لبس ابن البيطار حممد بيك على الصنجقية مث فرغ  1700ويف سنة 
 (9).وتوجه اىل مكة املكرمة فجاور هبا اىل أن مات هبا (1)،1708عنها سنة 

وأنفارهم مجيعا ويف سنة تارخيه حصل تنبيه يف البابني اىل طوايفهم 
فأبطلوها وكل  بابهوال العمامي الصغار وكل نفر يلزم السكاكني أن اليلبسوا 

شهر ربيع األول حضر حممد آغا من بالد  11ويف  بابه.لزم أدبه و ينفر 
واملقابلة وختموا عليها وبعد ذلك  (1)الروم وخاصكه معه وأخذ دفاتر الرزنامة

 .عملوا حماسبة يف بيت الدفرتدار
ويف تارخيه أرسل موالنا السلطان بطلب مصطفى أفندي ابن 

مث اهنم كتبوا  ،أحوال اخلزينة وغريها هراب ألجل سؤال وجواب عنس
دفاترهم بعلم االيراد واملصرف مبصر احملروسة وما يتعلق هبا وارسلوها صحبة 

والزال عمر باشا مبصر احملروسة اىل أن  (4).هراب أفندي واخلاسكيسابن 
مث حضر مسلم ابراهيم باشا  ،عزل فكانت مدته ثالثة سنوات اال أياما

وعمل كنان بيك قاميقام  1700عبان سنة شهر ش 91بوستنجي يف 
 (1)عنه.

 (6)إبراهيم باشا: -9
_____________________________________ 

، نياإلدارة في مصر في العصر العثماأي تنازل عن حق يف التزام أو مرتب. ليلى عبد اللطيف،  فرغ:( 1)
 .411مصدر سابق، ص 

  .1700عنوان يف اهلامش: لبس حممد بيك البيطار سنة ( 9)
: أي سجالت الروزنامة، والروزنامة هي كلمة فارسية مكونة من لفظني: "روز" مبعىن يوم أو دفاتر الروزنامة (1)

ا "الروزناجمي"، وكتبة هنار، و"نامة" مبعىن سجل أو كتاب، فيكون معناها سجالت األصول اليومية، ويسمى رئيسه
الروزنامة يسمون "أفندية الروزنامة"، وكانت الروزنامة تكتب خبط القرمة اليت تعتمد على رموز يصعب قراءهتا من 

 .81مصدر سابق، ص  مصادر تاريخ مصر الحديث، قبل غري املتخصصني. رمضان،
 عنوان يف اهلامش: توجه ابن سهراب.( 4)
 .1700بيك قائمقام سنة عنوان يف اهلامش: كنان ( 1)
 م.1118أكتوبر  99 -1110إبريل  11هـ/ 1702مجاد األول  10 -1700شعبان  97مدة واليته: ( 1)
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وكان  ،1700شوال سنة  97مث توىل الوزير ابراهيم باشه املذكور يف 
رجال اختيار اناس مالح وجيها صاميا مصليا ليس له التفاته اىل أمور الدنيا 

تالعبا وكان له كتخدا يسمى أمحد فسلم اليه األمر كله واخلزينة وكان م
متلونا والذي ال يفعلوه هو بيده ال يتم أمره وزاد يف أخذ الرشوات عيانا 

عار يف مجيع القرا سويف أيامه حتركت ساير اال ،وانقلب الديوان يف منزله
وابن منديل اىل ثغر  (9)ويف أيامه نفي سليمان آغا االنكشارية (1).والبلدان

 (1).راالسكندرية وحممد ابن املقرقع هرب يف األزه
شهر مجاد االخر سنة تارخيه ورد جناب من مكة مبوت  91ويف 

توجه  (4)فنده 8ويف  ،الشريف زيد سلطان مكة وتويل ابنه سعد االشرم
ج وصراف ا حممد آغا القاجبية اىل السلطان وأخذ معه ابراهيم اغا وكيل خر 

 (1).باشه وعامل االسكندرية الذي أسلم وتوجه هبم
ارخيه تويف يوسف بيك بدرب اجلماميز اىل ويف آخر القعدة سنة ت

هراب سحضر ابن  (0)1788شهر ربيع األول سنة  8ويف  (1).رمحة ا  تعاىل
وقد بلغ الباشه خربه ما عمل يف  ،من عند السلطان 8هراب أفنديس

_____________________________________ 
  عنوان يف اهلامش: غال األسعار. (1)
قائد فرقة االنكشارية، وله الرئاسة على أغوات باقي الفرق، واختص حبفظ األمن يف  آغا االنكشارية:( 9)

 .418، مصدر سابق، ص اإلدارة في مصر في العصر العثمانياللطيف، القاهرة. ليلى عبد 
 عنوان يف اهلامش: نفي ابن منديل( 1)
 أحد أشهر السنة القبطية. شهر فنده:( 4)
 عنوان يف اهلامش: تولية سعد مبكة.( 1)
 .1700عنوان يف اهلامش: تويف يوسف بيك سنة ( 1)
 م، كما يوضح النص بعد ذلك.1118هـ/1708كذا يف النص، والصحيح أنه قدم سنة ( 0)
كاتب ديوان الروزنامة، وقد أطلق هذا اللقب يف العصر العثماين على العلماء والكتاب كوهنم من   األفندي:( 8)

، 171، مصدر سابق، ص تحفة األحبابأهل القلم، وقد ورد ذكر مصطفى بن سهراب أفندي أيضًا يف: 
، حيث أضاف أمحد شليب بأنه كان: "عارفًا بعلم الرمل 111ص ، مصدر سابق، أوضح اإلشاراتوكذلك يف: 
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اصطنبول قيل أنه جاب صحبة أمر شريف بأن مال الغربية واملنوفية تضبط 
لباشه ومل يتباطأ الباشه منها شئ مجلة  اىل اخلزينة ال تطلب اال منه دون ا

فلما  ،ك وامور ما يتعلق اىل الدولة الشرعية ال تطلب اال منهاملمال ،كافية
مسع كتخدا الباشه بذلك فعند حضور املذكور باخلانكيه فبات هبا وأرسل 

يوم تارخيه أرسل كتخداء الباشه شخص من مجاعته ويف  ،اىل منزله هاسباب
فما أصبح اال وقد تويف اىل رمحة ادخل عليه سم ساعيه، و وأرغبه باألموال 
 (1).باخلانكيه 1708ا  تعاىل سنة 
الباقي الرزمنجي اىل  شهر ربيع األول سنة تارخيه نفا عبد 99ويف 

مث أرسلوا  ،ناحية ابرمي وختم على بيته وبيت أخيه مصطفى اغا مجليان
تويف  1708خيه سنة ويف شهر تار  (9).اخنقوا عبدالباقي املذكور جبرجه

ويف تارخيه حصل مبصر فناء عظيم ومسوه العامه  .قنصوه ايوقوري يف العرقانه
 (1).1708الفصل األصفر سنة 

فلما  ،1708ويف أيامه سافر ازبك بيك أمري حاج شريف سنة 
حني يتوجه اىل مصر  هوصل اىل مكة املشرفة اتفق مع الشريف محوده بأن

وعلى  ،ر خلعة سلطان مكة عوضا عن ابن األشرماحملروسة يرسل له من الوزي
وقعد له بالعهده وجاب أوالد  ،ماقيل انه أخذ منه اثين عشر ألف شريفي

                                                                            
والزايرجية والروحاين والنجم وامليقات والكيمياء"، ولكن مصنف الزبدة قد انفرد بذكر تفاصيل ما أمر السلطان 

 العثماين باستحداثه يف مصر لدى عودة ابن سهراب مما أدى إىل سعي كيخية الباشا لقتله بالسم. 
  اهلامش: موت ابن سهراب.عنوان يف( 1)
 عنوان يف اهلامش: خنق عبد الباقي.( 9)
م، ومسي بالفصل األصفر ألن: "الرجل واملرأة إذا انضرب اصفر وجهه 1110كان ذلك يف شهر أكتوبر سنة ( 1)

 .111، مصدر سابق، ص أوضح اإلشاراتوجلده إىل أن يصري مثل الليمون األصفر"، انظر: 
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قاموا مبصر مدة ومل يوف ازبك محود صحبته مع احلاج اىل مصر احملروسة فا
ما تعهد بالعهدة يف ذلك وقيل ان الباشه مل طاوعه فعجزت قدرته يف  بيك
مث ان  (1)،ة سجن أوالد محود االثنني عند نقيب االشرافمث ان الباش ،ذلك

شهر ربيع أول سنة تارخيه  18الباشه أخلع على يوسف بيك والية جدة يف 
وشيخ احلرم عوضا عن عثمان بيك الذي كان يف الروم وعني صحبته 

وتوجهوا آخر مجاد اآلخر  ،مخسماية من العسكر حملافظة جدة حكم العادة
ن وصلوا اىل ينبع الرب فبلغ اخلرب اىل محود وبلغه سجن سنة تارخيه اىل أ

أوالده مبصر فأرسل اىل يوسف بيك يذكر فيه أن مجيع العربان متجمعة يف 
فلم متثل  ،اجلبال وحنن خنشى عليك منهم فرتجع اىل مصر احملروسة بسالمة

وشال من النبع فما شعر  ،اىل قوله فأرسل له ثاين وثالث فلم يرجع عن نفريه
هم قدر ساعة وظفرت هبم العربان و بر ال ومحود والعربان قد أحاطوا هبم فحاا

فقتلوا منهم شئ كثري وأسر يوسف بيك ومن بقي من العسكر وأخذوا 
حضر أربعة نفر من  1708شعبان سنة  98ويف  ،حرميهم أسارى معهم

عسكر يوسف بيك مبكاتبة اىل الوزير واىل األمري ازبك بيك أمري احلاج 
به عني ثالثة اتمصر احملروسة مبا وقع من محود فلما قرأ الوزير ك وأكابر

صناجق وهم حممد بيك أبو قورة ويوسف بيك صهر النقيب وطبال حسني 
وجهزوا أنفسهم  ،بيك وعشرة من أمراء  اجلراكسة وثالثة آالف من العسكر

اىل السفر وعمل حممد بيك أبو قورة سردارا على العسكر وأعطى له جده 

_____________________________________ 
 واقعة محود. عنوان يف اهلامش:( 1)
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 (1)،1708شوال سنة  91وا مجاعة من البحر وشالوا بركة احلاج يف وعين
 .شوال سنة تارخيه 94وشال األمري ازبك بيك أمري احلاج من الربكة يف 

رمضان ظهر عمود يف السماء بني املغرب  91ويف سنة تارخيه 
مطرت السماء حجارة اشوال سنة تارخيه  18ويف  .والعشاء وقعد مدة
أوقية وبقيت على األسطحة واألزقة ايام سبحان ريب ال  الواحدة قدر ثالثة

 (9).اله اال هو وال معبود سواه
الرزمنجي  شهر شوال سنة تارخيه حضر خط شريف بطلب 17ويف 

اىل بني يدي سلطان االسالم فأرسلهم الوزير وهم  ومجيع الكتبة بالديوان
نامه الرز  (1)أمحد أفندي ومصطفى أفندي أدهم ومصطفى أفندي خليفة

واألوقاف فتوجه أيضا مؤمن أفندي  (4)يشوابراهيم أفندي وكتاب الدشا
  .يشو املواهب وغريهم من كتبات الدشاوالقاضي حممد أب

_____________________________________ 
 م.1118مارس ( 1)
: "ويف ثامن شوال أمطرت أوضح اإلشاراتهذه مبالغة من املؤلف، والصحيح كما أورده أمحد شليب يف ( 9)

. وقد ذكر يوسف 111املساء برداً كل واحدة قدر النارينجة وبقيت أياماً على وجه األرض"، مصدر سابق، ص 
ر شوال أمطرت السماء برداً كل بردة قدر ثالثة أواق، وبقيت أياماً على امللواين هذا احلدث بقوله: "ويف ثامن عش

 .171، مصدر سابق، ص.  تحفة األحبابوجه األرض"، يوسف امللواين، 
: أو قلفة ومعناها وكيل أو مساعد، واستخدم يف ديوان الروزنامة لإلشارة إىل أقدم الكتاب وأمهرهم. خليفة( 1)

مفردها دشيشة  الدشايش: .419، مصدر سابق، ص ي مصر في العصر العثمانياإلدارة فليلى عبد اللطيف، 
وهي حساء يتخذ من بر مرضوض يطبخ بزيت أو دهن، وكان يطلق على أوقاف احلرمني يف مصر أوقاف 
الدشايش مع أن األوقاف كانت إلطعام أهل احلرمني الدشيشة وغريها، وتعترب أوقاف الدشيشة الكربى من 

اإلسالمية على احلرمني الشريفني، حيث كانت ترسل كميات كبرية من القمح من مصر إىل أضخم األوقاف 
احلجاز سنويًا وتفرق على طالب العلم يف الربط والزوايا واملساجد واملدارس يف مكة واملدينة وتوزع كذلك على 

 .09بق، ص مصدر سا مصادر تاريخ مصر الحديث، الفقراء واأليتام وغريهم من احملتاجني. رمضان،
مفردها دشيشة وهي حساء يتخذ من بر مرضوض يطبخ بزيت أو دهن، وكان يطلق على أوقاف  الدشايش:(4)

احلرمني يف مصر أوقاف الدشايش مع أن األوقاف كانت إلطعام أهل احلرمني الدشيشة وغريها، وتعترب أوقاف 
، حيث كانت ترسل كميات كبرية من الدشيشة الكربى من أضخم األوقاف اإلسالمية على احلرمني الشريفني

القمح من مصر إىل احلجاز سنويًا وتفرق على طالب العلم يف الربط والزوايا واملساجد واملدارس يف مكة واملدينة 
مصدر سابق،  مصادر تاريخ مصر الحديث، وتوزع كذلك على الفقراء واأليتام وغريهم من احملتاجني. رمضان،

 .09ص 
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حجة احلرام سنة تارخيه حضر جناب وأخرب عن وفاة يوسف  8ويف 
بيك يف النبع وله ولدين بصحبته فختم الباشه على بيته ويف أيامه أنفوا 

  .عزب اىل بالدهخليل كتخداء ال
توىل عبد الرمحن أفندي رزناجمي  (1)1702حمرم احلرام سنة  10ويف 

عوضا عن عبد ا  أفندي لوفاته اىل رمحة ا  تعاىل وحضروا كتبة الديوان 
 .مجيعا من الروم بالصحة والسالمة صحبة مصطفى آغا

ومل يزل ابراهيم باشه حمافظا على الصالة والعبادة وكتخدائه مصرا 
على هنب األموال والظلم وأسوأ األحوال اىل أن حصل إلبراهيم باشه 

مجاد األول سنة  10الضعف وقوي عليه فتويف اىل رمحة ا  تعاىل يف 
  ودفن بالقرافة. 1702

مث توىل يوسف بيك قاميقام وأعرضوا مبوت الباشه اىل سلطان 
ري يوسف بيك االسالم فحضر مسلم الوزير عبد الرمحان باشه وأمر اىل األم

  .حوم  الوزير اىل جانب السلطانر املعلى حاله وضبطوا خملفات 
بطلب أربعة آالف  (9)شهر رمضان سنة تارخيه حضر قاجبي 1ويف 

ه من وماية مخسة وعشرين ألف كيل (1)قنطار بارود وأربعماية قنطار يدك
 .يف بيت أزبك بيك الدفرتدار (4)احلنطة فجمعوا ساير الربابر

_____________________________________ 
  م.1118يونيو ( 1)
رئيس فرقة القاجبية وهم حرس بوابات قصر السلطان وقد اقتصر دخول هذه الفرقة على أبناء  قابجي باشا:( 9)

البكوات والباشاوات وبعض األعيان اآلخرين، وكان للقاجبية مهمة أخرى فقد كانوا يوظفون يف احملل األول 
البعثات ذات األمهية اخلاصة والسرية بوجه بصفتهم تشريفاتية يف حفالت االستقبال اليت جتري بالقصر السلطاين و 

، مصدر سابق، ص اإلدارة في مصر في العصر العثمانيخاص مما كان يوفد إىل الواليات. ليلى عبد اللطيف، 
411. 

  نوع من احلبال الذي جتر به الدواب. يدك:( 1)
 برابر باللغة الرتكية: أي مجيعاً. (4)
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شهر رمضان حبسوا أمحد كتخدا ابراهيم باشه وحسن ويف أول 
رمضان سنة تارخيه حضر أمر  11ويف  ،أفندي شهر حواىل وحرصوا عليهم

 شريف بطلب ألف نفر من العسكر اىل حمافظة جريد.

 (1)علي باشا: -11
 1702القعدة سنة  91مث توىل الوزير علي باشه أبو الرخا يف 

مث يف ثاين يوم أحضر أمحد كتخدا  ،انمبوكب عظيم اىل أن طلع اىل الديو 
  .وعاقبه وطالبه باملريي فكلمه كالم بارد فرده بالسجن

لبس حممد بيك صنجقية املشهور  (9)1702ويف سلخ القعدة سنة 
 ى بيك على صنجقية سنة تارخيه وعلا  البشناق أبو الشوارب ولبس عبد

  .ذو الفقار آغا آغات مجليان
حضر مصطفى آغا بطلب ألف ومايتني  شهر ربيع االول 99ويف 

كيس من أمحد كتخداء الباشه وكان أعرض اىل حضرة الدولة الشريفة بذلك 
ويعمله باشه مبصر فطلبوا منه ذلك فأنكر فوضعوه بالسجن وضيقوا عليه 

فنادا مناد الوزير كل من  ،فأصبحوا ومل جيدوه بالسجن هرب ليلة تارخيه
  .عثماين فلم يوقعوا له على خربوجده وأتى به ننعم عليه مباية 

من السماء وكان هلا دوي مثل  (1)ويف شهر تارخيه نزلت ساعقة
 .املدافع مث تبعها رحيا عاصفا أظلم الوقت منه ووقع األشجار واملواذن

_____________________________________ 
 م.1107إبريل  99 -1112إبريل  94/ 1787غرة ذي احلجة  -1702ذو القعدة  91مدة واليته:  (1)
 .1112إبريل ( 9)
 كذا يف النص والصحيح: صاعقة.( 1)
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ويف شهر تارخيه ورد خرب بأهنم قبضوا على أمحد كتخدا الذي هرب 
ن له أربعني عثماين يف يف وادي التيه وسبب ذلك أن شيخ العرب شاهني كا

بلك املتفرقة فلما هرب من العرقانة صادفه املذكور فقبض عليه وأتى به اىل 
ويف شهر تارخيه قتلوا صراف باشه عند قبو الذنيبه وامسه رفاييل فأراح  .الوزير

شهر ربيع األول ظهر جنم يف السماء  8ويف ليلة اخلميس  .ا  املسلمني منه
غرب ترمي منه شرار نار وافرتق أربعة فرق نزلت يف ذات ذنب بعد صالة امل

 (1)1787مجاد اآلخر سنة  91ويف  .اجلانب القبلي اىل اجلانب البحري
  .تويف الشيخ أمحد الشويري اىل رمحة ا  تعاىل

ويف تارخيه حضر مصلي آغا وبيده خط شريف بتجهيز مايتني من 
حممد بيك الشهري  العسكر اىل حمافظة جدة ويف هذا اليوم قبضوا على

 .باجلاويش وعلى شاويش بيك أمري احلاج ووضعهم يف الربج يف ذلك اليوم
ويف يوم تارخيه حضر آغا بزينة مصر احملروسة سبعة أيام وهي زينة فتح جريد 

اىل تاريخ  1714على يد قنصوه بيك وكان ابتداء الغزاة عليها يف سنة 
واهتا مخسة وعشرين سنة فلم فجملة القيام عليها يف غز  1787فتحها سنة  

رأينا يف التاريخ وال يف التواريخ من مبتدأ الزمان مثل هذه الغزوات الذي 
 ال يتعاملوا هبا (1)ويف أيامه نادى على الفضة املقاصيص (9).وقعت هبا

_____________________________________ 
 م.1112أكتوبر ( 1)
املقصود بذلك فتح قلعة كانديا جبزيرة كريت، وبسقوط هذه القلعة عادت جزيرة كريت إىل العثمانيني حيث ( 9)

م، ووضعت 1112أيلول سنة  1د باشا كوبرولو مع البنادقة يف مت توقيع اتفاقية بني الصدر األعظم فاضل أمح
سنة، وتروي املصادر أن العثمانيني  94البندقية اليت استمرت أكثر من -هذه االتفاقية هناية للحرب العثمانية

-117، مصدر سابق، ص. ص تاريخ الدولة العثمانيةخسروا فيها أكثر من مائة وثالثون ألف مقاتل. أوزتونا، 
111. 

 أي العملة املزورة. المقاصيص:( 1)
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املدة مل أجرى فيها دما  وكان ال حيب سفك الدما مع أنه يف هذه .وأبطلها
له ضعف يف بدنه فأحضر الصناجق مث حصل  ،فيها عظما وال كسر

واألغاوات مث انه أخلع على كنان بيك وعمله قاميقام ومل يزل الضعف يزداد 
عليه اىل أن تويف ليلة الثالث وجهز يوم الثالث وصلى عليه موالنا الشيخ 

لشافعي رضي ا  علي الشمرلسي ودفن بالقرب من ضريح االمام حممد ا
ونزل ابنه  ،انت مدته مثانية أشهر وأيامغازي باشه فك تعاىل عنه جبوار

مث أرسلوا اىل موالنا سلطان االسالم  ،وسكن مبنزل حسني بيزاده بربكة الفيل
  .خبرب موته

ورد خرب عن بقية العسكر  (1)1787ويف غرة شهر رمضان سنة 
القادمني من قلعة جريد صحبة امساعيل بيك ومن معه يف الطريق بتوعه 

مث بعد هذا اخلرب ورد  ،اىل ثغر االسكندرية فعرضوا بذلك بأهنم أقبلوا بسالمة
خرب بأن األرياح قامت عليهم يف املرسا ليال فقطعت املراسي وأخذت 
املركب األمواج اىل أن كسرت املراكب وغرق من فيها فلما أصبح ا  بصباح 
مل جيدوا للمراكب أثر ووجدوا العساكر موتى جبانب الرب ومن مجلتهم 

م رشيد فوجنا منهم البعض فلما نزلوا وأتوا اىل  ،بيك فدفنوهمامساعيل 
 .كب فمات من مات وجنا منهم القليل وضاعت أسباهبما غرقت هبم مر 

مث ورد خرب على مركب ثاين يف العسكر املذكور نفاها الريح اىل 
الربلس فلما دخلوا املرسه قامت عليهم األرياح فكسرت املركب فغرق والذي 

ته العربان ومل يكفيهم سلبهم حىت قتلوا منهم مجاعة والذي جنا وطلع أخذ
_____________________________________ 

 م.1107يناير  (1)
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العربان  عنبعض نفر أتوا اىل كنعان بيك قاميقام فأخربوه بذلك  جنا منهم
توجهوا فعني هلم جتريده عليهم وازبك بيك سردارها وقيطاس آغات اجلملية و 

 .1787شهر رمضان سنة  10يف 

 (1)إبراهيم باشا: -11
اهيم باشا كتخداء الوزير حضر من جزيرة جريد من مث توىل الوزير ابر 

 .1781حمرم سنة  91البحر وطلع اىل الديوان يف 
ويف شهر  (1)،والكتبة (9)ويف شهر تارخيه حضر أمر بطلب الرزناجمي

من أحداث رمضان أفندي فع ابراهيم باشه بعض جرايات تارخيه د
عد تصرفه مدة الدين مث ب وويل علم أفندي ابن مصلح ،املقاطعجي مبصر

مث أرسلهم اىل احللبة وأمر خبنقهم  (4)،سجنه يف العرقانة هو وحممد أفندي
فرفع اجلرايات القدمية ة له مث ويل رضوان باشه خليف، ورميهم بالبحر

 .أصل هلم قابله ا  مبا يستحقال الذي  نيالصحاح وأبقى احلديث
وسف ويف أيامه يف شهر رجب سنة تارخيه ورد خط شريف يطلب ي

ان بيك قاميقام علي باشه والرزناجمي والكتبة مجيعا عبيك صهر النقيب وكن
ورمضان أفندي فوردوا عليه فوجده هرب قبل حضور  ،وكتبة الدشايش

 (1).األمر

_____________________________________ 
 م.1101سبتمرب  91 -1107يونيو  19هـ/ 1781آخر مجاد األول  -1781حمرم  91مدة واليته: (1) 
اإلدارة في مصر في العصر : رئيس ديوان الروزنامة واملشرف على أفنديتها. ليلى عبد اللطيف، الرزنامجي(9) 

 .440ص  ، مصدر سابق،العثماني
 أي كتبة الديوان( 1)

 عنوان يف اهلامش: هرب رمضان أفندي. (4)
 عنوان يف اهلامش: كنعان بيك إىل الروم. (1)
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رجب توجه يوسف بيك وكنعان بيك وعبد الرمحن أفندي  10ويف 
ومصطفى أفندي جوز بنت موسى أفندي وابراهيم أفندي وحممد أفندي 

يفة الشهر ومصطفى أفندي باشه خليفة االيراد أدهم زاده وكاتب خل
اخلاسكية مؤمن أفندي والكاتب العريب حممد مواهب وكتبة الدشايش كلهم 

 .وتوجهوا اىل الديار الرومية يف سنة تارخيه
دية و شهر شوال سنة تارخيه يوم اخلميس احنرق حوانيت البار  9ويف 

ثري واهندم احلوانيت والبيوت والربوع بباب زويلة ومات يف احلريق خلق ك
ووكالة الباسطية وطلع الوايل األموات من حتت األتربة ومن مجلتهم بنت 

وحصل بعد احلريق موت وطعن فصل شديد حىت  (1)،يوسف بيك وجوارها
 (9).أخال املنازل ومسوه الناس فصل احلريق

د وايل واملقعجلوعمل يف سنة تارخيه بقلم على بلك األيتام وا
وحصل لكل بلك يوم حبضرته وطلع كل بلك يوم من  والكشته بالديوان
ويف أيامه أضاف اىل  .يف بلك االنكشارية والعزب هطحيستحق السفر و 

وبعض  (1)وقاف اخلربة مبصر احملروسة وبعض رزقان األيريي بعض أطامل
ومكث الوبا يف تارخيه احلريق اىل أواخر احلجة سنة  .مرتبات وعلوفه

ومن  ،شئ كثري ال حيصى (1)احملاليلفحصل اىل الباشه من  (4)1781
_____________________________________ 

 كذا يف النص، والصحيح: وجواريها.( 1)
  عنوان يف اهلامش: فصل احلريق.( 9)
اإلدارة في اللطيف،  مفردها رزقه وهي أرض معفاة من الضرائب وموقوفة على أوجه اخلري. ليلى عبد رزق:( 1)

 .440، مصدر سابق، ص مصر في العصر العثماني
  م.1101أبريل  (4)
مفردها حملول وتعين التزام أو مرتب منحل عن صاحبه بالوفاة أو بأي سبب آخر، وترد يف الوثائق  المحاليل:( 1)

اإلدارة في مصر في العصر ، "عن حملول فالن" ويقصد به االلتزام أو املرتب املنحل عن فالن. ليلى عبد اللطيف
  .411، مصدر سابق، ص العثماني
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البالد يف الديوان أول وثاين  (9)وابيعة ،البالد ال يكاد حيصى (1)لوانح
بعض من الفضة من معامل  (1)ويف أيامه أعطي اىل أمني دار الدرب ،وثالث
فلما مكثت ببيوته أيام بقت  ،طعها فضة معامله يف مصر احملروسةجريد فق

  (4).رة وتوقفت يف أخذها الناس ألهنا فضة داخلها حناس كثريصف
والزال ابراهيم باشه متصرفا مبصر احملروسة اىل أن عزل ونزل من 
الديوان اىل العادلية باملوكب العظيم فكانت مدته ثالثة سنوات وأربعة 

 (1)،مث ربط اخلزينة السلطانية من توت اىل توت وهي كذلك اىل اآلن ،أشهر
شهر شوال سنة  97ر مسلم حسني باشه ابن جنبالط يف مث حض

حيضر الوزير اىل مصر  قاميقام اىل حنيايواز بيك وعمل  (1)،4178
 احملروسة.

 (7)حسين باشا: -21
فلما كان  ،1784مث توىل الوزير حسني باشا يف شهر شوال سنة 
وملا جلس بالديوان  ،دخل اىل الصاحلية نفى حممد اغا كتخدا اجلاويشة

 .شفعوا يف رده فرده اىل منزله معزوالت

_____________________________________ 
املال الذي يدفع عند احللول حمل ملتزم آخر لوفاته واحنالل التزامه عنه، وهناك حلوان الوظائف  الحلوان:( 1)

مصادر تاريخ مصر  وهو الرسم الذي يتقاضاه الباشا من املوظف اجلديد مقابل احلصول على منصبه. رمضان،
 .81مصدر سابق، ص ث،الحدي

 كذا يف النص والصحيح: وبيعت.( 9)
. ليلى عبد اللطيف، ضربخانة كذا يف النص والصحيح: دار الضرب، وهي دار سك العملة وتسمى كذلك( 1)

 .417، مصدر سابق، ص اإلدارة في مصر في العصر العثماني
 عنوان يف اهلامش: فضة إبراهيم باشا.( 4)
إىل توت: أي من سبتمرب إىل سبتمرب وتوت هو بداية السنة اخلراجية بالنسبة لألشهر ربط اخلزينة من توت ( 1)

 .101، مصدر سابق، ص أوضح اإلشارات القبطية، انظر: أمحد شليب،
 عنوان يف اهلامش: جنبالط أغلي.( 1)
 م.1101سبتمرب  91 -1104يناير  98هـ/ 1781غرة رجب  -1784شوال  97مدة واليته: ( 0)
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ويف أيامه حضر أمر شريف بطلب ثالثة آالف عسكر اىل سفر 
فما قرا األمر حىت اخلع على سليمان بيك بشناق سردارا على  (1)قمانصيه

العسكر وثاين يوم أخلع على أمحد أفندي ابن البواب كاتب متفرقة سردار 
مث بدأ يف   ،الق وأمر برميه يف البحرفاعتذر السيد فأمر الوايل خبنقه يف بو 

كتابة العسكر وكل بلك كتب معه كاتبه الكبري سردار فلما مت الكتاب أمر 
شوال سنة  98وامكهم وطلع سليمان بيك باالالي يف جهم و قبصرف علي
1784.(9) 
قتل عبد الرمحن أفندي  (1)1781القعدة سنة  11ويف أيامه يف  

نه أخذ من األموال الديوانية من امللتزمني حنو قتله الوزير أل ،رزناجمي مبصر
من  ،أربعة وتسعني كيس وكتب لكل واحد منهم تذكرة بذلك فبانت خيانته

فلما قتله رجع وأخذ ذلك من امللتزمني ظلما وعدوانا ثاين  ،أجل ذلك قتله
 (4).مرة

ورد خط شريف بطلب  (1)1781ويف آخر شهر ربيع األول سنة 
حجر من مجلة اخلزينة وكل كلب بثالثون فضة  (1)ثلثماية كيس كالب

باثنني وأربعني  (0)لايركان يومئذ الكلب بأربعني فضة واالو  ،فأجابوا اىل ذلك

_____________________________________ 
 صود قلعة كماجنيه باجملر.املق (1)
 .1784عنوان يف اهلامش: سليمان بيك إىل سفرة قمانسيه سنة ( 9)
 م.1101فرباير ( 1)
 عنوان يف اهلامش: قتل عبد الرمحن أفندي.( 4)

 م.1101مايو  (1)
اقة، الريال أبو كلب هو الريال اهلولندي، وكان أقل قيمة من الريال احلجر الذي كان يسمى أبو ط الكلا:( 1)

 .172املصدر السابق، ص 
 117، والريال تسعون فضة، وقد بلغت قيمته يف أوائل القرن الثامن عشر الريالكذا يف النص، والصحيح: ( 0)

 .440، مصدر سابق، ص اإلدارة في مصر في العصر العثمانيفضة. ليلى عبد اللطيف، 
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 ،خبمسة ومثانون فضة (9)خبمسة وتسعني فضة والشريفي (1)فضة والبندقي
واتفقوا األمرا واألعيان أن الشريفي ونقد األصناف املذكور تنقبض يف مال 

وأشهروا الندا مبصر احملروسة بأن  ،ن البالد كذلك حكم األمرالديوان م
ويف املال السلطاين بثالثون  ،الكلب يف البيع والشرا خبمسة وثالثون فضة
مث بعد ذلك بقليل مشوه على  ،نصف فضة فعدمت الكالب يف شهر تارخيه
 (1).حاله األول بأربعني ويف املال خبمسة وثالثون

شهر رجب  9صر احملروسة اىل أن عزل يف ومل يزل حسن باشه يف م 
مسلم أمحد باشه دفرتدار يف ورد مث  ،فكانت مدته سنتني 1781الفرد سنة 

 تارخيه وعمل قنصوه بيك قاميقام الذي فتح جريد على يده.

 (4)أحمد باشا: -31
طلع اىل  1781شوال سنة  1مث توىل الوزير أمحد باشا دفتدار يف 

ووىل  (1)،طل صرييف باشه واليهود مجيعا من الديوانويف ثاين يوم أب ،الديوان
األموال الديوانية دالل البالد عوضهم وشاركه يف  بابراهيم جاويش فنص

ذلك االمر صاحل أفندي كاتب احلوالة وعبد الرحيم جاويش وجابوا من حتت 
 (1).أيديهم صيارف مسلمني وقبضوا يف املال الشريفي

_____________________________________ 
إىل مدينة البندقية اليت بدأت يف ضربه سنة نقد ذهيب أجنيب انتشر يف مصر، ومسي بذلك نسبة  البندقي:( 1)

م، وقد أقبلت كل بالد الشرق على التعامل به، وأصبح منوذجًا لعلو القيمة والنقاوة، فأصبح يضرب به 1919
 . 440املثل فيقال: "ذهب بندقي". املصدر السابق، ص 

انت قيمته ختتلف من فرتة ألخرى، عملة تركية أعلى قيمة من الريال احلجر والريال البندقي. وك الشريفي:( 9)
 .172، مصدر سابق، ص أوضح اإلشاراتأمحد شليب، 

 عنوان يف اهلامش: واقعة الكلب.( 1)
 م.1101فرباير  18 -1101ديسمرب  94هـ/ 1781ذي احلجة  1 -1781شوال  1مدة واليته: ( 4)
 عنوان يف اهلامش: عزل اليهود.( 1)
اسة إىل العملة الذهبية لتمويل محالهتا العسكرية يف اجملر، وقد متكنت السلطة كانت الدولة العثمانية حباجة م( 1)

إىل رفع قيمة اخلزنة السنوية املرسلة إىل اسطنبول،  تاملركزية من إحداث عدة تغيريات يف النظام الضرائيب مبصر أد
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طلب ألفني من يبأمر شريف ويف شهر تارخيه حضر أمري اخور 
العسكر وصنجق اىل سفرة قمانسة فعني ايوازبيك وأخلع عليه وعلى قيطاس 

وطلع  ،وايدعالري جلراكسة وأعطاهم علوفاهتم على جابيك اغا سردار امرا ا
وبعد ثالثة أيام  1781حجة احلرام سنة  1ايوازبيك باالالي العظيم يف 
 (1).توجهت العسكر من بوالق

غوات البلك يف ر احلجة جتمعت العسكر بالرميلة واالشه 1ويف 
يف الرميلة  (9)جاويش االنكشارية وأخرب الباشه باجلمعية الديوان فدخل باش
وطلع اىل الديوان الغوري وقال للكتبة قوموا فإن العساكر  ،واالغوات عنده

ي  ومن مجلتهم عبد الفتاح أفند ،جمتمعة بالرميلة فنزلوا اجلميع اىل منازهلم
كاتب الشؤن سابقا كان هاربا بالروم وحضر صحبة الباشه وواله مقاطعجي 

فلما نزل صحبة الكتبة من باب العزب يف الرميلة قامت عليه  ،بالديوان
العسكر وقطعوه بالسيوف أرباعا وقالوا هذه الفتنة كله منه ويعلم الباشه 

قاموا عليهم  فلما نزلت الصناجق واالغوات من الديوان (1)،بكل أمور السوء
العسكر وقالوا حنن ما نريد أمحد باشه وان مل ينزل يف هذه الساعة واال 

فطلعوا له وأعلموه بذلك فراجعهم كذا مرة وهم اليقبلوا منه شئ  ،نقطعوه
ومل يزالوا وهم بالرميلة واقفني اىل قرب العصر حىت نزلوه جربا عليه  ،من ذلك

                                                                            
بارة سنة  1197179777م، إىل: 1142هـ/1712بارة )نصف فضة( سنة  090179777من: 
 .477، ص تطور النظام المالي واإلداري لمصر العثمانيةم. ستانفورد شو، 1128هـ/1781

البولونية اليت استمرت طوال –كان اهلدف من هذه السفرة هو دعم القوات العثمانية خالل احلرب الرتكية ( 1)
ولونيون باحلكم ، واليت اعرتف فيها الب90/17/1101، وانتهت بتوقيع معاهدة زوراونو يف 1101-1107الفرتة 

  .199-112، مصدر سابق، ص.ص تاريخ الدولة العثمانيةالعثماين على خوتني وبادوليا وأوكرانيا. أوزتونا، 
اجتماع هام يعقده األمراء املماليك وكبار موظفي اإلدارة وكبار العلماء بأمر السلطة حلل مشكلة  جمعية:( 9)

 .444، مصدر سابق، ص رة في مصر في العصر العثمانياإلداعامة متس حياة الشعب. ليلى عبد اللطيف، 
 عنوان يف اهلامش: قتل عبد الفتاح ونزول الباشه. (1)
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وقيل سبب نزوله بلغ  ،ةصليبمن القلعة وسكن مبنزل حجي باشه خبط ال
بانه مراده يعمل على البيوت والدكاكني والطواحني مظلم مثل  العسكر خرب

وكتبوا بذلك عرض  ،الشام ويفتش جوامك العسكر وغريه من املظامل
وأرسلوه صحبة جندي حممد  ،وأرسلوه اىل سلطان االسالم بذلك عما يفعله
 17ن وتوجهوا بالعرض يف بيك وسليمان اغا الطواشي ويف كل بلك نفري

 (1).1781احلجة سنة 
مث نقلوا الباشه يف بيت حممد بيك حاكم جرجه جتاه مدرسة 

مث ولوا رمضان بيك قاميقام وحضر مسلم عبد الرمحن باشه اىل  ،الجني
 ،على حاله اىل أن حيضر الوزير (9)1780صفر سنة  10رمضان بيك يف 

 وزقوه بالرميلة يف تارخيه.ويف أيامه أتوا بابن مهام من الصعيد وخ

 (3)عبد الرحمن باشا: -41
شهر مجاد  1مث توىل الوزير عبد الرمحن باشا وطلع اىل الديوان يف 

صفر  97وحتاسب مع أمحد باشه اىل بالد الروم يف  ،1780األول سنة 
صنجقية  (4)ويف تارخيه اخلع الوزير على حسن اغا بلفية .سنة تارخيه

_____________________________________ 
 م.1101فرباير ( 1)
 م.1101أبريل ( 9)
 م.1187سبتمرب  1 -1101يوليو  18هـ/ 1721شعبان  17 -1780مجادى األوىل  1مدة و اليته: ( 1)
زعماء البيت الفقاري، زوج ابنته المساعيل بيك الدفرتدار  من م(:1713هـ/1115حسن آغا بلفية )ت ( 4)

م( الذي آلت إليه سيادة البيت الفقاري، وقد انقسم البيت 1011هـ/1142وأجنبت له ابنه حممد بيك )ت 
م(، 1071هـ/1111الفقاري فيما بعد إىل عدة أقسام أشهرها القازدغلية اليت تنسب ملصطفى القازدغلي )ت 

م( الذي آلت إليه مشيخة البلد فيما بعد. بشري زين 1092هـ/1149ذو الفقار بيك )ت  ومن أتباعه كذلك
 .  911، مصدر سابق، ص النظام السياسي لمصر العثمانيةالعابدين، 
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اىل باب العزب وارمى القفطان مث ان الوزير رفع ذلك منفلوط فنزل  يةوكشوف
 (1).عنه وأمره بأن يقعد يف بيته وال يركب

مجاد االخر سنة تارخيه قاموا االنكشارية بالباب وحبسوا  97ويف 
حممد كيخية احلبشلي ومصطفى كيخيه بالقلعة فبلغه الباشه خربهم فأرسل 

منازهلم مث ان احلبشلي  أحضرهم وألبسهم الصنجقية وانزهلم باملوكب اىل
ويف  ،استعفى من الصنجقية ومصطفى بيك سنان على حاله حىت تويف جبده

لبس ذو الفقار اغا الصنجقية وامريية احلاج يف آن  (9)1780أيامه سنة 
 عليه رمحة ا  (1)1728شعبان سنة  91واحد واستمر هبا اىل أن مات يف 

 (4).حممد رمةوساير أموات املسلمني حب
حصل غال أسعار مبصر حبيث ابيع االردب القمح  1788 سنة ويف

سبعة قروش والشعري خبمسة قروش مث وصل أكثر من هذه االسعار مع زيادة 
وأحرقوا  ،وهامويف سنة تارخيه هنبوا الرقعة بالرميلة وهد (1).النيل عن العاده

واعقب ذلك طعن وموت اىل مدة  ،الرقعة االخره اليت جبوار قره ميدان
 (1).هرينش

شهر  19ويف  ،ثالثة أيام 1788ويف أيامه زينة مصر احملروسة سنة 
جاويش فأرسل عبد  ل قامت االنكشارية على مصطفى باشربيع االو 

_____________________________________ 
 .1780عنوان يف اهلامش: حسن اغا بلفية يرمي قفطان صنجقية سنة ( 1)
 م.1101( 9)
 م.1188يونيو ( 1)
 .1780قار بيك وأمري احلاج سنة عنوان يف اهلامش: ذو الف( 4)
 عنوان يف اهلامش: غال األسعار.( 1)

  عنوان يف اهلامش: فناء عظيم.(1) 
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الرمحن باشه أخذه وخنقه مث نفوا من طايفة االنكشارية اىل جرجه احدى 
 (9).االغا قتلوه (1)عشر نفرا منهم حمرم جاويش سراج

حضر أمر شريف بتفتيش  (1)1782االول سنة شهر ربيع  11ويف 
على نسب االشراف فحصل ما حصل مث ان االشراف نقيبهم والسادات 

 (4).ابطلوا ذلك
ويف غرة القعدة سنة تارخيه أمر الباشه الوايل بكبس بيت باكري 
أفندي والقبض عليه وعلى ذوالفقار كيخيته وختموا على بيوهتم وسجنوا 

ذو الفقار كتخداء يف القلعة وسجنوا ابن قرا جهنم يف اع باربعة شرجبيه من ات
وأما بكري أفندي فإنه هرب يف زي  ،القلعة وخنقوه وكان يومئذ كاتب صغري
وأما ذو الفقار كتخدا فإنه هرب اىل  ،النساء فلم أحدا وقع له على خرب

مقام القطب النبوي سيدي أمحد البدوي فارسل الوزير اىل امساعيل اغا  
بية بريلري شريف فأخرجه من املقام وقطع رأسه يف امللقة كاشف الغر 

بكري أفندي وعلى  ىوصاحلوا عل ،وأرسلها اىل الوزير صحبة اتباع الوزير
تويف اىل  (1)1721شهر رجب سنة  11ويف  (1).االربعة شرجبيته املذكورة

 (0).رمحة ا  تعاىل أمحد كتخداء عزبان باين البيت املشهور على بركة الفيل

_____________________________________ 
مجعها سراجني، وهم مماليك من خدم األمراء ويلحقوهنم عادة بالفرق العسكرية. ليلى عبد اللطيف،  سراج:(1) 

 .448، مصدر سابق، ص اإلدارة في مصر في العصر العثماني
 ن يف اهلامش: قتل مصطفى جاويش.عنوا( 9)
 م.1108مايو ( 1)
 عنوان يف اهلامش: نسب األشراف.( 4)

 عنوان يف اهلامش: قتل ذو الفقار كتخدا. (1)
 م.1187أغسطس (1) 
 عنوان يف اهلامش: موت أمحد كتخدا عزبان.(0) 
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شهر تارخيه قامت االنكشارية على كوشك حممد وأرادوا  99ويف 
قتله فهرب اىل باب العزب فقفلوا باب السلسلة ومل يسلموا فيه مث ثاين يوم 

لري بنفيه اىل جزيرة قربص فنزلوا به مجاعة كثري يف طايفة العزب حضر بري 
  (1).وأرسلوه هو وكور عثمان اىل قربص

السلطان ام سلطان مصطفى  (9)انشاءت خاصكية 1782ويف سنة 
مكتبة مبكة املشرفة واوقفت عليها بالد يف الغربية واملنوفية واالمشونني 
وعوضت عن مال النواحي عثامنه اىل الديوان وأنشأت شونه يف بوالق خلزن 

واشرتت مراكب حبر السويس برسم شيل الغالل اىل مكة  (1)،الغالل هبا
واستمر  .تطرها اىل أمري احلاج املصرية يرطوجعلت هلا كتبة ومباشرين وش

عبدالرمحن باشا حاكما مبصر احملروسة اىل ان ورد مسلم عثمان باشه اىل 
شهر شعبان سنة  17االمري قيطاس بيك القامسي بناصرية قاميقام يف 

شهر رمضان سنة  9فاستمر قاميقام اىل ان حضر عثمان باشه يف  1721
 تارخيه.

 (4)عثمان باشا: -51
 99ويف  .1721رمضان سنة  9ىل الوزير عثمان باشه يف مث تو 

احلجة سنة تارخيه نزل سيل مبكة املشرفة ودخل اىل احلرم حىت دخل البيت 
_____________________________________ 

  عنوان يف اهلامش: نفي كوشك حممد.(1) 
يف خلواته، وقد أخذ امسهم من االختصـاص، وهـم الـذين يسـوقون  هم الذين يالزمون السلطان الخاصكية:(9)

احململ الشريف وجيهزون املهام الشـريفة، وكـان يف مصـر نـوعني مـن األوقـاف املرصـودة علـى احلـرمني الشـريفني يطلـق 
عليهما لفظ اخلاصكية، فاألول هو وقـف اخلاصـكية املسـتجدة لوالـدة السـلطان أمحـد، والثـاين هـو وقـف اخلاصـكية 
القــدمي، وكــان أمــري احلــاج املصــري حيمــل معــه كــل عــام إىل احلجــاز صــرة مــن ريــع هــذه األوقــاف وبعــض الغــالل الــيت  

 .09-01مصدر سابق، ص.ص  مصادر تاريخ مصر الحديث، كانت تسمى غالل احلرمني. رمضان،
 عنوان يف اهلامش: انشاء اخلاصكيه.( 1)

 .1181سبتمرب  4 -1187سبتمرب  98ـ/ ه1724رمضان  19 -1721رمضان  9مدة واليته:  (4)
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احلرام وغرق فيه ناس كثري ال تعد وسحب اجلمال بأمحاهلا حىت قلع اجلميز 
وجرها من حارة مولد النيب صلى ا  عليه وسلم اىل أن ألقاها جبنب حيطان 

 (1).رم الشريفاحل
حضر أمر شريف اىل الوزير  (9)1721ويف شهر مجاد االخر سنة 

بأنك ترسل عمر بيك تابع رمضان بيك اىل غزة فاننا وليناه باشه هبا فاخلع 
والزال هبا اىل أن وقع  ،شهر رجب سنة تارخيه 99عليه وتوجه اىل غزة يف 

ووردت  (1)7291شهر رجب سنة  99بينه وبني العربان حماربة فقتلوه يف 
 .األخبار اىل الوزير بذلك االمر

ويف شهر تارخيه توجه حسن اغا بلفية معني بتجريده اىل الغربية 
فأرسل جندي اىل ناحية سنبالوين بالوالية يطلب كلفة التجريدة فقتلوه 

فأرسل اعرض اىل الوزير بذلك فأرسل جتريدة ثانية وعني هبا يوسف  ،بناحية
ا  بيك واغات اجلراكسة وصحبتهم عسكر من  بيك أمري احلاج وعبد

االسباهية وطايفة من مجاعة الباشه فتوجهوا اىل الناحية وهدموها واوقدوا 
  .النار هبا وحضروا اىل مصر احملروسة

ويف أيامه يف شهر شعبان سنة تارخيه أخلع الباشه على االمري 
 (4)مري مراد اغاابراهيم اغا ملتزم مسيح باملنوفية خلعة الصنجقية وعلى اال

_____________________________________ 
 هي الشجرة اليت يقال أهنا كانت عند مولد النيب عليه الصالة والسالم مبكة.  شجرة الجميز:( 1)
 م.1187يونيو ( 9)
 م.1181أغسطس ( 1)

تابع أوزبك بيك، من أعيان البيت القامسي برز من أتباعه  (:1695هـ/1117مراد بيك الدفتردار )ت  (4)
م بيك أبو شنب، وقانصوه بيك قائمقام، وإيواز بيك الكبري الذي توىل منصب حاكم جدة وبعد ذلك توىل إبراهي

إمارة احلاج ، وقد انقسم البيت القامسي بعد ذلك إىل بيوتات أخرى أشهرها اإليواظية والشنبية نسبة إىل أتباع مراد 
 .919، مصدر سابق، ص العثمانيةالنظام السياسي لمصر بيك اآلنف ذكرهم. بشري زين العابدين، 
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ويف أيامه  ،صنجق ونزلوا االثنني اىل منازهلم (1)مملوك اوزبك أبو الشوارب
عني جتريدة هلبة سويد وعمل سردارها يوسف بيك أمري حاج سابق وجالق 

 .حجة سنة تارخيه 18مصطفى اغا مجليان وتوجهوا بالعسكر يف 
طلع بنفسه مث ورد خرب بان العربان فرت فحد حدة زايدة وأراد أن ي

وأخلع على سليمان اغا تفكجيان املشهور بابن املكسح ومعه  ،فمنعوه
طايفة من االسباهية ومن مجاعة الباشه فتوجهوا واظفروا بالعربان وقتلوا منهم 

شهر احملرم  11مث حضر يوسف بيك ومن معه من العسكر يف  ،شئ كثري
وطلع هبم  وصحبة احد عشر نفرا وحنو من اربعماية راس (9)1721سنة 

  .باالالي العظيم اىل الوزير بالديوان فاخلع عليهم وتوجهوا اىل منازهلم
شهر شعبان سنة تارخيه مجع الباشه الصناجق واالغوات  91ويف 

واالختيارية واتفق معهم باهنم يرفعوا اوالد العرب من ساير البلكات وأجهروا 
شات وال من املغاربة الندا مبصر احملروسة بان أوالد العرب ال يلبسوا قشا

 .واستمر احلال على هذا األمر اىل أن شال احلجاج من الربكة
اخور يويف آخر شهر شوال سنة تارخيه حضر امر صحبة أمري 

قعدة  11ففي  ،يطلب ثالثة آالف عسكر نفر من العسكر اىل سفرة جمر
سنة تارخيه اخلع على ابراهيم بيك ابو شنب سردارها ولبس حسني اغا 

الطالبة سردار متفرقة لبسوا مجيعا السردارية وجهزوا أنفسهم وسليمان  ملتزم
القعدة شهر تارخيه حضر خط شريف بانك  90ويف  ،سردار جركس بيك

_____________________________________ 
م( الذي يعترب مؤسس البيت القامسي 1117هـ/1709هو ابن رضوان بيك أبو الشوارب )ت  أوزبك بيك:( 1)

 مبصر. املصدر السابق.
 م.1181ديسمرب ( 9)
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جتعل سردار السفرة ابراهيم بيك كتخدا العزب سابق فاخلع عليه قفطان 
مث ان الباشه أعطا العسكر  ،وقعد ابراهيم بيك ابو شنب عن هذه السفرة

 (1)1724وطلع ابراهيم بيك باالالي يف غرة احملرم سنة  ،مكهم وغالهلمجوا
  .أيام وتوجهوا اىل ثغر االسكندريةوقعد ببوالق ثالثة 

 (2)حمزة باشا: -16
ويف سنة  .1724رمضان سنة  18مث حضر مسلم محزة باشه يف 

تارخيه توىل أمحد بن زيد سلطنة مكة عوضا عن السيد بركات لوفاته اىل 
وكان دخوله مكة صحبة ذو الفقار بيك أمري احلاج وزينة  ،ا  تعاىل رمحة
  .احلجة سنة تارخيه 4يام يف من اال 0مكة 

حضر خط شريف يطلب ثالثة آالف عسكر  1721ويف سنة 
وأخلع على عبد ا  بيك وجعله سردارها اىل سفر جمر وأصرف عليهم 

ع من مصر باالالي يف أول وطل ،العوايد من ساير االمور اجلاري هبا العادة
جهوا اىل وبعد ثالثة أيام تو  (1)،وتوجهوا اىل بوالق 1172شهر صفر سنة 

  .االسكندرية
_____________________________________ 

 م، وقد كان اهلدف من هذه السفرة دعم القوات العثمانية اليت كانت حتاصر مدينة فيينا1189ديسمرب  11(1) 
مصطفى باشا بناء على  معاصمة النمسا، حيث تقدمت القوات العثمانية إىل بالد اجملر بقيادة الصدر األعظ

استنجاد أحد أشرافها باجليوش العثمانية ضد اإلمرباطور ليوبولد، وقد كانت هناية احلملة كارثية حيث هرع ملك 
لبابا لفك احلصار على مدينة فيينا، فاضطر مصطفى بولونيا وغريه من قادة القوات الصليبية بناء على إحلاح من ا

باشا لالنسحاب من ساحة املعركة خملفًا عددًا كبريًا من اخلسائر، ونتيجة هلذه اهلزمية أمر السلطان حممد الرابع 
تاريخ الدولة العلية بإعدام الصدر األعظم وإرسال رأسه إىل اسطنبول وعني مكانه إبراهيم باشا. احملامي، 

 .110مصدر سابق، ص نية،العثما
أكتوبر  1هـ/ 1724شوال  2ال يذكر املصنف تاريخ قدوم محزة باشا، وقد حدد أمحد شليب تاريخ توليه يف ( 9)

أوضح . 1180هـ/ ديسمرب 1722م، واستمر واليًا مبصر حىت تعيني حسن باشا يف شهر صفر 1181
 .181، مصدر سابق، ص اإلشارات

هلدف من هذه السفرة هو دعم القوات العثمانية اليت بدأت تواجه حتديًا كبرياً يف م، وقد كان ا1181يناير  (1)
ورهبنة مالطة مسي بالتحالف املقدس، وكان اهلدف منه  ةاجملر إثر رعاية البابا لتحالف بني النمسا وبولونيا والبندقي
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صهر  (9)لبس امساعيل اغا (1)1721شهر ربيع االول سنة  19ويف 
 (1)1720ويف شهر شوال سنة  ،حسن اغا بلفية صنجقية وتوجه اىل منزله
النكشارية فقبلوه ولبسوه باب احضر كوشك حممد من قربص اىل ال

شهر ربيع االول حضر شاطر باشه خبط  2ويف  .هبا مده ومكث 4هلمضال
السفر اىل آخر على شريف يطلب ألفني نفر من غريب أجت وصنجق 

وجتعل اىل كل نفر عشر عثامنة من املريي، ويف ذلك الوقت  (1)سفر موره
م على موجب أخلع على قيطاس بيك دفتدار مصر احملروسة سردارا عليه

اخلط الشريف يطلبه ويذكر فيه أن العسكر الذي حضروا صحبة عبدا  
بيك ناقصني ستماية نفر فتعني عليهم صنجق وترسلوهم يكونوا حمافظني 

فبدأ الوزير بكتابة العسكر وجهزهم وطلع قيطاس بيك  ،على جزيرة جريد
وبعد  ،قوتوجهوا اىل بوال (1)1720شهر مجاد االول سنة  19باالالي يف 

ب ذلك أحضر الوزير قنصوه ويف عق ،ثالثة أيام توجهوا اىل االسكندرية
                                                                            

ابقه مصطفى باشا، وقد صد اهلجوم العثماين الذي كان يتزعمه الصدر األعظم إبراهيم باشا عقب مقتل س
تكبدت الدولة العثمانية هزائم فادحة إثر هذه احلملة حيث تقدمت جيوش البندقية الحتالل أغلب مدن اليونان 
حىت وصلت أثينا، واحتلت قوات النمسا أجزاء كبرية من بالد اجملر، مما دفع السلطان العثماين لعزل إبراهيم باشا 

 .118مصدر سابق، ص تاريخ الدولة العلية العثمانية،  راً أعظم. احملامي،وتعيني السر عسكر سليمان باشا صد
 م.1181فرباير ( 1)
م(، 1117هـ/1701تابع حسن بيك الفقاري )ت  م(:1717هـ/1119إسماعيل بيك الدفتردار )ت ( 9)

عامة البيت من أعيان البيت الفقاري تزوج ابنة حسن آغا بلفية وأجنب منها ابنه حممد بيك الذي آلت إليه ز 
 .911، مصدر سابق، ص النظام السياسي لمصر العثمانيةالفقاري فيما بعد. بشري زين العابدين، 

 م.1181أغسطس ( 1)
الزي الرمسي الذي كان يلبسه كبار رجال األوجاقات، والعبارة ال حتدد طبيعة املنصب الذي تسلمه  الضلمة: (4)

 يف وجاق االنكشارية.
املصرية لدعم القوات السلطانية املرابطة يف مورا، وقد كان لواء مورا سنجقًا حبريًا عثمانياً أرسلت هذه الفرقة ( 1)

قضاء، وقد استهدف البنادقة هذا اللواء للتغطية على ضياع كريت من أيديهم، حيث متكنوا من  91مقسمًا إىل 
، مصدر تاريخ الدولة العثمانيةا، وهي آخر معقل للعثمانيني يف مورا. أوزتون 1180االستيالء على باتراس سنة 

 .140-141سابق، ص. ص 
م، وكان التحالف الصلييب قد حقق انتصارات كبرية يف البحر املتوسط مما استدعى القوات 1181مارس ( 1)

 العثمانية إلرسال دعم لقواهتا املرابطة يف جزيرة كريت. املصدر السابق.
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بيك فاتح جريد وأخلع عليه اىل سفرة حمافظة جريد املذكور فطلع باالالي 
فلما قعدوا هبا مدة  ،االخر سنة تارخيه وتوجهوا حملافظة جريد يف أواخر مجاد

وملا وصل العرض  ،تعاىل هبا يسرية من االيام تويف قنصوه بيك اىل رمحة ا 
اىل مصر احملروسة عينوا اليها رمضان بيك االسري قبل يف ايدي النصاره 

  (1).وخلص فتوجه اىل جريد
ويف ايامه حصل وباء شديد مبصر من أول شهر صفر سنة تارخيه 
اىل أن هرب الباشه أوالده وحرميه باثر النيب وكثر الضرب واالموات اىل أن 

خر سنة تارخيه ومسوه العامة فصل السيل من كثرة االمطار اال خف يف مجاد
 .والسيول يف هذه السنة

تويف اىل رمحة ا  تعاىل  (9)1728شهر شعبان املعظم سنة  91ويف 
ذو الفقار بيك أمري احلاج ولبس صنجقيته ولده ابراهيم جليب يوم تارخيه، 

 .هسن اغا امري احلاج يف يوم تارخيولبس امساعيل بيك صهر ح
شهر رمضان سنة تارخيه طلع كوشك حممد اىل االنكشارية  91ويف 
وطلع جرجي علي وجلب خليل اىل الديوان وطلبوا كشك  ،بالباب وملكه

حممد اىل الشرع الشريف حبضرة الوزير وذكروا أهنم مل يطلبوا كوشك حممد 
أو يلبس الضلمه كما كان  كون باشه أوضه باشه فليعمل جرجبييف بلكهم ي

فارسلوا اىل كوشك حممد هبذا اخلرب  ،يعطونا عروضاتنا نطلع من بلكهم أو
فقال ال ألبس الضلمه وال أعمل جرجبي فأمرهم الباشه بأن يبقوا الدعوة اىل 

_____________________________________ 
 .1720سنة عنوان يف اهلامش: وفاة قنصوه بيك جبريد ( 1)
 م.1180يوليو ( 9)
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 ،صباح تارخيه فبات كوشك بطايفة يف الباب وحول املدافع اىل جهة الديوان
وم طلعت الصناجق وأما املذكورين باتوا عند كتخداء الباشه وأصبحوا ثاين ي

فارسل هلم   ،واالغوات واختيارية البلكات اىل الديوان وحصل قيل وقال
كوشك حممد يقول هلم ان كنتم تطلبوا عروضاتكم نعطيها لكم فلما مسعوا 
بذلك انتقلوا اىل بلك العزب وطلع معهم حنو مخسة وسبعني نفر وكان اذ 

هم سابقا يف سفره ذاك آغات االنكشارية حممد آغا الذي كان كاتب علي
 .جمر وكتخدائه مصطفى قاظدغلي

شهر تارخيه حضر آغا من بالد الروم يدعى خليل اغا  17ويف 
وجاء صحبة أمر شريف بأن يكون اغا االنكشارية فأخلع عليه الوزير بذلك 
وملا جلس بالباب جتمعت طايفة االنكشارية يف أبواهبم وطلعوا كوشك حممد 

هم حسن اغا بلفية يف بلك اجلملية وعمل  وكور عثمان من بلكهم فأخذ
  .كوشك حممد جرجبي وكور عثمان نفر واستمروا على ذلك

اتباعه اىل بوالق وأخذوا املعرف  (1)ويف شهر تارخيه أرسل حبيب
 (9)به،على مراك ىقتله أن املذكور جتر  وسبب ،ونزلوه يف قارب فذحبوه وأرموه

ع ما كان معه من الدراهم مث اهنم هجموا على وايل البحر وأخذوا مجي
مث أعلموا الوزير بذلك فعني له جتريدة من  ،والمحاه من القتل اال ا  تعاىل

البحر وعمل سردارها قنصوه بيك تابع قيطاس بيك وعني معه طايفة 

_____________________________________ 
: من كبار مشايخ العرب بالقليوبية، ومسكنه وعربانه يف دجوة، وأصله من قرية شطب، وقد حبيا بن أحمد( 1)

ذاع صيته، وكثرت جنوده وفرسانه وخيوله، وصارت له خفارة الربين الشرقي والغريب من بوالق إىل رشيد ودمياط. 
 .141، ص 1، ج1274، القاهرة، ر في التراجم واألخبارعجالا اآلثاعبد الرمحن اجلربيت، 

 أي أنه جترأ على اعرتاض مراكب شيخ العرب حبيب. (9)
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فتوجهوا اىل ناحية دجوة وكبسوها فلم  ،االنكشارية والعزب ومن مجاعته
داره واخذوا من أخشاهبا ومجيع ما  جيدوا هبا أحد فنهبوا بيت حبيب وهدوا

  .فيها وحضروا اىل مصر احملروسة
مجع الوزير الصناجق واالغوات  (1)1728ويف غرة القعدة سنة 

أخرب  (9)واالمراء والعلما والبكرية والسادات وقال هلم ان عبدا  ابن وايف
وا له بالد البحرية وقراها وآذى مجيع الرعايا فما تقولون أنتم يف ذلك فقال

فاتفق معهم بأن يعني هلم ثالثة  ،الذي حيصل منه الضرر جيرد عليه الوزير
وماية كيس  تةخرية سذمن الصناجق وألف من العسكر ويعطي هلم مهمات 

مث انه كتب امورات اىل مجيع االقاليم واىل اجلبل االخضر  ،ويتوجهوا له
 ه حجة أن الوكتب علي ،يعلمهم أنه اذا حضر لكم ابن وايف تقبلوا عليه

أحد يوالس عليه وال خيبيه يف بالده فقروا فواتح على ذلك ونزلوا من 
شهر احلجة سنة تارخيه ورد عرض من عبد ا  ابن وايف اىل  9ويف  .الديوان

حضرة الوزير يذكر فيه اننا طايعني ا  والسلطنة ومل حصل مين ضرر أبدا يف 
 أقابله ومل مل من العسكر غريها وان حضر ايل أحدأهل البحرية وال يف 

واعتذر عذرا  ،أحاربه لو يكونوا مخسة أنفار بل أهرب قدامهم يف اجلبل
فلما فرغ من قراءة العرض عني له جتريدة وكتب فيها سليمان بيك  ،زايد

الدفتدار وحسن اغا بلفية وكشاف االقاليم ومن مجلتهم عني ابراهيم بيك 

_____________________________________ 
 م.1180أكتوبر  (1)
شيخ عربان بين وايف ومقره يف قرية تتالية وقد اشتهر بشيخ املغاربة ألن  عبد اهلل بن محمود بن وافي:( 9)

بأمره، وقبيلة بين وايف بالغة الثراء خبيوهلا، ، وميتد نفوذها حىت ضواحي املغاربة يف فيوم وبين سويف كانوا يأمترون 
األصفر واملري والقوصية وصنبو إىل مشال منفلوط، وكانوا ينهبون احملاصيل يف تلك املناطق ويثقلون أهلها بالضرائب 

 . 47در سابق، ص ، مصالدرة المصانةالباهظة. انظر تعليق عبد الرحيم عبد الرمحن، يف أمحد الدمرداشي، 
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اهم هرب ر واىف فلما  ابنزلوا اىل ون ،فانه كان كاشف البحرية (1)أبوشنب
قدامهم وطلع اىل اجلبل فلم يلحقه أحدا منهم سوى ابراهيم بيك أبوشنب 

غري فلم يدركه فرجع بعد  فإنه سافر وراءه اىل اجلبل االخضر هو ومجاعته ال
 .ذلك من دأبه ونزل اىل البحرية فمن ذلك الوقت تزايدت بينهما العداوة

ع الوزير على حممد بيك اغات اخل (9)1722ويف غرة صفر 
صفر سنة تارخيه لبس  19ويف  ،االنكشارية صنجقية مبوجب خط شريف
 1722شهر تارخيه سنة  19ويف  ،ايوازبيك صنجقية واخلع عليه الوزير

لبس ابراهيم بيك على أمريية احلاج الشريف مبوجب خط شريف حضر 
  .صحبة بريم اغا
ع الوزير الصناجق واالغوات شهر ربيع االول سنة تارخيه مج 97ويف 

واالمرا يف الديوان واتفق معهم أن ينزلوا جتاريد اىل االقاليم يفتشوا على 
العربان املفسدين الذين بيخربوا بالد السلطنة وبينهبوا أموال امللتزمني والرعاية 

وعلى أمحد بيك مملوك  يف يوم تارخيه أخلع اىل ايوازبيكو فأجابوا اىل ذلك، 
اج وعلى يوسف بيك أمري احل كسةوعلى يوسف آغا جرا قيطاس بيك 

 سة،ليان وعلى عبدالرمحان اغا جراكمج سابقا وعلى حسن آغا بلفية آغا
يوسف بيك وحسن اغا اىل الغربية  ؛وجعل كل صنجق واغا اىل ناحية

_____________________________________ 
تابع مراد بيك الدفرتدار، من أعيان البيت القامسي،  م(:1717هـ/1131إبراهيم بيك أبو شنا )ت ( 1)

توىل العديد من املناصب اإلدارية يف مصر منها الدفرتدارية والقائمقامية وإمارة احلاج، انقسم البيت القامسي بعد 
والشواربية نسبة إىل أتباع رضوان بيك أبو الشوارب. بشري زين وفاته إىل قسمني رئيسني: الشنبية نسبة إليه 

 .911، مصدر سابق، ص النظام السياسي لمصر العثمانيةالعابدين، 
 م.1180ديسمرب  (9)
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الرمحان اغا اىل الفيوم وبين سويف وأمحد بيك  واملنوفية وايوازبيك وعبد
  (1).صفر 94 اجليزة والبحرية وطلعوا من مصر يف اىل كسةويوسف بيك جرا 

شهره جاءت االخبار اىل الوزير بأن أمحد بيك تالطم مع  98ويف 
روه سالعربان جتاه أم دينار بالكوم االسود وهم عرب املنصورية فحارهبم فك
وكان  ،وأخذوا خيول ومجال واسباب من تعلقاته ووقع من طايفته مخسة نفر

ته فاجنرح وقلعت عينه ومات بعد يومني وابراهيم  سليمان جاويش صحب
فلما ورد اخلرب اىل الوزير فعني يف احلال ابراهيم بيك أبو  9،كاشف اجنرح

شنب وامساعيل بيك وابراهيم بيك الصغري وسليمان بيك فوجدوا يوسف 
وقد عروا اغوات الباشه واجنرح منهم  ،مقيم بالعسكر يف ملقت وسيم فةجرا

سباهبم وخيوهلم وقيل ان يوسف جرافة هناه عن التوجه مجاعة وأخذوا أ
  .خلفهم فلم يسمع اىل كالمه من شجاعته وقوة قلبه

شهر ربيع االول سنة تارخيه حضر اغا خبط شريف يطلب  9ويف 
ألف نفر من العسكر وصنجق اىل سفرة مورة فاخلع الوزير على حممود بيك 

الي اىل بوالق مث توجهوا اىل مث كتبوا العسكر وطلع من مصر احملروسة باال
  (1).االسكندرية يف شهر تارخيه

االول قامت طايفة العزب على كتخدائهم مصطفى  مجاد 8ويف 
التكلي وعزلوه وولوا حسن الكبجي كتخداء وعملوا التكلي سردار على 

_____________________________________ 
 عنوان يف اهلامش: جتريدة األقاليم.( 1)
 عنوان يف اهلامش: واقعة أمحد بيك يف وسم مع العربان.( 9)
 ره حممود بيك.عنوان يف اهلامش: سفرة مو ( 1)
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شهر مجاد االخر حرقوا باب الرقعة الذي بباب قره ميدان  2ويف  (1).السفرة
ويف شهر تارخيه حضر تذكرة من اغات االغالل  .الذي فيها وهنبوا االغالل

الذي ببوالق يذكر فيها أن حبيب أرسل له ورقة اذا مل تفرج عن املراكب 
ويف تارخيه حضر اىل بوالق يضربوها فطردناهم  (9)،محاييت واال خربت بوالق

ومرادهم باتوا ثاين مرة فحني مسع كالمهم قال أنا أتوجه له بنفسي وأخذ 
ايفته وتوجه له صحبة صناجق مصر احملروسة ومجيع العسكر حىت ط

االغوات الطواشية وأخذ معه ستة مدافع اىل أن نزل على ناحية دجوة وهنب 
مث انه أوقع التفتيش عليه فلم يوجده وقتل خلق كثرية  ،دار املذكور وهدمها

من فالحني الغزا فلم يفيد ذلك ورجع اىل مصر احملروسة يف آخر شهر 
  .جب الفرد سنة تارخيهر 

فكان مدة  ،ومل يزل الوزير متصرفا مبصر حىت ورد مسلم حسن باشه
وملا نزل من القلعة اىل بيت يوسف اغات  ،محزة باشه أربعة سنوات واشهرا

 ،البنات باحلبانية ونزل باالالي يف موكب عظيم ومل يعينوا عليه حرصية أبدا
 .1722ول سنة مث حتاسب مع حسن باشه وتوجه يف مجاد اال

 

_____________________________________ 
 عنوان يف اهلامش: عزل التكلي.( 1)
 عنوان يف اهلامش: واقعة حبيب.( 9)
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 (1)والة مصر في عهد السلطان سليمان بن إبراهيم

  
شهر احملرم  1مث توىل السلطان سليمان بن السلطان ابراهيم خان يف 

 .1722سنة 

 (2)حسن باشا: -1 
مدته من حمافظني مصر احملروسة من الوزراء يف فأول من حضر 

شهر صفر  10 طلع اىل الديوان باالالي العظيم يف ،الوزير حسن باشه
  .1722اخلري سنة 

احلجة سنة تارخيه جتمع طايفة من بلك  10ويف أيامه يف 
االنكشارية يقدمهم أمحد جليب البريقدار وخليل أوضه باشه من بوالق 

فلما طلعوا مل  ،وطلعوا اىل باهبم يتشفعوا يف رد كوشك حممد اىل بلكهم
أن اجلماعة  جيدوا بالباب سوى جلب خليل سراجي فلما رآهم حتقق

غادرين به ال حمالة فطلع اىل أوضته ولبس سالحه وعمروا بندقهم هو 
ومجاعته وطلع على أمحد بريقدار فقتلوا منهم نفرين وجرحوا مجاعة وهرب 

ومنهم من  باب العزب هاربا جيري بال بابوج الباقي ومنهم من نزل اىل
الباب وهبدلوا   فلما مسعت طايفة االنكشارية طلعوا اىل ،احناس يف الباب

_____________________________________ 
توىل السلطان سليمان بن إبراهيم احلكم عقب عزل أخيه حممد سنة  السلطان سليمان الثاني:( 1)

 0سنوات و 1م، فكانت مدة حكمه 1121هـ/1179م، واستمر يف احلكم حىت وفاته سنة 1180هـ/1722
 .147-112، مصدر سابق، ص.ص تاريخ الدولة العلية العثمانيةاحملامي، أشهر. 

 م.1188مارس  4 -1108ديسمرب  91هـ/ 1722غرة مجادى األوىل  -1722صفر  10مدة واليته: ( 9)
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كتخدائهم حممد اخلشاب وسجنوه بالقلعة وولوا عوضه مصطفى كرد وباتوا 
بالباب ثالثة ايام بلياليها يقولوا شرع ا  حنن واياهم بعد أن نفوا مجاعة 

مث ان الباشه مجع الصناجق واالمرا واالعيان  ،وشئ طلعوه اىل بلك آخر
بينهم واتفقوا أن ينزلوا كوشك  والسادات والبكرية والعلماء وأوقعوا الصلح

مث اطلقوا  ،شهر احلجة 97فوجهوه اىل املنصورة يف  ،حممد اىل واليته الغربية
وقرة حممد من مجاعة امحد  وجه اىل منزله مث نفوا بكري ورجباخلشاب وت

 .بريقدار وتوجهوا هبم اىل ابرمي ومل وجدوا امحد وال خليل االوضه باشة ابدا
طايفة العزب بالصلح اىل باب االنكشارية فأصلحوا  مث بعد ذلك أرسلوا

بينهم وأرسلوا حممد أوضه باشه بريقدار اىل بين سويف أوضه باشه وبندق 
  .خليل اىل رشيد

ويف أيامه جتمعت االسباهية يف منزل امساعيل بيك الدفتدار وعرفوا 
أن البالد الذي طلعها ابراهيم بيك يف الكشوفية وهو كاشف الغربية 

طها فإن هذا حيصل منه ضرر اىل مجاعتنا فعرف الباشه عن ذلك وقس
  .فرجعها كشوفية كما كانت أوال

ويف سنة تارخيه حضر أمر شريف بضبط خملفات يوسف آغات 
البنات فنزل الباشه اىل منزل املذكور هو وامساعيل بيك الدفتدار وأمحد 

اضي وحممد جليب أفندي الرزناجمي وكتخدا اجلاويشه ابراهيم اغا ونايب الق
الرتمجان وغريهم من االعيان البلكات مجيعا وتوجهوا صحبة الباشه وختموا 

وثاين يوم نزل  ،على بيت أمحد اغا الوكيل وتوجهوا بعد العشاء اىل القلعة
 الباشه بنفسه وحل اخلتم ودخل اىل منزله وأخذ منه النقدية ومحلوها على

مث بعد  ،ة وكالب ال غريوهي فض مجال وضبطوها فبلغت ثلثماية كيس
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 ،ذلك قال ألمحد باشه املطلوب شئ كثري وحنن مل وجدنا اال هذا القدر
فقال له يا دوقبله وزيران مال اآلغا ايراد ومصرف وهو مضبوط مبوجب 
متسكات وأن له بذمت ابراهيم بيك أبو شنب وأمحد بيك ومصطفى بيك 

مث  ،ه وضعه بالسجنمبلغ له صورة مبوجب متسكات فلما مسع الباشه كالم
انه أمر ببيع خملفات وبالد يوسف اغا وبيوته فضبط ومجع فكان مثن البالد 

 . ت تسعماية كيس وسبعة وسبعني كيساواملخلفات خارجا عن الديون والبيو 
ابراهيم بيك باشا وحرص على ويف أيامه تارخيه ذلك أكد حسن 

ك من باب أبوشنب بسبب مبلغ يوسف اغا الذي عهدته وأمور غري ذل
الكراهية له ومكر به ورسم عليه مبنزله اغوات فقعدوا عنده يف منزله وباتوا 
عنده خوفا ال يهرب وهو يف أضيق الضيق الزايد وال يدري ماذا يفعل وما  
كان قوله اال الصباح يفرجه ا  تعاىل يف غد يدبر ا  تعاىل. فلم يشعروا اال 

ففتحوا الباب وسألوهم عن حاهلم وأوالق يدق الباب ليال بعد العشاتني 
ضر حي شه اىل مري الوا قاميقام اىل حنيفأخربهم أنه مسلم الوزير حسن با

فحصل هلم الفرح الزيادة بعد أن كان يف أسوأ  ،الوزير اىل مصر احملروسة
األحوال فسبحان ا  الذي ال اله اال هو املفرج على كل مضايق من عباده 

فلما أصبح ا   (1)،1722شهر صفر سنة  01وذلك يف  ،والمعبود سواه
مل صدق ذلك  املسلم فكل من استخرب بصباح طلع اىل الديوان وصحبته

اال أن شهد ذلك عيانا ونزل باخللعة من الديوان فاخلع عليه الوزير وهو 

_____________________________________ 
 م.1108ديسمرب  91( 1)
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اللهم فرج   ،ونزل اىل منزله وفرج ا  كربه (1)متعجب من هذا االمر االهي
 .نا املسلمني يا رب العاملنيكرب أمة حممد من اخوان

ويف ثاين يوم نزل حسن باشه اىل بيت حممد بيك جتاه مرسة الشني 
وأكرمه ابراهيم بيك قاميقام غاية االكرام ومل حيرص عليه فكانت مدته ثالثة 

صفر وباع بالد يوسف اغا  97مث طلع اىل الديوان يف  ،ومثانون يوما الغري
 .وباقي خملفاته
قاميقام وامساعيل بيك الدفتدار وأمحد اغا  صفر ارسل 91ويف 

خلفات تعلقات القاجبي عرض يعرفوا فيه موالنا السلطان أن البالد وامل
يوسف اغا باعوهم غري البيت باقية ألهنا وقف واالمر أمركم وقعدوا اىل رد 

شهر ربيع االول توجه ابراهيم كتخداء اجلاويشه والرتمجان  94اجلواب، ويف 
راد باشه جاويش مستحفظان وقره حممد باش جاويش عزبان واملتفرقة وم

 على جاري العادة اىل مالقات الوزير بثغر االسكندرية.

 (2)حسن باشا: -2
مث توىل الوزير حسن باشا السلحدار على مصر وطلع باالالي 

شهر ربيع الثاين  14العظيم من بوالق اىل العادلية اىل الديوان يف يوم االحد 
 ثاين يوم قرأ االمر الشريف بالديوان بالسكة واخلطبة باسم ويف ،1722سنة 

سلطان االسالم سليمان خان نصره ا  تعاىل ودولت عساكر االسالم 
 .وأخلع على أرباب املناصب على جار عادهتم

_____________________________________ 
 كذا يف النص، والصحيح: اإلهلي. (1)
  م.1182سبتمرب  99 -1188فرباير  10ـ/ ه1177ذو احلجة  0 -1722ربيع الثاين  14مدة واليته: ( 9)
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قيل ملا توىل السلطان سليمان أرادوا قتل السلطان حممد أخيه فلم 
 11ويف  ،عادت السالطنيرضي بذلك بل أمر بسجنه هو وأوالده على 

  .شهر تارخيه زينت مصر احملروسة ثالثة أيام
شهر تارخيه اخلع على ابراهيم بيك أبو شنب خلعة أمري  97ويف 

وعلى امساعيل بيك خلعة  ،احلاجية على جاري العادة مبوجب خط شريف
اويشة على أمحد االول سنة تارخيه قامت بلك اجل مجاد 2ويف  ،دفتدارية

وطلعوه على بلك االنكشارية وابنه وهو كان باشه  ي نوبةجرجبي حام
االخر حضر اغا بضبط موجود علي اغا  مجاد 1اختيار يف اوجاقهم، ويف 

اخلزندار فنزل امساعيل بيك وكتخدا الباشه وقاضي العسكر وغريهم من 
وكان الباشه أرسل اىل علي اغا  ،االعيان وختموا على بيته وخملفاته مجيعا

مث اهنم نزلوا يف ثاين يوم  ،ساعة ورسم عليه يف أوضته كتخدايهقبل ذلك ب
  .وضبطوا أمواله مجيعا حىت قيل اهنم فحتوا بيته

مجاد شهر تارخيه حضر يوسف اغات البنات اىل مصر  2ويف 
شهر  10ويف  ،احملروسة من الديار الرومية ونزل يف بيت طاش علي اغا

وابيعت بديوان العايل وابيعت  (1) املزادتارخيه نزلوا بالد علي اغا اخلزندار اىل
 .اسبابه مبنزله مبعرفة الدفتدار وغريهم من االعيان

_____________________________________ 
عادة ما يقام املزاد يف مصر لبيع حق التزام األراضي واجلمارك اليت تنحل عن أصحاهبا لوفاهتم أو  مزاد:( 1)

، اإلدارة في مصر في العصر العثمانيعزهلم، وكان مقر املزادات يف الديوان العايل بالقلعة. ليلى عبد اللطيف، 
 .411مصدر سابق، ص 
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ويف تارخيه حضر عرض مبوت السيد أمحد ابن زيد سلطان مكة تويف 
اىل رمحة ا  تعاىل وأن أهل مكة ولوا السيد سعد فكتب الوزير عرض 

 .شهر رجب الفرد 18يف  وأرسله اىل موالنا سلطان االسالم يعرفه بذلك
كوسه ذقن   شعبان حضر من الروم اغات االنكشارية بال 8ويف 
ويف شهر تارخيه حضر  ،وتزوج بنت الشيخ احلنفي سنة تارخيه ،ليس له حلية

أمر من السلطان بارسال اخلزينة بالسرعة والعجلة من البحر وتسلموها اىل 
فلوس موجود يوسف  قابطان البحر الواصلني لكم باملراكب املريي وصحبتها

اغا وعلي اغا وتسلمو صرة الشامية اىل أمري احلاج املصري يسلمها له مبكة 
وجهز الباشه اخلزينة  ،املشرفة ومتكنوا باكري اغا الوالده من نظارة اخلاسكية

وأرسلها من البحر صحبة أمحد بيك مملوك قيطاس بيك بقناطر السباع 
شهر رمضان سنة  97السكندرية يف والعسكر املعتاد وعوموا باخلزينة من ا

 .تارخيه
ويف شهر شعبان سنة تارخيه توجهوا سبعة أنفار من كل بلك نفر 
 ،وامساعيل جاويش سادس نوبة بقفطان اىل سلطان مكة أمحد بن غالب
قيل انه أرسل اىل ابراهيم بيك أمري احلاج بسبب ذلك فهو الذي سعى له 

ويف  ،لوا له صحبة االنفار املذكورةيف جميئه من حضرة موالنا السلطان وأرس
هذه السنة قويت شوكة أمحد ابن غالب يف سلطنة مكة وطلع السيد سعد 

  .موليا من مكة وتوجه اىل البالد الرومية حضرة موالنا السلطان سليمان
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ابن ذو الفقار  (1)شهر احلجة سنة تارخيه كان ابراهيم بيك 91ويف 
ل ضيافة اىل حسن باشه يف بيك أخذ حرص سبيل عالم فشرع يف عم

لباشه وتوجه من منزله بعد صالة العصر قاصد شيعه االسبيل فتوجه اىل ان 
اىل سبيل عالم فطلعت عليه العربان من على قايتباي فوقع بينهم احلرب 
والقتال اىل وقت صالة العشاء والطرادة اىل خان العادلية وأرسل درويش 

فة مسلحني فلما اجتمع بابراهيم بيك يعرفه بذلك فطلع درويش بيك بطاي
بيك وعرفه مبا وقع له أرسلوا عرفوا الوزير والصناجق واالغوات واالسباهية 
ومجاعة الباشه فوقع احلرب بينهم وبني العربان خلف جبل اجليوشي من 

وقتلوا من العربان حنو ألف وكسور  ،صالة احلنفي اىل وقت الضحى االعلى
حنو من ماية نفس وكسور وأتوا هبم اىل الوزير  غري الذي قبضوا عليه باحلياة

قيل أهنم كانوا أربعة عشر  ،فوضعهم بالعرقانه وهنب مجاهلم وأرزاقهم العسكر
مث بعد  ،بدنة من مجيع العربان حىت فيهم من عرب املدينة وعرب غزة وغريها

ذلك اطلقوا العرب املسجونني وتوجهوا اىل قبايلهم فأعلموهم خبربهم ومبا 
هلم مبصر احملروسة فعند ذلك حتالفوا العربان على هنب احلاج يف تارخيه وقع 

  .وكان االمر كذلك فال حول وال قوة اال با  العلي العظيم
ش وبندر يحضر مكاتيب من باش العر  (9)1177حمرم سنة  97ويف 

ش وقتل الناس وتعرية باش الوجه وأخذ مجيع ما يالعقبة خبرب هنب قافلة العر 

_____________________________________ 
من أعيان البيت الفقاري، توىل منصب إمارة احلاج ملدة مخس  (:1695هـ/1117إبراهيم بيك )ت  (1)

النظام السياسي لمصر م. بشري زين العابدين، 1127هـ/1179سنوات بعد وفاة والده ذو الفقار سنة 
 .911، مصدر سابق، ص العثمانية

 م.1182فرباير ( 9)
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عربان جنابة خبرب بأن العربان  مث بعد ذلك حضر ،م يف عش الغرابكان معه
طلعوا على احلاج الشريف يف الشرفة ووقع بينهم احلرب وبني أمري احلاج 

ه وبعض من ري ابراهيم بيك قتال كبري وقتل خليل كتخداء احلاج وشيخ عش
وأخذوا من احلاج حنو من  ،أتباع أمري اللوا وبعض خلق من احلاج الشريف

ألف مجل بأمحاهلا ومن النساء والرجال وأوالدهم شئ قليل ولوال أن تداركهم 
وأن  ،ا  بلطفه وأثبت ا  قدم أمري احلاج ومجاعته لكانوا أخذوا احلاج مجيعا

أمري احلاج وقف حرض مجاعته واحلاج ووطن نفسه على املوت وصرب حد 
زير مكاتيب النجاب فلما قرأ الو  .الصرب وبذلك عد برجال فجزاه ا  خريا

حضر مجعية ومجع الصناجق واالغوات واالمرا وعني يف احلال امساعيل بيك 
مصطفى بيك وقيطاس بيك الدفتدار ومراد بيك ودرويش بيك وأمحد بيك و 

ر وصحبتهم من االسباهية مايتني ومخسني نفر وشالوا من الربكة التابع القز 
خل وأرسلوا درويش بيك اىل ين قعدوا بنحمرم فيما توجهوا املذكور  99يف 

من غري زيادة وهم حنو من مخسة وأربعون نفرا مبا فيه  العقبة هو وطائفته
 ،ومل يتوجه معه أحد من الصناجق وال من العسكر بل قعدوا بنخل ،مماليكه

فلما وصل اىل العقبة أرسل اىل ابراهيم بيك خرب يعلمه حبضوره وحضور 
وقيل  ،ذلك وحصل هلم غاية الفرح الزايدالصناجق فلما مسعوا احلاج فرحوا ب

لوال حضور درويش بيك على العقيد لكان العربان تقاتلوا مع احلاج ثاين مرة 
فلما مسعوا  ،ألنه كان مرادهم يقاتلوا احلاج بالعقيد وينهبوه يف سطحتها

الصناجق ودرويش بيك حضروا فرت العربان من ذلك املوضع وألقى ا  
ان يف حضور درويش بيك وهربوا ألنه كان العربان الرعب يف قلوب العرب

 جاري العادة.  قيد وحضروا اىل مصر احملروسة علىهتابه وطلعوا احلاج من الع
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شهر صفر سنة تارخيه جتمعت الصناجق واالمرا بديوان  11ويف 
وكتبوا عرض اىل موالنا سلطان االسالم يعرفوه مبا وقع اىل احلاج يف هذه 

وأرسلوا صحبة موسى آغا الذي حضر  ،من هنب وغريهالسنة من العربان 
 .بضبط موجودات يوسف آغا
البحرية كان  يةتعني درويش بيك اىل جتريده وال ويف شهر ربيع االول

وا الوالية وتقامسوا البالد وال بقي من أهل البالد يروح اىل السوق ربالعربان اخ
بيك وأنعم  عني درويشفعند ذلك  ،وقطعت الطرق ،اال ان عقره بدوي

عليه خبمسة أكياس مساعدة له وثالثة آالف من الغالل وعينوا مجيع 
والذي مل يتوجه يرسل مجاعة قدر  ،امللتزمني بالوالية يتوجهوا صحبة املذكور

ودرويش بيك أخذ معه سليمانية وطايفة كثرية ومجع العسكر  ،حاله
  (1)وتوجه.

ر من شهر تارخيه حضر خط شريف يطلب الفني نف 11ويف 
فعني يف احلال مصطفى بيك  ،العسكر اىل سفرة مورة ادرنة وصنجق سردار

ضوفرسيالن وأصرف عليهم مجيع مصاريفهم على جاري العادة وأمرهم 
  (9)بتوجه وطلع باالالي يف غرة مجاد االول سنة تارخيه.

بيك أبازه خلعة  ويف شهر مجاد االخر سنة تارخيه لبس حممد
 .جرجه وتوجه له االغا بذلك اىل الصعيد والية ةالصنجقية وحكوم

_____________________________________ 
 بحرية.عنوان يف اهلامش: جتريدة ال( 1)
يقدم لنا املؤرخ حممد بن حممود يف تارخيه، معلومات مهمة عن طريقة تشكيل السفرات اليت ترسلها احلامية ( 9)

مبصر للمشاركة يف احلمالت السلطانية، فقد كانت مشاركة فرق احلامية املصرية يف هذه السفرة على النحو التايل: 
، 887، املستحفظان )االنكشارية(: 114، اجلراكسة: 114، اجلنلليان: 144، اجلاوشان: 144املتفرقة: 
 .081مقاتل. تاريخ حممد بن حممود، مصدر سابق، ص  9777، وبذلك يكون اجملموع 417العزب: 
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ويف شهر تارخيه أمر الوزير بضبط أموال كتخدايه وسجنه مث أرسلوه 
أفشى سرا بينه وبني الوزير  هوسبب ذلك أن ،اىل دير الطني ورسم خبنقه

قيل أنه أرسل هلم تذاكر بذلك اخلرب  ،بسبب قتل مجاعة كان مراده فيهم
االغوات حتالفوا بالقرافة وقروا فواتح اهنم  مث ان الصناجق و  ،وحذرهم منه

كلهم رجل واحد وان طلب منهم الباشه واحد مل ميكنوه منه وتفرقوا على 
 (1).ذلك

ومل أحدا شعر  العرقانة وهربوا منها املسجونني ويف غرة شعبان نقبوا
  (9)هبم.

ويف أيامه تغالت االسعار يف كل شئ وذلك من أول شهر شعبان 
يث ابيع بستة وثالثون فضة الويبة القمح والشعري بعشرين حب ،سنة تارخيه

رز ة الويبة واالفضة الويبة والفول بعشرين فضة الويبة والعدس بثالثون فض
واستمر من أول  ،الويبة بأربعني فضة واحلمل التنب وصل اىل أربعة قروش

ومع ذلك كان النيل زايد وجرب  (1)1171شهر تارخيه اىل شهر شعبان سنة 
 (4).فاحلكم   العلي الكبري ىهر مسر ش يف

حضر مسلم الوزير أمحد باشا اىل  1171شهر احلجة سنة  11ويف 
االمري قيطاس بيك بقناطري السباع وعمل قاميقام وهو االن دفتدار مصر 

وكان ذلك اليوم طلوع اخلزينة باالالي وسردارها يوسف بيك  (1)،وقاميقام

_____________________________________ 
 عنوان يف اهلامش: خنق الكتخدا. (1)
 عنوان يف اهلامش: هربوا من العرقانة. (9)
 م.1127مايو ( 1)
 .1171عنوان يف اهلامش: غال األسعار سنة ( 4)
 عنوان يف اهلامش: قيطاس بيك قائمقام.( 1)
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شهر احلجة سنة تارخيه  0ن القلعة يف ونزل حسن باشا م ،بدرب اجلماميز
وسكن ببيت حممد بيك بتاع جرجه جتاه مدرسة الجني فكانت مدته سنة 

 واحدة وتسعة أشهر وأياما.

 (1)أحمد باشا: -3
مث توىل الوزير أمحد باشا وهو كان كتخداء الوزير ابراهيم باشا الذي 

شهر حمرم سنة  11 وطلع يف القلعة يف اناتى اىل الديو  ،تويف مبصر احملروسة
1171. 

ويف شهر تارخيه نزل اىل أثر النيب صلى ا  عليه وسلم وكشف على 
غالل الشون الذي حضره من ناحية جرجه وأمر عبدا  بيك ناظر الوقف 
يف الشون الشريف ويوسف شرجبي أمري الشون أن ينصرفوا اىل العسكر واىل 

هم قعلي العسكر ليأخذوح ثاين يوم توجهت وملا أصب ،احلرمني الشريفني
 ،وجراياهتم فوجدوا ساير الغالل الذي يف املراكب خملوطة شعري وتنب وتراب

فأمر بعزل أمري  ،ه اىل الباشه ألنه مل طلع فيه غري عشر أرباع قمحو فود
 .وىل عوضه يوسف اغا تابع محزة باشه ببلك العزبو الشون 

ذوالفقار  ربيع االول سنة تارخيه طلع ابراهيم بيك بن 92ويف 
ة وأخذ بصحبته علي اغا فيحياىل جزيرة العطيات بوالية االطبتجريدة 
وكبسوا  ،الرمحن كاشف القليوبية ومجاعة من االسباهية ة  وعبدساجلراك

اجلزيرة وحرصوا يف البحر قنصوه بيك كاشف اجليزة فصادهم على الرب الغريب 
اىل حضرة الوزير فخلع وطلعوا برؤسهم  ،حنو من ماية نفر واكثر مفقتلوا منه

_____________________________________ 
 م.1121مارس  11 -1182أكتوبر  17هـ/ 1179مجادى الثانية  19 -1171حمرم  11مدة واليته: ( 1)
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مث يف ثاين االيام طلع قنصوه بيك اىل الديوان بسبعة روس من . عليهم ونزلوا
العرب املذكورة وثالثة يف احلديد باحلياة فاعرضهم على الوزير فخلع عليه 

 .وقطع روس الثالثة بالديوان
ويف شهر تارخيه طلع مصطفى باش جاويش التفكجية ومجاعة من 

ية البهنساوية والفيوم وأهنوا اىل الباشه أن عربان الواليتني امللتزمني بوال
فلما مسع الوزير   ،املذكورتني أخربوا البالد واالقاليم وأخذوا املال وهنبوا الغالل

كالمهم عني ابراهيم بيك أمري احلاج وابراهيم بيك بن ذو الفقار بيك 
بعة مدافع راكسة وأخلع عليهم ونزل بصحبتهم أر جودرويش بيك وعلي اغا 

شهر ربيع  4وطايفة من االسباهية وتوجهوا اىل والية البهنسا والفيوم يف 
وقيل ان مصطفى بيك كاشف الواليتني أرسل اىل  ،االخر سنة تارخيه

عيشه يف مجاعة ابن وايف وصحبته أربعة أنفار  شخص من العربان يدعى أبو
وركب يف حضروا عنده باالمان فلما جلسوا عنده قبض عليهم وسجنهم 

فقاموا طايفتهم وأخربوا بعض  ،احلال على جنعهم وهنب مجاهلم وأمواهلم
فركب عليهم مصطفى بيك،  ،بالده وهنبوا غالهلم وأمواهلم ومجيع ما فيهم

، فوقع كاشف على العرب وهو كاشف الفيوم  فوقع احلرب بينهم فرمح امحد
منهم بشئ من املال نفسه  اشرتا مث انه بعد أيام ،احلصان به فأسروه العربان

، مث ان مصطفى بيك أرسل أبو عيشه ومخسة نفر املقبوض عليهم وأطلقوه
ويف غرة رجب الفرد أقاموا أبو عيشة والعربان  .اىل الباشه فوضعهم بالعرقانة
 .اخلمسة على خوازيق بالرميلة

شهر تارخيه جتمعت الصناجق واالغوات مبنزل قيطاس بيك  0ويف 
ى تعيني صنجقني وألف نفرا وصنجق ومخسماية نفرا اىل الدفتدار واتفقوا عل
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وعملوا على كل  ،وصنجق ومخسماية نفر اىل والية البهنساوية ،والية البحرية
مث أخذت اجلاويشة  ،بالد كبرية ألفني وعلى الصغرية الفني يف مجيع االقاليم

عليها ألف ومايتني قرية  ضيف حتصيل ذلك املال فجملة القرا الذي فر 
فعني حممود بيك اىل والية البهنساوية وعمر  ،ع مبلغا ماية وستني كيسافجم

وتوجهوا وأعطوا كل صنجق عشرة أكياس وكل  ،بيك اىل والية البحرية
ويف  .ثة آالف فضة فدفعوها هلم وتوجهواسردار كيس واىل كل ثالثة نفر ثال

شهر ربيع أول سنة تارخيه حضر اغا خبط شريف يطلب ألفني وصنجق  18
فعينوا يف احلال مصطفى بيك حاكم والية جرجه يف  (1)اىل سفرة بلي قرياط
 .اخر سنة تارخيه مجاد 19طلعهم باالالي يف 

ويف يوم تارخيه طلعوا بلك اجلوايل وشكوا من محزة أفندي كاتب 
فأمر الوزير حببسه  ،بانه أكل علوفاهتم ومل يعطهم شئ ثالثة أشهر (9)اجلوايل

مث ان الباشه عزله  ،ذلك كله فجمع كيسني من غري زيادة وبيع أسبابه فباعوا
ووال ابراهيم أفندي عوضه واصرف الكيسني على أرباهبا والباقي ضاع 

شهر رجب سنة تارخيه حضر خط شريف بتولية ابراهيم بيك  8ويف  .عليهم
 .ذو الفقار بيك أمري احلاج الشريفابن 

_____________________________________ 
بعد أن  1127أكتوبر  8أي بلغراد، وقد متكن الوزير األعظم كوبرولو زاده من انتزاعها من يد األملان يف ( 1)

، وقد تكبد العثمانيون خسائر بشرية كبرية أثناء املعركة قدرت بأكثر من مخسة آالف وقعت يف يدهم ملدة عامني
مقاتل، بينما كانت خسائر األملان تزيد عن مخسة عشر ألف مقاتل، وهبذا االنتصار بدأ احلكم العثماين اجلديد يف 

  .111مصدر سابق، ص ، تاريخ الدولة العثمانيةعاماً. يلماز أوزتونا،  188بلغراد والذي استمر ملدة 
اإلدارة مرتبات خريية مقررة لبعض العلماء من ضريبة اجلزية على أهل الذمة. ليلى عبد اللطيف،  جوالي: (9)

 .444، مصدر سابق، ص في مصر في العصر العثماني
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فعني له امساعيل بيك ويف أيامه ارسل حممود بطلب امداد من الباشه 
مجاد الثاين سنة تارخيه أرسل امساعيل بيك أيضا يطلب  19ويف  ،وتوجه

وايف فحصل اىل العسكر ضيق  ا  ابن مددا وأرسل يعرفه أنه حتاربوا مع عبد
، ففي احلال ارسل اىل مجيع كشاف االقاليم وعني قيطاس بيك زيادة

لباشه وكتخداء اجلاويشة وكتخدايه على كيخية وثلثماية نفر من طايفة ا
شهر تارخيه حضر اغا من عند  11ويف  ،من العسكر هموبعض متفرقة وغري 

وتبعهم  (1)كتخدايه خيربه أننا حتاربنا مع العربان واهنزموا اىل حنو الغرق
قيطاس بيك وحسن اغا مجليان فأخذوا مجاهلم وجنعهم وقتلوا منهم سبعة 

 .ا وطلعوا اىل الديوان وال معهم شئمث أرسل هلم بأنكم حتضروا فحضرو  ،نفر
ويف تارخيه حضر اغا بان الطواشية ال يبيعوا جوامكهم ماداموا 

باب ظر يف اخلزينة العامرة فحط احل اهتم اىلمواظبني واذا ماتوا تضبط علوف
 بعضأمحد بن غالب مجع االنكشارية بعد أن قيده برزنامه، ويف أيامه 

هم وقتل من الناس كثري وتوجه أمحد االشراف وقطع طريق مكة وجدة وغري 
بن غالب اىل جده فحضر له خرب بان السيد حمسن توىل سلطنة مكة 
فحضر اىل مكة وقتل مجاعة وأخذ أموال مجاعة فأعطوه ذلك شئ كثري قهرا 

مث ان الشريف حمسن وحممد بيك جده أرسلوا اىل أمحد ابن غالب  ،عليهم
ع الباشه فقال أمحد بن غالب أنا واىل القاضي مبكة وصحبتهم البريدي بتا 

معي خط شريف من السلطان وال أعمل بريدي الباشه وال أرضى بذلك 
ونصب متاريس ومدافع حول مكة من كل  ،البريدي ومل أطلع من مكة

_____________________________________ 
 إحدى نواحي الفيوم. الغرق: (1)
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 موافقةصوب وبقيت مكة يف حصار شديد ومشقة زايد ومجيع السردارية 
وا معه نفري عام مقااضي أفىت له بأن مجيع أهل مكة مث ان الق ،على ذلك

فعندما اشتد  ،وكل من قتل منهم شهيد اليغسل وال يكفن وال يصلى عليه
الكرب وزاد على الناس قامت العسكر والفقراء واملساكني ومجيع اخللق قومة 

هذا اجلبار وتغين على واحدة على قاضي مكة وقالوا له أنت الذي بتغري 
هجموا عليه سروا أبوابه و جار وكمث رمجوا القاضي باحل ،الناس فنتمراده وت

فبلغ ابن غالب رجم القاضي فأرسل مجيع عبيده  ،قتلوه فلم جيدوهلي
مسلحني وصاروا يضربون الناس بالبندق والسيوف فقتلوا يف احلرم ناس من 
اجملتمعة ويف الطواف قتل ناس منهم وقتل نفر من طايفة االنكشارية واجنرح 

ارية وقالوا كيف أنتم ر على السردفعند ذلك قامت العسك ،ناس كثرية
مث اهنم قروا فواتح اهنم رجل  ،وهو عمال يفعل هذه الفعال ساكتني هلم

واحد وحتزبوا على ابن غالب ونصبوا بريق السلطان وقالوا من أطاع ا  
ربوا اضو  ،فاجنمعت ساير الناس حتته حىت عسكر اليمن ،والسلطان جيي حتته

نصف الليل فأرسل هلم يأخذ خباطرهم على ابن غالب من الصبح اىل 
فلما أصبح الصباح  ،ويوعدهم مبال له صوره فلم يقبلوا ذلك فهرب من ليله

قام السيد حمسن بن السيد حسني بن زيد ودخل اىل مكة املشرفة مبوكب 
عظيم اىل أن جلس بدار اخلالفة ونادا يف مكة باالمن واالمان وحصل الرخا 

 99وجلوسه يف  وكان دخوله اىل مكة ،ايام له مكة ثالثة توالسخا وزين
فتح البيت الشريف ودخل هو  ان الشريف حمسنمث  ،1171رجب سنة 

واالشراف سوية فرأوا أمحد ابن غالب أخذ من البيت قنادل من الذهب 
ومشاعدين فضة وذهب وبقي يأخذ يدق ذهب حممدي وهو من النحاس 
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اس ويطليهم فضة وشاها ويطليه من هذا الذهب ويدق قروش لاير وكالب حن
على الناس قهرا عليهم وعلى الصيارف وكل من توقف عليهم يأمر بقتله 

خروجه من مكة بربكة البيت فكان  ،وهنبه فمشيت قهرا على الناس
 .الشريف

رمضان سنة تارخيه أخلع على أيوب بيك صنجقية  91ويف أيامه يف 
 الزعريهلى علي بيك ملتزم وع ،ه درويش بيك لوفاته اىل رمحة ا  تعاىلذاستا

 ،باملنوفية صنجقية أمحد بيك تابع قيطاس بيك لوفاته وهوكاشف املنوفية
 (1).اجلوهر بن عجلة مرحوم عمت بركاتهودفن جبوار 

ائهم ويف يوم تارخيه وقعت حادثة بباب العزب وأرادوا عزل كتخد
فر وضربوه  حممد فقامت عليه االختيارية والنيبالسيد حممد كتخدا وتولية شل

وأيضا قرا حممد باش  ،وهبدلوه بالباب وأمروه أن يتوجه اىل والية جرجه
شاويش العزب سابقا أمروه أن ينزل اىل بالده يف والية البهنسا فنزلوهم يوم 

 اىل يباعيل بيك بيك فرتكوه وتوجهوا شلتارخيه وهم مارين على بيت امس
وأما قره حممد فان امساعيل  ،وقيل اهنم جعلوه سردارا جبرجة ،والية اجلرجه

 .ه وبني بابه وأقام مبصر احملروسةبيك أوقع بالصلح بين
شهر شوال سنة تارخيه عزل الوزير من أتباعه أربعة أنفار  1ويف 
 .قابلجي وكتخداء قاجبية وواحد آخروهم كاتب ديوان وامل ،وهنب أمواهلم
اويش شهره نزل أمحد باشا اىل املقياس اىل عزومة باش ج 19ويف 

االنكشارية على جاري العادة، ففي رواحه كشف على مراكب غالل 
_____________________________________ 

 .1171عنوان يف اهلامش: لبس أيوب بيك صنجقية أستاذه سنة ( 1)
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ومن حماسنه انه نزل  .الشون وشنق اثنني من الريسة يف صواري مراكبهم
بباب زويلة فوجده حيتاج اىل  (1)وقاضي العسكر وكشف على جامع املؤيد

جل اىل أن ومل ميهله اال ،العمارة والرتميم فأمر بعمارة ماحيتاج اليه من العمارة
يتم عمارته وقيل انه أوصى كتخدائيه من بعده بعمارته من بعده رمحة ا  

 ،1179شهر مجاد االخر سنة  19وتويف أمحد باشا بعد مرضه يف  ،عليه
وقبل جتهيزه أخلعوا على علي كتخدايه قاميقام مبصر احملروسة مث جهزوه 

 (9).رة أيامودفن بالقرافة فكان مدته سنة واحدة واربعة أشهر وعش
شهر تارخيه أرسل علي قاميقام املذكور اىل االعتاب الشريفة  14ويف 

، وبعد مدة حضر فر من املتفرقة ونفر من اجلاويشةخبرب وفات الباشه  بن
  .له مثن االسباب وتوجه اىل الروم قاجبي لضبط خملفات أمحد باشا ومجع

اس بيك تعاىل قيط شهر رجب الفرد تويف اىل رمحة ا  94ويف 
ويف ثاين يوم تارخيه حضر االمري قنصوه بيك  (1)،ر السباعالدفتدار بقناط

لعة تابع املرحوم قيطاس بيك من سفرة اخلزينة وطلع اىل الديوان ولبس خ
م ه فسبحان ا  يف حكمته، مث بعد مخسة أياذونزل اىل منزله ومل حصل أستا
 علي قاميقام ينصرف ، وجاء خط شريف اىلألبسه قاميقام خلعة الدفتدارية

 اىل آخر شهر توت ألجل احلساب فكانت مدته قاميقام أربعة وتسعني يوما.

_____________________________________ 
أنشأه السلطان امللك املؤيد أبو النصر شيخ احملمودي الظاهري، وكان الفراغ من بناءه يف ربيع  مع المؤيد:جا (1)

، مصدر الخطط التوفيقية، ووقف عليه عدة مواضع مبصر والشام. علي مبارك، 1411هـ/ مايو 812األول 
 .198-194، ص 1سابق، ج

 .1171عنوان يف اهلامش: تويف أمحد باشا سنة  (9)
 .1171عنوان يف اهلامش: تويف قيطاس بيك سنة ( 1)
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 (1)علي باشا: -4
جاء من البحر وطلع باالالي العظيم  (9)،مث توىل الوزير علي باشا

 (1)وحضر بصحبته ططرخان ،1179شهر رمضان سنة  99اىل الديوان يف 
من  ىل احلاج الشريف سنة تارخيه وسافروأقام مبصر احملروسة اىل أن توجه ا

ويف شهر شوال سنة تارخيه لبس صنجقية حسني بيك أبو  ،الشام طريق
ويف سلخ شهره أعطى الباشه بريلري شريف اىل حمرم ناظر احلسبة  ،يدك

بطالة وأن ال أحدا من  (4)وأشهر الندا مبصر احملروسة بأن مجيع احلمايات
 (1).الوجوه العسكر حيمي املتسببني بوجه من

_____________________________________ 
 م.1121سبتمرب  8 -1121مايو  98هـ/ 1170حمرم  98 -1179رمضان  99مدة واليته: ( 1)
  عنوان يف اهلامش: تولية علي باشا.( 9)
إىل أن هم رسل من قبل السلطان العثماين يأتون باألخبار والبشارات باملناصب، وقد أشار اجلربيت   طرخان:( 1)

رسول السلطان الذي يأيت من قبل الرب يسمى "ططرخان"، أما رسول السلطان الذي يأيت من قبل البحر فيسمى 
 .80مصدر سابق،  مصادر تاريخ مصر الحديث، "قاجبي". رمضان،

ضة : انتمى كثري من جتار مصر إىل األوجاقات السبعة، وامتنع الكثري منهم عن دفع الرسوم املفرو الحمايات( 4)
عليهم للمال املريي حبجة أهنم حتت محاية إحدى البلكات، ومن ناحية أخرى فقد دأب بعض ضباط البلكات 
على فرض محايتهم على بعض التجار وفرضوا عليهم دفع رسوم دورية نظري إعفائهم من اجلمارك، وكانت السلطة 

 سنوية.املركزية متنع مثل هذه احلمايات ملا تسببه من نقص يف امليزانية ال
 عنوان يف اهلامش: محايات بطالة. (1)
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 (1)والة مصر في عهد السلطان أحمد بن إبراهيم

 

القعدة سنة تارخيه حضر قره سليمان اغا خبط شريف بالزينة  97يف 
مبصر احملروسة يف جلوس السلطان أمحد االيت ذكره بعد وفاة املرحوم 

تولية سلطان  ة مصر احملروسة ثالثة أيام تاريخفزين ،السلطان سليمان أخيه
 .1179أمحد ابن السلطان ابراهيم خان يف شهر شوال سنة  االسالم

 تتمة والية علي باشا: -

الصورة بوالية  ناحيةجة سنة تارخيه عني جتريده اىل شهر احل 8ويف 
صحبة أيوب  ،الشرقية وسردارها مصطفى بيك تابع يوسف اغات البنات

غا ويوسف ا أبو يدكبيك حاكم والية الشرقية وايواز بيك وحسني بيك 
مث بعد قليل حضروا وجابوا  ،وثلثماية نفر من االسباهية توجهواجراكسة 

صحبتهم أربعة نفرات وماية رأس وطلعوا اىل الديوان باالالي العظيم وخلع 
 (9).عليهم ونزلوا اىل منازهلم

حضر مجع غفري وبيدهم عرض من  (1)1171ويف شهر احملرم سنة 
لعربان بالوالية طغوا وبغوا وقطعوا الطريق قاضي الوالية بإقليم البحرية فيه أن ا

 ،كبرية ال ترضي ا  ورسوله واستباحوا الزنا يف االحرار  معاصيوعملوا 
_____________________________________ 

توىل السلطان أمحد بن إبراهيم احلكم عقب وفاة أخيه السلطان سليمان سنة  السلطان أحمد الثاني: (1)
أشهر، واستمر يف احلكم حىت وفاته سنة  4سنة و 40م، وله من العمر آنذاك 1121هـ/1179
بعة أشهر، وخلفه ابن أخيه السلطان مصطفى بن م، فكانت مدة حكمه ثالث سنوات وس1121هـ/1171

 .147، مصدر سابق، ص. تاريخ الدولة العلية العثمانيةحممد. احملامي، 
 عنوان يف اهلامش: جتريدة الشرقية.( 9)
 م.1121أكتوبر ( 1)
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مث ان السادات  (1)،ودخلوا اىل مصر احملروسة وتوجهوا اىل اجلامع االزهر
العلماء توجهوا اىل شيخ االسالم وطلعوا به اىل الوزير وعرضوا عليه العرض 

بريلري شريف هلم أن مجيع من  تكتبضرته قال ما مرادهم قالوا فلما قرئ حب
يقتلوه من العربان املذكورين يطلب حاكم الوالية دفنه وان امللتزمني مجيعا 

موها واليعارضوهم يف محاية عن العربان املذكورين وقف وحي بالدهمينزلوا اىل 
عد ذلك فب على حاله،وأن ابراهيم بيك أبو شنب يكون كاشف  ،على ذلك

وا ابراهيم بيك حاكم على طلعوا يوم اخلميس واهنوا الوزير أهنم مل يطلب
 ،، مث ان الباشه قال هذا الكالم مل يصلح ولكن نعزل قاميقام الواليةالوالية

 .وتوجهوا اىل منازهلم فعزل قاميقام ووىل بداله ،ال ميكنواحلاكم 
شريف شهر صفر سنة تارخيه ورد جناب من مكة بأن ال 91ويف 

سعد بن االشرم توىل سلطنة مكة عوضا عن السيد حمسن فأرسل علي باشه 
 (9).موالنا السلطان أمحد خيربه بذلك اىل حضرة

ربيع أول سنة تارخيه ورد خط شريف بأنك جتعل أربعة  8ويف 
والشتبية الكبرية اىل ابراهيم واحلرمني، صناجق نظار على أوقاف الدشايش 

ومراد بيك  ،كم عوضا عن اغات االنكشاريةبيك الصغري أمري حاج حا 
وامساعيل  ،حاال دفتدار على وقف احملمدية عوضا عن كتخداء االنكشارية

 ،بيك على وقف احلرمني الشريفني عوضا عن باش جاويش االنكشارية

_____________________________________ 
 عنوان يف اهلامش: واقعة البحرية. ( 1)
 عنوان يف اهلامش: تولية سعد بن األشرم.( 9)
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ع على فاخل ،وعبدا  بيك على وقف اخلاسكية عوضا عن كتخداء عزبان
 (1).املذكورين حكم اخلط الشريف

مية سعد و  غرة شهر رمضان سنة تارخيه حضر من البالد الر ويف
االشرم سلطان مكة املشرفة حاال وواله السلطان أمحد بديار الرمية وحضر 

 9ويف  ،اىل مصر احملروسة ونزل مبنزل حممد بيك اىل ان توجه يف سنة تارخيه
شهر شوال سنة تارخيه توجه علي كتخدا الرحوم أمحد باشه اىل الديار 

 (9).وميةالر 
اخور خبط شريف بأن صرر احلرمني يشهره حضر أمري  11ويف 

الشريفني الذي يفيض من الديوان كل سنة مخسة وسبعني كيسا فال تدفعوا 
ويف يوم تارخيه لبس  .ذلك هلم سنة تارخيه ألن السنني تداخلت يف بعضها

 .عوضا عن مراد بيكمبصر احملروسة امساعيل بيك على الدفتدار 
شهره قامت طايفة االنكشارية على كتخدائهم جلب  11ويف 
سف اغا وطلع يو  ،صغلجنوه بالقلعة وولوا علي حممد قياخليل وس

شريف على موجب حجة شرعية بيورلري ه اشاالنكشارية أخذ من علي ب
وتوجه اغا وابراهيم الوايل اىل  ،بات قتل نفر منهم فطلع البريلري فقبلهثبا

فازعا على الوايل بسكني مث ان الوايل ضربه  القلعة فلما نظر اليهم قام
مت االنفرار اىل أوضته جمث ه ،بسكينه وعرقبه مث بركوا عليه وقطعوا رأسه

_____________________________________ 
 امش: لبس صناجق على األوقاف.عنوان يف اهل( 1)
 عنوان يف اهلامش: توجه علي كتخدا الباشه.( 9)
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مث بعد ذلك قفلوا باهبم ثالثة أيام  ،وهنبوا مجيع ما فيها حىت املماليك عروهم
  (1).وباتوا االنفار بالباب وبعض من االختيارية

انية من االوضه باشة جرجبية فلم يقبلوا مث يف ثاين االيام جعلوا مث
وهم حممود  ،ةيجرجبية فانفاهم شئ اىل ضمياط وشئ اىل رشيد وشئ اىل املن

وملا قتل  ،حي حسن مل وجدوفت ،جليب وقره امساعيل وكوشه حسن ورجب
ا سليم أفندي كاتب االنكشارية وشعبان أفندي ومراد  ر جلب خليل توا

اء ورجب كتخداء يف باب طايفة تفكجيان فأرسل هلم مجاعة من كتخد
 ،االختيارية بأن حيضروا معهم اىل الباب وقالوا هلم حنن ما نطلع اىل الباب

 (9)بلكهم. منيعطونا عروضاتنا ونطلع 
ويف يوم تارخيه قامت طايفة عزبان على ابراهيم الوايل وقالوا هذا 

يقتلوا ابراهيم الوايل واتفق احلال أنه  قطع رأس عبد من العزب واتفقوا أهنم
يف طالع اىل الديوان بباب السلسلة ومر من باب العزب فقامت عليه طايفة 

فعند ذلك طلع الشلجي كتخدائهم  ،بالسيوف فهرب منهمالباب 
واالختيارية صحبته واعرضوا أمرهم على الوزير فعزله ألجل خاطرهم ووىل 

 (1).ق عوضهبأيوب الوايل سا
عزلوا يوسف اغا االنكشارية وولوا عوضه يوسف اغا شهره  11ويف 
 ،باشيةمن األوضه مث اهنم يف ثاين االيام انفوا احدى عشر نفرا  ،جراكسة

فسألوه  ،منهم شاهني تابع حمرم توارا يف بيت يوسف جرجبي الوايف بالقلعة

_____________________________________ 
 عنوان يف اهلامش: قتل جلب خليل كتخدا.( 1)
 عنوان يف اهلامش: واقعة سليم أفندي.( 9)
 عنوان يف اهلامش: واقعة إبراهيم الوايل.( 1)
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فبعد  ،عنده  هوملعن املذكور وقالوا انه عندك فحلف هلم بطالق الثالث 
فبلغ اخلرب اىل الباب  ،يف صفة امرأة (1)ثالثة أيام أخرجه من بيته بايزار

 بالقلعة وضربوه مخسماية كرباج حىت خرج الدم يففاحضروا يوسف أمني الوا
وأما  (9)،احملروسة ومل يوقعوا له على أثر ونادوا على شاهني مبصر ،من رجليه

مل نفوهم والكن رجب كتخدا ومراد كتخدا وسليم أفندي وشعبان أفندي 
عملوا سليم أفندي ورجب كتخدا صناجق ومراد وشعبان املذكورين عفوا 

 (1).عنهم وأقعدوهم يف البلك
شوال سنة تارخيه طلع كوشك حممد وملك الباب الباب  91ويف 

وأرسل اىل اختيارية السبعة أوجاقات  (4)،مبعرفة من يعلمه ا  وقفل الباب
بالباب واتفقوا معه ان يرفع احلمايات مجيعا وكانوا يف الديوان فحضروا له 

ومجيع ما يتعلق ببلك االنكشارية منه والعزب من املناصب بثغر دمياط 
لديوان وعرفوا امساعيل ورشيد بوالق وغريه، فطلعوا االختيارية وتوجهوا اىل ا

فقام كتخدا الوزير وعرف الباشه مبا ذكروه له فكتب  ،الباشه ةبيك وكيخي
حمرم جاويش وأمره  (1)ري وحجة على ذلك وأعطوه اىل احملتسبالباشه بريل

باشهار النداء يف مصر احملروسة وصحبة باش جاويش االنكشارية والعزب 
 (1).دثة بطالة واستمر احلال على ذلكواغا من طرف الباشه والقبانيه احمل

_____________________________________ 
 كذا يف النص، والصحيح بإزار.( 1)
 ني.عنوان يف اهلامش: نفي شاه( 9)
 .1171عنوان يف اهلامش: سليم أفندي ورجب كتخداء عملوا صناجق سنة ( 1)
 عنوان يف اهلامش: كوشك حممد ملك الباب.( 4)

 أمني االحتساب. محتسا:( 1)
 عنوان يف اهلامش: رفع احلمايات سنة تارخيه.( 1)
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توىل علي بيك الزعرية حاكم على  (1)1171ويف سلخ شوال سنة 
عوضا عن ابراهيم بيك ابو شنب النه حصل يف ايامه العام والية البحرية 

املاضي جتاريد وحماربة العربان وتعب ومشقة زايدة واغراض بني أمراء مصر 
احملروسة وشحن كثري وقال وقيل اعدلنا عنه خوف االطالة وليس حمله والكن 

 .قول ا  تعاىل يقابل كل أحد يفعله وعليه االصالح آمني
قعدة سنة تارخيه قتلوا سليم بيك ظلما رمحة ا  عليه ويف غرة شهر ال
وأما رجب بيك بعدما قعد يف القلعة عشرة أيام  (9)وعلى أموات املسلمني،

رد علي مبكة قنفوه اىل املدينة املنورة وشالوا عنه الصنجقية وكان مصطفى 
 1174فأقام هبا اىل سنة  خباطركفأرسلوا له ال حتضر اىل مصر احملروسة وال

مث بعد ذلك أرسلوا له بريلري باحلضور اىل مصر فحضر صحبة تابعه  ،جماورا
 .1174ة ريي صحبة احلاج سنخلبابن ا

شهر القعدة سنة تارخيه قامت اجلاويشه على  4ويف يوم االحد 
قاسم جليب باش اختيارهم بتاسع نوبة وذكروا أنه بيفعل شئ بغري القانون 

فلم يرضي به فنزلوه يف بلك اجلملية  1ةيدوأرادوا أن ينزلوه اىل بلك الكش
وكتخدا  (4)النه كان متصرفا يف داللة البالد يف الديوان ويف مقاطعة الغربية

 (1).علي بيك حاكم البحرية حاال

_____________________________________ 
 م.1129يوليو ( 1)
 عنوان يف اهلامش: قتل سليم أفندي الذي عمل صنجق.( 9)
 كلمة فارسية تعين "احملرر".  الكشيدة:( 1)

 .ةالتزامات أحد أبواب الدخل املقررة، وقد تكون عبارة عن أرض أو مجرك أو وظيف مقا عة:( 4)
 .411، مصدر سابق، ص اإلدارة في مصر في العصر العثمانيليلى عبد اللطيف، 

 عنوان يف اهلامش: واقعة قاسم جاوشان.( 1)
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حضر اغا خبط شريف يطلب ألف  (1)1174ويف غرة احملرم سنة 
ففي يدك، نفر اىل حمافظة جريد وصنجق وألفني قنطار بارود ومايتني قنطار 

ثالث احملرم أخلع الباشه على ابراهيم بيك أبو شنب سردار وكتبوا العسكر 
 (9)،شهر تارخيه طلع ابراهيم بيك باالالي العظيم 11وجهزوا أنفسهم اىل 

وحضر ابراهيم بيك املذكور  ،مث توجهوا بعد سبعة أيام اىل ثغر االسكندرية
 (1).1171حجة سنة  90من هذه السفرة يف 

ربيع االول سنة تارخيه حضر اغا خبط شريف بزينة شهر  18ويف 
مصر احملروسة مخسة أيام وسبب ذلك ولدين جاء اىل سلطان االسالم مسى 
واحد سليم واالخر ابراهيم فزينة مصر احملروسة مخسة أيام وكانت زينة مل 

 (4).يرى مثلها
شهر رجب الفرد سنة تارخيه حضر اغا خبط شريف بأن  17ويف 
وتعطل بسببها  (1)1788طلعت اىل والية جرجه  يف سنة البالد الذي 

تزام فإنكم ترجعوها اىل غالل احلرمني وغالل الشون الشريفة وبقية ال
فأجابوا بّسمع والطاعة مث بعد ذلك استمالوا  ،كما كانت أول  الكشوفية

وسبب ذلك أنه ركب  (1)على الباشه بدراهم وأبقوها على حاهلا اىل االن،

_____________________________________ 
 م.1129سبتمرب ( 1)
 .1174ان يف اهلامش: سفرة إبراهيم بيك أبو شنب اىل جريد سنة عنو ( 9)
طلبت السلطة املركزية باسطنبول هذا الدعم من مصر ملساندة قواهتا املرابطة يف جزيرة كريت اليت حاصرهتا ( 1)

طرت يومًا خسرت خالهلا أكثر من أربعة آالف جندي، واض 41أساطيل البندقية ومالطة وفلورنسا والبابوية ملدة 
القوات املهامجة بعد ذلك لالنسحاب بسبب إحكام الدفاعات العثمانية وصمودها يف وجه املهامجني. أوزتونا، 

 .  110، مصدر سابق، ص تاريخ الدولة العثمانية
 .1171عنوان يف اهلامش: زينة مصر احملروسة سنة ( 4)
 م.1100سنة ( 1)
  عنوان يف اهلامش: واقعة بالد كشوفية جرجا.( 1)
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شهر القعدة سنة تارخيه وتوجه اىل أثر النيب صلى ا  عليه  4عه يف يوم األرب
وسلم وبصحبته الصناجق واالغوات والكواخي فذكروا له مصيبة البالد 

ب اخربوها واالن عمرهتا امللتزمني جسورا ر ا العوقالوا له إن البالد أخذهت
ل وان كان تامروا ترجعوهم اىل الكشوفية مث ،وأراضي ونزل وفكوا خرسها

 ،أول هلم قدرة على ذلك الوالية ن القدمي مل عندك مبصر صناجق مثلالزم
منهم وترجع خراب مثل أول، والكن  (1)ور البالدبوال يقدروا على زرعهم وت

 ،املريي، ويبقيهم على حاهلم فعليهم شئ كل عام اىل طر املطلوب جتعل 
املريي من ابتداء  فاىل طر  ا يف الديوان واتفقوا بان جيعلواويف ثاين يوم جتمعو 

يف كل سنة مخسة ومخسني كيسا ومن الغالل مخسة ومخسني  (9)1171سنة 
ألف أردب حبوب يوردهم اىل الشون الشريفة واىل حضرتكم ماية كيس 

بيك مخسة وأربعني كيسا وأرسل له  ومن كلفة التجريد املعني هبا ايواز ،حبة
نزلوا يف بيت الدفتدار  مث اهنم ،بريلريل شريف باحلضور فوافقهم على ذلك

مستويف  (1)امساعيل بيك حاال وفّردوا ذلك كما أحبوا مبباشرة املعلم جرجس
مث اهنم أعرضوا ذلك على  (4)،1711علي بيك يف زمنه على الوالية يف سنة 

_____________________________________ 
، اإلدارة في مصر في العصر العثمانيأرض خالية من الزرع أي بائرة. ليلى عبد اللطيف،  بور خوالي:( 1)

 .441مصدر سابق، ص 
 م.1121أكتوبر ( 9)
لقب يطلق على املباشر القبطي الذي كان يشرف على مالية األمراء املماليك وكبار شيوخ العربان  معلم:( 1)

 411، مصدر سابق، ص دارة في مصر في العصر العثمانياإلوغريهم. ليلى عبد اللطيف، 
 م.1119سنة ( 4)
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املقدمة  (1)الباشه فكتب عليهم حجة شرعية مث أمر هلم بتغيري التقاسيط
 .ومت االمر على هذه احلال ويكتب هلم غريهم على ذلك االتفاق

شهر شعبان سنة تارخيه حضر اغا خبط شريف بطلب  11ويف 
فعني يف احلال  (9)،صنجق وألف نفر من العسكر اىل حمافظة جريد وخانيه
شهر شعبان  98حسني بيك أبو يدك وجهزوا أنفسهم وطلع باالالي يف 

 (1).سنة تارخيه
د آغا فضربوه ويف شهره كان كوشك حممد مارا من عطفة مسعو 

بندقية فأخطأته ودخلت يف احليطة خرقتها فلما أن رأوه سليما هربوا، مث بعد 
ذلك حتقق احلال ان الذي ضربه هبا البغداديل رفيقه فقبض عليه ونفاه اىل 

فبعد أيام بلغه أن املذكور هرب وجاء اىل مصر  ،تاج طينة جبزاير الروم
قينلي أن كل من رآهم يأخذ  احملروسة فأشهر النداء عليه وعلى حممود 

 (4).كيسني وعشرة عثامنة فلم أحدا يعطي عنهم خربا أبدا
ويف شهر رمضان سنة تارخيه واقعة يف بلك اجلاويشة وهو أهنم سابقا 

ففي شهر شوال أرسل  (1)،ضربوا رجب جليب من ثالث نوبة ونفوه اىل بلده
الوا من بلده وسوّ حضرة امساعيل بيك وابراهيم بيك أمري احلاج حاال حضروه 

_____________________________________ 
اإلدارة في التمكني أو التذكرة الرمسية اليت تعطى للملتزم لتمكينه من التزامه. ليلى عبد اللطيف،  تقسيط:( 1)

 .449، مصدر سابق، ص مصر في العصر العثماني
م العثمانيون جزيرة كريت إليها وتشمل اجلزء الغريب من اجلزيرة، اإلدارية الثالثة اليت قس مأحد األقسا خانيه:( 9)

وفيها قلعة كانديه وهي القلعة الرئيسية جبزيرة كريت، وكانت تسمى باحلصن الكبري، وقد نشط البنادقة يف البحر 
تعزيز دفاعاهتا املتوسط بعد حتالفهم مع البابوية ومالطة وفلورنسا، مما دفع السلطات العثمانية لطلب فرقة مصرية ل

 .111، مصدر سابق، ص تاريخ الدولة العثمانيةيف جزيرة كريت. أوزتونا، 
  .1171عنوان يف اهلامش: سفرة حسني بيك أبو يدك إىل جريد سنة ( 1)
 عنوان يف اهلامش: نفي البغدديل.( 4)
 عنوان يف اهلامش: واقعة اجلاوشية.( 1)
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 ،فيه اختيارية اجلاويشة أن يرجع مكانه ألجل خاطرهم فأجابوه اىل ذلك
فلما حضر اىل مصر بلغ رضوان جاويش فأرسل اىل رجب جليب يقول له 

قيل وإال خباطرك، فعلى ما اذا مل جتيب ستة آالف فضة مل تطلع اىل النوبة 
ذا مل جييب نصف كيس وقال ا ،انه أرسل له ثالثة آالف فضة فلم يقبلها
وقيل ان رضوان املذكور اتفق مع  ،واال ال ميكن له طلوع اىل النوبة ابدا

مجاعة من اجلاويشة على نفي ثالثني نفرا من اختيارية اجلاويشة وغريهم فبلغ 
اىل االختيارية هذا اخلرب فاجتمعوا حنو من مخسني نفر وباتوا يف بيت  

مث خانه  الصباح طلعوا اىل النوبة ويف ،كتخداء اجلاويشة حسني بيك زاده
فعته على غري الطريق فتكون داهنم اهنوا اىل الوزير بان رضوان جاويش 

بنفي أربعة نفرا اىل جزيرة  مث اهنم أخذوا بريلري شريف ،وقوفةعلوفتهم م
 ،مث أرسلوهم اىل بالدهم ةوأما رضوان وغريه نزلوهم يف بلك الكشيد ،قربص

لوبة وجدوا منهم أيوب جاويش فقبضوا عليه ووضعوه وأما األربعة نفر املط
  .يف احلديد يف حاصل الفجر بالنوبة مث أرسلوه اىل جزيرة قربص أيضا

وأما الثالثة نفر توارو فلما كان يف قليل من االيام صادفهم ابراهيم 
مث يف ثاين  ،الوايل فقبض عليهم وأتى هبم اىل منزل كتخدائهم وسجنهم به

 8قربص ونزلوهم ماشني حافني اىل بوالق يف يوم االثنني يوم نفوهم اىل 
مث بعد ذلك شالوا احلديد يوسف  ،القعدة سنة تارخيه ويف أرقاهبم احلديد

وكذلك عمر أفندي كاتب اجلاويشة وجعفر  ،بيك مملوك فياله وألزموه بيته
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أفندي منعوه من طلوع اىل الديوان والنوبه وتوجه اىل بلده وأصحاب الكالم 
 (1).خلوه مل

ى الثالثة أقاليم لبس احلجة سنة تارخيه لبس امساعيل بيك عل 0ويف 
كاشف تابعه واملنوفية رضوان اغا تابع ابراهيم اغا كتخدا   يالغربية عل

 (9).اجلاويشة سابقا والبحرية علي بيك حاكم حاال
هربوا صنجقني اىل الروم ومها عمر  (1)1171صفر اخلري سنة  1ويف 

وسبب ذلك أهنم  ،يك ضوفرسيالن هربوا من علي باشهبيك ومصطفى ب
جابوا خط شريف يوليهم مناصب فلم يعطيهم فتوجهوا يشكوا منه اىل 
موالنا سلطان االسالم فأرسل علي باشة وراهم مجاعة فلم حيصلوهم ورجعوا 

 (4).اىل الباشه
شهر بشمش القبطية  11شهر رمضان سنة تارخيه املوافق  99ويف 
ة قامت ريح شديد وتراب وعفار والناس يف صالة اجلمعة حىت وكان يوم مجع

ووقعت املركب الذي على منارة جامع طولون  ،ظن الناس أن القيامة قامت
 (1).وهدم بيوت كثرية مبصر احملروسة

شوال سنة تارخيه نادوا على الوكايل الذي فيهم االنكشارية  11ويف 
فنزل  ،لى اخلمامري والبوز وغريهموالعزب العازبني أن خيرجوا منهم ويقفلوا وع

_____________________________________ 
 عنوان يف اهلامش: نفي اجلاوشية.( 1)
 نوان يف اهلامش: امساعيل بيك على الواليات.ع( 9)
 م.1129نوفمرب ( 1)
 عنوان يف اهلامش: هربوا صنجقني.( 4)
 .1171عنوان يف اهلامش: ريح شديد يف رمضان سنة ( 1)



 
 
 
 

  191                          زبدة اختصار تاريخ ملوك مصر المحروسة

  

الوايل وباش جاويش االنكشارية والعزب وطلعوا  من الوكايل من االنفار 
 (1).املذكورة ومسروا عليهم

حجة سنة تارخيه عمل عزومة مصطفى القزدغلي وجتمعت  0ويف 
هبا الكواخي واالوضة باشه والنفر وكتخداء الوقت عمر كيخيه وابن جلب 

أمحد  استقر هبم اجمللس قام ابن جلب خليل وهجم على فلما  (9)،خليل
بالسيف وقال له أنت الذي قتلت والدي وأخذت ماله فقام  كتخدا

القزدغلي وأخذ من يده السيف وأدخله يف أوضه اىل أن توجهوا آخر 
النهار، وكذلك كوشك حممد كان عنده يف ذلك اليوم مجعية يف بيته أوضه 

  (1).عل شئ يفعلوهلبطوا اباشيه ونفر وغريه ور 
مث يف صباحية يوم اجلمعة طلع اىل الباب بالطايفة وقعد به فلما بلغ 
القزدغلي مجع االختيارية وأنفار وتوجه اىل باب العزب وباتوا فيه ليلة 

فلما أصبح الصباح جتمعت سادات البكرية واالمراء وغريها من  ،السبت
له ان االختياريه يقولوا لك  العلما والصناجق وأرسلوا اىل كوشك حممد يقولوا

 ،يا تعمل جرجبي يا باش جاويش يا كتخدا واال ابن بلك اعمل فيه جرجبي
فقال هلم أنا ما أطلب ذلك بل أطلب ستة نفر من الذين كانوا يف سفرة 

كون أنا وياهم ا جريد أنفيهم من مصر وبعد ذلك أصطلح وايا االختيارية و 
فأرسلوا اىل الباشه  ،يارية هبذا األمرفلم يرضوا االخت ،على قلب رجل واحد

بأن كوشك حممد يكون جرجبي هو وكوشه يوسف فامتنع الباشه من اعطاء 

_____________________________________ 
 عنوان يف اهلامش: قفلوا اخلماير.( 1)
 عنوان يف اهلامش: عزومة مصطفى كتخداء.( 9)
 د.عنوان يف اهلامش: واقعة كوشك حمم( 1)
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فطلعت األغوات والصناجق والعلماء والسادات والبكرية يراجعوا  ،بريلري
اىل االختيارية وعرفوا  افنزلت االمر  ،الباشه بذلك فلم يرضى يعطي الربدي

 ،الوا يعطي لنا عروضاتنا نطلع من البلك اىل غريهبتوقف الباشه يف ذلك فق
فطلعوا وعرفوا الباشه بذلك فلم يرضى بل قال هلم تنزلوا توقعوا الصلح بينهم 

مث أرسل هلم   ،يف مثل هذا اليوم الوقفة وكل من كان له دعوة اىل بعد العيد
كتخدائيه والبكرية والعلماء وأخذوا خباطرهم بباب العزب وطلعوهم اىل 

وتعهد البكري بعهدة كوشك حممد ان حصل  ،باشه واتفقوا على الصلحال
واتفقت السبع بلكات أن   ،منه ضرر  هو القامي به وكتبوا حجة بذلك األمر

وأما كوشك  ،كل من حصل له عيب حنن كلنا عليه وخيرج الوزير من حقه
حممد أي بلك أراده يأخذوه عندهم ونزلوا على ذلك ونزل كوشك حممد من 

احلجة سنة تارخيه لبس  90ويف  .طايفة وقت أذان املغرب اىل منزلهاب بالب
يوم  90ويف  .ةسيومئذ كان اغا جراك لصنجقية وهوسليمان اغا على ا

تارخيه حضر االمري ابراهيم بيك أبوشنب من سفرة جريد وطلع باالالي اىل 
 (1).لديوان ولبس قفطان ونزل اىل بيتها

شهر  90املوافق  (9)1171م سنة شهر احملر  2ويف يوم الثالث 
القبطية جرب النيل املبارك بعد توقف زايد حىت ان الباشه أمر اىل  ىمسر 

حضرة الشيخ يوسف السادات أن ينزل اىل املقياس ويبات فيه ويقرأ فيه 
فاستمر باملقياس اىل أن حصل الوفا  ،وردهم اىل الصباح ويف املساء كل يوم

_____________________________________ 
 .1171عنوان يف اهلامش: حضر ابراهيم بيك من جريد سنة ( 1)
 م.1124أغسطس ( 9)
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رب بيومني هبط النيل وأخذ يف النقصان ومل شئ يف التاريخ املذكور وبعد اجل
وكان بعد ذلك  ،كثري من االراضي سوا بعد أراضي بوالية الغربية واملنوفية

الغال والفنا العظيم الذي مل يعهد مثله اال يف زمن الفواطم فإنا   وإنا إليه 
 (1).راجعون

وقعة حادثة مبكة وهو أن سلطان  (9)1171ويف شهر احلجة سنة 
ة سعد بن االشرم زاد ظلمه حىت صادر التجار يف أمواهلا وهنب بعض مك

من االشراف فشكوا منه اىل حضرة سلطان االسالم السلطان أمحد فعني 
امساعيل باشه بالشام، وحممد بيك حاكم جدة فوردوا بصحبة احلاج فارتاب 

مث بعد أن لبسوه القفطان على جاري العادة طلبوه يف  ،منهم وأخذ حذره
وحتاربوا  ،رم الشريف ليقرأوا عليه اخلط الشريف فامتنع من احلضوراحل

 ،الفريقان فقتل من العسكر بريقدار املتفرقة وأخو درويش بيك مث وىل هارب
فنهبت العسكر بيته مث أحضروا الشريف عبدا  ابن هاشم وولوه سلطنة 

طرد مث بعد عودة احلاج من مكة اىل مصر احملروسة رجع اىل مكة و  ،مكة
 (1).لطاناا  املذكور وتسلطن مبكة واستمر اىل اآلن س عبد

ركب كوشك حممد ومجاعته وهو  (4)1171شهر احملرم سنة  91ويف 
جتاه اجلامع  (1)رى جاري عادته فبينما هو خبط الصو طالع اىل الباب عل

املطل اىل جادة احلطابة واذا بشخص قاعد يف شباك اجلامع فرماه ببندقية 

_____________________________________ 
 .1171عنوان يف اهلامش: شراقي سنة ( 1)
 م.1124يوليو ( 9)
 عنوان يف اهلامش: واقعة عبد ا  سلطان مكة.( 1)
 م.1124سبتمرب ( 4)
 كذا يف األصل، والصحيح: السور.( 1)
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صدره خرجت من جنبه الثاين فوقع من على محاره ميتا رمحة ا  جاءت يف 
وتفرقت مجاعته ومل يبقى اال محاره ومحله  ،عليه وعلى أموات املسلمني مجيعا
قتل كوشك  اومل يعلموا قاتله من هو، ومل ،على محاره وأتى به اىل منزله ميتا

 بلك كوشه يوسف اىلوصهره و  هأمحد كتخدا حممد يف يومه انتقل مناو
  (1).ة وثالثة وعشرين نفرا من أصحاهبمساجلراك

ويف شهر تارخيه انباع الرطل الصابون باثين عشر فضة والصابون 
ويف غرة شهر صفر سنة تارخيه كان ابتداء الغال حبيث  (9).املغريب بستة فضة

ابيع االردب القمح يف بوالق بأربعة قروش ويف رقعة الرميلة بستة قروش 
عة قروش والفول كذلك والتنب كل محل باربعة قروش واستمر اىل والشعري بأرب
مل  (4)قيكان شرا  1171بب ذلك كون أن سنة وس (1)،1170اواخر سنة 

 ،م الغربية روي أكثرهيقلافأما  ،يروي اال بعض شئ يسري من االقاليم
وأما املنيه كاملها  ،والقليوبية كذلك ،والشرقية أكثرها شراقي ،واملنوفيه كذلك

واجليزة  ،كاملها شراقياطفيح  وشرق  ،وبين سويف غالبها شراقي ،شراقي
ومنفلوط  ،واملنصورة نصفها شراقي ،والبحرية أكثرها شراقي ،غالبها شراقي
 ،والفيوم فيه بعض شراقي ،ووالية جرجه الثلث شراقي ،غالبها شراقي
ألن  ،ية وبركة الفيل وبركة االزبكية حول مصر شراقياملطر  مثلوبنواحي 

_____________________________________ 
 .1171ك حممد سنة عنوان يف اهلامش: قتل كوش( 1)
 عنوان يف اهلامش: واقعة الصابون.( 9)
 م.1121أغسطس ( 1)
 األرض اليت تتعطل عن الزراعة بسبب اخنفاض النيل. شراقي:( 4)
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النيل مل يويف سبعة عشر ذراعا ومل ميكث بل أخذ يف اهلبوط بعد جربه جبمعة 
 (1).فحصل مبوجب ذلك ما سيأيت ذكره يف حمله

شهر ربيع االول جتمعت الصناجق واالمراء والعلماء  1ويف 
والسادات والبكرية واهنى الباشه اليهم أن امللتزمني مجيعا مل بيدفعوا مال 

أن البالد شراقي وأنتم تطلبون جوامككم وجرايتكم السلطان وبيذكروا 
وعاليقكم وساير تعلقاتكم واحلرمني الشريفني كذلك تطلبوه من مني أو 

وكثر اهلرج  ،فقالوا مجيعا مل أحد يفوت بتاعه (9)،تفوتوهم يف مثل هذا السنة
قاضي العسكر قال ان امللتزمني طول  مث ان ،والكالم بينهم من قال وقيل

، ذه السنة ويدفعوا املال من عندهمكلوا فوائد البالد يتحملوا هعمرهم يأ
كتب عليهم الوزير حجة فأجابوا مجيعا وامتثلوا اىل كالم شيخ االسالم ف

ضية الكشاف واالسباهية حمافظني ق، مث بعد ذلك ذكروا شرعية بذلك
االقاليم، وقالوا ان البالد الشراقي مل تدفع اىل الكشاف خدم وال اىل 

كر وال خراج رزق يف مثل هذا السنة يكفاهم دفع مال الديوان وغالل العس
املريي لشون واحلرمني فقالوا مجيعا رضينا بذلك فكتب عليهم الوزير حجة 

فلما مسعت بذلك طايفة االسباهية مبا حصل يف الديوان من  ،شرعية بذلك
هذه االمور جتمعت الثالث بلكات يف بيت ابراهيم اغا تفكجيان حاال 
وقاموا على اختياريتهم وهبدلوهم وقالوا حنن ال نرتك من عوايدنا شي وال 
 ،نفوت ذلك أبدا ألن النفر منا يروح سفر السلطان ويرجع وعليه دين كثري

_____________________________________ 
 عنوان يف اهلامش: غال األسعار. (1)
 عنوان يف اهلامش: واقعة ملتزمني البالد. (9)
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اثنني وال تسد علينا االخذ منا من قانون قدمي  وأكثر النفر منا له عثماين أو
الري يأخذوا منها الزمن، مث بعد ذلك حصل توافق وتراضى على االقاليم 

ه هلم على االقليم البهنسا على عوائدهم والشراقي جيعلوه مصاحلة فجعلو 
ه وال ق وغري يهة االمر الكاشف حتت مجيع ماهلم من خدم وجرايات وعلج

 ،ينزل أحدا منهم ألن غالب االقليم شراقي جعلوا هلم ثالثة وعشرون كيسا
مث أبطلوا نزول  ،سنة تارخيهوتوجه الكاشف اىل الوالية يف غرة مجاد االخر 

وأما اقليم الغربية واقليم  ،عسكر املنية وشرق اطفيح لكون أن مجيعهم شراقي
والبحرية واجليزة والقليوبية فإن عسكرهم كله نزل  والشرقية املنوفية واملنصورة

مث ان اختيارية طايفة  ،على جاري عادته لكون أن غالبهم فيه الري كثري
كورات على كل جرجبي ذ لى كل من نزل يف الواليات املا عاالسباهية جعلو 

واجب الرعاية الف فضة وعلى كل نفر ثلثماية نصف فضة يدفعوها من 
خدمهم يف هذا السنة مساعده اىل العسكر الذي اقليمهم شراقي واتفقوا 

شهر تارخيه  99ويف  (1).على ذلك وقروا فواتح بذلك االمر وارتضوا به
غالب سلطان مكة املطرود من ابن االشرم اىل حضر الشريف أمحد ابن 

 (9).مصر ونزل بيت حممد بيك جتاه مدرسة الجني
شهره ورد اغا خبط شريف بانك ترسلوا صنجقني وثالثة  98ويف 

 (1)،صنجق والفني يأيت هبم اىل الوزير يسافر هبم .آالف يكونوا شجعان

_____________________________________ 
 ن بالد الشراقي.عنوان يف اهلامش: واقعة األسباهية عن أخذ عوايد م( 1)
 عنوان يف اهلامش: حضر ابن غالب من الروم.( 9)
 عنوان يف اهلامش: سفرة إمساعيل بيك( 1)
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وكتب يف  (1)،وصنجق والف عسكر اىل حمافظة رودس يقيموا هبا حمافظني
املراسيم الدعا جلميع العساكر وذكر فيهم ان كل من خالف يكفر وتطلق 

فلما قرأت  ،زوجته وفيه أيضا ال تكتبوا أحدا من الفقرا وال من علوفته قليلة
ه شهر رجب الفرد سنة تارخي 1ويف  ،مر أجابوا مجيعا بسمع والطاعةوااال

 املعينني على سفرة سردارا على الفني أخلع الباشه على امساعيل بيك
اغات البنات على األلف نفر  وعلى أمحد بيك تابع يوسف (9)شوار،دم

 (1).حمافظني رودس ونزلوا جيهزوا أنفسهم
شهر رجب سنة تارخيه حضر من الروم اغا خبط شريف  98ويف 

ا  تعاىل  مصطفى ابن السلطان حممد خان نصرهجلوس السلطان  خبرب
 (4)ختت السلطنة الشريفة.وأدام دولة آل عثمان على 

 

 

_____________________________________ 
 عنوان يف اهلامش: سفرة أمحد بيك.( 1)
إيالة عثمانية تقع يف بالد اجملر، وكان اهلدف من هذه السفرة هو اإلسهام يف التحضريات اليت كان  دمشوار:( 9)

 ستعادة األراضي اليت فقدوها إثر سلسلة اهلزائم اليت وقعت هلم يف عهد السلطان أمحد الثاين.يعدها العثمانيون ال
، اجلاوشان: 911كان تشكيل أفراد السفرتني حسب ما أورده حممد بن حممود على النحو التايل: املتفرقة:  (1)
، العزب: 1987ارية(: ، املستحفظان )االنكش118، اجلراكسة: 111، التفكجيان: 181، اجلنلليان: 911
، وعادة ما كان يتم إكمال العدد يف حالة النقص من أوالد العرب كما 9117، وبذلك يكون اجملموع: 418

 .887، مصدر سابق، ص تتمة تراجم الصواعقتشري إىل ذلك املصادر املعاصرة. حممد بن حممود، 
 .1171عنوان يف اهلامش: جلوس السلطان مصطفى سنة  )4(
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 (1)والة مصر في عهد السلطان مصطفى بن محمد

ذكر جلوس سلطان االسالم مصطفى بن السلطان حممد يف شهر 
فلما  ،بعد وفاة عمه السلطان أمحد رمحه ا  تعاىل 1171مجاد االخر سنة 

ام قرأوا اخلط الشريف أطلقوا املدافع وزينوا مصر احملروسة وقراها ثالثة أي
وملا جلس على التخت أمر بتجهيز املراكب السلطانية ويعينهم  (9)،بلياليها

ففي احلال جهزت القباطني  ز،لى مراكب الكفار وعلى جزيرة صاقع
 زر االسالمية وغزوا على جزيرة صاقاملراكب السلطانية وركبوا فيها العساك

الكفرة  بعزم صادق ونية خالص فأعاهنم ا  تعاىل واستخلصوها من أيدي
فإهنم كانوا سابقا أخذوها من ملك املسلمني فنصر ا  تعاىل  (1)،املشركني

 (4)االسالم من فضله.
 تتمة والية علي باشا -1

حضر اغا خبط شريف بضبط أموال  شهر شعبان سنة تارخيه 4ويف 
فنزل االغا اىل منزهلم  ،اغا وامساعيل اغا كانوا أغوات البنات سابقا نذير

_____________________________________ 
ابن السلطان حممد الرابع، توىل عرش السلطنة عقب وفاة عمه السلطان أمحد  ان مصطفى الثاني:السلط (1)

أشهر، واستمر يف احلكم حىت عزل إثر مترد لفرقة  8عاماً و 17م، وكان عمره آنذاك 1121هـ/1171الثاين سنة 
ات وسبعة أشهر م، فكانت مدة حكمه مثان سنو 1071أغسطس  11هـ/1111ربيع اآلخر  9االنكشارية يف 

تاريخ الدولة العلية وتويف يف نفس العام وعمره أربعون عاماً، وتوىل بعده أخوه السلطان أمحد الثالث. احملامي، 
 .149-147، مصدر سابق، ص.ص العثمانية

 .1171عنوان يف اهلامش: زينة مصر احملروسة سنة ( 9)
 .1171عنوان يف اهلامش: فتح ساقز سنة ( 1)
، وذلك بعد مخسة أشهر من سيطرة 1121فرباير  99ثمانيون جزيرة ساقز من يد البنادقة يف اسرتد الع( 4)

أسطول البندقية عليها، وقد غنم العثمانيون مثانية سفن راسية يف امليناء وأغرقوا عددًا كبريًا من سفن األسطول 
ين حسن باشا رتبة قبطان دريا )أمريال  البندقي املعزز بأساطيل البابوية ومالطة وتوسكانا، وقد منح القائد العثما

 .107، مصدر سابق، ص تاريخ الدولة العثمانيةكبري( مع منحه لقب وزير مكافأة له على هذا النصر. أوزتونا، 
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من اغوات الباشه فوجدهم راكبني يتنزهوا يف االثر الشريف حنو  وصحبته اغا
مصر القدمية فتوجهوا اىل املذكورين وأخذوهم يف أسوأ األحوال اىل أن 

مث  ،أوقفوهم بني يدي علي الباشه فأمر هبم اىل السجن يف القلعة فسجنوهم
ار وأمحد نزل االغا وكتخدا الباشه وابراهيم بيك أمري احلاج ومراد بيك الدفتد

املذكورين مث يف ثاين االيام نزلو  ،أفندي الرزناجمي فختموا على بيوهتم
وضبطوا خملفاهتم وسائر تعلقاهتم وفايض بالدهم حكم االمر الشريف 
وأرسلوا علم ذلك اىل حضرة موالنا السلطان صحبة االغا املعني خبصوص 

 (1).ا فيهذلك اىل أن حيضر هلم عود اجلواب يعملوا مب
حضر أمر شريف بطلب مخسة أغوات  شهر شعبان تارخيه 11ويف 

باشه اىل عنده وكساهم  ييف مصر احملروسة فأحضرهم علطواشية من الذين 
وملا وصلوا بلغنا أن علي اغا عمل  ،ميةو فرو مسور وأرسلوهم اىل الديار الر 

 (9).ت وولوا البقية يف مناصب السلطنةاغات البنا
االالي والعسكر املعينني اىل حمافظة شهره طلع أمحد بيك ب 19ويف 
شهر تارخيه طلع امساعيل بيك باالالي وقعد هبا اىل ثالثة  90رودس، ويف 

 .سكندرية وصحبته  العسكر املنصورةأيام مث توجه اىل اال
شهر شوال سنة تارخيه طلع اىل الديوان العلما واجملاورين  1ويف 

بأن  واهنوا اىل حضرة الوزير باالزهر وأصحاب الرزق وأوالد كتاب قايتباي
 بيدفعوا هلم شئ من خراج االوقاف والرزق تعلق اجلوامع وأهنم ملامللتزمني 

_____________________________________ 
 عنوان يف اهلامش: ضبط أموال األغوات.( 1)
 عنوان يف اهلامش: طلب مخس طواشية.( 9)
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لوزير اخلالص من صدقات ا منل ئو بيدعوا أن البالد شراقي وأن املس
ذا مل يدفعوا املال من ا هفإن ،املذكورين ألجل إقامة الشعاير االسالمية

كتب هلم   فعند ذلك (1)،ع مصر احملروسةواال تتعطل مجيع جوام امللتزمني
الباشه بيوردي شريف بأن مجيع امللتزمني يدفعوا خراج االوقاف والرزق 

شهر تارخيه أرسل الباشه اىل مراد  11وأعطاهم ونزلوا منشرحني اخلاطر، ويف 
وتعملوا  بيك بريلري شريف بأنك جتتمع أنت واالمرا واالغوات وامللتزمني

بيك مث اهنم اجتمعوا يف بيت مراد  ،الشون الشريفة مشورة يف قضية غالل
الغالل بثمن معلوم من الدراهم وان يرسلوا اىل  الدفتدار واتفقوا أن يعملوا

 (9)،ثالعسكر وغريه يف نظريه ما هلم من اجلرايات و العالئق فلوس بسعر خب
وقالوا هلم حنن ال نأخذ فلوس أبدا وال  فقامت عليهم العسكر احلاضرين

فعند ذلك   ،ذ اال القمح قمح والشعري شعري وال ميكن أخذ دراهم أبدانأخ
قال هلم ابراهيم بيك أبو شنب إن أنتم أذنتم يل يف الكالم تكلمت فقالوا 

 يقدروا ملتزميها يدفعوا يف مثل هذه مللك االذن فقال هلم ان البالد الشراقي 
ري فإن ملتزميها يدفعوا عوه عليهم اىل العام القابل وأما البالد اليالسنة فتب

فأمر الكتبة  ،فقالوا رضينا بذلك ،رضيتم هبذا الشرط ،ماعليهم على الكامل
بأن يعطوا اىل العسكر وغريهم وصوالهتم على جاري العادة بعد أن عرفوا 

مث منهم باع  ،الناس وصوالهتم تباشه وكتبوا حجة شرعية بذلك فأخذال
 قراية مباية ومخسني ووصول العليوصوالته اىل الرتاسني فأخذوا وصول اجل

_____________________________________ 
 عنوان يف اهلامش: واقعة علماء األزهر.( 1)
 كذا يف النص، والصحيح: بثمن خبس. (9)
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مباية وعشرين فضة فغالب الناس باعوا على هذا احلكم لرتاسني واىل 
وغلقت امللتزمني الغالل املطلوبة منهم على هذا احلكم، اىل  (1)امللتزمني،

 (9).العنرب شربات الوصوالت من الناس
ية حضر قاميقام ناحية القوصية بوال (1)1171ويف شهر تارخيه سنة 

 ،ا  ابن وايف وأن الذي قتله السيد فارس منفلوط وعرف الباشه بقتل عبد
ا  ابن وايف طلب السيد حممد أخي السيد هديه مث  وسبب قتله أن عبد

مث بعد ذلك طلب  ،شاركه يف ناحية التتلية وغريها من البالد اليت يف التزامه
حممد وخطبها من السيد ا  ابن وايف بنت السيد حممد الذي قتله البنه  عبد
مث ان السيد  ، عمها االشرافوبين ديه فقال له حىت أشاور عمها فارسه

مجع االشراف وشاورهم يف ذلك فقالوا ال سبيل اىل ذلك ولو عرفنا  هديه
أننا هنلك عن آخرنا ال نسلم له وال ميكن أننا نعطي شريفة علوية اىل رجل 

فقال هلم  ،قتل أبيها ذلكمن االعراب ال نعرف له نسب وزيادة على 
حيث أنكم أبيتم مصاهرته تتعاهدوا مجيعا على املوت  الشريف هديه

فتعاهدوا على ذلك، مث ان الشريف فارس التزم هلم بقتله غيلة واتفقوا ألمر 
منزل السيد فارس على  ا  ابن وايف حضر اىل يريده ا  تعاىل، مث ان عبد

س السيد فار  م بناحية منفلوط فاغتالالسيد يوميذ مقي، وكان جاري عادته
ا  وآخر يسمى  وأبو شنشانة ومحد ابن عبد ا  ابن وايف وأخاه عمران عبد

_____________________________________ 
الذي يتعهد بتحصيل األموال األمريية املقررة على أرض أو مجرك ويورد للخزينة الضريبة املقررة   الملتزم:( 1)

، مصدر سابق، ص اإلدارة في مصر في العصر العثمانيكخراج، وحيتفظ بالباقي كربح له. ليلى عبد اللطيف، 
411. 

 .1171واقعة غالل العسكر ببيت مراد دفرتدار سنة عنوان يف اهلامش: ( 9)
 م.1124مارس  (1)
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زغلول من عرب املنوفية، وكان هديه تلك الليلة بناحية منفلوط، ومل يكن 
 (1).حاضرا عندهم بناحية التتلية مث جرا بينهم وبني العربان ما جرا اىل تارخيه

خملفات  بعدة سنة تارخيه، حضر اغا خبط شريف بسبالق 11ويف 
االغوات املتقدم ذكرهم، مضمونه أنك تبيع مجيع أمالكهم وبالدهم 
وأتباعهم ما عادا التفاريق الذي أخذوها من السرايا وتقررهم باملقارع 
والكسارت وتسأل من جريانه وأتباعه الذين يباعوا عن اسباهبم وأمتعتهم 

االمر  اءةفوضعوهم بعد قر  ،باب االنكشارية (9)القلهوتسجنهم بالقلعة يف 
يف  1بالقلعه ودلوهم على أسباهبم فباعوهم بديوان وابيعة اجلوار واملمالك

أبيع من االمتعة وغريه وأرسلوه صحبة  بيت مراد بيك الدفتدار، مث ضبطوا ما
رم وصحبة اخلزينة السلطانية يف أواخر شهر احمل (4)التفاريق مع االغا املعني،

وقدر ذلك يف غري املخلفات خارجا عن التفاريق ألف  (1)1170سنة 
بيك كاشف والية  وأربعماية وكسور كيس، وكان سردار اخلزينة اذ ذاك علي

احلجة  91يف  عاىل عند حضوره من والية البحرية، فتويف رمحه ا  تالبحرية
 .فيةومل سافر باخلزينة اال سليمان بيك كاشف املنو  (1)،1171سنة 

ية املذكور ثاين يوم وفاة علي بيك املذكور أنعم الوزير بصنجق ويف
 (0).ة حاال وكاشف علي والية املنوفيةساىل درويش اغا اجلراك

_____________________________________ 
 1171عنوان يف اهلامش: قتلة ابن وايف سنة ( 1)
 مكان للحبس، كان يوجد داخل باب االنكشارية بالقلعة. القلة:( 9)
 كذا يف النص، والصحيح: "فباعوهم بالديوان وبيعت اجلواري واملماليك"( 1)
 .1171واقعة األغوات وبيع أسباهبم سنة  عنوان يف اهلامش:( 4)
 م.1121أغسطس ( 1)

 م.1121يوليو (1) 
 .1171عنوان يف اهلامش: تويف علي بيك ملتزم الزعريه سنة (0) 
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طلعت مجيع الشحاتني من  (1)1170شهر احملرم سنة  11ويف 
رجال وصبيان ونساء وغريه اىل الديوان، ووقفوا حبوش الديوان وقالوا موالنا 

ن جياعا من شدة الغال فلم أحدا رد هلم جواب فأخذوا احلجارة الوزير حن
، وكان أمحد هغري يف يف الرزناجمي و  كبري  ورمجوا هبا أهل الديوان فجاء حجر

، فعرفه حبال املذكورين، فأمر بضرهبم اغا أبو جرج يف حضرة الباشه جالس
ي بالرميلة ، فنزلوا من الديوان اىل الرميلة، وهنبوا مجيع احلواصل الذطردهمو 

وهنبوا وكالة القمح وحاصل اىل كتخداء الباشه مالن شعري وفول فبلغ ذلك 
 (9)اىل الوزير، فأشهر الندا بأن يردوا مجيع ما أخذه فما أفادت املنادية شئ،

هذه الواقعة ابتداء الغالء يف مجيع احلبوب وغريها فابيع القمح يف يوم  توكان
باربعة قروش االردب والفول خبمسة تارخيه االردب بستة قروش والشعري 

قروش االردب والتنب كل محل بأربعة قروش، مث أخذت االسعار يف الزيادة 
يادة اىل أول شهر رجب سنة مث استمر يف الز  1170من أول احملرم سنة 

، حىت وصل االردب القمح ستماية نصف فضة وبعض قرا أكثر من تارخيه
 ، والفول خبمسة عشر قرش كلذلك، والشعري باثين عشر قرش كل أردب

رز ابيع بثمامناية نصف فضة االردب، أردب، وصار العدس ال يوجد، واال
وحصل غال شديد، وشدة زايدة يف ساير االرض واالقاليم، حىت ان غالب 
أهل القرا والبالد خلوا من منازهلم وأتوا اىل مصر احملروسة، لكن اقليم 

روسة أكثر من ساير االقاليم حىت البهنسا والفيوم، امتلت منهم مصر احمل

_____________________________________ 
 م.1121أغسطس (1) 
 .1170عنوان يف اهلامش: واقعة الشحاتني سنة (9) 
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مجيع أزقة مصر احملروسة وحاراهتا وأسواقها صارت مالنة من الشحاتني، 
واالدميني وفشا أكل بين  كل شئ حىت أكلوا اجلننيواشتد الكرب وزاد سعر  

آدم واشتهر، ورأينا العجب العجيب حىت تعدوا على املوتى وطلعوهم من 
ر من أكابر واصاغر وكثر املوت من اجلوع حفرهم وأكلوهم، وافتقر أهل مص

حبيث كان الناس ميوتون يف االزقة وهلك غالب أهل القرى حبيث أن املسافر 
فيها دورا مفتوحة أبواهبا ، وجيد ة فال جيد هبا اال األناسا قليالمير من القري

 حتى انني أخبرت ممن أثق به من الرجال أنهوأهلها أموات من داخلها، 
اعوا أوالدهم بالقوت حىت ان بالفيوم ناس أكلوا أوالدهم وناس مبدينة  رآء

ة يقولون من يأخذ هذا الولد أو البنت برغيف فلم جيدوا ما أالرجل واالمر 
يأخذوهنم من شدة البالء العظيم، وصارت الناس خيطفون اخلبز من 

ومن االفران وال أحدا بقي خيبز قفص  االسواق ومن على رؤس اخلبازين
الفرن اال اذا مل يكن معه اثنني مبساوق حيرصونه من الناس واال عجني يف 
وصارت الناس تأكل قشر البطيخ من الطرقات وينقبوا من رؤس  ،خطفوه

واستمر االمر على هذه احلال اىل أن عزل  ،املواشي واخليول الشعري ويأكلوه
وأتى مسلم امساعيل باشه من  ،1170شهر احملرم سنة  98باشه يف  علي
وأما علي باشه ، ك أبوشنب قاميقام ونزل اىل منزلهام اىل االمري ابراهيم بيالش

فإنه نزل اىل بيت املرحوم أمحد كتخداء عزبان املطل على بركة الفيل يف غري 
 .جواره يف بيت عثمان جرجبي طبلاالالي، وكتخدايه سكن يف 

وتصرف ابراهيم بيك يف مصر احملروسة اىل أن حضر امساعيل باشه 
الشام، ودخل اىل العادلية وطلعة الصناجق وأغوات مصر احملروسة  من

لى جاري العادة اىل أن صب اىل لقائه عاواالختيارية وغريهم من أرباب املن
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 ،الصماط بصيوان يف العادلية، وكان باش الصماط عبدا  بيك نزلوه على
تارخيه ويوم  ،ويف يوم الثالث املبارك قدمت له تقادم من الصناجق وغريهم

ويل حسن أفندي رزمنجي عوضا عن أمحد أفندي الذي كان واله علي 
 باشه يف زمنه.

 (1)إسماعيل باشا: -2 
مبوكب  طلع اىل الديوان يوم اخلميس ،مث توىل الوزير امساعيل باشه

 ويف ثاين االيام ،1170شهر صفر سنة  98عظيم مل يرى مثله وذلك يف 
، وأعطى كشوفية ن حسن اغا بلفيةغا مجليان عوضا عوىل يوسف جرافة ا

اجليزة اىل ابراهيم بيك قاميقام، والبحرية والقليوبية اىل و الفيوم و البهنساوية 
بيك، والغربية واملنوفية إىل مراد بيك الدفتدار حاال وملا استقر مبصر  ايواز

احملروسة، ورا مافيها من الغال وكثرة الشحاتني أطلق الندا مبصر اىل ساير 
اليهم  بأن يتجمعوا يف قرا ميدان فأتى منهم خلق كثري، فلما نظر الشحاتني

، فأعطى اىل ابراهيم بيك قاميقام ماية نفر، أمر بتفريقهم على صناجق مصر
واىل ابراهيم بيك أمري احلاج حاال ماية نفر، واىل يوسف بيك ماية نفر، واىل 

شه وعرفوه باالمر رجعوا اىل البا ا  بيك ماية نفر، فأمر بطردهم فلما عبد
فزادهم ماية نفر مث أرسل له املايتني بصحبة أربعة أغوات من أتباعه وأرسل 
معهم بيوردي شريف اذا مل يقبل املايتني واال خرجت من حقك وعني اىل  
كل اغا مخسماية فضة حق طريق على املذكور فقبل الشحاتني وحط ألفني 

 ،اغا باش متفرقة ماية نفر حق طريق االغوات املعينني، مث أرسل اىل حممد
_____________________________________ 

 .1120بتمرب س 1 -1121أكتوبر  90هـ/ 1172صفر  12 -1170صفر  98مدة واليته:  (1)
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ألف نفر، ورتب إىل االكابر واىل مصطفى اغا كتخدا اجلاويشة، مث أبقى له و 
هلم من اخلبز والطعام صباحا ومساءا اىل انقضاء الغال، وكان غال عظيما مل 

 (1).ثله اال يف زمن خلفاء بين العباسيسمع مب
يسمع  ومن حماسنه أنه ملا حصل عقب ذلك فناء عظيم الذي مل

مبثله اال يف أيام زمن مقصود باشه أمر أمني بيت املال بأن يكفن كل ميت  
كان فقريا أو غين أو غريب يايت به اىل مغسل السلطان من بيت ماله، 

وأخبرني أمين بيت المال  ،انقضاء الفناء فاستمر يكفن وجيهز ويدفن حىت
 ،تارخيه ةسعر معامل علىبأنه ضبط ثمن االكفان فكانت عشرين كيسا، 

مضاعفة  والذي كفنوهم أهل اخلري من املسلمني أكثر من ذلك أضعافا
فجزاهم ا  تعاىل خريا كل اخلريات وأسكنهم يف اجلنات أعلى الغرفات، 

واىل آخر شهر  1170واستمر هذا الفصل من أول شهر رجب الفرد سنة 
 (9).شوال سنة تارخيه

سيدنا  ر احملروسةهذا الفصل من اكابر مصومن مجلة من مات يف 
وموالنا الشيخ زين العابدين، وتويف االمري ابراهيم بيك ابن املرحوم زين 

 ومات فيه يوسف اغا الشهري (1)حاال، الفقار بيك أمري احلاج الشريف
واالمري حسني كتخدا  ،واالمري حسني اغا تفكجيان ،جبرافة اغا مجليان

االمرا واالكابر مجلة كثري ومن  ،لفيةباجلاويشة بيزاده، وأوالد حسن اغا 

_____________________________________ 
 عنوان يف اهلامش: واقعة الشحاتني يف الغالء. (1)
 م.1121يونيو ( 9)
 عنوان يف اهلامش: تويف ابراهيم بيك أمري احلاج حاالً.( 1)
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أعرضنا عن ذكره خوف االطالة فرمحة ا  عليهم أمجعني وساير أموات 
 .املسلمني كافة عامة اىل يوم الدين جباه سيدنا حممد صلى ا  عليه وسلم

ومن حماسنه أنه ملا خنت ولده ابراهيم باشه زاده أمر مناد ينادي 
ن خيتنه حيضر به اىل حضرة مبصر احملروسة أن كل من له ولد ويطلب أ

الناس بذلك فهرعوا اليه بأوالدهم، فأمر اىل كل غالم  (1)الوزير، فتسامعة
بفته وشاش على كامل امللبوس اىل حىت البابوج وشريفي من به  بكسوة تليق

ذهب وغريه وخيتنه ويرسله اىل منزله حىت بلغ من خنت من أوالد مع ولده 
وبلغ مجلة املبلغ الذي اصرف  ،الثون غالماستة وثو فكانوا ألفني وثلثماية 

 على االوالد خاصة فكان اربعماية ألف وثالثة وأربعني ألف ومثامناية وأربعني
 (9).نصف فضة، فجزاه ا  تعاىل خريا

ومن مآثره احلميدة ما جدده بالقلعة من بناء الكشك املطل على 
درسة اليت جبوار ومن حماسنه بنا امل (1)جتاهه،عرب اليسار والقاعة الذي 

ديوان املرحوم قيتباي ورتب هلا اثين عشر طالبا من االربعة مذاهب يف كل 
مذهب واثنان طلبة يقرون يف صحيح البخاري من أول شهر رجب، واىل 

ويف  .هم فجزاه ا  خرياآخر شهر رمضان ورتب هلم من اجلرايات ما يكفي
يف السماء من جهة أيامه يف شهر ربيع االول سنة تارخيه طلع عامود 

 (4).مر مدة يظهر مث بعد ذلك خفيالشرق، واست

_____________________________________ 
 كذا يف النص والصحيح: فتسامعت.( 1)

 .1170عنوان يف اهلامش: ختان ولد الوزير سنة  (9)
 1170نة عنوان يف اهلامش: بناء الكشك يف القلعة س( 1)

 .1170عنوان يف اهلامش: عامود يف السماء سنة  (4)
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وشق يف شوارع مصر  ،وهو تبديل ،ويف يوم تارخيه نزل الوزير
احملروسة، ودخل اىل اجلامع االزهر وصلى الضحى وأحسن اىل اجملاورين، مث 
طلع منه وجاء اىل جامع طولون، وأحسن اىل خدمته مث طلع منه وتوجه اىل 

 .القلعة
شهر ربيع أول سنة تارخيه أرسل الوزير مجاعة علي باشه  19ويف 

ووضعهم بالسجن وهم مصطفى كتخداي علي باشه وكتخدايه، وامساعيل 
أفندي القابلجي ورزمنجي وكاتب احمللوالت وكاتب خزنه، وقيل انه ورد 
خط شريف بأمسايهم فمكثوا بسجن سبعة أيام، مث أرسل له علي باشه أن 

بيدهم حل وال ربط وال يفيد من سجنهم وأن الذي حترر علينا اخلدامني مل 
ألف وستماية كيس، مصروف سفر العساكر اىل سفرات السلطان سليمان 
وسفراة السلطان أمحد وبيدي خط شريف من كل واحد بإذهنم، الكن لنا 

االسالم سلطان  دفع هذا الوقت ستماية كيس اىل حضرة موالنا سلطان
، فأرسل الوزير امساعيل ونرسلوه وننظر عود اجلواب وا عرضمصطفى، ونكتب

نعمل به وال  باشه شاويش باشه، يقول له حنن ال نعرف هذا الكالم وال
نعمل اال مبوجب اخلط شريف الذي مامورين خبالص مبلغ الذي يطلع 
عليك مبوجب احملاسبات، فأرسل يقول اصربوا علي حىت حيضر ايل رد 

على ذلك وأفرجوا عن  (1)السلطان، فتفقواجواب عرضي من حضرة موالنا 
مجاعته من السجن، مث ورد خط شريف يف قليل من االيام صحبة اغا تقبل 
خبالص مجيع ما هو جهة علي باشه من ساير ما يكون من االموال وغريها، 

_____________________________________ 
 كذا يف النص، والصحيح: فاتفقوا.( 1)
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وخط شريف ثاين اىل الدفتدار وصناجق مصر احملروسة والرزناجمي 
ن الباشات السابقة من خالص اخلزينة واملقاطعجية أنكم عطيتوا امهال م
  يفوارسلها صحبة املعني بسرعة والعجلة  فتجتهدوا يف تكميلها وحتصيلها

كل بد وسبب، فلما قرأت االمورات الشريفة أرسل الوزير امساعيل باشه 
أخذ مجاعة علي باشه املقدم ذكرهم ووضعهم يف السجن كما كانوا أوال، 

الرزناجمي، واحملاسبجي اىل بيت علي باشه  مث أرسل شاويش باشه والدفتدار
ختموا على مجيع ماله يف بيته، وأصبحوا ثاين يوم ابتدأوا ببيع خيوله وأسبابه 
حبضرة مجاعته املسجونني، فاهنم كانوا ينزلوهم من القلعة بصحبتهم حيضروا 

  (1).بيع االسباب
ورد خط شريف بزينة مصر  شهر مجاد االخر سنة تارخيه 18 ويف

روسة ثالثة أيام وسبب ذلك أن السلطان مصطفى نصره ا  تعاىل أخذ احمل
ع  وقتل من الكفرة واملشركني مج ،من يد الكفار مثانية قالع وطابور كبري

ني بيك ويف آخر شهره تويف حس (1).نصر ا  االسالم وعساكره (9)،كثري
شيخ  ويف شهره خوزقوا شيخ العرب شاهني (4).طبال اىل رمحة ا  تعاىل

 .واحلة يف الرميلة على خوازيقصوالعربان واقد 

_____________________________________ 
 .1170عنوان يف اهلامش: بيع أسباب علي باشه سنة ( 1)

 .1170عنوان يف اهلامش: زينة مصر سنة  (9)
ًا من أدرنة جبيش قوامه إشارة إىل احلملة اهلمايونية األوىل اليت قادها السلطان مصطفى الثاين منطلق( 1)

، وكان بصحبته الصدر األعظم وشيخ اإلسالم وغريهم من رجال الدولة، واستمرت هذه احلملة مقاتل 111777
، مصدر سابق، ص. تاريخ الدولة العثمانيةأربعة أشهر حقق فيها السلطان انتصارات كبرية على األملان. أوزتونا، 

 .109-101ص 
 .1170حسني بيك طّبال سنة  عنوان يف اهلامش: تويف( 4)
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ويف غرة رجب سنة تارخيه حضر اغا خبط شريف يطلب ألفني نفر 
من العسكر ومراد بيك الدفتدار سردار عليهم حيضروا اىل عندنا اىل غزوة 

 (9).ونزل اىل منزله ففي احلال أخلع على مراد بيك قفطان (1)ون،يمها
رجب طلعوا االختيارية اىل الديوان حكم  9ويف ثاين يوم االحد 

وكان علي أمحد اغا أبوجرج سردار  (1)العاده، فطلب املذكورين جوه الديوان
اختيار  ىعل بجيم جليب اختيار اجلاويشه، وعلي جاملتفرقة وعلي قاس

ليل باش جاويش اجلمليان وعلي كنعان باش اختيار تفكجيان وعلي خ
مستحفظان وعلي التكلي   يشة، وعلي جرجي علي باش جاو سجراك

، وكل من هؤالء مثل ا وعلي حممد أفندي كاتب املتفرقةب سابقز كتخدا الع
ىل منازهلم الصنجق وأكثر وعمل كل أحد منهم سردارا على بلك، ونزلوا ا

 (4).باخللع جيهزوا أنفسهم
ويف تارخيه أفرج الباشه عن نزير اغا املتقدم ذكره وكتب له مخسماية 

 4ويف  .عنده يف الديوانيات وعشرة عاليف، وأبقى رفقته عثماين، وجرا
شهر رجب سنة تارخيه حضر أمحد بيك من سفرة رودس وطلع اىل الديوان 
باالالي ، ولبسوا القفاطني هو ومجيع السردارية على جاري العادة ونزلوا اىل 

_____________________________________ 
 عنوان يف اهلامش: سفر مراد بيك الدفرتدار.( 1)
طلبت هذه الفرقة العسكرية من مصر للمسامهة يف احلملة اهلمايونية الثانية اليت قادها السلطان مصطفى ( 9)

خسر فيها  1121أغسطس  90الثاين من اسطنبول باجتاه دمشوار حملاربة األملان، ووقعت بني الطرفني معركة يف 
قتيل، كما غنم العثمانيون عددًا من  1177قتياًل ومل يسقط من اجليش العثماين أكثر من  11777األملان 

املدافع، وقد استمرت هذه احلملة ستة أشهر رافق السلطان فيها شيخ اإلسالم والصدر األعظم وعدد من كبار 
 م.104، مصدر سابق، ص. يةتاريخ الدولة العثمانرجال الدولة باسطنبول. أوزتونا، 

 أي داخل الديوان.( 1)
 عنوان يف اهلامش: واقعة لبس االختيارية مبصر وسفرهم صحبة مراد بيك. (4)
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رجب لبس يوسف اغات البنات على نظارة احلرمني  8ويف  (1).منازهلم
 .عوضا عن امساعيل بيك الدفتدار حاالالشريفني 

شهر رجب سنة تارخيه لبس قيطاس بيك تابع ابراهيم بيك  10ويف 
ه املذكور لوفاته اىل رمحة ا  تعاىل بوصية من ذأمري احلاج صنجقية أستا

سيده اليه على يد ابراهيم بيك أبو شنب وضم اليه مجيع املماليك والطايفة 
من بيت، مث بعد ذلك تزوج بابنة سيده ومكنته واخلدام توابع سيده وفتح ال

 (9).مجيع املال والعيال
ويف شهر تارخيه لبس أيوب بيك على أمريية احلاج عوضا عن 

 (1).بيك لوفاته اىل رمحة ا  تعاىل ابراهيم
 9ويف  ،شهر شعبان، عوم مراد بيك بالعسكر من بوالق 11ويف 

لسفر ولبس القفطان ونزل شهر شوال سنة تارخيه حضر امساعيل بيك من ا
شهره لبس عبد الرمحان اغا التفكجية قفطان  2ويف  (4).يالاىل بيته باال

شوال حضر سليمان بيك  91ويف  ،جتريدة على عرب اجلزيرة بوالية القليوبية
 (1).من سفرة اخلزينة
بأنك تقطع من اغا شهر تارخيه ورد خط شريف صحبة  99ويف 

اخلت يف بعض ذلك أن السنني تد وعليفهم وسبب جرايات العسكر
، فلما مسعت العساكر بذلك اخلرب جتمعت السبعة وتعطل الغالل املريي

_____________________________________ 
 .1170عنوان يف اهلامش: حضر أمحد بيك من سفر حمافظة رودس سنة ( 1)
 .1170عنوان يف اهلامش: عمل قيطاس بيك صنجق تابع املرحوم إبراهيم بيك سنة ( 9)

 .1170عنوان يف اهلامش: عمل أيوب بيك أمري حاج سنة  (1)
 .1170عنوان يف اهلامش: حضر امساعيل بيك من السفرة سنة  (4)
  عنوان يف اهلامش: حضر سليمان بيك من اخلزنة. (1)
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بولكات يف النوبة خانه مث كتبوا له عرض حال واتفقوا أنه اذا مل يعطي هلم 
عرض وأرسلوا ال ،ال يلوم إال نفسه الوإغالهلم مجيعا املنكسرة على الشون 

أمر هلم بكتابة  لما قري عليه العرضف ،صحبة كتخدا اجلاويشة له
بتاع  (1)قياوأمر الصرف من العنرب، وأيضا أمر هلم بكتابة الرت  الوصوالت،
 (9).مجيعا، ومل توقف كل ذلك يف ساعة ليهعسكر السفر 
 حضر اغا خبط شريف اننا (1)1178سنة  شهر احملرم 11ويف 

وسة، من غري  ر اعطينا نظارة بندر السويس  لكل من يكون دفتدار مبصر احمل
مثانون كيس  واخذ من اخلزينة ،أحدا عوايد أبدا كشوفية، وال يعطي اىل

يعمروا هبا مراكب أربعة ألجل ما يكملوا عشرة مراكب، وان احتاج احلال 
تبيعه وتكمل  (4)1171اىل شئ زياده على ذلك تنظر ما بقي غالل سنة 

ل اىل بندر السويس، املراكب املذكورة، وحتمل الغال من عنده بقية تعمري
وتوسق املراكب باالغالل وترسلوها اىل ناحية احلرمني الشريفني، ألجل 

اىل بندر  فقرائهم، وان كان حيصل تعطيل من العربان يف شيل الغالل
ر عندك يف مصر احملروسة صناجق واغوات وملتزمني، وكل من بّ السويس د

لك حجة من قاضي عنده مجال تأمرهم بشيله وصحبة مجالك أنت وجييبوا 
وحجة بارسال الغالل اىل احلرمني، وحجة من  (1)البندر بتسلم الغالل،

_____________________________________ 
مفردها ترقية وهي مكافآت تقدمها اخلزينة لبعض رجال اإلدارة مبناسبة سفر احلمالت  ترقيات، أو تراقي:( 1)

، مصدر اإلدارة في مصر في العصر العثمانيلطانية أو اخلزينة اإلرسالية أو قافلة احلج. ليلى عبد اللطيف، الس
 .449سابق، ص 

 .1170عنوان يف اهلامش: واقعة جرايات العساكر وعليقهم سنة ( 9)
 م.1121فرباير  (1)
 م.1121سنة ( 4)
 .1178سنة  عنوان يف اهلامش: بندر السويس امساعيل بيك دفتدار( 1)



 
 
 
 

  213                          زبدة اختصار تاريخ ملوك مصر المحروسة

  

قاضي مكة وحجة من قاضي املدينة بالتسليم والوصول اليهم وهذا مجيعه ال 
نعرفه اال منك ومن الذي يكون ناظرا على مراكب املريي وتوضع هذا االمر 

 على امساعيل بيك قفطان شريف اخلعفلما متوا قرات اخلط ال ،يف اخلزينة
 (1).نظارة مراكب املريي

شهره حضر عبد الرمحان اغا تفكجيان املقدم ذكره يف  91ويف 
التجريدة، وصحبته حوايل مخسني رأس من العربان وطلع هبم اىل الديوان 

 (9).اخلع عليه الوزير ونزل اىل منزلهف
شهره حضر اغا خبط شريف مضمونه أنك أرسلت لنا  90ويف 

بسبب غالل احلرمني الشريفني مبايتني ومثانون كيس فتعطي اىل االغا  عرض
منهم سبعة أكياس، وتأخذوا من احلرمني الشريفني مركبني بثمانني كيس 
وتسلموا املايتني كيس اىل االغا يتوجه هبم اىل فقراء احلرمني ويتوجه صحبة 

م عن الغالل خليفه احملاسبة وهو االن عبد ا  أفندي فيصرف هل باشاالغا 
الذي مكسوره هلم عن كل أردب أربعون فضة حكم عرضكم الذي أرسلتوه 

فتوجه االغا واالفندي املذكور من البحر وصحبتهم املبلغ املذكور  ،لنا
 (1).وصرفوه على أهل احلرمني، وأتوا صحبة احلاج الشريف سنة تارخيه

_____________________________________ 
 .1178عنوان يف اهلامش: مراكب للمريي من بندر السويس سنة ( 1)

 عنوان يف اهلامش: جتريدة عبد الرمحن.(9) 
 .1178عنوان يف اهلامش: حضر عبد ا  أفندي إىل مكة سنة ( 1)



 
 
 
 

  214                          زبدة اختصار تاريخ ملوك مصر المحروسة

  

ية شهره لبس عبد الرمحان اغا تفكجيان قفطان على صنجق 92ويف 
فلم يقبل القفطان واعتذر له وقال يا  ،ل لوفاتهابو عوضا عن حسني بيك ط

 (1).ليس عندي شئ يف الدنيا موالنا الوزير
يف شهر صفر سنة تارخيه، توجه ابراهيم بيك أبو شنب اىل عربان و 

املغاربة بوالية الفيوم، وأخذ معه من طايفة االسباهية، وتوجه هبم اىل والية 
سبعة رؤس من  تهة حضر اىل مصر احملروسة وصحبالفيوم، فبعد مد

مقادمهم وأما الذي قتلوهم يف احلرب ال يعد وال حيصى وأما الذي قتلهم  
على الفيوم كاشف الفيوم يوميذ عبد الرمحان اغا أمري اللوا املذكور يف مدينة 

قبل ان يتعني  مخسماية نفس من عربان املغاربة حنو من قول من أثق به
ابراهيم  أنفاروكتبوا عرض وأرسلوه اىل حضرة الوزير فعني  .ذكورهالتجريدة امل

بيك املذكور ومجاعة من طايفة االسباهية، فتقاتلوا مرارا عديدة ونصر ا  
تعاىل عليهم وما أخذ اال سبعة رؤس صحبته اىل مصر مقادم والباقي ال 

 .لبسه الوزير خلعة ونزل اىل منزلهحيتاج، فأ
ة تارخيه حضر اغا خبط شريف بزينة مصر ربيع أول سن 11ويف 

احملروسة ثالثة أيام، ألن ا  تعاىل رزقنا بولد ذكر ومسيناه حممود الغزنوي، 
وبقدومه حصل لنا النصر على القوم الكافرين بقدومه فضربوا املدافع وزينوا 
مصر احملروسة وقراها، وذكر يف اخلط الشريف أن املرحوم مراد بيك استشهد 

_____________________________________ 
 .1178عنوان يف اهلامش: عبد الرمحن عمل صنجق سنة ( 1)
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غا سردار متفرقة وقد أنعمنا على صنجقيته اىل أمحد ا (1)،ا  تعاىليف سبيل 
 (9).الشهري بابو جرج

ويف سنة تارخيه أضافوا على االموال الديوانية وعلى الغالل وعلى 
املقاطعة بديوان كل كيس  ألف نصف فضة جرد ألجل تكملة اخلزينة 

 (1).1178الشريفة ومسوه مضاف جديد سنة 
ل سنة تارخيه تويف اىل رمحة ا  تعاىل، عباس اغا ويف شهر ربيع أو 

دار السعادة، وابيعت خملفاته وبالده وأوقافه وبيوته ومجيع تعلقاته ومماليكه 
وضبط اىل جانب السلطنة  ،وكان أوقفهم يف حياته فما أفاد (4)هر وجوا

بيعهم ولو  بمبوجب خط شريف حضر من حضرة موالنا سلطان االسالم 
 (1).كان أوقفهم
شهر ربيع الثاين سنة تارخيه عمل حضرة الوزير مجعيه بديوان،  2ويف 

أحضر فيها مجيع الصناجق واالمراء والسادات والبكرية والعلماء وقاضي 
مل  (1)العسكر وقال هلم ان امللتزمني الذي عليهم الغالل اىل العنرب الشريفة

قالوا مجيعا ف عهدهتم، فما تقولون يف هذا االمربيدفعوا شئ من الذي يف 
لذي أنت احلاكم واخلالص عليك فالذي يعطي ما عليه باملعروف خيلص وا

يف ذلك فان املال  ميتنع من الدفع خترج من حقه ومل أحدا منا يعارض
_____________________________________ 

 .1178يد سنة عنوان يف اهلامش: تويف مراد بيك شه( 1)
  عنوان يف اهلامش: أمحد اغا ابو جرج عمل صنجق.( 9)
اإلدارة في مصر في الضريبة املستجدة اليت متثل زيادة يف األموال األمريية. ليلى عبد اللطيف،  مضاف:( 1)

 .411، مصدر سابق، ص العصر العثماني
 كذا يف النص، والصحيح: جواريه.( 4)
  .1178باس اغا سنة عنوان يف اهلامش: تويف ع( 1)
الضريبة العينية من احلبوب املقرر إرساهلا إىل الشونة األمريية يف مصر. ليلى عبد  غالل العنبر الشريف:( 1)

 .411، مصدر سابق، ص اإلدارة في مصر في العصر العثمانياللطيف، 
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الص ولك واالغالل واملريي مل فيه كالم وأنت نايب السلطنة وعليك اخل
عية بذلك حجة شر والنقص، فقال هلم تكتبوا  رباحلل والربط وعليك اجل
، مث يف ثاين االيام كتب بريلري شريف وأرسلوه اىل فكتب حجة على ذلك

السبع بلكات كل بلك بريلري مع اغا من أغواته يذكر فيه كل من خالف 
مل يدفع خيرج من حتضروه عندنا والذي بيدفع من امللتزمني خيلص والذي 

 (1).ه عندنا وأكد فيه التأكيد الزايدحضور  دحقه عن
 رجب طلع البغداديل اىل باب مستحفظان، على مدة عبد ويف شهر

الرمحان كتخداء، وكان ذلك النهار االختيارية مجيعا يف عزومة يف العادلية 
فملك الباب وجلس به مث بعد ذلك نظر اىل طوايف بتوعه مجاعته الذين  
كانوا معه فلم جيد أحدا سوى مخسة نفر فلما رأى طايفته هرب وترك 

 (9).ه ومل أفاده شئ من ذلكاب ونزل منالب
يف  نزلوهويف رمضان سنة تارخيه بعد صالة اجلمعة قتلوا اليهودي 

الرميلة وحرقوه هبا، وسبب قتله أنه كان يف دولة علي باشه ملتزم بدار الدرب 
فوجهه امساعيل باشه فلما استقر يف  يتوجه،فطلبوه اىل البالد الرومية 

بعد  مث ،عن بعض أمور تتعلق به اصطنبول طلبه السلطان مصطفى يسأله
خلزينة جيعلها دخل على امللك باملكر واخلديعة وتعهد له با السؤال واجلواب

 دة فقال امللك ومن أين ذلك يكونعلى اخلزينة املعتا من مصر احملروسة
وأمر ثاين خبتم االلاير والكالب  نغري السكة فقال له تعطيين أمر شريف 

_____________________________________ 
 .1178عنوان يف اهلامش: واقعة امللتزمني سنة ( 1)
 لبغداديل يف االنكشارية.عنوان يف اهلامش: واقعة ا( 9)
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نصفني فضة، وخيتمه خبتمك وينادى مبصر  وجتعل كل لاير وكلب ختمية
احملروسة ال ميشي االلاير والكلب اال خمتومني خبتم سلطان االسالم، والذي 

نصف فضة، والبندقي  احملمديال ختم عليه ال ميشي أبدا وجتعل الشريفي 
كل عشرة فردات فردة، وغري ذلك من   (1)مباية فضة وتأخذ من واجب البون

، وأدخله يف عقله، للملكدلنا عنه، فلما حسن الكالم ، اعاملظامل شئ كثري
يف وجوه املظامل مبصر احملروسة، فأمر بكتابة  بكالمهظن أنه حق وأنه ميشي 

ظن أنه ملك  أمر شريف جبميع ما ذكره، فلما متكن من االمر الشريف
يف نفسه، وال حسب اىل أحدا حساب، وحضر اىل ثغر  الدنيا وتاه امللعون

، هبا حىت جاءت أخباره اىل مصرمن البحر وصارت ضجة االسكندرية 
، وأخذ منهم هود باالسكندرية ومصر فرحا شديداوفرحت به طايفة الي

يف دار الدرب فلما حضر اىل أمواال هلا صور، واوعدهم بتعويضها هلم 
وهو ال  وا له االي فحصل عنده غرور زايد، وعملبوالق، تلقوه ساير اليهود

ن الغيب، فلما طلع اىل حضرة الوزير امساعيل باشه وقرأت يعلم ما خيب له م
وافقه على مراده، االمورات الشريفة الذي أتى هبا امللعون أجابه اىل ذلك و 

اىل بندر السويس،  (9)تهشهر حوالغرورا، مث ان الباشه أرسل  فازداد امللعون
وسة ، مث انه أشهر النداء مبصر احملر وأمره أن يأخذ من كل فردات واحدة

على الذهب وااللاير، والكلب حكم أمره، فلما اشهر الندا مبصر احملروسة 
وقع يف الناس من أكابر وفقراء هم زايد، مث ان التجار البون وقعوا على 

_____________________________________ 
 كذا يف النص، والصحيح: النب.( 1)
احلوالة هو الشخص املخول جبمع األموال األمريية من العمال املكلفني بتحصيلها، ومسي شهر  شهر حوالة:( 9)

 حواله لقيامه جبمع األقساط الشهرية.
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االبواب وجعلوا هلم مصلحة بسبب رفع هذا املظامل وان يأخذ منهم املوجب 
الصناجق حكم القانون القدمي، فلما اشتد االمر على الناس طلعت 

، وقالوا له هذا شئ حيصل منه اىل الوزير، وأعرضوا عليه االمر واالغوات
ضرر كبري وتتعطل منه خزينة مصر وحنن عرفناك، فرد عليهم بقول انه قد 

خط شريف بتغري السكة القدمي، وعمايل سكة جديدة، وأمر اخر غريه  ءجا
اليهودي الذي  فلما رد عليهم هذا اجلواب، قاموا قومة واحد وطلبوا منه

هنم  ، مث ايهم يف هذه الساعة فامتنع من ذلكجاب هذا االمر وان يسلم ال
اىل الباشه خرب صحبة امساعيل بيك وابرهيم  كانوا يف نوبة خانه، وأرسلوا

بيك، يقولوا له اذا مل ترفع موجب البون وتسلم لنا اليهودي، واال تنزل يف 
ان يوخذ على موجب البون هذه الساعة فبعد ذلك كتب بريلري شريف، ب

احضار اليهودي هلم، حكم اخلوايل السابقة، مث ان العسكر صمموا على 
أمحد كتخدا مستحفظان وكتخدا عزبان، وسلم اليهودي هلم  فاحضر الوزير

عليه وحيطوه يف العرقانة اىل  وعرفهم أن من العسكر ال يعارضه وال يشوش
 املذكورين اىل أن وضعوه تاألغوايطيب خاطرهم، فأخذوه الصناجق و  حني

يف العرقانة، فطلب العسكر بيولريل بقتله فامتنع الباشه، فقامت العسكر 
وكسروا باهبا وأخرجوا منها اليهودي،  وهجموا على العرقانةقومة واحده 

هلك وجروه من رجله اىل الرميلة حرقوه هبا ان ونزلوا فيه بسيوف ضرب اىل 
قرار، وأراح ا  تعاىل أمة حممد صلى ا  وعجلوا بروحه اىل النار وبيس ال

 (1).عليه وسلم
_____________________________________ 

 عنوان يف اهلامش: واقعة قتل اليهودي.( 1)
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شهر القعدة سنة تارخيه، لبس يوسف بيك على الصنجقية  19ويف 
الشهري باملسلماين، ولبس سليمان اغا كتخدا اجلاويش علي كتخدا 

 (1).جاويشان
ويف يوم تارخيه جرسوا قاضي مصر ألنه كتب حجة مزورة، ووقع 

لوزير فثبت االمر على أهنا زور فأمر الوزير حبلق ذقنه، عند اخماصمة  هابببس
وينادو عليه هذا جزا من يكتب  وجرسوه على مجل وربطوا له احلجة يف عنقه

 (9).أدري ما فعل بهال حجة مزورة، مث بعد ذلك نفوه اىل ناحية طينة و 
حضر خط شريف اىل الوزير  (1)1172شهر احملرم سنة  91ويف 

لها ذهب وفضة ديوانية وال ترسل فيها لاير وال كلب اال أنك ترسل اخلزينة ك
سوى املطلوب ويكون الذهب على عشرين قرياط والوزن على ماية ومخسة 
عشر املاية ذهب، وان كان تاخذه يف ذلك فتأخذ البندقي مباية واملغريب 

تسعني فضة وااللاير خبمسني والكلب بأربعني، بمباية واحملمدي  يواالندلس
هم هبذا يف البيع والشرا بين صر احملروسة بان ميشوا املعاملةندا مبفاشهر ال

بذلك بطل البيع والشرا بني الناس وتعطلت  السعر فلما تسامعت الناس
ساير االمور، مث ان الباشه قبض اخلزينة من امللتزمني هبذا السعر، واصرف 

شوه مهم به، وأما الناس فيما بين ىجامكية شهر احملرم تارخيه حكم املناد
مباية وعشرة،  املغريبندلسي االو البندقي مباية وعشرين،  لى العادة االوىلع

 ،واحملمدي خبمسة وتسعني، وااللاير بأربعة وستني، والكلب بثمانية وأربعني

_____________________________________ 
 .1178وسف اغا املسلماين صنجق سنة عنوان يف اهلامش: عمل ي( 1)
 .1178عنوان يف اهلامش: واقعة القاضي املزور سنة ( 9)
 م.1120أغسطس ( 1)
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وأما الفضة الديوانية فإهنا عدمت من مصر احملروسة وصارة الناس تتعامل 
تمر احلال على ذلك اىل ا، واسفيه فقحدا يتو بالفضة املقاصيص وال أ

 (1).آنه
البحر من البالد  منويف آخر شهر تارخيه حضر مصطفى بيك 

تفرقة فتويف ، ابن املرحوم ايوازبيك، فإنه كان سردار اخلزينة يف بلك املالرومية
درويش بيك يف الطريق وملا سلم اخلزينة اىل حضرة موالنا  اىل رمحة ا  تعاىل

وحضر اىل مصر درويش بيك املرحوم،  السلطان أنعم عليه بصنجقية
 .احملروسة يف تارخيه

أمني دار الدرب بان  شهر صفر سنة تارخيه، أمر الوزير 19ويف 
ك بداير يف املعاملة فلما حضر به س حيضر له بشئ من الذهب الذي

 هثلثافوجد حبضرته وحبضور صناجق مصر وأعياهنا ماية شريفي، فسبك 
، وأمر بسكة أبو طوره الذي حضر ختم فضة فأمر بإبطاهلا ذهب وثلث
 هودي وجعلوا عيارها اثنني وعشرين قرياطا والوزن على ماية شريفيصحبة الي
اعرضها على الوزير حبضور االمراء  مخسة عشر درمها، فلما متوا عملهاماية و 

مخسة عشر فضة و فعجبهم ذلك مث أمر بتمشيتها يف الديار املصرية، مباية 
 (9).طرة يع الناس راحة زايدة بذلك، وامسه أبوالواحد فحصل اىل مج

شهره حضر اغا خبط شريف وقرا بديوان حبضور الصناجق  97ويف 
واالمراء ومجيع االغوات واالختيارية وغريهم ان موالي امساعيل املغريب حماصر 

_____________________________________ 
  .1172عنوان يف اهلامش: واقعة املعاملة سنة ( 1)
اإلدارة في مصر في نصف فضة. ليلى عبد اللطيف،  177اجلنيه الذهب عليه الطرة ويساوي  أبو  ره:( 9)

 .440مصدر سابق، ص ، العصر العثماني
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ملا ياتيك من عندنا خرب اىل أهبة بالد اجلزاير وتونس فتكون حاضر على 
ل على املغاربة احلجاج فلما قرا االمر الشريف أرسل عطّ  ،رالتوجه اىل املذكو 

ركبهم ومنعهم عن السفر اىل بالدهم فحصل هلم غاية الضيق والغلبة بسبب 
فكان يف الركب رجل صاحل قيل انه توجه اىل ا  تعاىل فيه فلم ميضي  ،ذلك

 ،عليهعليه أيام قليلة حىت قامت عليه العسكر ونزلوه معزوال من القلعة قهرا 
 (1).بعد أن عزل توجه الركب اىل بالدهمث 

ويف شهر تارخيه أخلع على كشاف الواليات مجيعا، فأخلع على 
مصطفى بيك تابع قزالر اغا املنصورة امساعيل بيك اغا ترمجان حاال والية 

وابراهيم اغا  ،وقيطاس بيك والية املنوفية، وايواز بيك والية البحرية ،الغربية
، وحممود سني بيك ابو يدك والية القليوبيةوح ه،لقنيات شرقيملتزم ناحية ا

وحممد بيك جان جوز والية فيوم، وابراهيم بيك  ،بيك والية البهنساوية
مشونني، وتوجه  والية جرجه ومنقول واال (9)الرمحن بيك والية اجليزة، وعبد
 (1).كل أحد اىل منصبه

ة، وأخرجوا منهم ويف شهر تارخيه وقعت يف بولك املتفرقة فتنة كبري 
اثنني وأربعني نفرا اىل بلك عزبان، االعيان حممد اغا معمار باشه سابقا، 

 .هبم وحممد اغا الواط وباقي توابعهم ومن يلوذ

_____________________________________ 
 عنوان يف اهلامش: خط شريف بسبب موالي امساعيل.( 1)
تابع رضوان بيك الكبري، من أعيان البيت الفقاري، كون ثروة واسعة من خالل منصبه  عبد الرحمن بيك:( 9)

يك مصر، يف والية جرجه وأصبح لديه نفوذ كبري يف بني عربان مصر، مما أدى إىل احتدام اخلالف بينه وبني ممال
، مصدر النظام السياسي لمصر العثمانيةم. بشري زين العابدين، 1071هـ/ 1111فتعاونوا على قتله سنة 

 .911سابق، ص 
 . 1172عنوان يف اهلامش: لبس كشاف سنة ( 1)
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ركب امساعيل باشه،  (1)1172شهر ربيع االول سنة  11ويف 
على االمني والناظر  الشريف مث كشف على الغالل وأخلع وتوجه اىل العنرب

شهر  19رين وغريهم مث توجه اىل القلعة، مث يف صباحية يوم االحد واملباش
وكان ذلك النهار مولد النيب صلى ا  عليه وسلم، اجتمعت  ،تارخيه

العسكر ثاين يومه بالرميلة، والصناجق واالغوات والبكرية والسادات 
والعلماء، يف سبيل املؤمنني مث اهنم أرسلوا قاصد اىل قاضي العسكر ليحضر 

، وأجلسه أرسل أخذه عنده قبل انشقاق الفجره شعهم فوجدوا امساعيل بام
واالمرا  عنده فهذا سبب قلة حضور القاضي اىل العسكر، مث ان الصناجق

 والرتمجان، ورمضان بيك االختيار ،أرسلوا كتخداء اجلاويشة، ومتفرقة باشه
، من باب عزبان، فمنعوهم فتوجهوا اىل باب االنكشارية وطلعوا منه
واعرضوا على الباشه الكالم وعرفوه أن العسكر جمتمعة بالرميلة يطلبوا نزولك 

وأما ان   ،من الديوان يف هذه الساعة والوقت فقال هلم شرع ا  أنا واياهم
مين جراياهتم، وعاليفهم فان الغالل منكسرة على االمراء  كانوا طالبني

 بواهبم مين، وأما أنا الوامللتزمني، وكلما اشدد عليهم يف الطلب حيموهم أ
فلما ورد عليهم اخلرب فقامت العساكر مجيعا على  ،أنزل من قلعة السلطان

الصناجق واالمراء واالختيارية وقالوا مجيعا ال بد من نزوله يف هذا الوقت، مث 
فلما مثلوا بني  ،ا  بيك وعمر بيك يراجعونه يف النزول اهنم أرسلوا له عبد

 أنا واياكم وايا العسكر، فنزلوا من عنده وعرفوا يديه قال هلم شرع ا 
مث ان الباشه أرسل اثنني قاجبية من بتوع السلطان كانوا  .العسكر مبا وقع

_____________________________________ 
 م. 1120أكتوبر ( 1)
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حضروا من الروم يف هذا الوقت فأرسلهم يوقعوا الصلح بينهم وبني العساكر 
ه من واالمراء بينهما، مث قالوا هلم يا عسكر السلطان مجيع الذي تطلبو 

يدفعه لكم وحنن يف العهد يف ذلك، فما أمتوا الكالم اال  قايات والعلياجلر 
حىت قامت عليهم العساكر بالسيوف، وقالوا ال نطلب اال نزوله يف هذا 

وتوجهوا وجهة  ،الوقت واال مل حيصل له خري فقالوا هلم نراجعوه يف ذلك
، مصطفى بيك قزالر، فلما عرفوه بذلك فقال اىل مصطفى بيك شرع ا 

 معت االمراءفرجع مصطفى بيك وعرفهم بذلك، فعند ذلك اجت
والصناجق، والبسوا مصطفى بيك عملوه قاميقام مبصر احملروسة، وأرسلوه اىل 
منزله باالالي العظيم ومل يزالو مقيمني بالرميلة اال ومصطفى كتخدا العزب 

عليكم وظامل جاؤا اىل الصناجق، وقالوا هلم ان االختيارية بتوعنا يسلموا 
وعلى العساكر مجيعا، ويقولوا لكم اهنم واياكم يف اخلري سوا وأما يف الشر 
فال نوافق على ذلك، مث اهنم أخذوا كالم يتضمن عرض مع الباشه وأهنم ال 
ينزلوه فتبني املذكورين باب الغرض، فرمسوا على املذكورين، وحاشوهم 

وحرصية من  صنجقة تارخيه عندهم، فباتوا ليلة االثنني، مث اهنم أرسلوا يف ليل
صباحية تارخيه قطعوا ماء  ويف ،جهة باب اجلبل خوفا أن اليهرب الباشه

وغريها فعند ذلك تضايق الباشه ومجاعته، وأرسلوا يطلبوا النزول شرط  احلجرة
أن خيلوا هلم الطريق، وال أحدا يشوش عليهم فأجابوا اىل ذلك، فنزل يوم 

خيه، قبل أذان الظهر اىل منزله الذي اشرتاه ربيع االول سنة تار  11االثنني 
مث ان العساكر  ،املطل على بركة الفيل املعروف، بيت عثمان جرجبي طبل
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أن  قول من سمعنا منهتوجهوا اىل منازهلم من الرميلة، وسبب نزوله على 
 (1).ن يبطش جبماعة من االكابر وغريهمأراد أ الوزير

طلع مصطفى بيك اىل ، شهر ربيع االول 14ويف يوم الثالث 
قفاطينهم  وأخلع على سردارية اخلزينة (9)وحكم وأمر وهنى،ي، الالديوان باال

بكشوفية والية ناحية  ليمان بيك تابع اغا علي اخلزندارمث أخلع على س
على عبد و  ،املنصورة، وعلى أيوب بيك أمري احلاج على جاري العادة

مث أخذ يف حزم اخلزينة  ،كبيعوضا عن سليمان  الرمحان بيك بوالية جرجه
  .وجتهيزها

ي العظيم اىل ناحية العادلية الشهر تارخيه طلع اخلزينة باال 97ويف 
 .لى جاري عادته وشالوا اىل البالد الروميةع

شهر تارخيه جتمعت العلماء والسادات والبكرية وقاضي  99ويف 
رسلوه العسكر والصناجق والعساكر وكتبوا عرض اىل موالنا السلطان، وأ

صحبة سبعة نفر من كل بلك واحد، وأهنوا فيه مجيع ما كان مراده، ومبا فعل 
من املظامل، وغري ذلك ووضعوا اهتامهم فيه مجيعا، وعطو اىل الذين 

باب  سدمتوجهني بالعرض ثالثون ألف وعشرة عثامنه، وأهنوا يف العرض أنه 
لي باشه عن مثن الديوان بناية قايتباي، ومل عرفنا موجب ذلك، وأخذ من ع

الغالل احلرمني الشريفني من مثن اجلرايات وعليف العسكر، وغريهم من أهل 
 والبيوت عن كل أردب ماية وتسعني امصر الفقراء والعلماء، وأرباب الزواي

_____________________________________ 
 عنوان يف اهلامش: سبب نزول الوزير امساعيل باشه سنة تارخيه.( 1)
 مصطفى بيك قائمقام.عنوان يف اهلامش: ( 9)
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فضة، فضة، مث انه أصرف جبميع املذكورين، عن كل أردب أربعني نصف 
مني أربعني كيسا، ، وقطع من صرر احلر وكذلك أهل احلرمني الشريفني

وحصل اىل أمري احلاج الشريف تعب زايد بسبب ذلك، وأما الغالل 
املنكسرة اىل العسكر، وغريهم على العنرب الشريف سنة ونصف أخذها، 
وباعها يف هذا الغال وقبض مثنها أكثر من ثلثماية كيس، وأما جوامك 

الد فإنه جيعلها اال آخر ثاين شهر، وأما البال يفرقها العسكر الشهريه فإنه 
بني يف قيد احلياة، واذا حصل مراجعة يف ذلك والسبب يحماليل وأصحاهبا ط

ال يرجعها هلم اال أن يأخذ مصلحة كثري، وكذلك جوامك الناس والنساء 
البالد، وأما ابنه فإنه كتب له من اجلوامك  فعل هبم مثلواالرامل وااليتام، 

ومن  ،أكثر من ذلك اىل أتباعهيف بلك الكشيدة أكثر من ألفني عثماين و 
على ولده وعلى أتباعه أكثر من سبعني هذا غري ما باع من البالد،  البالد

واجلوامك بثمن أكرب من خزينته، وأكثر من ذلك، واشرتا بيوت مبصر 
حنو من ته، وعمل سحابه واشرتا ريّ ذاحملروسة وعملها وقف وبعض بالد على 

وكان يسافر اىل احلاج ى ذلك الوقف وعمل خزنداره ناظرا عل ،مجل مخسني
ع وقفه هذا يف كل سنة يالشريف من بيت مال املسلمني، وقد ضبط ر 

، وأما مدة اقامته يف هذا ما بلغنا عن ما سطروه في العرض ،سبعني كيسا
 (1).فكانت سنتان وشهر واحد وخلع قهراالوالية مبصر احملروسة، 

ل مكثه يف وجه االرض زراعا، وطا 4ويف سنة تارخيه بلغ نيل مصر 
فحصل للناس بذلك غاية النفع، ويف شهر تارخيه، أمر قاميقام يفتح الشون 

_____________________________________ 
 عنوان يف اهلامش: أرسلوا العرض إىل موالنا سلطان اإلسالم.( 1)
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الشريفة، وصرف على العسكر وغريه مثانية أشهر من أول حمرم سنة 
ذن ا  تعاىل، واىل غاية شعبان سنة تارخيه فنزلت االسعار بإ (1)1178

 .وحصل للناس الفرج
فتنة يف باب االنكشارية بسبب  شهر ربيع االخر، حصل 14ويف 

ر ضمياط، مث ثغالصمد ب البغدديل، مث اهنم اتفقوا على نفيه اىل قلعة عبد
اهنم قبضوا عليه وأرسلوه اىل بوالق صحبة اجلاويشة وتوجهوا به، مث بعد مدة 

تبا هبا اىل قليلة أشيع اخلرب أنه هرب من القلعة وأتى اىل مصر احملروسة واخ
 (9).يقعوقت ما ينظر فيه 

شهر رجب حضر مسلم حسني باشه الذي كان باشه يف  0ويف 
رجب  97اىل أن حيضر، ويف  ه  وبيده تقرير اىل قاميقام حاالمدينة صيد

أخلع على كتخدا اجلاويشة والرتمجان وباش متفرقة وباش جاويشة 
مستحفظان وعزبان، وأمرهم بأن يتوجهوا اىل مالقاة الباشه على جاري 

 العادة.

 

 (3)حسين باشا: -3
شهر رجب  99ويف  (4)مث حضر الوزير حسني باشه اىل العادليه،

الفرد سنة تارخيه طلعت الصناجق واالغوات وأرباب الديوان على العادة، مث 
قدموا له التقادم واهلدايا، وأعطى االحسان والعوايد، على جاري عادة 

_____________________________________ 
 م.1121أغسطس ( 1)
 عنوان يف اهلامش: واقعة يف باب االنكشارية.( 9)
 م.1122سبتمرب  8 -1128فرباير  1هـ/ 1111ربيع األول  11 -1172رجب  91مدة واليته: ( 1)
 .1172شا إىل العادليه سنة عنوان يف اهلامش: حضر حسني با( 4)
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القلعة باالالي مث توىل الوزير حسني باشا طلع اىل  ،الباشات املتقدمني
 .1172شهر رجب الفرد سنة  91العظيم يوم اخلميس 

ويف ثاين يوم حضر اغا خبط شريف بأنك جتهز ألفني نفر صحبة 
ية غريب وتعملوا صنجق وترسلوهم صحبة يوسف بيك املسلماين، ومخسما

 (1)قي يف حضورهم من السفر،اثالثة جدك واثنني تر  هلم مخسة عثامنة
اىل  ونزل الوزير ماشيا (9)،وتوجه اىل منزله جيهز نفسهفأخلع عليه الوزير 

اىل أن اجلامع الذي بالقلعة وصلى فيه اجلمعة، مث جلس يسمع الوعظ فيه 
 .ومل يركب مثل الباشات الذين قبلهاىل الديوان  مت اجمللس ونزل منه ماشيا

يوم من جلوسه أحضر كتبة الديوان مجيعا وسلمهم الدفاتر،  1ويف 
ير احمللوالت مجيعا الذي وقعت يف مدة امساعيل باشه من بالد وأمر بتحر 

وغريهم مجيعا حبضور مصطفى بيك قاميقام وحبضور امساعيل بيك وحبضور 
 .ابراهيم بيك أبو شنب، فضبطوا ذلك على يد املذكورين

ويف سلخ رجب أخلع على سردارية السفرة وفرق اخلمسماية نفر 
ر ألفني فضة من طرف املريي، ويف على السبع بلكات، وجعل اىل كل نف

اخور يأمري  تهغرة شهر شعبان نزل حسني باشه اىل امساعيل باشه، وصحب
مور وكل واحد سوكتخدا جاوشان وأرباب الديوان فاخلع عليهم الفرو ال

_____________________________________ 
كان اهلدف من هذه السفرة املشاركة يف احلملة اهلمايونية الثالثة بقيادة السلطان مصطفى الثاين بنفسه متجهاً ( 1)

متجهًا حنو بلغراد، ومل تكن نتيجة هذه احلملة مثل سابقتها فقد اهنزم اجليش العثماين يف معركة زنتا جنوب اجملر 
جليش منهم الصدر األعظم حممد باشا، وقد جنا السلطان بأعجوبة من هذه املعركة وقتل عدد كبري من أفراد ا

، تاريخ الدولة العثمانيةم. أوزتونا، 1120وانسحب حنو مدينة دمشوار وحتصن هبا، وكان ذلك يف سبتمرب سنة 
 .100-101مصدر سابق، ص. ص 

 .1172عنوان يف اهلامش: سفرة يوسف بيك املسلماين سنة ( 9)



 
 
 
 

  228                          زبدة اختصار تاريخ ملوك مصر المحروسة

  

مث بعد ثالثة أيام شال  ،هلحصان مكمل وتوجهوا من عنده شاكرين 
 (1).باب امساعيل باشه عنه حرصية

ه حضر قرا حممد كتخدا امساعيل باشه وصحبته أم حسني ويف تارخي
فوجهها حسني باشه يف سنة تارخيه اىل احلاج  (9)،باشه من حبر الروم

الشريف صحبة احلاج وتوفت يف الطريق اىل رمحة ا  تعاىل، وصحبة حممد  
كتخدا خط شريف بأنك حتاسب امساعيل باشه على وجه احلق والذي 

 .نأخذ كل ألف أردب كيس من غري زيادةيطلع عليه من الغالل 
يك حاكم شهره حضر جناب من مكة مبوت أمحد ب 99ويف 

 ة بصنجقية املذكورسالعرض أنعم على حسني اغا جراك أفلما قر  (1)،جدة
وأمره بّتوجه قبل احلاج الشريف فلما وصل اىل مكة، وجد  ،ومنصب جدة

رجع حسن بيك، ف جبده باشه واله السلطان مصطفى حني بلغه وفات أمحد
وال عايده، صفر اليدين سوا الديون الذي  بيك صحبة احلاج ال فايدة

فلما حضر اىل مصر أنعم عليه الوزير بكشف والية الشرقية عن  (4)ركبته،
 (1).1711سنة 

حضر اغا خبط شريف بان مجيع  شهر رمضان سنة تارخيه 18ويف 
مراء مصر احملروسة، فانك ى أالبالد واحملاليل اليت أنعم هبا امساعيل باشه عل

من عليهم وتبيعها وجتعل مثنها يف ما على امساعيل باشه من الديون  تشيلها

_____________________________________ 
 نوان يف اهلامش: نزل حسني باشه سلم على الوزير امساعيل باشه.ع( 1)
 عنوان يف اهلامش: حضر قرا حممد كتخدا من بالد الروم.( 9)
 ، ولبس حسني ببوالق صنجقيته.1172عنوان يف اهلامش: تويف أمحد بيك جبدة سنة ( 1)
 عنوان يف اهلامش: حضر حسني بيك املذكور صحبة احلاج من غري فايدة.( 4)
 م.1128-1122( 1)
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 اخلط الشريف بديوان، رفع البالد من على ارباهبا جبانب املريي، فلما قراء
شهره طلع يوسف بيك  12وابيعت بديوان مع ما عليه من البالد، ويف 

 .شهر تارخيه 91يف الق، وعوم منها باالالي اىل بو 
شهر برمودة، قام تلك  11شوال سنة تارخيه، املوافق اىل  11ويف 

الليلة ريح عظيم وذلك النهار كله من عجة وأتربة، ورعد وبرق حىت ظنوا 
ا  تعاىل عباده من فضله  الناس ان القيامة قد قامت، مث بعد ذلك رحم

 (1).وكرمه ولطفه
الرمحان بيك حاكم والية  دعب شهر تارخيه حضر عرض من 14ويف 

، ومن قاضي الوالية وأعياهنا، بأن عربان هواره مل بيدفعوا ال مال وال جرجة
فأرسل حسني  (9)،واالمر أمركم ،غالل وكل منهم يقول أنا انكشاري وعزب

اخور ييارية االنكشارية وعزبان، وأمري باشه مجيع الصناجق واالغوات واخت
النا السلطان، واختيارية باقي البلكات الذي كان حضر من عند حضرة مو 

مجيعا، وقري العرض حبضور اجلميع على أمساعهم، فلما مت قراءت العرض 
قال حسني باشه اىل مجيع اختيارية االنكشارية وعزبان، يا اما تقعدوا جبميع 

رجوهم ما عليهم من مال وغالل، واال خترجوهم من عندكم فقالوا مجيعا خن
االنكشارية وعزبان قالوا للوزير املعرف وريساء  تياريةمن عندنا، مث ان اخ

املراكب ال يكونوا انكشارية وال عزب، وأمني الشون يكون يف بلك املتفرقة 
أو جاوشان حكم القوانني القدمية فّتفقوا على ذلك االمر مجيعا، وكتب 

_____________________________________ 
 .1172عنوان يف اهلامش: ريح عظيم سنة ( 1)
 عنوان يف اهلامش: عرض عصيان عرب هواره.( 9)
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ثالثة شرعية أحدهم وضعها يف صندوق نوبه خانه واالخر يف  جعليهم حج
ثة أرسلها اىل عبد الرمحان بيك بوالية جرجه، لاب االنكشارية والثاصندوق ب

وعزل أمني الشون الذي من العزب ووىل عوضه مصطفى أفندي يف بلك 
اجلاويشة ترمجان سابقا مث عزل املعرف ووىل غريه، مث وىل حممد كتخدا 
ابراهيم بيك أبوشنب ترمجان، مث عزل حسني أفندي الرزناجمي ووىل عوضه 

 (1).ين قلفة تابع محزة باشه الرزنامهأفندي ثا أمحد
ويف شهر تارخيه عزل حممد اخلنايين عن مباشرة الشون ووىل عوضه 

 مث عمل حساب الشيخ حممد فطلع عليه على ما (9)عبد الرؤف العجمي،
نقل احدى وعشرين ألف أردب ومخسماية غالل، فأمر حببسه يف العرقانه 

مستحفظان، وقال هذا جرجبي عندنا ومل فتقدم قرا امساعيل باش جاويش 
حيبس اال عندنا يف الباب بالقلعة، ومجيع الذي عليه ندفعوا بوجه احلق، 
وأخذ من الباشه عشرة أيامه مهلة، فأخذه وحطه يف القلعة فمضت عشرة 
أيام ومل بيدفع سوا مثن أربعة االف أردب اشرتا هبا وصوالت من أرباهبا، مث 

فوه مثن ذلك فحصل له غيظ شديد وقال اىل باش ان الوزير سال عنه فو 
عليه يف هذا اليوم، يا اما تسلموه يل وأنا أخرج  جاويش اما انكم تدفعوا ما

من حقه، واذا مل تسلموه يل يف هذا اليوم واال حتطوا ما عليه، واال أتوجه 
صحبة امساعيل باشه اىل موالنا السلطان، فنزل باش جاويش وعرف 

ع ما وقع من الوزير، فأرسلوا له مجاعة يأخذوا خباطره، االختيارية جبمي

_____________________________________ 
 عنوان يف اهلامش: عزل املعرف.( 1)
 عنوان يف اهلامش: عزل اخلنايين.( 9)
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عليه من املريي، فأخذوا خباطره، وبيعوه ما ويعرفوه اهنم جمتهدين يف مجيع 
القلعة وتوجه اىل  مجيع بيوته واسبابه وغلقوا ما عليه من املريي، وأطلقوه من

  (1).منزله
حية العادلية عيل باشه اىل ناشهر احلجة سنة تارخيه طلع امسا 1ويف 

بعد أن باع مجيع ما يكون ميلكه  ،الي مجاعته من غري االي أهل مصربا
من بالد وجوامك وجرايات وعاليف وغريه من االسباب والبيوت والسحابه 

 وسبب ذلك أنه حضر خط شريف ،الذي عملها اىل طريق احلاج الشريف
وات الذي من عند موالنا سلطان االسالم اننا جعلناك سردار على الباشا

متوجهني اىل ناحية بغداد يف البصرة فجهز نفسك وتوجه من مصر اىل 
املذكورين، وبلغنا انه ملا نزل بالعادلية قبض على كاتب ديوانه وضربه وهبدله 

حجة سنة تارخيه شال  99ويف  .وأخذ منه مخسة وعشرين كيسا وأفرج عنه
ه فبلغت الغالل سني باشامساعيل باشه من العادلية، بعد أن حتاسب مع ح

مثنها مخسني كيسا وتوجه أردب غالل، فدفع له يف نظري  مخسني الف
 .بالسالمة

أمر حسني باشه، بان كل من   (9)1711ويف غرة شهر حمرم سنة 
اىل شهر  1170كان له جرايات وغاليل منكسرة على الشون من سنة 

 ياخذ من وصوالته اجلريانه مخسني فضة، والعليف (1)1117صفر سنة 

_____________________________________ 
 عنوان يف اهلامش: عزل أمني الشون.( 1)
 م.1128يوليو ( 9)
 م.1128أغسطس -1121سبتمرب ( 1)
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اربعني فضة، فحضروا أرباب ذلك وأخذوا مثن ذلك واستغلقوا على هذا 
 .املنوال اىل غاية هذا التاريخ املذكور

عة اليت يف حصل يف بيوت القل ويف شهر ربيع االول سنة تارخيه
اىل  نواحي باب االنكشارية حادثة، وهو أنه تسلط عليهم سراق، يطلعوا

وأمتعتهم ليال، واستمروا على ذلك أكثر بيوهتم يف كل ليلة ويأخذوا أسباهبم 
من شهرين، حىت انه حصل الهل القلعة خوف شديد، وتعب زايد، ومجاعة 

ارية وبيت منهم تركوا منازهلم ونزلوا اىل مصر، وصار باش جاويش االنكش
بالليل ليوقعوا هبم فلم يعلموا خبربهم وال وقعوا على  املال واحلرصية يطوفون
 .االمر اىل اخر شهر ربيع االخر سنة تارخيه مث انقطع أثرهم بل استمر هذا

 اويف سلخ شهر مجاد االخر سنة تارخيه، ظهر بالرميلة رجل من فقر 
الصعيد يدعى الشيخ حممد العليمي، فوقف بالرميلة، بظاهر القهوة جتاه 
سبيل املؤمنني على احدى رجليه ليل وهنار، مع مالزمته على الصلوات 

، فتسامعت به مجيع الناس، وأتوا اليه من كل جهة حىت اخلمسه يف أوقاهتا
امتلت الرميلة من مجيع الناس الكثرية، من رجال ونساء وغلمان وأعيان 

ع الناس، فمكث وفقراء وغريهم، حىت كاد ان يكون مفسدة بسبب مج
ذلك حفروا له حفرة يف مث بعد  ،رجليه واحدة بواحدة بعض أيام على بعض

ونزل هبا وغطوه باالخشاب واستمر على ذلك اىل يوم  وقف فيه احملل الذي
الثالث املبارك، وردت مراكب من بالد الصعيد، اىل بوالق فيهم وسوقات 
متر بلح من بالد الواح، مث ورد خرب خلفهم عرض من عبد الرمحان بيك 
حاكم والية جرجه، اىل الوزير حسني باشه خيربه أن البلح الذي يف وسق 

خذوه منها، وأرسلوه االق فان املغاربة هنبت نواحي الواح و املراكب حضر ببو 
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بيعوه يف بوالق، ففي ساعة تارخيه ارسل الوزير جرج على املراكب وأخذ 
الثمن باملريي فجاءت اجلماعة اىل الشيخ حممد املذكور، أصحاب املراكب 

 مر الننا ناس مسببنيتلنا عند الباشه يف افراج ذلك ال وقالوا للمذكور تشفع
حممد سان شيخ لوشريناه بثمن معلوم، فعند ذلك كتبوا قصة للوزير على 

من ذلك اجلمع الكثري، وطلعوا اىل الديوان بطبول  املذكور، وملوا مجاعة كثرية
والزمور فقال الباشه ما هذا، فعند ذلك جابوا له الورقة فقرأها وحصل عنده 

وال املفاسيد غيظ وحدة زايدة وقال ماهذا الشيخ الذي يتشفع يف أم
من مدة أربعة أيام وهذه  ذكورة فقالوا له الشيخ الذي ظهر يف الرميلةامل

الشيخ له كرامات من غري  شددوا على الناس ويكذبوا ويقولوامجاعته الذين ي
فعند ذلك أمر الوزير الوايل بأن يرمي رقاب الناس الذين حضروا من  ،أصل

مث أمر الوايل  ،رب بطبوهلمتوابع الشيخ وهم ثالثة نفر ومجيع اجلمع ه
حممد املذكور، فجاء به الوايل اىل حوش الديوان فضربه  شيخباحضار ال

شخص بسكني يف بطنه، وآخر يف جنبه مث قطعوا رأس الشيخ املذكور، 
مث  وأخذوه ونزلوه اىل مغسل السلطان وغسلوه وكفنوه وصلوا عليه الناس،

ع أموات محة ا  عليه وعلى مجيبركاهتا، ور  تدفنوه جبوار السيدة نفيسة عم
 (1).املسلمني يا رب العاملني

شهر رجب سنة تارخيه، ورد جناب من مكة املشرفة وأخرب  0ويف 
بأنه حصل مبكة ريح شديد، وقع من شدته حنو من مثامناية خنل يف بندر 

_____________________________________ 
فرد املؤلف بذكر سبب قتل الشيخ العليمي، حيث تذكر املصادر األخرى قيام العساكر بقتله دون ذكر ين( 1)

، ويوسف امللواين، 974، مصدر سابق، ص أوضح اإلشاراتالسبب، انظر على سبيل املثال: أمحد شليب، 
 .197، مصدر سابق، ص تحفة األحباب
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، وغرق يف البحر مركبني للباشه مصر احملروسة، مثنهم حنو من ربينبع ال
اجة حممد بن داري الشرايب من وحضر صحبة النجاب اخلو مخسني كيسا، 

 (1).مكة
ويف تارخيه حضر اغا خبط شريف بزينة مصر احملروسة ثالثة أيام ألنه 

 (9).مصر حكم اخلط تومسيناه حممد، فزين جاء مولود الينا
ويف أول تارخيه، حضر اغا خبط شريف بانك تركب أنت وصناجق 

وال تزال  ،عربان املغاربة املعروفني بأوالد وايف مصر احملروسة، وتتوجه اىل قتال
تقتل فيهم حىت تطردهم من أرض مصر احملروسة من مجيع االقاليم، فلما قرا 
االمر الشريف على ساير االمراء و الصناجق واالختيارية من السبع بولكات 

 اىل قتال العربان (1)مجيعا، فاجابوا ّبسمع والطاعة، فأمرهم باهتئ اىل السفر
، وجهز نفسه أيضا فعند ذلك الطفوه واعتذروا له، مث قالوا له ال يناملذكور 

ميكن لك سفر اال بعد حضور احلاج اىل مصر احملروسة، وتتسلم احململ 
الشريف من أمري احلاج فسمع كالمهم، فلما ورد احلاج الشريف اىل مصر 

كلها   احملروسة، فحث عليهم على السفر فقالوا ان االن نيل أراضي مصر
والعربان يف اجلبال وبيننا وبينهم البحر وهذا شئ ال ميكن اال بعد ملوك 

الكاوي من كل رى دفة حىت ت ،الطريق، فسمع كالمهم حىت هبط النيل
جانب منهم، وحضر مجاعة ملتزمني الوجه القبلي، وشكوا من عربان 

، يا انك تاخذ املغاربة، وقالوا يا موالنا الوزير يا اما حتمي البالد من العربان

_____________________________________ 
 عنوان يف اهلامش: ريح شديد مبكة.( 1)
 يف اهلامش: زينة مبصر احملروسة. عنوان( 9)
 كذا يف النص، والصحيح: بالتهيؤ للسفر.( 1)
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فعند ذلك مجع الوزير الصناجق واالمرا واالغوات  (1)منا تقاسيطهم،
واستشارهم يف أمر العربان، مبا أوعدوه سابقا من الركوب عليهم، وأنه جهز 
نفسه اىل التوجه اىل قتاهلم، فقالوا له حنن نتوجه مجيعا وأما أنت ال ميكن 

مطلوب منك، مث بعد ذلك خروجك فتعطل اخلزينة واجلوامك واملال وهو 
الطفوه واتفق رأيهم أن يفردوا له على ساير االقاليم، تفريدة البلد الكبري 

 (9)ضة كلفة جتريدة،ثالثة االف فضة والبلد الصغري ألف فضة ومخسماية ف
ومعه الف من العسكر املنصورة، يتوجه هبم اىل العربان  وان يكتبوا صنجق

هناك اىل حني عموم النيل املبارك على املذكورة، ويقيموا مثانية أشهر 
األراضي وكلما مسعوا أخبار عربان منهم يف أي جهة يتوجهوا اىل قتاهلم 

مجعيا،  وحماربتهم، وان كان يعجز عنهم يرسلوه يعرضوا، وحنن نتوجه هلم
 احضره الباشه واخلع عليه قفطاناايوازبيك، ف فاجتمع رايهم بأن يلبسوا
لعسكر املنصورة، وجعلوا هلم سردارية، وأعطوا اىل  وكتبوا له ألف نفر من ا

كل نفر منهم ثالثة آالف فضة، واعطوا اىل الصنجق على ما قيل عشرة 
أكياس، واىل السردارية كل واحد منهم كيسا، ونزلوا جيهزوا أنفسهم، وطلع 

شهر مجاد االخر سنة تارخيه،  10االمري ايوازبيك باالالي يف يوم السبت 
الطني حىت تكاملت العسكر، مث أصبحوا متوجهني اىل ناحية وبات يف دير 
 (1).العربان، املذكورة

_____________________________________ 
 عنوان يف اهلامش: شكوى امللتزمني من عربان املغاربة.( 1)
 عنوان يف اهلامش: جتريدة على األقاليم مجيعاً.( 9)
 عنوان يف اهلامش: لبسوا إيواز بيك على جتريدة املغاربة بالوجه القبلي.( 1)
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شهر رجب  سنة تارخيه، حضر من ايوازبيك عرض اىل  11ويف 
حضرة الوزير، يذكر فيه أنه تالقى مع العربان املذكورة، وان العسكر ال طاقة 

الغوات، هلم من كثرهتم وطلب امداده، فعند ذلك مجع الوزير االمراء وا
امساعيل بيك دفتدار وابراهيم  العرض، فوقع رايهم أن يرسلوا له وعرفهم عن

بيك أبوشنب وأيوب بيك أمري احلاج وسليمان بيك تابع قيطاس بيك وأمحد 
ثمان اغا تفكجيان ويوسف اغا بيك أبوجرج، وحسن اغا بلفية وع

زة، وهنبوا دار ة، وصحبهم أنفار وأتباعهم فتوجهوا اىل اقليم والية اجليسشراك
موجود ابو شاهني النجمي، وخالفه من عرب املفاسيد، وأقاموا أياما 

بيك تالطم مع  ينتظرون عود العربان من الوجه القبلي، فورد خرب أن ايواز
العربان وهزمهم حبول ا  تعاىل وعونه، وفروا اىل الوجه البحري من طريق 

كر عليهم رجعوا اىل مصر اجلبل، فلما بلغهم هزمية العربان ونصرة العس
 .احملروسة اىل منازهلم
شهر رجب عني الوزير ابراهيم بيك كان زعيم مصر  10مث يف 

فتوجه  ،املفاسيد ة اجليزة، على ضبط أموال العرباناحملروسة سابقا اىل والي
و شهر شوال بلغ ذ 0مث يف  (1)وفتش على ذلك وحصل له نفع عظيما،

بان مجاعة من العربان، نزلوا بقرية كرداسة  الفقار كاشف والية اجليزة حاال
من قرا الوالية، فركب عليهم وكبسهم، وقتل منهم حنو أربعة وسبعني رجال 
وطلع بروسهم اىل حضرة الوزير، فأخلع عليه خلعة فاخرة، وكان يف مجلة 

ة مصر احملروسة، من الذين العربان، مجاعة من املغاربة التجار يف مدين
_____________________________________ 

 ان يف اهلامش: عني الوزير ابراهيم الوايل اىل تفتيش عن املغاربة يف بر اجليزة.عنو ( 1)
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عليهم وطلع  ىان فقبض عليهم فلما عرفهم مل ياسالسوديف بالد  يتجرون
هبم أحياء بني يدي الباشه، فوضعهم يف العرقانة، مث بعد ذلك اصلحوا 

ذلك ان يف يوم السبت  عليهم مجلة مال اىل الباشه وأفرجوا عنهم، وسبب
كسوة الكعبة، ومن عادة املغاربة احلجاج أن حيملوا الكسوة   تشوال طلع 4

كل من وجدوه يشرب   ا يف شوارع مصر احملروسة، يضربوناذا مرو املذكورة، و 
تفق أن رجل من مجاعة مصطفى  اف ،دخان تعظيما اىل الكسوة الشريفة

ع عليهم ز يار االنكشارية يشرب الدخان، ففكتخداء القزدغلي باش اخت
وساعدوه اتباع سيده وضربوهم بالسيوف، وهربوا املغاربة فبلغ اخلرب اىل 

ذكور، فأمر أوضه باشه أن يتوجه خلف املغاربة ويقبض عليهم، االختيار امل
فقبض على مجاعة منهم واتى هبم اىل الوزير، فوضعهم بالعرقانة فقعدوا مدة 

ع فيهم ارباب الدولة، فافرج طويلة هبا فمنهم من مات هبا، ومنهم من شف
 (1).عنهم

و شوال، حضر عمر ابن اخلبريي بوالية اجليزة وصحبته حن 99يف و 
مخسة ومخسني نفر من عربان املغاربة، وأعرضهم على الوزير، فأمر بضرب 

  (9).رقاهبم يف الديوان بني يديه، ففعل الوايل هبم ما أمروا
ويف غرة شهر القعدة ورد خرب عرض من االمري أمحد االعسر قاميقام 

 أن جانب من جتمع أبووالية البحرية، صحبة جندي من أتباعه، يذكر فيه 
نزل بوادي الطرانة، فلما بلغ االمر ركب االمري أمحد جبماعته  ابن وايفزيد 

_____________________________________ 
 .1117عنوان يف اهلامش: واقعة املغاربة يف شيل كسوة الكعبة املشرفة سنة ( 1)

 .1117عنوان يف اهلامش: قضى ابن اخلبريي على مجاعة من املغاربة وطلع إىل الديوان سنة  (9)
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املذكور ليال،   (1)من االجناد، ومن عربان اهلنادي وغريهم وكبسوا النجع
فلما علموا ذلك فروا وهربوا، ومل يدفعوا عن حرميهم وال عن أوالدهم، فملك 

 فيهة، وأحاطوا على من قاميقام النجع مبا فيه، وقتل من رجال العربان املغارب
من النساء والصبيان ومجال وأموال، فدخل اجلندي اىل منزل االمري ابراهيم 
بيك أبو شنب استادهم بالعرض، فعند ذلك ركب ابراهيم بيك وتوجه اىل 
الوزير وأعرض عليه العرض فلما قراءه فسر بذلك سرورا عظيما، وأخلع على 

فلما بلغ مجاعة  (9)وخه وأجازه مبال،املشاركني فروا صمور، وألبس اجلندي ج
زيد ضاقت عليهم االرض، ففروا اىل نواحي  العرب ما حصل يف جنع أبو

 حصل هلم الغال، والقحطالواحات، وأقاموا هبا مدة من االيام اىل أن 
وانقطع اجلالب عنهم، فأجلأهتم نفوسهم اىل النزول اىل صعيد مصر اىل حمل 

 شاهني شيخ أبو ين ناحية اسنا، وصحبتهم علقريبا مر اجلعافرة جف حباعر ي
مة ذما بقي من املال واالوالد مع شر  وصحبته (1)عربان النجمة بوالية اجليزة،
، مث نزلت العربان املذكورة ياخذوا غالل من بالد ةقليلة من عربان النجم

ية يف حق الرعيه، فبلغ خربهم ذوخيول وغريه يشرتوهم فحصل منهم أهواره 
رمحان بيك حاكم والية جرجه، فركب عليهم وحاط هبم من كل اىل عبد ال

جانب وهنب كثري من ساير ما يكون من أمواهلم ومجاهلم، وهرب غالبتهم، 
، وفرقة منهم م اىل الوجه القبلي باعال الصعيدمث اهنم افرتقوا فرقتني فرقة منه

_____________________________________ 
الذي يستقر به العربان، وهو مبثابة كفر صغري، وأحيانًا تكون بيوته من اخليش. أمحد هو املكان  النجع:( 1)

 .8، مصدر سابق، ص الدرة المصانةالدمرداشي، 
عنوان يف اهلامش: عرض من االمري امحد قائمقام والية البحرية عن ظفره باملغاربة يف وادي املعرف سنة ( 9)

1117. 
 عيشون يف بين سويف والبهنسا، ويقدر عددهم مبائيت فارس. املصدر السابق.قبيلة من العربان ي النجمة:( 1)
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ط، فرد اىل الوجه البحري، وهواره يف أعقاهبم اىل أن وصلوا اىل وادي منفلو 
ان بيك، وحصلهم عند بلد تعرف بين عدي غرب منفلوط محعليهم عبد الر 

فحارهبم وهزمهم وقتل منهم شئ كثري قوي، وهنب منهم باقي مجاهلم 
وجوارهم وعبيدهم وحنو من ألف وسبعماية مجل بأمحاهلا، ومن مجلتهم جنع 
 ،ابن شاهني مبا معه من املال والعيال، وهنبوهم الكشاف من كل جانب

تلقوهم وحاربوهم  1والذي فر أو هرب وأتى اىل نواحي بالد حمارب
وكسروهم وتركوا أمواهلم ومجاهلم هنبتها عربان حمارب، وجانب هنبوه الرعية، 

من نساء العربان  فيهحىت ان االوالد الرعيان من الرعاية بقي يأخذ اجلمل و 
نطق من شدة اجلزع زهلا من على اجلمل وال هلا مروة تفتح فوقها وتناملذكور ي

والذلة الذي وقعت هلم من ا  تعاىل، وفروا فرسان العربان على ظهور 
خيوهلم، وتركوا مجيع ماهلم وفروا يف اجلبال، اىل أن نزلوا بالد الفيوم بالغرق، 
وافرتق منهم ابن شاهني بطايفة اىل أن نزل اىل والية اقليم اجليزة، فورد اخلرب 

اىل أن أدركوهم عند اجلسر  م يف احلال جتريدةلدولة، فعني هلاىل صاحب ا
االسود فوجدوهم عدوا اىل بر اقليم املنوفية، فرجعوا اىل مصر احملروسة، وأما 

ىل هذه الغزوة بالعسكر االمري ايوازبيك، حفظه ا  تعاىل، فانه من يوم نزل ا
يف أوايل  اىل مصر احملروسةاىل عودته  1117مجاد االخر سنة  شهر 11يف 

وهو جياهد يف العربان املذكورة، حىت شتت مشلهم،  (9)1111احملرم سنة 

_____________________________________ 
كان مقر قبيلة حمارب يف ذلك الوقت والية املنيا، مث استقروا بعد ذلك وتركوا حياة البداوة يف أواخر القرن ( 1)

 الثامن عشر. املصدر نفسه.
 م.1122يوليو  -1128ديسمرب ( 9)
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يف الدنيا واآلخرة جباه سيدنا  اهلوان، فجزاه ا  تعاىل كل خريوأذاقهم الذل و 
 .حممد صلى ا  عليه وسلم

بيك، فقتل منهم  مث بعد طلوع االمري ايوازبيك، تلقاهم عبد الرمحان
ىل وخسروا اخلسران املبني، مبا فعلوا يف سالف هلم ا  تعاذمجاعة كثرية، وأ

الزمان كما قيل يف االمثال كما تدين تدان، وطلع االمري ايوازبيك باالالي 
شي كثري، وأعرضهم على الوزير، فأخلع  عرانالعظيم وقدامه من الروس والب

دارية، ونزلوا اىل منازهلم عليه بديوان اخللع الفاخرة هو ومن معه من السر 
 .مبوكب

رجب الفرد سنة تارخيه عندما ارسل الوزير، ابراهيم زعيم  10مث يف 
مصر سابقا اىل والية اجليزة، الجل تفتيش موجودات ابن شاهني، أخلع 
عليه خلعة صنجقية عمر بيك املتويف يف طريق اخلزينة، سنة تارخيه وكان 
مل  ابراهيم هذا سردار املتفرقة، فأخذ صنجقية عمر بيك، وكان عند حضوره

مث انه ملا توجه اىل  ،منها وقعد أياما وهو مصمم على ذلك ميكنه الباشه
 .بهء تفتيش هذا االمر أنعم عليه بصنجقية حكم االمر الذي جا

حنو من  من بلك العزب اىل بلك االنكشاريةشعبان طلع  97ويف 
ماية وعشرين نفر، وسبب ذلك على ماقيل اهنم تضرروا من أمحد كتخدا 

شهره تويف اىل رمحة ا   99ويف  .من باش أوضه باشه بتاعهمالقوجني، و 
 .يم ودفن بالقرافة مبصر احملروسةتعاىل حممد من أمراء بندر امخ

مرضعة موالنا السلطان مصطفى نصره ا  تعاىل  تويف تارخيه حضر 
من البحر اىل سفر احلاج الشريف، ونزل اىل لقائها الوزير حسني باشه اىل 

درب اجلماميز، اىل أن طلعت اىل احلاج الشريف، فحجت بوالق وسكنت ب
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مث عادت اىل بندر عجرود، فتوفت اىل رمحة ا  تعاىل، ويف شهر تارخيه 
حضر باشه اىل بندر جدة، وطلع اىل الديوان، وقراء االمر الشريف وهو 
انك تعطي اىل املذكور تسعة االف شريفي من اخلزينة العامرة الجل ترميم 

ة املنورة على صاحبها أفضل الصالة والسالم، فأجاب اىل ذلك صور املدين
 .األمر، ودفع اليه بسرعة

تويف اىل رمحة ا  تعاىل، شاهني امحد  (1)1111ويف شهر حمرم سنة 
اغا بعد عزله من شيخ احلرم النبوي، وأتى صحبة احلاج  يف الطريق يف الدار 

رجل من اهل املدينة مقتوال نقل أنه وجد  املعروفة بنبط، وسبب عزله على ما
خارجا عن املدينة، فنسبوا قتله اىل مجاعة من عربان بين حرب  يف بستان

بوا بين حرب وأتوا قتلوا أهل املدينة من عرب بين حرب اربعة أنفار، فتعصف
لقتاهلم، وصحبتهم أمحد اغا فاقتتلوا  ربني، فطلعت أهل املدينةاىل املدينة خم

ا، ففر أمحد اغا هاربا فتبعتهم العربان وقتلوا من من طلوع الشمس اىل غروهب
أهل املدينة ستة وثالثون رجال يف فراره من غري كسره، فنسبوا ذلك الغرض 

 .احلاج يومني عن العادة بسبب ذلك اليه، وا  أعلم، وتأخر نةوالفت
ة بيك على والية منفلوط واملني ويف غرة ربيع االول توىل االمري ايواز

ية، وشرطوا عليه العسكر أن حيافظ يحوالفيوم ووالية االطفوالبهنسا 
الواليات املذكورة من عربان املغاربة وغريهم من املفاسيد، من النزول يف 

 .ةالواليات املذكور 

_____________________________________ 
 م.1122يوليو ( 1)
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ر ربيع االول، حضر مسلم قرا حممد شه 11ويف يوم الثالث املبارك 
 امساعيل بيكيده بريلري شريف اىل امساعيل باشه، وب باشه الوزير كتخدا

الدفتدار قاميقام اىل حيث حيضر اىل مصر احملروسة، فطلع امساعيل اىل 
مث ان حسني  ،ونزل اىل منزله الديوان وصحبته املسلم، فأخلع عليه القفطان

وم، يف ثاين ي وسكن يف بيت قريب من قنطرة سنقرةنزل من القلعة  باشه
 .ووكل احلراص على جاري العادة

 يلى والية الغربية، ورضوان اغا علوىل صاحل اغا عت ،يف شهر تارخيهو 
تابع امساعيل بيك على املنوفية وحسني بيك بوالق على الشرقية، ومصطفى 

والبحرية واجليزة على ابراهيم بيك أبوشنب،  ،كاشف على القليوبية
ومصطفى بيك على والية املنصوره، والوجه القبلي مجيعا على ايوازبيك، 

 محان بيك.وجرجه على عبد الر 

  (1)محمد باشا: -4 
من ثغر  ساعيشهر ربيع االول ورد  99ويف يوم اخلميس املبارك 

شهر  18االسكندرية، بأن حممد باشه حضر اىل اسكندرية يوم االحد 
 (9).ناصب على جاري العادة، ثاين يومتارخيه، فتوجهوا اىل مالقاته أرباب امل
طلع اىل  1111خر سنة شهر ربيع اال 14ويف يوم اخلميس املبارك 

الديوان وجلس على الكرسي باالالي العظيم على جاري العادة يف مصر 
ويف ثاين يوم السبت نزل حممد باشه  .احملروسة الوزير حممد باشا سنة تارخيه

_____________________________________ 
 .1074أكتوبر  17 -1122أكتوبر  2هـ/ 1111غرة رجب  -1111ربيع الثاين  14يته: مدة وال( 1)
 عنوان يف اهلامش: املشهور بلقب قره حممد باشه.( 9)
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اىل الشون، وكشف عليها، وأبقى ارباب املناصب، غري الرتمجان، والرزناجمي، 
و باش اجمية اىل حممد أفندي بن ماماي وهفإنه عزهلم ووال غريهم، فوىل الرزن

 .خليفه، الشهري رغم عن أنفه
شهره أرسل الوزير حممد باشه، امساعيل بيك قاميقام،  97ويف 

وابراهيم بيك أبو شنب، وقاضي العسكر، وأرباب املناصب فتوجهوا له، 
وحضروا صحبة كتخدايه وكاتب ديوانه وشهر حوايل، وغريهم من أرباب 

عن اخلزينة فلم أجابوا عن ذلك وقالوا  فسأل املذكورين ،أتباعهملناصب من ا
ادي أنت وأخيك حتاسب أنت وإياه على وجه احلق والذي عليه ال كالم 
فيه، ويف ثاين يوم حضروا االختيارية بتوع االنكشارية، وأخذوا من الباشه من 

 .وضعوهم ملذكورة، وأخذوهم عندهم يف البابالعرقانه اجلماعه ا
شهر تارخيه، حضر اغا من بالد الروم، وصحبة ثالثة  99ويف 

، وحتاسب حسني باشه على وجه ات، بأنك ترسل اخلزينة على الفورأمور 
احلق، وترسل لنا أشراف مكة على الفور اىل عندنا وهم الشريف أمحد بن 
غالب، والسيد هاشم والسيد حيىي بن بركات، فجهزهم يف احلال وأرسلهم 

ية، واجتمعوا حبضرة السلطان مصطفى، نصره ا  تعاىل، اىل الديار الروم
على هذا احلال، مث  ةهلم ما حيتاجون اليه، ومكثوا مدفأفرد هلم حمل ورتب 
والسيد هاشم ودفنوا بناح   تعاىل، أمحد بن غالبتويف اىل رمحة ا 

 .ت اىل مصر احملروسة كما كان أوالاصطنبول، وحضر السيد حيىي بن بركا
مجاد االول سنة تارخيه حضر اىل مصر احملروسة، ابن ويف سلخ 

 ات، االول خطابا اىل قاضي العسكرأخت الباشه، وبيده أربعة أمور 
والدفتدار والصناجق يذكر فيه كل أحدا بامسه، واسم مصطفى باش اختيار 
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ممن يف جهتهم، والثاين  كم جتهدوا يف خالص املال والغاللاالنكشارية، بأن
شه مبا ذكر، والثالث أن الشريفي الطريل جتعلوا وزن املاية خطابا اىل البا

حكم  ة الفضة جتعلوهاشريفي، ماية ومخسة عشر درمها، وواصل لكم سك
رابع باستعجال أبو طورة وجتعلوا اخلزينة، ومعاملة العامه حكم ما ذكرنا، وال

ك يف كل بواقي بل  ،البواقي وجعلهم يف قوامي الوزير فحرر .اخلزينة على الفور
اع بالده بالذي عليه ت ر أن الذي مل يدفع املال والغاللقامية، وذكر هلم الوزي

يف سنة ألف  تزمنيرغم عن أنفه، مث جعل على البواقي الذي يف عهدة املل
وماية وعشرة على كل ألف نصف فضة فرط وقبضوا منها على هذا الوجه، 

 .ومل قدر أحدا خيالف يف ذلك
الرمحان بيك حاكم جرجه عند حضوره اىل  ويف أيامه كان قتلة عبد

وكان عنادا يف أموره فحاصروه يف بيته  ،مصر تنازع وايا الصناجق والعسكر
الذي كان بيت رضوان بيك املشهوره بقصبة رضوان جوار بيت الوايل 
وسحبوا على بيته املدافع وكان يوما مهوال وقتلوه ظلما وعدوانا رمحة ا  

 (1).مني أمجعنيعليه وعال أموات املسل
ومن حماسن حممد باشه بناءه السبيل حبوش الديوان جوار النوبة 

وبنا يف قره ميدان اجلامع واملصطبة  ،خانه ومقعد ودار حرمي يف داخل السراية
جلوس الباشات يوم احململ واحلمام والكشك الذي فوق املصطبة الثاين يف 

_____________________________________ 
أوضح ، 1071هـ، املوافق لشهر سبتمرب 1111كانت حادثة قتل عبد الرمحن بيك يف ثاين ربيع األول سنة ( 1)

 .970، مصدر سابق، ص. اإلشارات
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وكانت  ،ة الشباب وغريهاواملكتب جبوار احلمام ومصطب (1)اجلنينة والتكية
 .أيامه يف غاية ما يكون وكان حيب فعل اخلريات

 انتهى وا  أعلم بالصواب.  

_____________________________________ 
تطلق على املكان الذي يسكنه الفقراء والغرباء الذين ليس هلم مورد مايل، والدراويش املنقطعني  ة:التكي (1)

للعبادة وليس هلم كسب، وتوزع عليهم األطعمة واملرتبات الشهرية من أموال األوقاف العامة أو من األوقاف 
 .81مصدر سابق، ص  مصادر تاريخ مصر الحديث، اخلاصة. رمضان،
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 مصادر ومراجع التحقيق
 

تراجم الصواعق في واقعة إبراهيم بن أيب بكر الصواحلي العويف،  -1
ملعهد العلمي ، حتقيق عبد الرحيم عبد الرمحن عبد الرحيم، االصناجق

 .1281الفرنسي لآلثار الشرقية، القاهرة، 
 

، حتقيق عبد الرحيم الدرة المصانة في أخبار الكنانةأمحد الدمرداش،  -9
عبد الرمحن عبد الرحيم، املعهد العلمي الفرنسي لآلثار الشرقية، القاهرة، 

1282. 
 

طان واقعة السلطان سليم بن عثمان مع السلأمحد بن زنبل الرمال،  -1
 .1219، حتقيق عبد املنعم عامر، القاهرة، الغوري

 
أوضح اإلشارات فيمن تولى مصر القاهرة أمحد شليب بن عبد الغين،  -4

، حتقيق عبد الرحيم عبد الرمحن عبد الرحيم، مكتبة من الوزراء والباشات
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