
 1مصر في مطلع القرن الثاني عشر الھجري من خالل كتابات المتصوفة
 

كانت دعوة الدكتور محمد أنیس لدراس))ة مص))ادر تاریخ مص))ر العثمانیة في محاض))راتھ التي 
من أوائل الدعوات إللقاء الض)))وء على المخطوطات التاریخیة  1962ألقاھا في القاھرة س)))نة 

، وبعد استعراض بعض مصادر تلك المرحلة استنتج 1798-1517التي صنفت خالل الفترة 
تدھور العلمي الذي ینس))))))ب إلى ذلك العھد إنما ھو في الحقیقة انعكاس أنیس بأن  الكثیر من ال

لض))))))عف الدراس))))))ات العثمانیة في العص))))))ر الحدیث. ومنذ تلك الدعوة بدأت تظھر مجموعة 
متواص)))))لة من الكتب التاریخیة التي تم تدوینھا في القرن الس)))))ادس عش)))))ر وحتى الس)))))نوات 

عیان بأن المدرسة التاریخیة المصریة لم تكن األخیرة من القرن الثامن عشر، وبدا واضحاً لل
قادرة على االس))تمرار طوال فترة الحكم العثماني فحس))ب، بل تمیزت كذلك بالتنوع من حیث 
عنایة فئة العلماء وفئة األجناد بتدوین األحداث من وجھات نظر مختلفة وبمس)))))))تویات علمیة 

حالت من مخطوطات ال تزال متباینة، یض)))))))اف إلیھا ما أنتجتھ مدرس)))))))ة التراجم وكتب الر
مبعثرة في المكتبات الش)))رقیة واألوروبیة. وقد قس)))م محمد أنیس مؤرخي مص)))ر في العص)))ر 

 العثماني إلى ثالثة أقسام: 
مجموعة المؤرخین العلماء؛ ومنھم ابن إیاس وأحمد ش))))))لبي وابن أبي الس))))))رور والملواني  -

 وغیرھم.
 لمرادي والجبرتي.مدرسة التراجم التي ینتمي إلیھا المحبي وا -
مدرس))))ة األجناد التي ینس))))ب إلیھا أحمد بن زنبل والدمرداش والتي تمیل إلى طریقة الكتابة  -

 2الشعبیة.
وبالرغم من اس))تمراریة مدرس))ة التاریخ المص))ریة طوال فترة الحكم العثماني واتص))الھا، إال 

ص)))))))ار تركیز أن ید البحث العلمي قد طالت مص)))))))ادر دون غیرھا؛ حیث یمكن مالحظة انح
البحث العلمي على مجموعة من المص))ادر المنش))ورة وخاص))ة منھا التي تناولت مطلع القرن 
یة  یاس))))))) مة عن األحداث الس))))))) كانت توفر معلومات قی ثاني عش)))))))ر الھجري، والتي وإن  ال

إال أنھ ال بد من التأكید على وجود مجموعة أخرى من المخطوطات التي ال  3واالقتص))))))ادیة،

                                                
 .2006)، 55، جامعة االسكندریة، العدد (مجلة كلیة اآلدابنشرت ھذه الدراسة في:  1 
د الدراس))ات العربیة العالمیة، القاھرة ، معھمدرسEEة التاریخ المصEEري في العصEEر العثمانيمحمد أنیس،  2

 .18، ص 1962
تحفة األحباب بمن ملك مصEEEر من أھم مخطوطات المنش)))ورة التي تناولت تلك الفترة: یوس)))ف الملواني،  3

تاریخ، دار الكتب المص)))ریة، القاھرة، وقد قام بتحقیقھا  5623، مخطوط رقم القاھرة من الملوك والنواب
سنة  إبراھیم یونس محمد، وحصل ، 1981بھا على درجة الماجستیر من كلیة اآلداب بجامعة االسكندریة 

ثم قام بتحقیقھا ونش)))))))رھا فیما بعد عبد الرحیم عبد الرحم عبد الرحیم (یتوقف المؤلف عند أحداث س)))))))نة 
أوضح اإلشارات فیمن تولى مصر القاھرة من الوزراء م). أحمد شلبي بن عبد الغني، 1723ھـ)))))))/1136

(یتوقف المؤلف  1978حقیق عبد الرحیم عبد الرحمن عبد الرحیم، مكتبة الخانجي، القاھرة ، توالباشEEEEEEات
تاریخ م). مصطفى بن الحاج إبراھیم تابع حسن آغا عزبان الدمرداشي، 1737ھـ))))/1150عند أحداث سنة 

 س))نة، تحیق ص))الح أحمد ھریدي، دار الكتاب والوثائق القومیة، القاھرة وقائع مصEEر القاھرة المحروسEEة
، (یتوقف المؤلف عند أحداث 1989، وقد نش))))رت الطبعة األولى من الكتاب في االس))))كندریة س))))نة 2002
، تحقیق عبد الرحیم عبد الدرة المصEEEEEانة في أخبار الكنانةم). أحمد الدمرداش، 1741ھـ)))))))))))/1153س)))))نة 

المؤلف عند  ، (یتوقف1989الرحمن عبد الرحیم، المعھد العلمي الفرنس)))))))ي لآلثار الش)))))))رقیة، القاھرة، 



صورة مصر العثمانیة من جمیع جوانبھا، تقل أھمیة عنھا  والتي یمكن أن تسھم في استكمال 
ما  ھا بعض ھؤالء المؤرخین في  حیث ال یزال الغموض یكتنف المص)))))))ادر التي اعتمد علی
كتبوه عن الفترات التي لم یكونوا معاص))))رین لھا، فقد قام دانییل كریس))))یلیوس بتتبع مص))))ادر 

، واستنتج بأن مقدمة كتاب الجبرتي قد اعتمدت بصورة الجبرتي في سرده ألحداث تلك الفترة
والحقیقة ھي أن المتتبع للكتابات التاریخیة  4كبیرة على مص)))ادر س)))ابقة لھ دون اإلحالة إلیھا.

خالل الحقبة العثمانیة س))یلحظ تفش))ي ظاھرة س))رد المؤرخین لألحداث التاریخیة دون اإلحالة 
ابھة تمنع القارئ من معرفة المص))در األكثر إلى مص))ادرھا، وتكرار المعلومات بص))یغ متش))

أص))الة من بینھا. ولعل المقیاس األس))لم في ذلك ھو تحدید الفترة الزمنیة التي ص))نفت فیھا ھذه 
المؤلفات مما یساعد على تقصي طبیعة العالقة بینھا، والتي من خاللھا یمكن تحدید المصدر 

  األقرب إلى المعاصرة واألسبق في تدوین ذلك الحدث.
ومن ھنا یأتي االھتمام بمص)))ادر المتص)))وفة التي یمكن أن تحقق إس)))ھاماً كبیراً للبحث العلمي 
في تاریخ مصر إبان القرن الثاني عشر الھجري، ففي الوقت الذي اھتمت فیھ أغلب المؤلفات 
سیاسیة واالقتصادیة نجد نقصاً كبیراً في تغطیة األوضاع  التاریخیة آنذاك بتدوین األحداث ال

جتماعیة والثقافیة في فترة تعتبر األكثر أھمیة بالنس)))))بة لتطور الس)))))لطة الدینیة والتي ظھر اال
فیھا منص))ب ش))یخ األزھر وازداد تأثیر العلماء في الش))ؤون العامة بمص))ر. وقد أش))ار توفیق 
الطویل إلى أن العھد العثماني قد ش))))))ھد ازدھار التص))))))وف في مص))))))ر لعدة أس))))))باب منھا؛ 

یا وتوفیر الطعام والمأوى تخص)))))))یص الجزء األكب یا والزوا ر من أموال األوقاف لبناء التكا
للمجاورین، مما أدى إلى زیادة الطرق الص))وفیة وانتعاش))ھا، ومن ثم تحولھا من نزعة فردیة 
للزھد في الدنیا والتفرغ للعبادة إلى تجمعات كبرى نتیجة لھذا التمویل الس)))))))خي الذي كانت 

لرس)))))))میة وكبار التجار، فازداد عددھا حتى بلغ نحو ثمانین تجنیھ ھذه الطرق من الجھات ا
  5طریقة في نھایة القرن السابع عشر.

وكان من أھم نتائج ازدھار التص)))))))وف في تلك الفترة ھو ظھور العدید المؤلفات في ش)))))))تى 
العلوم العقلی))ة والنقلی))ة، حی))ث یمكن العثور على ع))دد كبیر من ھ))ذه المؤلف))ات، وتقوم ھ))ذه 

سة بت سیة تحتضنھا دار الكتب الدرا سا وضیح ذلك من خالل الرجوع إلى ثالث مخطوطات أ
 بالقاھرة لدراسة بعض مالمحھا، وھي على النحو التالي:

ھـ/ 1101، (الدر النضیر في آداب الوزیرأبو اإلخالص جاد هللا الغنیمي الفیومي الشافعي،  -أ
 6م)، وھو كتاب عن الوزارة وآدابھا من جھة نظر دینیة.1689

 

                                                
، القاھرة عجائب اآلثار في التراجم واألخبارم). عبد الرحمن الجبرتي، 1751ھـ))))))))))))/1165أحداث س))))))نة 

 م).1821ھـ/1236(یتوقف المؤلف عند أحداث سنة  1904
4  D.Crecelius; (ed.) Eighteenth Century Egypt: An Account of Arabic 
Manuscript Sources, Los Angeles, 1990. p 5. 

 .130و 75، ص.ص 1945، القاھرة، التصوف في مصر إبان العصر العثمانيتوفیق الطویل،  5
أدب، بخط  1655یمكن العثور على ثالث نس))خ من المخطوط في دار الكتب بالقاھرة وھي: نس))خة رقم:  6

سنة  3سم)، فرغ من تألیفھ یوم الثالثاء  20×14ورقة ( 47المؤلف  ھـ)))))))، نسخة رقم: 1101جماد اآلخر 
حجة ذو ال 16س))))))م)، وكان الفراغ منھا في  20×14ورقة ( 42أدب، بخط حس))))))ین محمد الریس،  3549
 اجتماع تیمور. 31ھجریة، وكذلك نسخة رقم:  1238



الحقیقة والمجاز في الرحلة إلى بالد الشEEEام ومصEEEر  عبد الغني بن إس)))ماعیل النابلس)))ي، -ب
م)، وھي رحلة قام بھا المص))نف لمص))ر ووص))ف مش))اھداتھ 1693ھـ)))))))))/ 1105، (والحجاز

 7فیھا.
النحلة النصEEEEریة في أبو المواھب مص))))طفى بن كمال الدین بن علي البكري الص))))دیقي،  -ج

م)، وھي رحلة أخرى قام بھا البكري لزیارة قبور 1719ھـ))))))))))))/1132، (الرحلة المصEEEEEEریة
 8األولیاء وأضرحتھم بمصر.

وتتمیز ھذه المؤلفات الثالثة بتناولھا لمواض))))یع ال تتطرق لھا كتب التاریخ األخرى من حیث 
تركیزھا على األوض)))اع االجتماعیة بمص)))ر والحیاة العلمیة واألدبیة فیھا فض)))الً عن تطرقھا 

القة بین الس)))لطة الس)))یاس)))یة ورجال الدین. وفي الوقت الذي عنیت فیھ الكثیر للحدیث عن الع
من األبحاث المعاصرة بمؤلفات النابلسي وباألخص منھا رحلتھ الشھیرة، إال أنھ یمكن القول 
بأن البحث العلمي قد أھمل كتاب الغنیمي في الوزارة ورحلة البكري إلى مص)))))))ر بص)))))))ورة 

ھذه المؤلفات من مادة مھمة عن تاریخ مصر، ویمكن تفصیل ملحوظة بالرغم مما یتوفر في 
 أھم ما تحتویھ ھذه المخطوطات فیما یلي: 

أبو اإلخالص جEEاد هللا الغنیمي الفیومي الشEEEEEEEEEافعي، الEEدر النضEEEEEEEیر في آداب الوزیر،  -أ
 م):1689ھـ/ 1101(

لى وزیراً ع قام الغنیمي بتألیف الدر النض)))))))یر وتقدیمھ كھدیة ألحمد باش)))))))ا الذي كان قد عین
وقد ذكر الغنیمي دافعین رئیس))ین  9م،1689ھـ))))))))/ أكتوبر 1101مص))ر في غرة محرم، س))نة 

 لتصنیف ھذا الكتاب: 
التیمن بتولي الباشا الجدید منصبھ في مطلع السنة األولى من القرن الثاني عشر الھجري  -1

ى : "یجدد لھذه  واألمل بأن یكون وزیر مصر الجدید ھو الذي قیضھ هللا على رأس القرن حت
 10األمة أمر دینھا تجدیداً وتأصیالً كما أخبر بھ الصادق خبراً مقبوال".

تقدیم العمل للباشا من باب الصلة واإلھداء كما جرت العادة في مصر بحق من یتولى ھذا  -2
صلة السرور وبعث نفسي التي  المنصب، حیث یقول المصنف: "ولم أقصد بما أوردتھ غیر 

الفتور، ألني معترف بأني كجالب التمر إلى ھجر، وموقد المصباح في الظھیرة ھي في قبور 
لمن أبص))ر، إال أن العادة جاریة بھذا المنوال، س))یما والفض))ل ال یعرفھ إال ذووه من الرجال، 
إذ ال یحاس)))ب الش)))خص إال بما یفھم وال یس)))أل عما ال یعلم، والمرجو من درة الوزارة ونخبة 

                                                
تاریخ،  28جغرافیا، ونسخة رقم  754تحتوي دار الكتب على عدة نسخ من المخطوط، منھا: نسخة رقم  7

 344تاریخ تیمور. ولعل النسخة األھم ھي رقم  2481تاریخ تیمور، وكذلك نسخة رقم  732ونسخة رقم 
سماعیل بن عبد الغني النابلسي في  جغرافیا، والتي كتبت بخط حفید المؤلف: عبد الجلیل بن مصطفى بن إ

ھـ)))))))))))، وقد قام مركز تحقیق التراث 1231ذو الحجة  14ورقة، والتي فرغ من تدوینھا یوم الس)))))بت  246
صورة عن ھذه النسخة من المخطوط مع مقدمة ألحمد عبد  بالھیئة المصریة العامة للكتاب بالقاھرة بنشر 

 .1986ي وفھرس أعدتھ نوال أحمد شاھین، سنة المجید ھرید
جغرافیا) مجامیع، وتقع في  651تحتوي دار الكتب بالقاھرة على نس)))))خة من ھذا المخطوط تحت رقم: ( 8

 سم).  10×20ورقة ( 83
م، وقد توفي أحمد باشا 1691ھـ)))))))/مارس 1102جماد الثانیة  -م 1689ھـ)))))))/ أكتوبر 1101مدة والیتھ:  9

 بمصر ودفن بالقرافة.
أدب، بخط حسین محمد الریس، ص  3549، نسخة رقم: الدر النضیر في أدب الوزیرجاد هللا الغنیمي،  10
2. 



لھذا الورقات وإن تدانت عن ُعلى الدرجات، ال طمس الدھر لھ معلماً اإلمارة حس)))))))ن القبول 
  11وال أحل لحماه محرماً".

ویتكون الكتاب من مقدمة وفصلین وخاتمة، یناقش فیھ المؤلف صفات الوزیر وآدابھ وعالقتھ 
بالس)))))لطان، ویفص)))))ل في أنواع الوزارة مس)))))تخدماً نظریة الماوردي في التفریق بین وزارة 

ووزارة التنفیذ، ثم یعرج للحدیث عن الطریقة التي یجب أن یتعامل الوزیر بھا مع التفویض 
الرعیة في فص)))))))ل مطول عن العدل، ویس)))))))تخدم الكثیر من اآلیات واألحادیث والقص)))))))ص 

 والروایات من التراث اإلغریقي والفارسي واإلسالمي.
أما مؤلف ھذا الكتاب فھو أبو اإلخالص جاد هللا الفیومي الش))))))افعي الذي یعد من أبرز علماء 

كان من بواكیر أعمالھ، فقد  الدر النضEEEEیرمص))))ر في القرن الثاني عش))))ر الھجري، ویبدو أن 
جملة من الكتب التي ص)))))نفھا دون تحدید س)))))نة والدتھ أو  ھدیة العارفینذكر لھ البغدادي في 

أن البغ))دادي یش)))))))یر إلى أن))ھ ق))د فرغ من ت))ألیف أح))د كتب))ھ في العقی))دة س)))))))ن))ة وف))ات))ھ، إال 
عنوان . ولھ عدد من التص)))انیف في العقائد واألدب ومما نش)))ر لھ كتاب: 1742ھـ)))))))))/1155

 12، تحقیق وتقدیم محمود محمد العامودي.األدب بشرح المیة العرب
 

؛ وجود عالقة بین ما كتبھ ولھذا المخطوط أھمیة كبیرة في اس)))تقص)))اء عدة حقائق، من أھمھا
لدر النضEEEEEEEیرالغنیمي في  بھ  ا ، حیث ورد في مقدمة عجائب اآلثارمع مقدمة الجبرتي لكتا

الجبرتي عبارات أخذت بالنص من كتاب الغنیمي، مما ال یدع مجاالً للش)))ك بأن الجبرتي كان 
 على اطالع بما كتبھ سابقھ، ومن ھذه الفقرات: 

سلطانھ  استغني عن أعوانھ، وقیل: عدل السلطان أنفع للرعیة "وقد قیل: من عدل في 
من خص)))))))ب الزمان... ویقال: حق على من ملكھ هللا على بالده وحكمھ في عباده أن یكون 
لنفسھ مالكاً وللھوى تاركاً وللغیظ كاظماً وللظلم ھاضماً، وللعدل في حالتي الرضا والغضب 

ك یة مؤثراً، وإذا  طاعتھ، والقلوب مظھراً، وللحق في الس)))))))ر والعالن كذلك ألزم النفوس  ان 
 محبتھ، وأشرق بنور عدلھ زمانھ، وكثر على عدوه أنصاره وأعوانھ ولقد صدق من قال: 

   بصالحھ صلح الجمیع یا أیھا الملك الذي 
 أنت الزمان فإن عدلــت فكلھ أبـداً ربـیع

  13وقال عمرو بن العاص: ملك عادل خیر من مطر وابل".
 

طوط على تقص)))ي نظرة رجال الدین نحو الس)))لطة الس)))یاس)))یة التي أس)))س)))ھا كما یس)))اعد المخ
العثمانیون منذ انھیار دولة الممالیك وتحول مصر على إثر ذلك من مركز للسلطنة إلى والیة 
عثمانیة یعین باشواتھا من قبل السلطة المركزیة باسطنبول، وذلك في فترة ال تكاد توجد فیھا 

رجال الدین من الوضع السیاسي بمصر ومنظورھم للعالقة بین أي مادة فقھیة تتناول موقف 
الباش))ا والس))لطان (الملك والوزیر، بمص))طلحات الغنیمي). كما یتض))من المخطوط مادة وافیة 

                                                
 .4المصدر السابق، ص  11
 . 249، ص 1، ج1951، اسطنبول رفین في أسماء المؤلفینھدیة العاإسماعیل باشا البغدادي،  12
الدر ، مع ما ورد في 21، ص 1، مص)))))))در س)))))))ابق، ج عجائب اآلثاریمكن مقارنة ما ورد في مقدمة   13

 .49و 33، مصدر سابق، ص.ص النضیر



عن الحكم وآدابھ وطرقھ وأص)))نافھ، ولذلك فھو نادر من نوعھ، في فترة كانت أغلب الكتابات 
  الدینیة تركز على المتون الفقھیة وشروحھا.

یمكن كذلك إلقاء الضوء على شخصیة أحمد باشا الذي كان معروفاً  الدر النضیرومن خالل  
م، فقد عرفھ المصریون 1689ھـ))))/1101لدى أھل مصر قبل أن یتولى منصب الباشویة سنة 

وكان أحمد كیخیا آنذاك قد  15إبراھیم باشا، 14م، عندما كان كیخیة1667ھـ)))))))/1077منذ عام 
سیئة بصف سمعة  سھ بشخصیة قویة اكتسب  تھ محباً لجمع المال، كما كان یتمتع في الوقت نف

حیث استطاع أن یمارس نفوذاً كبیراً على الباشا، ویصف علي بن رضوان العالقة بین الباشا 
 وأحمد كیخیا على النحو التالي: 

صایماً مصلیاً، لیس لھ ا اتة لتف"وكان [إبراھیم باشا] رجالً اختیاراً أنّاساً مالحاً وجیھاً 
إلى أمور الدنیا، وكان لھ كتخدا یس))))))مى أحمد فس))))))لم إلیھ األمر كلھ والخزینة، وكان متالعباً 
متلوناً والذي ال یفعلھ ھو بیده ال یتم أمره، وزاد في أخذ الرش)))))))وات عیاناً وانقلب الدیوان في 

  16منزلھ".
ھ ید بفظاظة فوض))عولدى وفاة إبراھیم باش))ا تغیر وض))ع أحمد كتخدا، حیث عاملھ الباش))ا الجد

في س))جن القلعة وطلب منھ أن یدفع جمیع المس))تحقات المالیة على إبراھیم باش))ا، وبعد جلس))ة 
عاص))فة تعرض فیھا أحمد كتخدا للض))رب أعید إلى س))جنھ، ثم تمكن من الفرار وكتب خطاباً 
شا على مصر، ثم قبض علیھ مرة أخرى وأرسل مخفوراً  سلطان یطلب منھ تعیینھ با سریاً لل

 لى اسطنبول، ویصف على بن رضوان ھذه األحداث بقولھ:إ
"ثم في ثاني یوم أحض)))))))ر أحمد كتخدا وعاقبھ وطالبھ بالمیري فكلمھ كالم بارد فرده 

شھر ربیع األول حضر مصطفى آغا بطلب ألف ومایتین كیس من أحمد  22بالسجن ... وفي 
 عملھ باش))ا بمص))ر، فطلبواكتخداء الباش))ا، وكان أعرض إلى حض))رة الدولة الش))ریفة بذلك وی

منھ ذلك فأنكر فوض))))عوه بالس))))جن وض))))یقوا علیھ فأص))))بحوا ولم یجدوه بالس))))جن، ھرب لیلة 
تاریخھ، فنادى منادي الوزیر كل من وجده وأتى بھ ننعم علیھ بمائة عثماني، فلم یوقعوا لھ 

دي واعلى خبر ... وفي شھر تاریخھ ورد خبر بأنھم قبضوا على أحمد كتخدا الذي ھرب في 
التیھ وس)))بب ذلك أن ش)))یخ العرب ش)))اھین كان لھ أربعین عثماني في بلك المتفرقة فلما ھرب 

  17من العرقانة صادفھ المذكور فقبض علیھ وأتى بھ إلى الوزیر".
وفي اس)))طنبول تمكن أحمد من إقناع الس)))لطان بتعیینھ في منص)))ب الباش)))ا بمص)))ر وذلك بعد 

م، 1689ھـ)))))))))))/1101ث رجع إلى مص)))))ر س)))))نة إحدى وعش)))))رین عاماً من تلك الحادثة، حی

                                                
 ھو وكیل الباش))ا بمص))ر، ویطلق علیھ أیض))اً لقب الكتخدا، وقد أص))بحت ھذه الكلمة تطلق على الكیخیا: 14

مصEEEادر تاریخ مصEEEر  كل من ینوب محل رئیس فرقة عس)))كریة أو منص)))ب إداري. مص)))طفى رمض)))ان،
 .83، ص 1978جامعة األزھر، القاھرة  الحدیث،

 م1668أكتوبر  22 -1667إبریل  15ھـ/ 1079جماد األول  17 -1077شعبان  20مدة والیتھ:  15
مكتبة المتحف البریطاني، ، مخطوط بزبدة اختصEEEEEEار تاریخ مصEEEEEEر المحروسEEEEEEةعلي بن رض))))))وان،  16

 .32، ص Add. 9972رقم:
 أوضEEح اإلشEEارات،، ویمكن تتبع نفس القص))ة في: أحمد ش))لبي بن عبد الغني، 34المص))در الس))ابق، ص  17

 .168-164مصدر سابق، ص.ص 



وتحس)))نت س)))معتھ بعد تولیتھ بمنص)))ب الباش)))ا، إذ تذكره المص)))ادر بعد ذلك بالثناء لمحاربتھ 
 19وكذلك لترمیمھ جامع المؤید. 18العربان في األقالیم ووضع الحد لفسادھم،

ً ف))إن المخطوط یق))دم لن))ا معلوم))ات مھم))ة عن العالق))ة بین رج))ال ال))دین في مص)))))))ر  وعموم))ا
الباش))))وات المعینین من قبل الس))))لطة المركزیة باس))))طنبول، حیث یذكر الغنیمي أن العادة قد و

جرت بتقدیم مثل ھذه اإلھداءات العلمیة إلى الباش))وات لدى تعیینھم، كما یتوجھ المص))نف إلى 
الباش))ا بمدائح كثیرة، منھا ذكره بص))فة العلم والفقھ، والجدیر بالذكر أنھ ال یمكن تقلد منص))ب 

خیا إال لمن لدیھ إلمام بالكثیر من العلوم، فلم یكن أحمد باش)))ا غریباً على أھل مص)))ر الذین الكی
عرفوه منذ فترة طویلة وكان یبادل العلماء المجاملة واالحترام كما یظھر من ترمیمھ لجامع 
المؤید، ولم یكن أحمد ھو الباش))))ا الوحید الذي عرف عنھ اھتمامھ بالعلم والعلماء في مص))))ر، 

كان كثیر من باش))وات مص))ر یتحدثون اللغة العربیة ویجالس))ون أھل العلم ویتبادلون معھم فقد 
القض)))ایا الفقھیة واألدبیة، وقد ذكر أحمد ش)))لبي بأن أحد باش)))وات مص)))ر، وھو عبد هللا باش)))ا 
كوبروللو قد أمض)))ى في القاھرة بعد عزلھ س)))بعة أش)))ھر یطلب العلم على علماء مص)))ر س)))نة 

 20م.1724ھـ/1144
المادة األكثر أھمیة في الكتاب ھي الخاتمة التي خص))))ص))))ھا الغنیمي للحدیث عن والیة  ولعل

الحرب وتدبیر الجیش، حیث تتضمن إشارات واضحة إلى أوضاع الجیش في مصر خاصة 
وفي الدولة العثمانیة بصفة عامة، فیلفت الغنیمي انتباه أحمد باشا إلى ضرورة السیطرة على 

سة ذاكراً أھم العوامل التي تؤدي إلى الحامیة العثمانیة الموج ودة بمصر في تلك الفترة الحسا
فس))اد الجیش، وملمحاً إلى األوض))اع التي كان المص))نف معاص))راً لھا، فقد ش))ھدت تلك الفترة 
انعدام اس))تقرار الس))لطة المركزیة في اس))طنبول بس))بب تكرر تمرد فرقة االنكش))اریة وعزلھم 

وكان لعاص))مة الدولة تأثیر واض))ح على األقالیم، حیث دأب العس))كر المص))ري  21للس))الطین،
                                                

تحدث علي بن رضوان عن وفاة أحمد باشا بقولھ: "ومن محاسنھ أنھ نزل وقاضي العسكر وكشف على  18
باب زویلة فوجده یحتاج إلى العمارة والترمیم فأمر بعمارة ما یحتاج إلیھ من العمارة، ولم جامع المؤید ب

یمھلھ األجل إلى أن یتم عمارتھ وقیل إنھ أوصى كتخدائھ من بعده بعمارتھ من بعده رحمة هللا علیھ، وتوفي 
بق، ص.ص ، مص))در س))ازبدة االختصEEار". 1102ش))ھر جماد اآلخر س))نة  12أحمد باش))ا بعد مرض))ھ في 

شلبي: "ومن خیرات أحمد باشا ترمیم 48 ، كما یمكن تتبع نفس النسق مع فروقات بسیطة في روایة أحمد 
شرع في العمارة إلى أن  شیخ اإلسالم ثم  سقوط فأرسل كشف علیھ ب الجامع المؤید، وقد كان تداعى إلى ال

ى رحمة هللا تعالى في ثاني عشر أتمھ في أحسن حال، جزاه هللا أحسن الجزاء، ثم بعد ذلك مرض وتوفي إل
 .186، مصدر سابق، ص أوضح اإلشارات". 1102جماد الثاني سنة 

أنشأه السلطان الملك المؤید أبو النصر شیخ المحمودي الظاھري، وكان الفراغ من بناءه  جامع المؤید: 19
الخطط م، ووقف علیھ عدة مواض)))ع بمص)))ر والش)))ام. علي مبارك، 1416ھـ)))))))))/ مایو 819في ربیع األول 

، 1969، الھیئة المص)))))ریة العامة للكتاب التوفیقیة لمصEEEEEر والقاھرة ومدنھا وبالدھا القدیمة والشEEEEEھیرة
 . 128-124، ص 5ج
 .576-575، مصدر سابق، ص. ص أوضح اإلشاراتأحمد شلبي،  20
من أھم الس)))الطین الذین عزلوا من قبل االنكش)))اریة في تلك الفترة: الس)))لطان مص)))طفى األول؛ الذي لم  21

ھـ))))))))))/فبرایر 1027یلبث في الحكم س)))وى ثالثة أش)))ھر ثم عزل من قبل االنكش)))اریة في ربیع األول س)))نة 
مایو  20ھـ)))))))/ 1031رجب  9لسلطان عثمان الثاني؛ الذي قتل على ید زعماء االنكشاریة في م، وا1618
، ولم یكن قد تجاوز الثامنة عشر من عمره، والسلطان إبراھیم األول؛ الذي عزلھ جنود االنكشاریة 1622

ذي لم م، ثم قتلوه بعد ذلك بعش))))رة أیام وولوا مكانھ ابنھ محمد ال1648أغس))))طس  8/ 1058رجب  18في 
یكن قد أتم الس)))ابعة من عمره وذلك حتى ال یتمكن من االنتقام منھم أو الحد من س)))لطتھم، ثم قاموا بعد ذلك 



وللتعامل  22على عزل الباش)))وات ومطالبة الس)))لطة المركزیة باس)))تبدالھم بین الفینة واألخرى،
مع ھذه اإلش)))كالیة التي ھددت أمن البالد یتناول الغنیمي أس)))باب فس)))اد الجیش في س)))بعة نقاط 

  23یمكن تلخیصھا فیما یلي:
"أن یجمعوا جمع اض)))))))طرار ال جمع اختیار، فیؤخذ فیھم العاجز والض)))))))عیف والجبان  -1

 والعسر االنقیاد ومن ال خبرة لھم بالحرب".
 "تأخیر أرزاقھم عنھم، فإن ذلك یكون سبب الخالف والشغب بینھم". -2
 "االستقصاء علیھم وقت الحاجة ومحاسبتھم بالماضي". -3
 م في الذنب للجاني منھم، فإن لكل ذنب عقوبة ولكل مجرم حد"."تجاوز الملك حد االنتقا -4
 "إھمال مكافأة المحسنین". -5
 "تفقدھم وقت الحرب في سالحھم". -6
 "إشعار الملك إیاھم أنھ اطلع على جنایة منھم قادحة في الملك أخفوھا". -7

والمتتبع ألس))باب تمرد العس))كر في مص))ر یجد بأنھا ال تخرج عما ذكر الغنیمي، فقد كان أھم 
أس)))))))باب التدھور في الحامیة العثمانیة ھو تغلغل األفراد غیر المدربین من الفالحین والبدو 
وبعض الممالیك الذین كان س)))))ادتھم یدخلونھم في الس)))))لك العس)))))كري بغیة تحقیق المزید من 

ك فقد كان ش))))))عور عدد كبیر من ھؤالء الجند بالوالء ألس))))))یادھم أكبر من والئھم النفوذ، ولذل
ألوجاقاتھم، فنتج عن ذلك ظھور االنقس)))))))امات داخل الحامیة المص)))))))ریة، كما كان لتأخیر 
الرواتب واألرزاق عن الجند س))بباً كبیراً في حدوث األزمات بینھم وبین الباش))اوات بمص))ر، 

مرور الس)))نین وعدم تزویدھم بما یحتاجون إلیھ من عدة وعتاد فض)))الً عن تدني رواتبھم عبر 
 للقیام بمھامھم وخاصة في األقالیم. 

ویمكن القول بأن الدر النض)))))یر یحتوي على مادة قیمة تختلف اختالفاً نس)))))بیاً عما تقدمھ كتب 
، االتاریخ آنذاك، والتي كانت تكتفي بس)))))))رد األحداث التاریخیة دون التعلیق علیھا أو تحلیلھ

بینما یقدم لنا ھذا المخطوط معلومات قیمة توض))ح لنا معالم مھمة في تركیبة الكیان الس))یاس))ي 
في مص))ر من حیث عالقة الس))لطة المركزیة مع األقالیم وخاص))ة منھا مص))ر التي كانت أكبر 
الوالیات العثمانیة، وكذلك العالقة بین الباش)))))))ا وأھل مص)))))))ر من وجھة نظر رجال الدین، 

تمرد العس))كر وس))بل الس))یطرة علیھم، كما أن المخطوط یس))اعد على تقص))ي  وتحلیل أس))باب
مصادر العدید من المؤلفات التي جاءت بعده ومنھا مقدمة الجبرتي التي استقى بعض فقراتھا 

 من أعمال الغنیمي. 
عبد الغني بن إسEEEماعیل النابلسEEEي، الحقیقة والمجاز في الرحلة إلى بالد الشEEEام ومصEEEر  -ب

 م):1693ھـ/ 1105والحجاز، (
                                                

م. وكذلك السلطان مصطفى الثاني؛ 1687نوفمبر  8ھـ))))))/1099محرم  2بعزل السلطان محمد الرابع؛ في 
محمد فرید بیك  م.1703أغس))))))طس  15ھـ))))))))))))/1115ربیع اآلخر  2الذي عزل على ید االنكش))))))اریة في 

 .142-122، ص.ص 1977، دار الجیل، بیروت، تاریخ الدولة العلیة العثمانیةالمحامي، 
م، محمد 1643ھـ)))))))/1053من الباشوات الذین عزلوا في تلك الفترة: مقصود باشا؛ عزلھ العسكر سنة  22

اسماعیل  م،1676ھـ)))))/1086م، أحمد باشا؛ عزلھ العسكر سنة 1647ھـ)))))/1057باشا؛ عزلھ العسكر سنة 
م، ورجب 1711ھـ)))/1123، وكذلك خلیل باشا؛ الذي عزل سنة 1698ھـ)))/1109باشا؛ عزلھ العسكر سنة 

، مصدر سابق، أوضح اإلشارات . أحمد شلبي،1730ھـ)))))))/1142م، وبكیر باشا؛ 1721ھـ)))))))/1133باشا؛ 
 .555، و315، 250، 202، 175، 152-150ص.ص 

 .82-78، مصدر سابق، ص. ص زیرالدر النضیر في أدب الوجاد هللا الغنیمي،  23



ألن النابلس)))ي قام بكتابة تفاص)))یل رحالت أخرى منھا؛  الرحلة الكبرىوتس)))مى كذلك باس)))م: 
سیة في الرحلة القدسیة"، وكذلك الرحلة الوسطى  لة الرحإلى القدس وسماھا: "الحضرة األن

إلى لبنان وس))))ماھا: "حلة الذھب واإلبریز في رحلة بعلبك والبقاع العزیز"، ولكن  الصEEEEغرى
كانت األھم واألكثر تفص)))))یالً من بین ھذه الرحالت، وقد حظیت باھتمام عدد  الرحلة الكبرى

كبیر من الباحثین، فنش)))رت األجزاء الخاص)))ة بھا عن الش)))ام، وتحدث عنھا عبد الكریم رافق 
 24في بحثھ حول دور مصادر المخطوطات السوریة في تاریخ مصر في القرن الثامن عشر،

م، وكذلك في 1881نش)))ر بعض فص)))ول من المخطوط في دمش)))ق س)))نة والذي أش)))ار فیھ إلى 
م، كما نش))رت األجزاء الخاص))ة بالحجاز وكتبت عنھا العدید من البحوث 1906القاھرة س))نة 
وذلك بخالف الجزء الخاص بمص))))))ر من ھذه الرحلة والذي لم یس))))))تحوذ على  25والمقاالت،

 مصر في القرن الثامن عشر.  نفس القدر من االھتمام في البحوث التاریخیة حول تاریخ
وقد كان للمص))نف دور كبیر في جذب اھتمام الباحثین لھذه الرحلة بس))بب ش))ھرتھ، حیث یعد 

صالحي ( سي الحنفي ال سماعیل النابل م) من 1731-1641ھـ))))))))/1143-1050عبد الغني بن إ
اني ثضمن وفیات أعیان القرن ال عجائب اآلثارأبرز علماء عصره، فقد ترجم لھ الجبرتي في 

 عشر الھجري، بقولھ: 
"مات اإلمام الكبیر واألس))تاذ الش))ھیر ص))احب األس))رار واألنوار الش))یخ عبد الغني بن 

وأحوالھ شھیرة وأوصافھ ومناقبھ مفردة  1050إسماعیل النابلسي الحنفي الصالحي، ولد سنة 
غدادي وس))رد لھ الب 26عن ثالث وتس))عین س))نة". 1143بالتألیف ... توفي رض))ي هللا عنھ س))نة 

  27في ھدیة العارفین أكثر من ثالثمائة كتاب في مختلف العلوم.
م، من دمشق 1693ھـ)))))))/سبتمبر 1105وقد بدأ المؤلف رحلتھ یوم الخمیس غرة المحرم سنة 

یوماً، وغادرھا بعد  83یوماً أمض))اھا في بالد الش))ام، ثم مكث بمص))ر  99ووص))ل مص))ر بعد 
صفر  ذلك متجھاً نحو الحجاز، وانتھت رحلتھ في سبتمبر 1106شھر  . وتعتبر 1694ھـ))))))))/ 

ھذه الرحلة من أش)))))))مل كتب الرحالت التي ظھرت في مطلع القرن الثاني عش)))))))ر الھجري 
وأكثرھا تفص))یالً، ویعود الس))بب في ذلك إلى المس))توى العلمي الراقي للعالمة النابلس))ي الذي 

الجغرافیا والرحالت بذل جھداً كبیراً في تأص)))))))یل مادة كتابھ ورجع إلى عدد كبیر من كتب 
وتاریخ البلدان ومعاجم اللغة وغیرھا من المص)))ادر، باإلض)))افة إلى ما تمیز بھ المص)))نف من 
دقة في الوص)))ف وإس)))ھاب في الش)))رح وتفص)))یل في نقل مش)))اھداتھ بمص)))ر، فقد عكف على 

م إلى أن انتھى منھا بعد أربع 1694ھـ)))))))/1106تدوین رحلتھ ھذه منذ عودتھ إلى دمشق سنة 
 م.  1698ھـ/1110یث ذكر بأنھ انتھى من تدوینھا سنة سنوات ح

ومن خالل قراءة رحلة النابلس)))))))ي ھذه یمكن للقارئ أن یخرج بص)))))))ورة مختلفة للغایة عن 
األوضاع في مصر بالمقارنة المؤلفات التاریخیة المعاصرة لھ والتي أسھبت في الحدیث عن 
                                                
24  ‘Abd al-Karīm Rāfiq, ‘Syrian Manuscript Sources for the History of 
Eighteenth-Century Egypt’ In D. Crecelius (ed.), Eighteenth Century Egypt, 
Los Angeles, 1990, pp. 103-114. 

في مطلع القرن الثاني عش))))ر الھجري كما  نش))))ر حمد الجاس))))ر تس))))ع مقاالت بعنوان: "المدینة المنورة 25
 ،1387-ھـ1386 مجلة العربیصفھا النابلسي في رحلتھ"، انظر: المجلد األول من 

 .232، ص 1، مصدر سابق، ج عجائب اآلثارعبد الرحمن الجبرتي،  26
، وانظر ترجمتھ كذلك في: عمر 594-590، مصدر سابق، ص.ص ھدیة العارفینإسماعیل البغدادي،  27

 .271، ص 4، ج معجم المؤلفین كحالة، رضا



ن وغیرھا من األحداث الدامیة ص)))))راع الممالیك وتمرد فرق الحامیة والحمالت ض)))))د العربا
صورة مختلفة عن الحیاة الیومیة في القاھرة، ویقدم تصوراً  28بمصر، حیث ینقل لنا المؤلف 

أكثر وضوحاً عن العالقة بین علماء مصر ورجال السلطة في القاھرة، فقد نزل النابلسي في 
في  29،ي القاھرة آنذاكالقاھرة ض))یفاً على الش))یخ زین العابدین البكري ش))یخ الس))ادة البكریة ف

قص))ره الكبیر المطل على بركة األزبكیة التي یس))كن حولھا وجھاء مص))ر وأعیانھم، وأس))ھب 
 30في وصف كرم مضیفھ وحسن استقبالھ، مشیراً إلى وجود عالقة قویة بینھ وبین علي باشا
 ةالذي كان: "یرس))))))ل إلیھ في كل یوم س))))))بت من بكرة النھار فیدعوه إلى االجتماع بھ في جھ

  31معینة بقصد المنادمة والمالطفة واالستخبار".
وقد تكررت زیارات المص))نف لعلي باش))ا، الذي قابلھ یوم الس))ابع والعش))رین من ش))ھر ربیع 

ثم  32ھـ))))))، ودار الحدیث بینھم حول بعض الفوائد العلمیة واللطائف األدبیة،1105الثاني سنة 
حظي بزیارة ثالثة ذكر فیھا  معلومات مھمة عن العالقة بین العلماء والباش)))))وات في مص)))))ر 

 بقولھ: 
"وكان [الباش)))ا] أرس)))ل إلى الش)))یخ زین العابدین حفظھ هللا تعالى یدعوه إلى مجالس)))تھ 
سة في  كما ھو عادة الوزراء بمصر في كل جمعة مرة أو مرتین یطلبون أحد البكریین للمجال

تھم وخلواتھم وفراغ خواطرھم وكان الحال كذلك من زمان الش))))یخ محمد والد الش))))یخ منتزھا
زین العابدین ومن قبلھما من البكریین كما أخبرنا بذلك الش)))))یخ زین العابدین حفظھ هللا تعالى 
وكان یس))))أل عنا الوزیر حفظھ هللا إذا لم نذھب مع الش))))یخ زین العابدین إلى حض))))رتھ، فلزم 

إقامتنا بمص)))))))ر فدخلنا علیھ  فتلقانا باإلجالل واإلعظام واإلكرام واالحترام  تقیدنا بذلك مدة
  33وجلسنا عنده یسألنا عن المسایل وعن أحادیث في األحكام والفضایل إلى آخر النھار".

                                                
في: إبراھیم  1660ھـ/1071انظر على سبیل المثال: وصف المعارك التي دارت بین أمراء مصر سنة  28

بد ، تحقیق عبد الرحیم عتراجم الصEEEEواعق في واقعة الصEEEEناجقبن أبي بكر الص))))والحي العوفي الحنبلي، 
، وكذلك وص))))ف المعارك 1986ثار الش))))رقیة، القاھرة، الرحمن عبد الرحیم، المعھد العلمي الفرنس))))ي لآل

م في: الشیخ علي الشاذلي، "ذكر ما وقع بین عساكر مصر 1711ھـ)))))))/1123التي دارت في القاھرة سنة 
-321)، ص.ص 1986( 14، مجلد المجلة التاریخیة المصریةالمحروسة"، تحقیق عبد القادر طلیمات، 

403. 
ى أبي بكر الصدیق، وكان لھم مكانة كبیرة في المجتمع المصري إبان یرجع نسبھم إل السادات البكریة: 29

العص)))ر العثماني، وكانوا یدعون لحض)))ور المجالس الرس)))میة كاجتماعات الدیوان والجمعیات. مص)))طفى 
 .75، مصدر سابق، ص مصادر تاریخ الحدیثرمضان، 

م، 1695سبتمبر  8 -1169مایو  28ھـ))))))/ 1107محرم  28 -1102رمضان  22مدة والیة علي باشا:  30
وكان علي باش)))ا على عالقة قویة مع الش)))یخ البكري حیث تش)))یر المص)))ادر بأن الباش)))ا قد لجأ إلى البكري 
للوساطة بین وجھاء فرقة االنكشاریة بسبب تمردھم على كوشك محمد، فأوقع الشیخ البكري بینھم الصلح 

ضرر علیھم شخصیاً: "أن ال یقع منھ  شا وتعھد بضمان كوشك محمد  "، كما تذكر المصادر دعوة علي با
للبكري في مناس))))بات كثیرة تتعلق باألوض))))اع الس))))یاس))))یة واالقتص))))ادیة خالل فترة حكمھ. انظر علي بن 

 .55، مصدر سابق، ص زبدة االختصاررضوان، 
سي،  31 شام ومصر والحجازعبد الغني النابل ، ، تقدیم أحمد ھریديالحقیقة والمجاز في الرحلة إلى بالد ال

 . 181، ص 1986الھیئة المصریة العامة للكتاب، القاھرة 
 .202المصدر نفسھ، ص  32 
 .257المصدر نفسھ، ص  33 



وبعیداً عن أجواء السیاسة ینقل لنا النابلسي صورة مختلفة عن كبار رجال السلطة بمصر من 
وما كان یدور في اجتماعاتھم من أحادیث  ،جمع الكتب وإكرام العلماءحیث اھتمامھم بالعلم و

علمیة وحوارات أدبیة، حیث أتیح لھ زیارة كاتب الخزنة عثمان أفندي الذي كان من ھواة 
جمع الكتب ولدیھ كاتب ینس)))خ لھ كتب العلم، وحص)))ل منھ على نس)))خة من كتاب: "األحادیث 

فأمر النابلس)))ي أحد مرافقیھ بنس)))خھ وإرجاعھ إلى القدس)))یة للمناوي ش)))ارح الجامع الص)))غیر" 
كما اتس)))مت زیارتھ لمنزل مص)))طفى كتخدا العس)))اكر المص)))ریة بالمذاكرات  34كاتب الخزنة،

األدبیة والمباحثات العلمیة وإنش))اد األبیات الش))عریة، وكانت ھذه الجلس))ة بحض))ور: "األكابر 
واس)))))تمرت ھذه الزیارة منذ  واألعیان والعلماء واألفاض)))))ل ذوي الش)))))ھامة ورفعة الش)))))ان"،

وقد أعجب النابلسي من طریقة استقبال مراد  35الصباح الباكر وحتى ساعة متأخرة من اللیل.
وھو أحد أھم ص))))))ناجق مص))))))ر حیث قام بدعوتھ في منزلھ بس))))))بیل عالم،  36بیك الدفتردار،
 وامتدحھ بأنھ: 

یان الص)))))))ناجق "فخر األكارم واألماجد ومعدن المكارم والمحامد مراد بیك، من أع
المص)))ریة ومفاخر الدولة الكاملة الس)))نیة، وھو من المش)))ھورین بالكرم وحس)))ن األخالق بین 
الرفاق، إلى جھة س)))))بیل عالّم بتش)))))دید الالم، وھو مكان عن مدینة مص)))))ر المحروس)))))ة نحو 
س))اعتین، ثم حین قاربنا الوص))ول مقدار ثلثي المس))افة وإذا بمراد بیك المذكور خرج لمالقاتنا 

ماعتھ نحو مائة فارس وھم یركض)))))ون قدامنا وخلفنا بخیولھم حتى وص)))))لنا إلى س)))))بیل مع ج
عالم ونزلنا ھناك، ثم صعدنا إلى ذلك القصر العالي المطل على تلك الجھات المطلقة وجلسنا 

  37باإلعزاز واإلكرام".
 ،ثم یصف النابلسي تلك الزیارة وما وقع فیھا من نقاشات علمیة استمرت حتى صالة العصر

ولدى مغادرة المصنف أصر مراد بیك على مصاحبتھ نحو ساعة في طریق العودة إكراماً لھ 
 38وللوفد المصاحب لھ. وتكررت كذلك زیارات النابلسي ألمیر الحاج إبراھیم بیك أبو شنب،

تابع مراد بیك، الذي كان یس)))))تقبلھ باحترام وتقدیر ویتحدث معھ في ش)))))ؤون الحج وس)))))المة 
 39صر.الطریق إلیھ من م

أما الجانب اآلخر من رحلة النابلس)))))))ي فھو وص)))))))فھ للحیاة العامة بمص)))))))ر بعیداً عن أجواء 
الصراعات واألزمات، فالمصنف یتحدث عن حالة من االستقرار واالزدھار ووفرة البضائع 
وكثرة المنتزھات، ویسھب في وصف مختلف األحیاء التي زارھا بمصر، وعندما یصل إلى 

                                                
 .219المصدر نفسھ، ص  34 
 .253المصدر نفسھ، ص  35 

تابع أوزبك بیك، من أعیان البیت القاسمي برز من أتباعھ  ):1695ھـEEEEEEE/1107مراد بیك الدفتردار (ت  36
إبراھیم بیك أبو ش)))نب، وقانص)))وه بیك قائمقام، وإیواز بیك الكبیر الذي تولى منص)))ب حاكم جدة وبعد ذلك 

 ، رس))الة دكتوراه غیر منش))ورة،النظام السEEیاسEEي لمصEEر العثمانیةتولى إمارة الحاج. بش))یر زین العابدین، 
 .232، ص 1999جامعة لندن 

 .282-281، مصدر سابق، ص.ص الحقیقة والمجازعبد الغني النابلسي،  37 
تابع مراد بیك الدفتردار، من أعیان البیت القاس)))مي،  م):1717ھـEEEEEEEEE/1130إبراھیم بیك أبو شEEEنب (ت  38

 ھتولى العدید من المناص))))))ب اإلداریة في مص))))))ر منھا الدفترداریة والقائمقامیة وإمارة الحاج، وقد آلت إلی
، النظام السEEیاسEEي لمصEEر العثمانیةزعامة البیت القاس))مي بعد وفاة س))یده مراد بیك. بش))یر زین العابدین، 

 .232مصدر سابق، ص 
 .273، مصدر سابق، ص.ص الحقیقة والمجازعبد الغني النابلسي،  39 



تحدث عن كثرة المس)))))))اجد التي تحمل إلیھا: "الحالوات واللحومات وص)))))))ف مقبرة القرافة ی
واألطعمة وال تكاد تخلو القرافة من طرب وال سیما في اللیالي المقمرة وھي معظم مجتمعات 

ویشیر في حدیثھ إلى بعض المنتزھات ومنھا منتزه القصر  40أھل مصر وأشھر منتزھاتھم".
وص)))اف متس)))ق األكناف فیھ أنواع الفواكھ والثمار العیني الذي یص)))فھ بأنھ: "منتزه لطیف األ

لدواب، وھناك بركة من الماء  با بالریاحین واألزھار، وفیھ دوالب إخراج المیاه  ومحفوف 
وس)))واقي جاریة رقیقة الھواء، فجلس)))نا تحت تلك العرایش من العنب وحولنا ھاتیك الغص)))ون 

  41المایلة میل العرایس".
ا والحامیة العثمانیة بقلعة الجبل من أجمل ما ورد في كتابھ ویعد وص))ف النابلس))ي لمقر الباش))

 حیث الحظ بأن القلعة: 
"واسعة كبیرة مشتملة على حارات ومحالت للناس ومشتملة على سرایا لوزیر مصر 
وللعسكر المصري، وفیھا جوامع ومساجد وحمامات كأنھا بالد مستقلة، ثم إن ذلك الماء الذي 

بل یجيء من ماء النیل على قناطر عالیات مبنیات على عض))اید یس))تخرج إلى أرض قلعة الج
من األحجار من مسافة بعیدة والماء من النیل یرفع بمقدار إلى القناطر ویجري فیھا وذلك من 

  42أعاجیب الدھر".
ثم زار عدة مس))اجد في القلعة أش))ھرھا مس))جد س))اریة، وش))اھد في قص))ر یوس))ف العمال الذین 

یقة حیاكتھا بالحریر واستخدامھم لمجسمات خشبیة على شكل یصنعون الكسوة، ووصف طر
الكعبة یستخدمونھا لقیاس الكسوة علیھ، كما الحظ وجود عمال آخرین یحیكون البسط للمسجد 

وقد كان النابلس))))))ي قد وص))))))ف بعض بیوت الطبقة األرس))))))تقراطیة وأبدى  43النبوي وغیره.
 زبكیة حیث استضافھ في قاعة: إعجابھ بمنزل قاضي عسكر أفندي المطل على بركة األ

"مفروش)))))))ة بأنواع األحجار وقد أوقدت الش)))))))موع حتى كان ذلك اللیل كأنھ النھار، 
فوصلنا إلى میدان واسع مفروش بالرخام والمرمر في ألوان كأنھ قالئد العقیان، وھناك إیوان 

تھ تبقي ببھجیقابلھ آخر أوس))))ع من ص))))در الكرام... ورأینا الثریات من القنادیل المش))))عولة ما 
  44النفوس والعیون مشغولة، وانطلقت مباخر العود وقامت مواسم الشھود".

ولم یقتص)))))ر المص)))))نف على زیارة بیوت الطبقة االرس)))))تقراطیة، بل زار األحیاء الفقیر في 
 القاھرة مالحظاً أثناء تجوالھ بأن: 

"غالب بیوت مص))))))ر ثالث طبقات وبعض))))))ھا خمس طبقات متوالیات بعض))))))ھا فوق 
 ، وفي ذلك قلنا ھذه األبیات: بعض

 ثالث غالـبـاً ببیوت مصر  وقصر فوق قصر فوق قصر
 جدید بعـضھا وقدیم عھـد  معمرة بأحجار وطــوب
 جھات الحسن تقصر أي قصر  مطالت شبابیك لـھا من 

 45عجیب الـوضع ملتف بخصر".  لھا درج من األحجار یبنى 

                                                
 .187المصدر نفسھ، ص  40 
 .204المصدر نفسھ، ص  41 
 .248المصدر نفسھ، ص  42 
 .250المصدر نفسھ، ص  43 
 .255-254المصدر نفسھ، ص.ص  44 
 .284المصدر نفسھ، ص  45 



وفي الحمامات العامة، حیث دخل إلى حمام وتحدث كذلك عن األوض))اع العامة في األس))واق 
 في باب زویلة: 

"وقد غص بالناس وعض الداخل إلیھ بأنیاب وحش)))تھ واألض)))راس، وحیاض)))ھ طوال 
وھي مملوءة بالرجال فقال لي بعض الصناع فیھ إن جمیع مائھ مستعمل فانتظر ھذا األنبوب 

ناس واقفون حولھ  فإذا ال یھ،  ماء المطلق من ف لك ال ینتظرون وھو أنبوب مرتفع في لیخرج 
حایط وعلیھ الناس مزدحمون، فخرجت مس)))))))رعاً ولم أبّل أدیمي وقلت یا ألمي إن كان ھذا 

  46نعیمي".
ویس))تطیع القارئ اس))تخالص معلومات مھمة یض))یق المقام بتفص))یلھا عن المواض))یع الفقھیة 

لف الض)))یافة ومخت التي كانت تدور آنذاك، باإلض)))افة إلى تفاص)))یل الحیاة االجتماعیة وطرق
لة  حا فة عن  كانت مختل بأن األوض)))))))اع في األقالیم  بدو  قدم. وی كانت ت أنواع األطعمة التي 
االستقرار التي شاھدھا النابلسي في القاھرة، ففي منطقة العریش رأى النابلسي إحدى القوافل 

ر منتش)))))))القادمة من الش)))))))ام تتعرض للنھب من قبل البدو: "والعربان یحیطون بھم كالجراد ال
واألس))))ماك ینتھش))))ونھم باألفواه واألیدي وكل واحد منھم ال یعید وال یبدي، یأكلون ما یجدونھ 

ویب))دو أن الطریق من   47من طع))امھم وی))أخ))ذون م))ا یق))درون علی))ھ من حاللھم وحرامھم".
العریش إلى القاھرة لم تكن آمنة حیث امتنع النابلس))))))ي ورفاقھ عن المض))))))ي في طریقھم إلى 

  48القاھرة حتى أتى لنجدتھم فرقة من جنود مصر لحمایتھم من خطر العربان.
یدعونا إلعادة تقییم  ھا من معلومات  ما ورد فی بأن  ھذه الرحلة یمكن القول  وعلى ض)))))))وء 

عامة في القاھرة وكذلك تص))حیح النظرة إلى أعیان مص))ر في مطلع القرن الثاني األوض))اع ال
عشر الھجري باالعتماد على مصادر الرحالت التي عاصرت تلك الفترة ومن أھمھا كتابات 
المتص)))وفة، حیث یتوافق تقییم النابلس)))ي بص)))ورة عامة مع ما ینقلھ البكري الذي زار القاھرة 

 بعده بستة وعشرین عاماً.
أبو المواھب مصEEEEطفى بن كمال الدین بن علي البكري الصEEEEدیقي، النحلة النصEEEEریة في  -ج

 م):1719ھـ/1132الرحلة المصریة، (
وھي الرحلة التي ابتدأھا البكري من مدینة نابلس قاصداً الدیار المصریة في شھر شوال سنة 

سبتمبر 1132 شا1720ھـ)))))))/  ھ من ووصف فیھا غزة وما احتوت علی 49م، بصحبة رجب با
المفاخر، ثم أتى على ذكر الطرق والمس))افات وما أقام فیھ من البلدان ومدة اإلقامة بھا إلى أن 
دخل مص))ر، ثم وص))ف المزارات والمس))اجد التي ص))لى بھا، وذكر مش))ایخھ ومن كاتبھ منھم 
ومكاتباتھ مع غیرھم من معارفھ وأصدقائھ وذكر قصائدھم أشعارھم التي وصلت إلیھ، ونبذة 

ره. ش))رع في تس))ویدھا في ش))ھر ش))وال من الس))نة المذكورة، أما النس))خة المحفوظة من أش))عا
بدار الكتب فقد تم الفراغ من كتابتھا لیلة االثنین الس)))))))ادس من ش)))))))ھر جمادى الثانیة س)))))))نة 
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ھـ))))))))/ أكتوبر  1132ذو القعدة  25كان محافظاً لحلب ثم عین باش))ا على مص))ر فدخلھا في  رجب باشEEا: 49
، وفي عھده أمر 1721یونیو  26ھـ))))))/1133مصر وعزلوه في غرة رمضان  ، ثم قام علیھ عساكر1720

الس))لطان العثماني بتخص))یص مبلغ خمس))ین كیس))اً (أي ملیون ومائتین وخمس))ین ألف بارة) لترمیم الجامع 
 .316-314، مصدر سابق، ص.ص أوضح اإلشاراتاألزھر. أحمد شلبي، 



 
وص))))احب الرحلة ھو مص))))طفى بن كمال الدین الص))))دیقي البكري الدمش))))قي الحنفي الخلوتي 

لش)))ھیر بالقطب البكري، ص)))وفي رحالة، أدیب، ش)))اعر، مش)))ارك في بعض العلوم، القادري ا
م، ورحل إلى القدس وزار حلب وبغداد ومصر 1688ھـ))))))))/1099ولد بدمشق في ذي القعدة 

م، وقد أحصى 1749ھـ))))/1162ربیع الثاني  18والقسطنطینیة والحجاز، وتوفي بالقاھرة في 
دة والحدیث والش))))))عر والتص))))))وف والرحالت، عنواناً من تص))))))انیفھ في العقی 222المرادي 

، وق))د ذكر ھEEدیEEة العEEارفینوغیرھ))ا من العلوم، وذكر البغ))دادي معظم ھ))ذه المؤلف))ات في 
الزركلي بأنھ قد رأى مجموع رحالتھ في مجلد كبیر أكثره بخطھ ولكنھ لم یذكر مكان وجود 

  50ھذا المجلد.
مكانتھا وس))))معتھا التي لم تكن قد تغیرت وأول ما یثیر انتباه القارئ ھو محافظة القاھرة على 

كثیراً منذ أن قام النابلس)))))ي برحلتھ قبل س)))))تة وعش)))))رین عاماً، وذلك على الرغم من الحرب 
م، فقد ذكر البكري تطلعھ لزیارة القاھرة بس)))بب 1711ھـ))))))))))/1123األھلیة التي وقعت س)))نة 

جود العالقات اش))))))تھار س))))))معتھا من بین جمیع المدن األخرى، ویمكن مالحظة اس))))))تمرار و
القویة التي كانت تربط بین أعیان الس)))لطة الس)))یاس)))یة والعلماء، حیث كان البكري على ص)))لة 

 مع رجب باشا محافظ حلب آنذاك، فیتحدث عن ذلك بقولھ: 
"طالما كانت النفس تتش)))وف وتتش)))رف لزیارة القاھرة التي محاس)))نھا لغیر محاس)))نھا 

ل تترجى وتؤمل... وفي ش))وال المبارك البدء والختام قاھرة وكنت إلیھا ولھاً أعلل فال تتعلل ب
توالت أخبار لھا عرف مس))ك الختام أن جناب الدس))تور المكرم والمش))یر المفخم الحاج رجب 
باشا تولى الدیار المصریة ومراده زیارة األراضي القدسیة والخلیلیة ومنھا یأتي إلى العریش 

دة أكدتھا ص))))داقة ومحبة منھ من طویل ولجناح الس))))فر إلیھا یریش، وھو من لھ ص))))حبة ومو
  51مدة".

وقد أش)))ار البكري إلى عنایة الباش)))ا بھ ش)))خص)))یاً طوال الطریق من الش)))ام إلى مص)))ر، ولدى 
 دخولھ مدینة القاھرة عبّر البكري عن اندھاشھ من الحركة العمرانیة فیھا قائالً: 

 اء كثیرة لم نرھا في"ش)))))))ھدنا مدینة مدنیة لألماني بالمباني الفاخرة ورأینا فیھا أش)))))))ی
غیرھا من المدن الش)))))))ھیرة فتحققنا أنھا بلدة جمعت محاس)))))))ن خطیرة، ولم نقل كما نقل عن 
البعض أنھا قریة كبیرة بل نقول كما قال الشافعي الحجة الواضح المحجة كنت أظن أن مصر 

  52في الدنیا فرأیت الدنیا في مصر".
على زیارة القبور والمس))اجد وأض))رحة  ویختلف البكري عن س))ابقھ من حیث تركیز اھتمامھ

األولیاء من جھة، وعدم اھتمامھ الكبیر بوصف األوضاع العامة بمصر لدى تواجده فیھا سنة 
م من جھة أخرى، كما أنھ یتكلف العبارات المسجوعة التي تضیع فرصة 1719ھـ))))))))/1132

نھ یمكن التعبیر بص)))))ورة أفض)))))ل عما رآه المص)))))نف على أرض الواقع، وبالرغم من ذلك فإ

                                                
، ص.ص 4، ج سEEEEEEEلك الدرر، المرادي، 651، ص 1، ج عجائب اآلثارانظر ترجمتھ في الجبرتي،   50

، ص 12ج  معجم المؤلفین، كح))ال))ة، 450-446، ص.ص 2ج  ھEEدیEEة العEEارفین، البغ))داي، 190-200
 .141، ص 8ج  األعالم، الزركلي، 271

، مخطوط بدار الكتب بالقاھرة رقم: النحلة النصEEریة في الرحلة المصEEریةمص))طفى البكري الص))دیقي،  51
 .4-2ص.ص  جغرافیا) مجامیع، 651(
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للقارئ أن یحص)))ل على مادة مھمة عن األوض)))اع العامة بمص)))ر آنذاك، فقد حل البكري أول 
األمر في ض)))))یافة ش)))))یخ الس)))))جادة البكریة، ثم انتقل بعد ذلك إلى دار أخرى ألحد أص)))))دقائھ 
بالقرب من قاعة خاص)))ة بالس)))ادة الوفائیة، وابتدأ بعد ذلك مباش)))رة بزیارة الس)))یدة نفیس)))ة، ثم 

القرافة التي أمض))ى فیھا معظم وقتھ یجول بین قبور األولیاء وینش))د األش))عار فیھم عرج على 
ویذكر مآثرھم. ولكنھ في الوقت نفس)))ھ اھتم بوص)))ف بعض األماكن العامة، كزیارتھ للمقیاس 

 في مصر العتیقة، بقولھ: 
"وكان بحر النیل في ازدیاد على المعتاد، فأركبنا قیاس)))ة لھ ص)))غیرة وأرس)))لنا للتفرج 
على المقیاس، فس))))رنا بأنفس حقیرة فرأینا العمود الذي فیھ مغطى بمیاه فاقت علم االس))))فنطا، 
ورأینا الماء نازالً عما علیھ كان ألنھ فاض من الدرج الخارج وعّم س))))))احة حولھا المكان، ثم 
یافة بعدما القلب قلب لین أخالقھ فإن أمواجھ كانت كبیرة واختالفات  عدنا إلى محل الض)))))))

 53كثیرة".أھویتھ 
وقد تمیزت رحلة البكري بأن مص))))نفھا قد أمض))))ى وقتاً أطول من س))))ابقھ النابلس))))ي في أقالیم 
مص)))))ر، حیث مّر على وص)))))ف مقامات األولیاء في س)))))منود والمحلة الكبرى والمنص)))))ورة 

الذي قام  54ودمیاط، ووقف على مس))جد الملیجي فأكثر من الثناء على إس))ماعیل بن إیواز بیك
وقد عرف عنھ اھتمامھ بالعلماء وإنفاقھ علیھم، فقال فیھ: "حباه هللا األنعام بترمیم المس)))))))جد، 

باألطواس واألكواس، وكنت أحبھ على محبتھ للخیر وس)))))))د أبواب ش)))))))ر قبحھا الغیر، وعدم 
  55مسلكھ للغرض الموجب للضیر".

 ویمكن من خالل وص))ف البكري مالحظة انعدام األمن وتدھور األوض))اع في األقالیم مقارنة
بالقاھرة، ومن ذلك أنھ عندما كان في قریة ملیج: "جاءت الس)))راق في اللیل لكي یس)))طو على 

ویش))یر المص))نف كذلك إلى انتش))ار الفس))اد في ص))فوف  56الخیل، فخیب هللا تعالى مس))عاھم".
الحامیة حیث اض)))طر في طریق العودة الس)))تخدام إحدى الس)))فن التابعة لعس)))كر مص)))ر وكان 

اربة المدمنین على ش)))))))رب الخمر دون إظھار أي تقدیر أو احترام بحارتھا من الجنود المغ
لمكانة الش)))))یخ المرافق لھم، وازداد األمر س)))))وءاً بأن الریاح لم تكن تس)))))اعدھم على اإلبحار 

 فاستغرقت الرحلة معھم خمسة أیام حیث یصف البكري حالتھ آنذاك بقولھ: 
ارقون فیھا حساً ومعنى إذ ال "وقد ضقت بطول اإلقامة ذرعاً من أمر النجاسة فإنھم غ

سبب الغربة وضاق الخناق على الرفاق وتوسلت  سة ... وطالت الكربة ب یعرفونھا من الخسا
لیلة الزھراء بالحبیب األعظم وكل نبي وص))))حابي وولي ومقدم وبس))))یدي أحمد البدوي الملثم 

طان إنھ د الشیأن یسوق لنا صبیحة یوم الجمعة الریح الملثم فنخلص من القبطان وجنوده جنو
 57الحنان المنان".

                                                
 .52المصدر نفسھ، ص  53
ھو ابن إیواز بیك الكبیر تابع مراد بیك الدفتردار، ورث السیادة  م):1723ھـEEEEE/1136إسماعیل بیك (ت 54
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وبالرغم من أھمیة ھذه الرحلة فإنھ ال یمكن العثور على أي جھد معاص)))))))ر لالس)))))))تفادة من 
المعلومات الواردة فیھا، حیث إنھا تقدم تص)))))))وراً مختلف عن األوض)))))))اع العامة في القاھرة 

قاد الش)))))))ائع بأن بخالف األقالیم. وقد بدأت تظھر في اآلونة األخیرة دراس)))))))ات مخالفة لالعت
مكانة مص))))ر كانت في تدھور مس))))تمر تحت الحكم العثماني، حیث تش))))یر العدید من البحوث 

وقد  58المعاصرة إلى أن مصر قد شھدت حالة من االزدھار االقتصادي واالنتعاش السكاني،
ساعدھا في ذلك موقعھا االستراتیجي كحلقة وصل بین قارات العالم الثالث فواصلت التبادل 

اري مع مختلف الدول واألقالیم، وش))ھدت حركة زراعیة نش))طة حیث اش))تھرت بتص))دیر التج
األرز والس))كر، كما حافظت على مكانتھا الثقافیة التي فاقت مكانة دمش))ق وبغداد وغیرھا من 
المدن العربیة في ازدھار الحركة العلمیة واألدبیة فیھا، وفي الوقت الذي قس))))))مت فیھ األقالیم 

كم العثماني إلى ص)))))ناجق وإیاالت، حافظت الس)))))لطة العثمانیة على مص)))))ر العربیة تحت الح
كإقلیم موحد اعترافاًً◌ منھا بأھمیة ھذا اإلقلیم الذي وضعت فیھ أكبر حامیة عسكریة وجعلت 
تحت س))))))یطرتھا موانئ مھمة مثل جدة والس))))))ویس واالس))))))كندریة، كما عینت عدداً من كبار 

: س)))نان باش)))ا ومس)))یح باش)))ا وعدداً من الص)))دور رجاالتھا في منص)))ب الباش)))ویة بمص)))ر منھم
العظام وكبار رجال الدولة باس))طنبول الذین تولوا باش))ویة مص))ر في فترات مختلفة من الحكم 

 العثماني. 
ولو قمنا بالمقارنة بین كتابات المتص))وفة عن األوض))اع بمص))ر في مطلع القرن الثاني عش))ر 

ر تلك الفترة، فإننا سنالحظ وجود تشابھ كبیالھجري، مع ما كتبھ الرحالت الغربیون في نفس 
م قام الرحالة اإلنجلیزي جوزیف 1685في المعلومات الواردة في كال المص))درین، ففي س))نة 

بیتس بجولة في مص)))))ر فأس)))))ھب في الحدیث عن ازدھار الحركة التجاریة فیھا، وتحدث عن 
لیھود واألقباط، كما تحدث وجود أجناس متعددة من التجار المغاربة واألتراك والیونانیین وا

عن كثرة الخانات ووفرة البض))))))ائع في أس))))))واقھا وباألخص منھا األرز الذي كان یزرع في 
مص)))))ر بكثافة وتص)))))در منھ كمیات كبیرة لمختلف دول العالم. وتتطابق ش)))))ھادة بیتس مع ما 

عن  ثذكره النابلس)))))))ي من أن غالبیة مباني القاھرة تتكون من ثالثة طوابق، كما یكرر الحدی
وال یختلف  59انتش))))ار المس))))اجد والخانات وغیرھا من المباني العامة بص))))ورة ملفتة لالنتباه.

الرحالة ویلیام دانییل في تقییمھ لألوض)))))))اع العامة بالقاھرة خالل رحلتھ التي قام بھا س)))))))نة 
م، بالمقارنة مع ما ورد في رحلة البكري، حیث تحدث دانییل عن الحركة العمرانیة 1700

ي فوالنش))))))اط التجاري فیھا بقولھ: "لقد اعتبر كثیر من المؤرخین بأن ھذه المدینة ھي األكبر 
العالم، وتحدثوا عن عدد المنازل والطرقات والمس)))))))اجد والخانات واألس)))))))واق، ویمكنني أن 

  60أضیف بأنھا تتمتع بحركة تجاریة نشطة".

                                                
58 Crabbs, J.A; "historiography and the Eighteenth Century Milieu", in  D. 
Crecelius; (ed.) Eighteenth Century Egypt: An Account of Arabic 
Manuscript Sources, Los Angeles, 1990. p.p. 9-24. 
59 W. Foster (ed.) The Red Sea and Adjacent Countries, London, 1949, pp. 10-
17. 
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 .1995، الھیئة المصریة العامة للكتاب، القاھرة رحلة جوزیف بیتسالشیخ (ترجمة)، 

60 ibid., p. 62. 



وبناء على ما تقدم فإنھ یمكن القول بأن القراءة المتفحص))))ة لكتابات المتص))))وفة في تلك الفترة 
 ئق التاریخیة حول العالقة بین العلماءیمكن أن تس)))ھم في إثراء البحث العلمي بجملة من الحقا

ورجال اإلدارة والحكم بمص)))ر، وكذلك عن حقیقة النفوذ الدیني والس)))لطة الش)))رعیة التي كان 
یمثلھا علماء األزھر واألشراف وشیوخ الطرق الصوفیة مقابل السلطة الدینیة الرسمیة التي 

الذي كان یعین بفرمان  كانت الدولة العثمانیة تحاول فرض))))))ھا من خالل القاض))))))ي العس))))))كر
س))لطاني، كما أن ھذه المؤلفات تس))اعد على تقدیم مادة أس))اس))یة عن األوض))اع االجتماعیة في 
مرحلة تركز فیھا اھتمام كتاب التراجم واألجناد بالش)))ؤون الس)))یاس)))یة واالقتص)))ادیة أكثر من 

اھرة لقتركیزھم على وض))))ع المجتمع المص))))ري، أما على الص))))عید الثقافي فإن دار الكتب با
ختیار والتي تم ا -تزخر بآالف المخطوطات التي ص)))نفھا مش)))اھیر المتص)))وفة في تلك الفترة 

 ویمكن للباحث من خاللھا تقییم الحركة -ھذه الكتب الثالثة منھا على سبیل المثال ال الحصر 
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