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كر
ُ

ش
ُ
ِلَمة

َ
  ك

�العظيم �وامتناني �العميق �وتقديري �الجزيل �بشكري �أتقّدم ،� �البحوث 0س.مية�,ركز

عMى�ُحسن�الّضيافة�واستقبالهم�Fي�ِضْمن�،�"إيسام"�<ي��إسطنبول�ول9خوة�القائم5ن�عليه

�زائر" �"باحث �برنامج �ا,ركز�ل. ، �مكتبة �<ي �وا,صادر�الهاّمة �وا,راجع �الوثائق �عMى .ع
ّ
ط

تواضع
ُ
  .�وaستفادة�م_^ا�<ي�سبيل�إنجاز�هذا�العمل�ا,

َصّورة�<ي�القاهرة�وا,كتبة�الوطنّية�معهد�ا،�كما�أشكر�<ي�هذا�ا,قام
ُ
,خطوطات�العربّية�ا,

.ع�و,راجعة�وإتاحة�الُفرصة�Fي�ل. ،�عMى�الّتعاون�والتسهي.ت�ال�klحظيُت�i^ا،�<ي�الّرباط
ّ
ط

�الصّديقي �الّسرور�البكري �أبي �بن �محمد �ا,ؤرخ فات
ّ
�ُمؤل �أهل�، �"ُنصرة �مخطوط وخاصة

  .��عّنا�خ�v5الجزاءفجزاكم�هللا.�0يمان�بدولة�آل�عثمان"

�و0نسان مة
ّ
عل

ُ
�وا, رّبية

ُ
�ا, �إFى kwّوُح� �تقديري �بخالص �أتقّدم �أن kyِذه� �عن �يغيب ،�و{

ًق �ا�سم��ِعرفانً 
ُ
ّرة�عيky،�زوج�klورفيقة�دربي�"أم�عمر"،�اوتواضعً �اوُخل

ُ
:�وإFى�نور�قل�kwوق

  .�يل�الِعلم�وا,عرفةعMى�دعمهم�ا,عنوّي�وص�vهم�عMّي�<ي�سب،�عمر�وإحسان�وإس.م�وِذكرى 

 ًv5اوأخ� �بالجميل�، �له �وأحتفظ �الّدراسة �هذه �إخراج �<ي �ساهم �من �كّل �إFى كري
ُ

�ش أوّجُه

،�خاصة�مجمع�القاسم�kللغة�العربية�<ي�أكاديمية�القاسم�kعMى�تبنيه�مشروع�والِعرفان

   نـشر�هذا�الكتاب.
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  الّرحيم الّرحمن هللا بسم

  ا�قدمة

ْنِصرم القرن  �^اية مع
ُ
�ا, ��خv5ة عقوده <ي وخاّصة، ،v

ُ
�

َ
 الِعلمkّ  البحث وتv5ة وتزايدت aهتمام ك

فاته الصّديقي البكري  الّسرور أبي بن محمد ا,ؤرخ عن التحقيق ودراسات
ّ
،�الكثv5ة التاريخّية ومؤل

klالعربّية الب.د وأخبار،�وس.طي_^ا العثمانّية الدولة وأخبار أحداث لنا وسردْت  ودّونْت  رصدْت  ال 

ام ب.د مثل،�وفتوحا�^ا و0س.مّية
ّ

 الّدراسات هذه آخر كان لقد. والعراق مصر الِكنانة وأرض الش

�لنا قّدمه ما التحقيقّية �هللا بإذن له ا,غفور ،  عبد الّرحمن عبد الّرحيم عبد الدكتور  �ستاذ،

حفة"  ,خطوط وتحقيقه 2005 عام الّرحيم ك <ي ال�^ّية التُّ
ُّ
 وكذلك. "ا,صرّية الّديار عثمان آل تمل

،�اأيضً  2005 عام شاملة دراسة تقديم من -الّسطور  هذه كاتب -هللا إFى الفقv5 العبد به قام ما

 تلك <ي وقعت أحداث من وشاهده عاينه ما خ.لها من لنا نقل،�كتابات ِمن دّونه وما ا,ؤرخ حول 

  . "العثمانّية مصر تأريخ <ي وأثره الصّديقي البكري " أْسَمْيُتهُ  وقد،�التاريخّية الف�vة

ْدFي ثانية اليوم جئُت  فقد،�الِعلمّية الجهود لهذه اواستمرارً 
ُ
 ِمَما اُمستفيًد ،�ا,يدان هذا <ي بدلوي  �

 وا,ختّص5ن للباحث5ن �قّدم،�ا,جال هذا <ي سبقوني الذين ا,عاصرون وا,ؤرخون  الباحثون  قّدمه

�العثمانّية الّدولة تاريخ <ي  0يمان أهل ُنصرة" ,خطوط وتحقيق دراسة <ي ا,تواضع العمل هذا،

 الkl الهاّمة التاريخّية ا,صادر من آخر امصدرً  ُيْعَتَ�v والذي. الصّديقي للبكري " عثمان آل بدولة

ة العثمانّية الف�vة تاريخ رصدت
ّ
�الkl ف�^ا جاء وقد. واهتمام بدق �ا,قّدمة �عMى� اعتاد بعد ا,ؤرخ

  :�ما�يMي،�<ي�با�ي�مؤلفاته��خرى  ِذكرها

�"وبعد �لطيف، ْنُموذج
ُ
�أ �فهذا �ظريف، �ومجموع �العثمانّية، ريفة

ّ
�الش �الدولة �أذكر�فيه وأْخذهم�،

�يار�ا,صرّيةللّد  �مقاصد. �عMى �ورّتبته  سائ،
ً
��بد�. �إFى �دول�^م �يديم �أن �ا,اجد �الكريم �من بجاه�،

��حد �الواحد �عثمان، �آل �بدولة �0يمان �أهل �"ُنصرة �وَسّمْيُتُه ستعان"،
ُ
�ا, �وبا  �فأقرأ أما�.

ف
َّ
هذا�التاريخ�حيث�يقول�بأنه�"جمع�،�مؤرخها�قد�ذكر�ذلك فإن بالنسبة�لتاريخ�تدوين�هذا�ا,ؤل

  .�م1645عام� <ي <ي�سنة�خمس�وخمس5ن�وألف"�أي
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�وهكذا ة البداية منذ لنفسه رسم ا,ؤرخ أّن  نرى ،
ّ
�عصره <ي ل£حداث وَسْرِدهِ  تدوينِه  خط ،klوال 

 �حداث <ي معارفه أو أقاربه أحد أو بنفسه بمشاركته أخرى  اوأحيانً ،�الّسماع أو با,شاهدة عاي_^ا

klق فيما ذلك كان سواء. يدّو�^ا ال
ّ
 وف�vات العثماني5ن بالس.ط5ن أو،�العثمانّية الّدولة بتاريخ يتعل

  . العصر ذلك <ي وا,عارك بالفتوحات أو،�ُحكمهم

�عاّمة العثماني والعصر العثمانّية الّدولة لتاريخ الّدارس إّن   البكري  ا,ؤرخ قّدمه ما خ.ل من،

فاته <ي الصّديقي
ّ
 ذلك بأّن  سادت الkl الِفكرة تلك ُيَصّدق َيُعد لم،�عاصروه مؤرخون  قّدمه وما مؤل

ف عصر أو انحطاط عصر" كان العصر
ّ
 من ثبت ما هو،�والّدليل. ذلك من العكس عMى بل،�"تخل

�مؤرخنا مخطوطات <ي العصر ذلك ُتراث ،klَفْت  وال
َ

ش
َ

 �همّية غاية <ي تاريخّية حقائق عن لنا ك

�العثمانّية والّدولة مصر تاريخ عن  مختلفة مجا{ت <ي ودقيقة واضحة صورة لنا َرَسَمْت  حيث،

ري ،�والثقا<ي،�وaجتما»ي،�الّسياk©ª التاريخ: مثل
ْ

 ذلك <ي سائدة كانت الkl وaقتصادي،�والِفك

  . العصر

رب وتأييد ُمناصرة إّن 
ُ
،�ا,رموقة الِعلمّية ومكانته،�العثمانّية والّدولة العثماني للسلطان مؤرخنا وق

يه
ّ
.عً ا أك�v جعلته -عائلته أفراد وبعض هو -رفيعة ووظائف مناصب وتول

ّ
 مجريات عMى اط

ة وتوصيفها �حداث
ّ
  . وسمع رأى كما الحقيقّية صور�^ا عMى لنا وَنْقِلها،�وأمانة ِبِدق

 ًv5التاري®ي ا,صَدر هذا إّن .. اوأخ� �"عثمان آل بدولة 0يمان أهل ُنصرة"، مه والذي،  اليوم ُنَقّدِ

 ،�و0س.مّية العربّية للمكتبة
َ
ة ِمصداقّية مدى عMى آخر شاهدل

ّ
،�الصّديقي البكري  به جاء ما وِدق

ه
َ
 الّدولة عهد <ي الف�vة تلك ساد الذي والِفكرّي  والثقا<يّ  الحضارّي  ا,ستوى  عن لنا وَسّجل

  . العثمانّية

ق وهللا
ّ
وف

ُ
  ! الّسبيل سواء إFى ا,

ف  
ّ
  ا,ؤل

  م2011ف�vاير 15/�ـه1432 �ّول  ربيع 12  
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دار  
ُ

ْسك
ُ
  إسطنبول  -أ
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  1ترجمةا�ؤرخمحمدبنأبيالسرورالبكريالصّديقي

�ال �عبد �بابن �مصر�0س.مية �<ي �التاري®ي �التأليف �حركة �"فتوح�بدأت �كتب �الذي حكيم

�2"مصر�و�ندلس ،� �ذلك �بعد �الحركة �هذه �نشطت  ثم
ً
�البلدان��اكبv5ً �انشاط �تشهده لم

�0س.مية �إنتاًج ، �ا,صريون �ا,ؤرخون �أنتج �الفنون��اضخًم �احيث �معظم �<ي وكتبوا

�التاريخية وتتابع�ا,ؤرخون�ا,صريون�،�بعد�عصر�اوقد�ظلت�هذه�الحركة�نشيطة�عصرً .

�سابقه�اقرنً  �جهد �إFى �يضيف �م_^م �وكلٌّ �قرن �بعد �عشر�. �الخامس �القرن �كان �إذا �lح

لمي.د�وجدنا�أن�حركة�التاريخ�<ي�مصر�0س.مية�بلغت�أوجها�ووصلت�الذروة�من�حيث�ل

�وتنوعه �0نتاج �وفرة �القرن ، �هذا �<ي �ظهروا �الذين �ا,ؤرخ5ن �عدد �حيث �ومن �تم5ّ¶�. وقد

من�.�مؤرخو�مصر�<ي�هذا�القرن�عن�غv5هم�بأ�^م�كلهم�مؤلفو�موسوعات�ووافرو�0نتاج

  .�3خلدون�وا,قريزي�وابن�حجر�والسيوطي�وابن�إياس�ا,صري �أبن:�هؤ{ء�ا,ؤرخ5ن�أمثال

�العصر�ا,ملوكي ��^اية �<ي �ا,ؤرخ5ن �مصر�من �عرفته �آخر�من �وكان �ُزنبل�: �وابن �إياس إبن

فقد�شهدا��^اية�عصر�ا,ماليك�.�وهما�مؤرخان�لهما�مكان�^ما�وأهمي�^ما�التاريخية،�الّرمال

  .�التبعّية�للدولة�العثمانية�والذي�يعت��vعصر ،�وبداية�العصر�العثماني

 ًv5بداية�القرن�السادس�عشر�للمي.د�تغ� ،�اأساسيً �القد�شهد�ا,شرق�العربي�0س.مي�<ي

وأصبحت�القسطنطينية�،�حيث�ُضّمت�مصر�والشام�والعراق�إFى�أم.ك�الدولة�العثمانية

قل�ومحور�aرتكاز�<ي�العال
ّ
وبذلك�.�م�0س.ميبعد�انتقال�الخ.فة�0س.مية�إل�^ا�مركز�الث

                                                           

�كتاب 1 �من �الثالث �الفصل �راجع �أبو�جابر�سليم: �مصر�، �تأريخ �<ي �وأثره �الصّديقي �العثمانّيةالبكري �ص، :83-�

111�.  
�راجع 2 �التفاصيل �من �,زيد �الدين: �جمال �الشيال، �عMي، �عصر�محمد �<ي �الثقافية �والحركة �ال�vجمة ،�تاريخ

  .�1952،�القاهرة
  .�223:�ص،�1952،�القاهرة،�تاريخ�ال�vجمة�والحركة�الثقافية�<ي�عصر�محمد�عMي،�جمال�الدين�الشيال 3
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�والخليفة� �مقر�السلطان �القسطنطينية �إFى �العثماني �العالم �<ي kالعلم� �النشاط انتقل

  .�وعاصمة�الدولة�0س.مية

�هذه� �انتقال �بسبب �العربية �باللغة �والكتابة �التأليف �حركة �التغ�v5ضعفت �لهذا نتيجة

�الحركة�إFى�أوساط�علماء��تراك�وباللغة�ال�vكية فقد�ُبذل�ُجهد�،�ن�ذلكوعMى�الرغم�م.

،�حيث�برز�خ.ل�العصر�العثماني�<ي�مصر�عدد�من�ا,ؤلف5ن�الذي�كتبوا�<ي�التاريخ،�رائع

  .�1حيث�سجلوا�ودونوا��حداث�ال�klعاصروها،�وخاصة�<ي�التاريخ�ا,صري 

 ،�من�ب5ن�هؤ{ء�ا,ؤرخ5ن
ً
 جلي�اأنجبت�مصر�<ي�القرن�الحادي�عشر�للهجرة�عا,

ً
�اومؤرًخ �.

 �،اقديرً 
ً
وكان�صاحب�باع�طويل�.�خلد�ذكره�<ي�التاريخ�اعلميً �اخلف�ل£جيال�من�بعده�تراث

إذ�اختار�من�ا,وضوعات�لدراسته�وتتّبعه�ما�كان�½^م�عصره�،�<ي�ش��lّفروع�العلم�وا,عرفة

  .�وما�يشرح�ل£جيال�ال�klأتت�من�بعده�ذلك�العصر�وروابطه�بما�قبله،�وزمنه

السرور�البكري�الصّديقي�صاحب�هذا�ا,خطوط�الذي�ب5ن�هذا�ا,ؤرخ�هو�محمد�بن�أبي�

  .�أيدنا

ْهِجِه
َ
  أثرا�حيطالعائVيعVىا�ؤرخَون

�وعلمية �دينية �نشأة �الصّديقي �السرور�البكري �أبي �بن �محمد �ا,ؤرخ �نشأ فهو�ينتسب�،

وخاصة�<ي�مؤلفة�"الروضة�الزهّية�<ي�ذكر�و{ة�مصر�والقاهرة�،�بحسب�ما�ورد�<ي�مؤلفاته

�2ا,عزية" ��سرته، �ترجمت klال� �و�دب �التاريخ �كتب �كل �<ي �جاء �ما �وبحسب �"آل�، إFى

�البكري" �مصر، �<ي �الشهv5ة �البكري �أسرة �أي �إFى�. ��ب �جهة �من �نس�^ا �يتصل �أسرة و¾ي

كما�يتصل�نسبه�من�جهة��م��-ر¿©�kهللا�عنه�-الخليفة�0س.مي��ول�أبي�بكر�الصّديق�

                                                           

  .�177-175ص،�1991،�معجم�ا,ؤرخ5ن�ا,سلم5ن�ح��lالقرن�الثاني�عشر�الهجري ،�يسري�عبد�الغ�kyعبد�هللا 1
وتوجد�نسخة�م_^ا�<ي�ا,كتبة�ا,ركزية�،�1998تم�تحقيق�ونشر�هذه�ا,خطوطة�عMى�يد�عبد�الرازق�عيÁ©��عام� 2

ة�كما�قامت�عفاف�مسعد�السيد�عبد�بتحقيق�نفس�ا,خطوطة�كرسالة�دكتوراه�<ي�جامع.�أبيب-<ي�جامعة�تل

  .�و¾ي�غ�v5منشورة�حÅ��lن،�01992سكندرية�عام�
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�أب �بن �عMي �بن �الحس5ن �طالبإFى �ي �الرابع، �0س.مي �الخليفة �بيتً . �كان �البكري �اوبيت

حيث�لعب�<ي�حياة�مصر�الدينية�والسياسية�،�للرئاسة�والعلم�<ي�مصر�<ي�العصر�العثماني

من��مور�الهامة�<ي�مصر�إ{�بموافقة�زعيم�البكرّية��افكان�{�ي�vم�أمرً ،�{�تحÆ©��اأدوارً 

  .�1والوفائّية�وعلماء�الجامع��زهر

�أبي�السرورف �بن�محمد�أبي�ا,كارم�زين�العابدين،�ا,ؤرخ�هو�"محمد�بن بن�محمد�أبي�،

بن�،�بن�أحمد،�بن�عبد�الرحمن،�بن�محمد�أبي�البقاء�ج.ل�الدين،�الحسن�تاج�العارف5ن

بن�،�بن�الحسن،�بن�يح�Ç،�بن�عبد�ا,نعم،�بن�عبد�الخالق،�بن�عوض،�بن�أحمد،�محمد

�©ªمو�،�Çبن�نجم،�بن�يعقوب،�بن�يح�،�©Áبن�،�بن�داود،�بن�عوض،�بن�شعبان،�بن�عي

بن�أبي�بكر�الصديق�ر¿©�kهللا�،�بن�عبد�الرحمن،�بن�عبد�هللا،�بن�طلحة،�محمد�ابن�نوح

،�كما�أن�أحد�أجداده�كان�قد�تزوج�من�السيدة�الشريفة�فاطمة�بنت�وFي�هللا�تعاFى.�2عنه"

                                                           

  .�24:�ص،�1936،�شفيق�غربال:�تحقيق،�ترتيب�الديار�ا,صرية�<ي�عهد�الدولة�العثمانية،�حس5ن�الروزنامÉي 1

  .�51:�ص،�4مجلد،�دائرة�ا,عارف�0س.ميةا:�انظر�أيضً 

�وانظر�أيضً  �اللطيفا: �عبد �ليMى �السرور�البكري ، �أبي �"ابن �ومؤلفاته": �عصره �كتاب، �نشر�<ي �التاريخ�: �<ي بحوث

  .�147- 128:�ص،�1976،�القاهرة،�الحديث
اللطائف�الربانية�عMى�:�ذيل�ه،�ويليا,نح�الرحمانية�<ي�الدولة�العثمانية،�محمد�بن�أبي�السرور�البكري�الصديقي2

 .�84-39:�ص،�1995،�ليMى�الصباغ:�تحقيق،�ا,نح�الرحمانية

�وانظر�أيضً  �الصديقيا: �السرور�البكري �أبي �بن �محمد �الطلبة"، �رفع �<ي �الكربة �(كشف) �"تفريج �تحقيق، عبد�:

  .�305-304:�ص،�1976،�)23مجلد�(،�<ي�ا,جلة�التاريخية�ا,صرية،�الرحيم�عبد�الرحيم

  .�81-73:�ص،�1905،�بيت�الصديق،�محمد�توفيق�البكري 

ك�آل�عثمان�الّديار�ا,صرّيةالّتحفة�ال�^يّ ،�محمد�بن�أبي�السرور�البكري�الصديقي
ُّ
عبد�الرحيم�:�تحقيق،�ة�<ي�تمل

  .�29- 26:�ص،�2005،�عبد�الرحيم

kw468-465:�ص،�هـ3�،1284ج،�خ.صة��ثر�<ي�أعيان�القرن�الحادي�عشر،�محمد�ا,ح�.  

�مبارك �عMي �الجديدة، �التوفيقية �الخطط �والشهv5ة، �القديمة �وب.دها �ومد�^ا �,صر�القاهرة �3ج، ،1983� :�ص،

422�.  
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k©Ïالقر� �محمد �الدين �تاج �السيد �محمد، �السيد �بن �عبد، �ا,لك�بن �َيرُحم، �السيد ،�بن

�حسان �الشريف �السيد �سليمان، �الشريف �السيد �بن �محمد، �الشريف �السيد �بن بن�،

�عMي �السيد �محمد، �السيد �بن �ا,لك، �عبد �السيد �بن �ا,كفوف، �الحس5ن �بن �السيد�، بن

�عMي �ا,ثلث، �الحسن �بن ،�yا,ث� �الحسن �بن �الحسن�، �هللا �عبد �أبي �أم�v5ا,ؤمن5ن بن

  .�1طمة�الزهراء�وعMي�ا,رتÐ©�"ابن�فا،�والسبط

شرف�العلم�،�لقد�جمعت�أسرة�ا,ؤرخ�البكري�الصّديقي�إFى�جانب�عراقة�النسب�وشرفه

  .�وثروة�ا,ال�وفصاحة�اللسان�وثقة�الناس�i^ا

أن�ا,سكن��ول�ل£سرة�البكرّية�<ي�مصر�لم��2ليMى�الصباغ،�وقد�رّجحت�ا,ؤرخة�ا,عاصرة

  .�4من�أعمال�ال�^نسا�3<ي�الصعيد��دنى�و<ي�بليدة�(دهروط)وإنما�كان�،�يكن�<ي�القاهرة

�ف�^ا �ليقيم �القاهرة �مدينة �إFى �أول�القادم5ن �وكان �الصديقي�، �البكري �ا,ؤرخ �جد هو�جد

�5"محمد�أبو�البقاء�بن�عبد�الرحمن�بن�أحمد�ا,عروف�بج.ل�الدين�البكري":�وهو وقد�.

-1404/�ـه891-807الخامس�عشر�للمي.د�(/�كان�هذا�من�كبار�فقهاء�القرن�التاسع�للهجرة

وأخذ�العلم�ف�^ا�وع.�صيته�وبرع�،�وقد�قدم�من�مسكنه�<ي�(دهروط)�إFى�القاهرة.�م)1486

                                                           

 .�أ47:�لوحة،�1651:�رقم،�مكتبة�الجزائر�الوطنية،�ا,نح�الرحمانية،�البكري�الصديقي 1
  .�41:�ص،�1995،�ليMى�الصباغ:�تحقيق،�ا,نح�الرحمانية،�البكري�الصديقي 2
،�2�،1957ج،�معجم�البلدان،�ياقوت�الحموديا:�انظر�أيضً .�تقع�عMى�شاطئ�غربي�النيل�إFى�الشمال�من�ا,نيا3

  .�492:�ص
 .�كان�لها�نشاط�هام�<ي�عهد�ا,ماليك.�تقع�<ي�محافظة�ا,نيا�من�صعيد�مصر 4

  .�378:�ص،�0�،1978دارة�<ي�مصر�<ي�العصر�العثماني،�ليMى�عبد�اللطيفا:�انظر�أيضً 
�البكري  5 �الدين �ج.ل �محمد �باسم �عا,5ن �شخصيت5ن �هناك �يبدو�أن �Åخر، �عم �هم �أحدهما �الدين�، فج.ل

:�ص،�ب.�د،�7ج،�0ع.م،�خ�v5الدين�الزركMيا:�انظر�أيضً .�البكري�هو�العم�أو�الكب�v5كما�لقبه�البكري�الصديقي

67�.  

  .�182:�ص،�هـ2�،1438ج،�البدر�الطالع�بمحاسن�ما�بعد�القرن�السابع،�محمد�بن�عMي�الشوكانيا:�وانظر�أيضً 
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�والحديث ��صول �<ي �الشافعية، �بفروع �وتفرد �فريضة�، �وأدى �والقدس �زار�دمشق كذلك

  .�عMى�0سكندرية�و0فتاء�والـتأليف�اوأصبح�قاضيً ،�الحج

إ{�أنه�{�يع��vله�،�Åخر�محمد�أبو�البقاء�فهو�جد�جد�ا,ؤرخ�البكري�الصديقيأما�العالم�

� �سوى �ترجمة �"عMى �كتاب �<ي �الغزي �النجم �به �جاء �السائرة"ما �الكواكب �<ي�. �ورد وما

 الخطط�التوفيقية�نق
ً
  .�1عن�الشعراني�.

�مصر �إFى �الصّديقي �البكري �سلف �انتقال �سبب �ويرجع �ق، �البكري �الدين �ج.ل د�هو�أن

�القادر�الدشطوطي �عبد �الشيخ �أخت �2تزوج �ج.ل�. �من �الدشطوطي �طلب �فقد ولذلك

�قريبً  �ليكون �القاهرة �إFى �يأتي �أن �البكري �منه�االدين �له�، kyيب� �أن �شريطة �له فاستجاب

حيث�ب��yله�الجامع�ا,عروف�،�وقد�تم�له�ما�أراد.�الدشطوطي�مدرسة�بالقرب�من�زاويته

�،�م1502/�ـه908وقد�تم�بناؤه�عام�.�جامع�البكرّية�اأيضً �الذي�يد»ى،�باسم�الجامع��بيض

�أبو�البقاء �البكري �الدين �ج.ل �يد �3عMى ،v5الصغ� �البكري �الدين �بج.ل �يعرف ،�والذي

�<ي� �وبعلو�الشأن �النسب �بشرف �اش�^ر�أمرها klال� �البكرية �ل£سرة ��ول �هو�الجد حيث

� �العامة �واح�vام �ا,ال �وبك�vة �والتصوف �و�دب �لهاالعلم �والخاصة �أواخر�، �منذ وذلك

�القرن�التاسع�الهجري  وقد�اشتغل�ج.ل�الدين�البكري�الصغ�v5منذ�قدومه�إFى�القاهرة�.

�4م1516/�ـه922بالعلوم�ح��lوفاته�عام� :�وقد�ترك�ج.ل�الدين�البكري�هذا�ولدين�هما.

�أبو�الحسن�البكري�والشيخ�محمد�صالح ف�عMى�وقد�اش�^ر��ول�بالعلم�والدين�والتألي.

                                                           

�الغزي  1 �الدين �نجم ،� �ا,ائة �بأعيان �السائرة �العاشرةالكواكب �1ج، ،1945-1959� �ص، :246-250� �2ج، :�ص،

  .�266:�ص،�3�،1983ج،�الخطط�التوفيقية�,صر�والقاهرة،�عMي�مباركا:�وانظر�أيضً .�194-197
:�ص،�1974- 1�،1972ج،�محمد�الفاخوري�ويح��Çعبارة:�تحقيق،�در�الحبب�<ي�تاريخ�أعيان�حلب،�ابن�الحنبMي 2

82�.  
  .�266:�ص،�3�،1983ج،�,صر�والقاهرةالخطط�التوفيقية�،�عMي�مبارك 3
  .�41:�ص،�الروضة�الزهية،�البكري�الصّديقي 4
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�صالح �محمد �الشيخ �أخيه �عكس �الصديقي. �البكري �ا,ؤرخ �جد �وهو�والد �كان�، �أنه ومع

 
ً
�بال�vاء�امتصوف

َ
  .�1م1545/�ـه952وقد�كانت�وفاته�عام�،�إ{�أنه�ُعِرف

أي��–وإذا�كان�والد�جد�ا,ؤرخ�عMى�هذا�القدر�من�العلم�والدين�والفكر�فإن�جده�ا,باشر�

�أبي �بن �محمد �ا,صري �ا,ؤرخ �الصديقي�جد �السرور�البكري ،� �ا,خطوط �هذا �–صاحب

 �اوعرفانً �اكان�{�يقل�عنه�علًم �2محمد�بن�أبي�الحسن�البكري 
ً
وشهرة�<ي��وساط��اوتصوف

�أو�حيث�ُتطلق�عليه�ا,صادر�ا,عاصرة�اسم�"،�0س.مية�<ي�ذلك�الوقت الُقطب�البكري"

وقد�قال�عنه�ا,ؤرخ�.�3الوجه�كما�نعتوه�بأبيض،�البكري�الكبv5""سيد�محمد�البكري"�أو�"

�الزهّية" �الّروضة "� فه
َّ
�مؤل �<ي :�k©¿ر)� �والده �وفاة �بعد �إليه �ان�^ت �أن �القول�فيه "وعصارة

�عنه) �هللا �الغيب�، �من �0نفاق �وك�vة �والكشف �والو{ية �بالعلم �سائر�العلماء �له وأذعنت

�ا �وا,عارف �والنقلية �العقلية �العلوم �<ي �الدروس �إلقاء �التبّحر�<ي �و�سرار�بعد لباهرة

�ا,عض.ت �من �كثv5ة �جملة �عن �و0فصاح �الفاخرة �تفسv5ه، �<ي �تكلم �إن �كان �إنه ،�بحيث

  .�5م1586/�ـه994وقد�وافته�ا,نية�عام�،�4فكأنه�يغ�vف�من�بحر"

�وبنتً  �الذكور �من �أو{د �خمسة �ا,ؤرخ �جد �البكري �الحسن �أبي �بن �محمد
َ

ف
ّ
ل

َ
،�واحدة�اخ

والشيخ�،�وشقيقه�الشيخ�محمد�أبو�السرور،�اأك�vهم�سنً �الشيخ�تاج�العارف5ن�وكان:�وهم

�العابدين �زين �محمد �ا,واهب، �أبو� �محمد �والشيخ �العابدين، �زين �وهو�شقيق والشيخ�،

    .6محمد�عبد�الرحيم

                                                           

  .�197:�ص،�1ج،�الكواكب�السائرة،�نجم�الدين�الغّزي 1 
 .�72-67:�ص،�1ج،�الكواكب�السائرة،�نجم�الدين�الغزي :�انظر�ترجمته�<ي�2

  .�289:�ص،�7ج،��ع.مكتاب�،�والزركMي.�126:�ص،�3ج،�الخطط�التوفيقية،�وعMي�مبارك��
  .�55- 54:�ص،�1995،�ليMى�الصباغ:�تحقيق،�ا,نح�الرحمانية،�البكري�الصديقي�3
  .�70:�ص،�الروضة�الزهية،�البكري�الصديقي 4
 .�70:�ص،�ا,صدر�السابق 5
  .�70:�ص،�ا,صدر�السابق 6
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� aأما�k1بنة�ف�¶وجها�حسن�التميم�.  

�وتصّوف �ِعلم �بيت �<ي ��و{د �هؤ{ء �نشأ �وقد ،� �ا,وصوف �ِحجر�أب�^م بالُقطبانّية�و<ي

  .�2عMى�مستوى�رفيع�من��دب�والعلم�والخلق�الكريم،�والفضل�والص.ح

�أبو�السرور �محمد �هو�الشيخ ��و{د �هؤ{ء �ب5ن �من �ا,ؤرخ �ووالد �بعض�، �عابه الذي

  .�3كما�حصل�مع�با�ي�إخوته�اتماًم ،�ا,ؤرخ5ن�<ي�بعض�سلوكياته�aجتماعية

السابع�عشر�للمي.د�<ي�عيوب�/�دي�عشر�للهجرةولكن�مهما�قال�ا,ؤرخون�<ي�القرن�الحا

فإ�^م�يع�vفون�<ي��^اية��مر�بأ�^م�كانوا�من�أصحاب�ا,راتب�الرفيعة�،�أو{د�محمد�البكري 

وهؤ{ء��و{د�.�وكذلك�عامة�الناس،�<ي�العلم�و�دب�والتصّوف�لدى�السلطات�الحاكمة

فأبوه�مهما�ذكر�عنه�.�ا,ؤرخ�ونشأ�وترعرعال�klُوِلَد�وسطها�،�<ي�الواقع�هم��سرة�ا,باشرة

�
ّ

�وألف �lوأمر�وأف� �وب5ّن �وسمع �وكتب �وحصل �ودأب �واشتغل �العلم �مرامي �<ي �صعد فقد

عMى�عمله�<ي�التأليف�والتدريس�و0فتاء�ح��lمات�عصر�يوم��اوُيذكر�أنه�ظل�قائًم .�4ودّرس

�سنة� �الثاني وكان�له�من�،�1598ي�الثامن�ِمن�تشرين�الثان/�ـه�1007حد�ثامن�شهر�ربيع

  .�م)�1564– 1563/�ـه971(أي�أنه�كان�من�مواليد�عام��5العمر�ست�وث.ثون�سنة

  

                                                           

  .�383- 339:�ص،�1995،�ليMى�الصباغ:�تحقيق،�ا,نح�الرحمانية،�البكري�الصديقي 1
 .�70:�ص،�الروضة�الزهية،�البكري�الصديقي 2

الطبعة��وFى�من�القرن�الحادي�،�لطف�السمر�وقطف�الثمر�من�تراجم�أعيان،�نجم�الدين�الغزي ا:�انظر�أيضً 

  .�347:�ص،�1ج،�1982- 1981،�محمود�الشيخ:�تحقيق،�عشر
  .�347:�ص،�1ج،�لطف�السمر�وقطف�الثمر،�نجم�الدين�الغزي  3
  .�84:�ص،�الروضة�الزهية،�الصديقيالبكري� 4
وقد�أثبت�نجم�الدين�الغزي�وكذلك�ا,ح�kwتاريخ�وفاته�<ي�نفس�،�84:�ص،�الروضة�الزهية،�البكري�الصديقي�5

  .�م1598/�هـ1007:�السنة�أي
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�البكري� �محمد �أو{د �من �تو<ي �من �أول �ا,ؤرخ �السرور�والد �أبو �محمد �يكون وبذلك

إذ�،�حيث�كفله�عمه�تاج�العارف5ن،�وقد�خلف�ا,ؤرخ�وهو�<ي�التاسعة�من�عمره،�الخمسة

  .�1هعلي�اُجِعَل�وصيً 

}� �أم �إخوة �له �كان �إذا �ما �يذكر�ا,ؤرخ �لم �أبويه، �وحيد �كان �يظهر�أنه �ولكن �أن�، بدليل

"كان�نادرة�:�وصفه�إبن�أبي�السرور�بقوله�افخًم �اوالده�قبل�وفاته�بعام5ن�قد�أقام�له�ِختانً 

 ،�<ي�الحسن�و0تقان�اوفريًد ،�الزمان
ً
aة�أبذل�فيه�أموv5وتجّمل�فيه�بتجمي.ت�غزيرة،�كث�.

.�ومن��قمشة�وغv5ها�ما�يزيد�عن�هذا�ا,قدار،�أصرف�فيه�من�النقد�خمسة�آ{ف�دينار

�السرور �أبي �0س.م �شيخ �والدي �بمß¶ل �باشا) �محمد �(أي �ا,ذكور �البكلربكي �فيه ،�ونزل

�ا,.¾ي� �وأرباب ��نام �من �حضر�الفرح �من �لغالب �0حسان �مع �أيام �ث.ثة �فيه وجلس

�ا,ستحسنات ،� �عند �سائر�الجهاتÅت5ن �من �بالفرح �سماعهم �أربع5ن�، �الفرح �ُمّدة فكانت

،�مع�الوقدات�الوافرة�ب�vكة�الّرطMي،�الم�يذق�ف�^ا�غالب�أهل�مصر�من�السرور�نوًم ،�ايوًم 

�ال�klأصبحت�عMى�جميع�أمثالها�فاخرة بعون��اوذلك�<ي�زمن�النيل�السعيد�{�زال�ممتًد .

�ا,جيد �ا,لك �خمس، �سنة ��ول �شهر�ربيع �(أي�2وألف"�<ي ��ول : �-تشرين ،�م)1596الثاني

  �.�فلو�كان��بي�السرور�أو{د�آخرون��شار�إل�^م�محمد�بن�أبي�السرور

أثارت�شخصية�ا,ؤرخ�محمد�بن�أبي�السرور�البكري�الصديقي�تساؤ{ت�كثv5ة�لدى�بعض�

�كتاباته �وحول �شخصيته �حول �البحث �تناولوا �الذين �ا,ؤرخ5ن �جعلت�. �التساؤ{ت هذه

�"�أول�من�يقع�<ي�aلتباس�Stanford. J. Shawا,ؤرخ�" 5ْن�اثَن5ْن�،
َ

ويقول�إن�هناك�مؤرخ

وقد�جاء�هذا�aلتباس�وعدم�الوضوح�<ي�ال�vجمة�ال�kl.�أحدهما�هو�ابن�Åخر،�i^ذا�aسم

�ا,عارف�0س.مية �دائرة �ا,ؤرخ�<ي �قدمها�هذا �"Shawيقول�". أي��ب�،�إن�ا,ؤرخ��ول :

                                                           

  .�84:�ص،�الروضة�الزهية،�البكري�الصّديقي 1
�ا,صدر�السابق�2 �ص، :81� �انظر. �كذلك �الصّديقي: �البكري ،� �الرحمانّيةا,نح �ا,صورة�، �ا,خطوطات معهد

  .�ب48،�والتحفة�ال�^ية.�أ30،�والكواكب�السائرة.�أ54-ب53،�بالقاهرة
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�هو �عام��محمد: �ا,تو<ي �ا,صري �الصّديقي �البكري �عMي �بن �محمد �السرور�بن �أبي بن

،�(عيون��خبار:�وهو�الذي�قام�بتأليف�تاريخ�عام�بجزئ5ن�ا,عروف�باسم،�م1619/�ـه1028

ّخص�له�تحت�عنوان،�نزهة��بصار)
َ

  .�(تحفة�أو�تذكرة�الظرفاء):�وبتأليف�ُمل

 "�قائShawويضيف�"
ً
:�الذي�ترك�عدة�تواريخ�ل£تراك�العثماني5ن�مثلكما�أنه�هو�نفسه�:�.

(فيض�ا,ّنان)�و(الّدرر��ثمان�<ي�أصل�منبع�آل�عثمان)�و(اِ,نح�الرحمانية)�وذّيل�له�عن�

�الربانية) �(اللطائف �اسماه �مصر �(الفتوحات�، �باسم �,صر �العثماني �الفتح �عن وآخر

 "�قائShawويضيف�"،�العثمانية)
ً
تفريج�الكربة�<ي�دفع�أو�رفع�صاحب�كتاب�(�اوهو�أيضً :�.

الذي�يتحدث�عن�إلغاء�الواFي�العثماني�بمصر�وهو�محمد�باشا�لضريبة�"الطلبة"�،�الطلبة)

  .�1م1609-1608/�ـه1017أي�ضريبة�حق�الطريق�<ي�عام�

�aبن،�أما�الشخصية�الثانية �"�إ�^اShawفيقول�ا,ؤرخ�"،�و¾ي محمد�بن�محمد�بن�أبي�:

�أبو� �الدين �البكري السرور�شمس �هللا �عبد ،� �عام �ولد �ـه1005وقد �م1596/ �نحو�، وتو<ي

(سم��v5صحاب)�و(الروضة�ا,أنوسة)�و(الروضة�أو�الß¶هة�:�ومن�تأليفه.�م1650/�ـه1060

�ال�^ية) �و(التحفة �السائرة) �و(الكواكب �مصر�ا,عزية) �و{ة �<ي �الزهّية �مختصرً . �اوكذلك

áضافة�إFى�ذلك�فله�<ي�التصوف�مقالة�با.�تحت�عنوان�(قطف��زهار)�2لخطط�ا,قريزي 

  .�3بعنوان�ُدَرر��عاFي

                                                           

  :�للبكري�الصديقي�بالفرنسية�<ي�دائرة�ا,عارف�0س.مية�Shawترجم�ا,ؤرخ� 1

Encyclop'die de I'Islam. 2nd ed. 7 volumes, Leiden_paris 1975-1993, I. P. 995. art: (Al-

Bakri. B. Abi 'L-surur).  

  . )E. I2عMى�الشكل�(�ال.ختصار�سأذكره�{حًق 
ولد�وتو<ي�<ي�القاهرة�،�وهو�أحمد�بن�عMي�تقي�الدين�ا,قريزي ،�ويعرف�بمؤرخ�الديار�ا,صرية،�أصله�من�بعلبك 2

وكذلك�.�69:�ص،�9ج،�الخطط�التوفيقية،�عMي�مبارك:�,زيد�من�التفاصيل�انظر.�م)1365-1441/�هـ766-845(

  .�173- 172:�ص،�1ج،��ع.م،�الزركMي:�انظر
3 E. I. 2. Vol I. P. 995, art (Al-Bakri. B. Abi'l surur) .�  
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� �ا,ؤرخ �طريق �<ي �سار �Shawوقد �(القول�، �كتاب �حقق �الذي �سالم �إبراهيم الباحث

إن�الكتاب�من�تأليف�:�حيث�قال.�ا,قتضب�فيما�وافق�لغة�أهل�مصر�من�لغات�العرب)

<ي��افقد�أثار�هذا�ا,وضوع�أيضً أما�الزركMي�.�1محمد�بن�أبي�السرور�البكري�الصديقي��ب

(محمد�زين�:�حيث�أشار�إFى�وجود�مؤرخ5ن�i^ذا�aسم�وأطلق�عMى�أحدهما�اسم،�2أع.مه

إ{�،�اولم�يثبت�له�مي.دً ،�الدين�بن�محمد�أبي�السرور�البكري�الصديقي)�ا,صري�ا,ؤرخ

السرور�ابن�زين�(محمد�بن�محمد�أبي�:�وثان�^ما�هو.�م1619/�ـه1028أنه�ذكر�أنه�تو<ي�عام�

- 1596/�ـه1087- 1005والذي�عاش�ب5ن��عوام�(،�ا,عروف�ب(ابن�أبي�السرور)،�العابدين)

وقد�اّد»ى�الزركMي�<ي�م.حظته�<ي�هامش�هذه�ال�vجمة�أن�هذا�ا,ؤرخ�أخ�للمؤرخ�.�م)1676

  .�3االذي�ذكره�سابًق 

�افقد�نرى�اضطرابً ،�وإذا�ما�عدنا�إFى�بحوث�ا,ؤرخ5ن�ا,عاصرين�من�ا,ستشرق5ن�والعرب

 A. Iفا,ؤرخ�ا,ستشرق�أنطوان�إيزيك�سلفس��vدوسا�k©ª(،�حول�شخصية�ا,ؤرخ�اأيضً 

Silvestre de Sacyk©Áالفرن� (� �أخبار�مصر�، �<ي �السائرة �(الكواكب �كتاب �له �ترجم الذي

أن�مي.د�ابن��-وهو�غ�v5متأكد�من�ذلك�-ويذكر�هذا�ا,ؤرخ،�والقاهرة)�إFى�اللغة�الفرنسية

  .�م1597-1596/�ـه1005أبي�السرور�قد�يكون�عام�

��,اني �بروكلمان �أما �بدا�، �فقد �ومؤلفا�^م �العرب �ا,ؤلف5ن �من �العديد �عن �كتب والذي

�بّينً  �العربي)�اaضطراب ��دب �(تاريخ �كتابه �4<ي ��,انية، �صدر�باللغة �الذي �ك، .مه�لدى

إ{�أن�بحثه�القص�v5<ي�دائرة�ا,عارف�.�5عن�ا,ؤرخ�محمد�بن�أبي�السرور�البكري�الصديقي

                                                           

  .�6-3:�ص،�وقد�جاء�ذلك�<ي�مقدمة�الكتاب 1
  .�294-293:�كذلك�ص،�291:�ص،�7ج،��ع.م،�الزركMي 2
  .�294-293:�ص،�7ج،�ا,صدر�السابق�3
شر�هذا�الكتاب� 4

ُ
 :�تحت�عنوانن

"Notices et Extraits des Manuscrits de la Bibliothe'que du Roi", I. Paris: 1787, pp. 165-280.  
5 Brockelmann, Carl: Geschichte der Arabischen Literatur, Vol. II,297-8 (383-4).  
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�0س.مية ،)� ��وFى �م)1938الطبعة �بن�، �محمد �الدين �شمس �هللا �أبو�عبد �"البكري عن

�أك��vوضوًح  �معلومات �يقدم �ا,صري" �السرور�الصّديقي �أبي �الحقيقة��امحمد �إFى وأقرب

�الذكر �السابق �كتابه �<ي �به �جاء �مما �عام�. �القاهرة �<ي �ولد �عربي �مؤرخ �بأنه �ترجمه إذ

وقد�استقى�هذه�ا,علومات�عن�.�م1650/�ـه1060م�ومات�هناك�نحو�عام�1596/�ـه1005

"�k©Áا,ؤرخ�الفرنde sacyأن�البكري�صّنف�من�الكتب�.�"�سابق�الذكر�
َ
ويضيف�هنا�أيضا

  :�1ما�يMي

 .�الّتحفة�ال�^ية�<ي�تملك�آل�عثمان�الديار�ا,صرية -1

عزية -2
ُ
 .�الروضة�الزهية�<ي�و{ة�مصر�والقاهرة�ا,

 .�وهو�خ.صة�لخطط�ا,قريزي ،�قطف��زهار -3

 .�وهو�مصنف�<ي�التصوف،�ُدرر�ا,عاFي�الجلية -4

 .�الكواكب�السائرة�<ي�أخبار�مصر�والقاهرة -5

�أنيس �محمد �مثل �العرب �ا,ؤرخون �أما �<ي��وخاصة، �ا,صري �التاريخ �مدرسة "� �كتابه <ي

فإنه�ُي.َحظ�أنه�ذكر�أن�ابن�أبي�السرور�البكري�هو�صاحب�ا,صنفات�"،�العصر�العثماني

  :�التالية

¶هة�الزهية -1
ّ
ßال�. 

 .�عيون��خبار -2

  .�اِ,نح�الرحمانية -3

دون�أن�يذكر�،�م1676/�ـه1087ويذكر�محمد�أنيس�أن�ابن�أبي�السرور�البكري�تو<ي�عام�

  .�2صدر�الذي�اعتمد�عليه�<ي�ذكر�هذه�ا,علومات�عن�ا,ؤرخا,

                                                           

     .�52-51:�ص،�4ج،�دائرة�ا,عارف�0س.مية�ا,عربة�عن�السابقة�ال�klذكر�^ا 1
  .�25-11:�ص،�1962،�القاهرة،�مدرسة�التاريخ�ا,صري�<ي�العصر�العثماني،�محمد�أنيس 2
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�اللطيف �عبد �ليMى �أما ،)� �أنيس �محمد �ذكره �الذي �التاريخ �ُترّجح
َ
�أيضا /�ـه1087فإ�^ا

-Van-معتمدة�عMى�البحث�الذي�قام�به�وكذلك�عMى�ما�أورده�الرحالة�"فانسليب،�م)1676

Sleb(الحالة�الحاضرة�,صر)يقول�إنه�نقل�قائمة�أسماء�باشاوات�والذي�،�"�<ي�كتابه�عن�

وتؤكد�ليMى�عبد�اللطيف�أن�مي.ده�.�1)�من�كتاب�{بن�أبي�السرورـه1081مصر�إFى�عام�(

� �عام �ـه998كان �م1589/ �بنفسه، �أفصح �البكري ��ن �"اِ,نح�، �مؤلفة �<ي �ذلك عن

عام�)�أن�والد�محمد�بن�أبي�السرور�قد�تو<ي�122حيث�جاء�ف�^ا�<ي�ورقة�(،�2الرحمانية"

�ـه1007 �م1598/ �سنوات، �تسع �آنذاك �عمر�ا,ؤرخ �وكان ،� �عام �كان �مولده �أن /�ـه998أي

  .�اوبذلك�فإن�ما�جاءت�به�ليMى�عبد�اللطيف�كانت�محقة�تماًم ،�م1589

ويؤكد�الباحث�ا,صري�ا,عاصر�عبد�الرحيم�عبد�الرحمن�عبد�الرحيم�من�خ.ل�تقديمه�

أن�تاريخ�،�وهو�"كشف�الكربة�<ي�رفع�الطلبة"�,ؤلف�ا,ؤرخ�محمد�بن�أبي�السرور�البكري 

/�ـه1087وفاة�ا,ؤرخ�باتفاق�ا,صادر�كان�<ي�ليلة�الجمعة�الثاني�عشر�من�شهر�ربيع��ول�

  .�3م1676مايو)�(�أيار�25

<ي�كتابه�"بيت��4وقد�استند�عبد�الرحيم�عبد�الرحيم�إFى�ما�أوضحه�محمد�توفيق�البكري 

 نق،�5الصديق"
ً
وكذلك�عMى�ما�،�ا,ح�kw<ي�كتابه�الشه�v5"خ.صة��ثر"عن�محمد�أم5ن��.

وم_^م��–يرون��اجاء�به�عMي�مبارك�<ي�كتابه�"الخطط�التوفيقية"�ويبدو�أن�هؤ{ء�جميعً 

                                                           

�اللطيف1  �عبد �ليMى �ومؤلفاته"، �السرور�عصره �أبي �"ابن �كتاب، �نشر�<ي �الحديث: �التاريخ �<ي �بحوث ،�القاهرة،

  .�147-128:�ص،�1976
  .�147-128:�ص،�ا,صدر�السابق 2
:�<ي،�عبد�الرحيم�عبد�الرحمن�عبد�الرحيم:�تحقيق،�"تفريج�(كشف)�الكربة�<ي�رفع�الطلبة"،�البكري�الصّديقي 3

  .�384-291:�ص،�1976،�)23مجلد�(،�ا,جلة�التاريخية�ا,صرية
�ا,صري5ن 4 �البكري �آل �من �الصديقي �البكري �محمد �بن �عMي �بن �توفيق �هو�محمد ،)� ��عوام �ب5ن - 1287عاش

  .�م)1932- 1870/�هـ1351
  .�81-73:�ص،�1905،�بيت�الصديق،�توفيق�البكري �محمد 5
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هو�،�بأن�محمد�بن�أبي�السرور�البكري�الصديقي�–خ�v5الدين�الزركMي�<ي�كتابه�"�ع.م"�

�"خ.  �ال�klترجمها�ا,ح�kw<ي�كتابه �زين�الشخصية�ذا�^ا �"محمد�بن صة��ثر"�تحت�اسم

  .�العابدين�بن�محمد�بن�عMي�أبو�الحسن"

حيث�يثبت�فيه�مي.د�،�ويختلف�ع_^م�محمد�رضا�كّحالة�صاحب�كتاب�"معجم�ا,ؤلف5ن"

� �عام �<ي �ـه1005ا,ؤرخ �م1596/ ،� �عام �<ي �ـه1060ووفاته �1م1650/ �تبع�. �فقد وبذلك

� �ا,عارف �دائرة �<ي �به �جاء �وما �(بروكلمان �م)01938س.مية �<ي�، �كّحالة �به �جاء �ما إ{�أن

�الكتاب �البكري"�2نفس �محمد �بن �الدين �زين �"محمد �عنوان �تحت �نفس�، �عMى يدل

aضطراب�الذي�وقع�فيه�غv5ه�من�الباحث5ن�حول�تاريخ�وفاته�وشخصيته�ونسبة�ا,ؤلفات�

  .�له

� �رافق �الكريم �عبد �بحث �عام��–ويظهر�من �<ي �كان �ا,ؤرخ �مي.د �تاريخ �بأن �يقول والذي

�ـه988 /1589� �أيضً �–م �يميل ��ابأنه �نحو�عام �وفاته �تاريخ �يكون �أن �ـه1060إFى ،�م1650/

وذلك��ن�مؤلفات�ابن�أبي�السرور�البكري�ال�klتّم�التأكد�من�كتابته�لها�تنت�kåنحو�هذا�

ّساخوأن�ما�جاء�بع،�العام
ُّ
  .�3د�هذا�التاريخ�<ي�تلك�ا,ؤلفات�هو�من�عمل�الن

إFى�أن�سبب�وجود�مشكلة�حول�هوية�ا,ؤرخ�محمد�بن�أبي�السرور�،�4اغوتش�v5ليMى�الصبّ 

  :�البكري�الصديقي�يعود�إFى�عدة�أمور 

:�أي.�ُتحّدد�اسمه�كما�ورد�<ي�مؤلفاته،�عدم�وجود�ترجمة�له�من�ِقبل�مؤرæي�عصره -1

 .�السرور�البكري�الصديقي�وتع5ّن�بالتاFي�تاريخ�مي.ده�ووفاتهمحمد�بن�أبي�

                                                           

  .�1949،�دمشق،�معجم�ا,ؤلف5ن،�عمر�رضا�كحالة 1
  .�290:�ص،�11�،1949جزء�،�ا,صدر�السابق 2

3 A. K. Rafeq, Abdu Karim, "Ibn Abi-Al surur and his Works", BSOAS, 38, 1(1975)24-31.  
�الصديقي 4 �البكري ،� �<ي �الرحمانية �العثمانيةا,نح �الدولة �ذيل، �ويليه �الرحمانية: �ا,نح �عMى �الربانية ،�اللطائف

  .�37- 13:�ص،�1995،�ليMى�الصباغ:�تحقيق
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�وصّنفها -2 �درس�مؤلفات�البكري�الصّديقي �اخت.ف�من �وفاته�حول�تاريخ، �رجعنا�. فإذا

�عشر�هجري  �الحادي �القرن �و¾ي �له �ا,عاصرة �الف�vة �<ي �الكتب �ُمصّنفي �إFى السابع�/

�عشر�مي.دي �خليفة)، �(حاèي �هناك �أن �ا,عروف �1فمن �"كشف��إذ، �كتابه ذكر�<ي

وقد�يكون�هو�أول�من�،�من�مؤلفات�ا,ؤرخ�االظنون�عن�أسامي�الكتب�والفنون"�عددً 

أما�<ي�العصور�ال�klتلت�القرن�الحادي�عشر�.�م1619/�ـه1028ثبت�تاريخ�وفاته�بعام�

  .�فقد�أصبح�aخت.ف�حول�تاريخ�وفاة�هذا�ا,ؤرخ�الكب�v5من�الوضوح�بمكان،�هجري 

3- � ��سباب �السرور�البكري�من �أبي �بن �محمد �كتب �ُمصّنفي �بعض �دعت klال� الهامة

هو�ك�vة�،�وتاريخ�وفاته،�إFى�aخت.ف�حول�شخصيته،�الصّديقي�والباحث5ن�<ي�مؤلفاته

اللغة�وتفس�v5:�و<ي�عدد�من�فنون�ا,عرفة�غ�v5التاريخ�مثل،�ا,صنفات�ال�klنسبت�إليه

 .�والتصّوف�والجغرافيا،�القرآن

4- � �العوامل �ا,ؤرخمن �شخصية �حول �aخت.ف �إFى �أدت klال� ،�klال� �التواريخ �تباين ¾ي

م�كما�1609/�ـه1017ف�kåت�vاوح�ب5ن�.�ان�^ت�عندها�ا,ؤلفات�التاريخية�ال�klنسبت�إليه

�الطلبة" �رفع �<ي �الكربة �"كشف �مخطوطة �<ي �هو�الحال �إشارة�، �هناك �نرى �إننا حيث

ويبدو�هذا�ا,خطوط�أنه�.�م1609/�ـه1017واضحة�إFى�أنه�كتب�هذا�ا,خطوط�<ي�عام�

،�م1661/�ـه1071وب5ن�عام��– 2أول�ما�كتبه�محمد�بن�أبي�السرور�البكري�الصديقي

<ي�نسخة�،�كما�يظهر�<ي�مخطوط�"الروضة�الزهّية�<ي�ذكر�و{ة�مصر�والقاهرة�ا,عزية"

 .�دار�الكتب�ا,صرية

                                                           

:�أهمها،�له�مؤلفات�كثv5ة�بالعربية�وال�vكية،�م1609/�هـ1017ولد�<ي�إسطنبول�عام�،�هو�مصطفى�بن�عبد�هللا�1

ا:�انظر�أيضً .�زار�دور�الكتب�<ي�الشام�والحجاز.�هـ1067تو<ي�عام�.�"كشف�الظنون�عن�أسامي�الكتب�والفنون"

  .�139-138:�ص،�8ج،��ع.م،�الزركMي
�الصديقي 2 �البكري �الطلبة"، �رفع �<ي �الكربة �"كشف �تحقيق، �الرحيم: �عبد �الرحيم �عبد �<ي، �التاريخية�: ا,جلة

  .�309:�ص،�1976،�)23مجلد�(،�ا,صرية
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5- � �تاريخ �تش�v5إFى �ا,ؤرخ �مؤلفات �بعض �<ي �الفقرات �بعض �قبلهورود �من �جمعها ثم�،

ك�بأن�الناسخ5ن�هم�الذين��مّما�دعا.�تجاوزه�ذلك�التاريخ�إFى�ما�بعده
ّ

الباحث5ن�إFى�الش

  .�أضافوا�ما�أضافوه

�الصّديقي) -6 �السرور�البكري �أبي �بن �(محمد �ا,ؤلف �إسقاط �ا,رتبطة�، �الفقرات بعض

�بحياته�الشخصية�من�بعض�مؤلفاته�وإيرادها�<ي�أخرى  ؤلفات�ففي�عدد�من�تلك�ا,.

�الدولة� �تاريخ �يضمان �اللذين ��بصار" ��خبار�ونزهة �و"عيون �الرحمانية" �"اِ,نح مثل

يش�v5ا,ؤرخ�إFى�،�و"الروضة�الزهية"�و"نصرة�أهل�0يمان�بدولة�آل�عثمان"،�العثمانية

� �عام �السرور) �(أبي �والده �وفاة �ـه1007تاريخ �م1098/ �الرحمانية"�، �"اِ,نح �ويش�v5<ي بل

بينما�يغفل�هذا��مر�<ي�ا,ؤلفات�.�خبار"�بأن�عمره�كان�عندئٍذ�تسع�سنواتو"عيون�� 

��خرى  �تقريبً . ��خبار�نفسها �تسرد �أ�^ا �امع ،"� �مخطوط �السائرةمثل �والكواكب "�

�ال�^ية"" �و"التحفة �ا,أنوسة" �الروضة �أخبارً . �يذكر�ف�^ا �أنه �العلم �والده�امع ،�عن

حيث�فّسر�بعض�ا,ؤرخ5ن�هذا�الفرح�،�م1596/�ـه1005له�عام��اوخاصة�أنه�أقام�فرًح 

�الصّديقي) �البكري �ا,ؤرخ �(بمولد �بمولده �فرح �بأنه �عام�، �كان �مي.ده �أن �رأوا ولذلك

�ـه1005 �م1596/ �ِختانه. �بمناسبة �كان �الفرح �هذا �بينما �يتم�، �أن �العادة �جرت فقد

اريخ�مع�ما�وبذلك�يتوافق�هذا�الت.�الختان�<ي�السابعة�من�عمر�الص�kw<ي�ذلك�العصر

وهو�،�م1598/�ـه1007ذكره�<ي�"�اِ,نح�الرحمانية"�بأنه�كان�<ي�التاسعة�من�عمره�عام�

  .�1العام�الذي�تو<ي�فيه�والده

�بأن�الذي�قام�بنسخها�هو،�2ورد�<ي��^اية�مخطوط�"�الروضة�ا,أنوسة" -7 (أبو�السرور�:

،�الكتب�ا,صريةنسخة�دار�،�أ49البكري�الصّديقي)�والد�ا,ؤلف�(هكذا�ظهر�<ي�لوحة�

                                                           

  .�35:�ص،�1995،�ليMى�الصباغ:�تحقيق،�ا,نح�الرحمانية،�البكري�الصديقي 1
  .�36:�ص،�ا,صدر�السابق 2
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� �)5277رقم �عام�، �تو<ي �قد �كان �ا,ؤلف �والد �السرور�البكري" �"أبا �بأن �العلم �مع هذا

بحسب�أقوال�ابنه�محمد�<ي�عدد�من�مؤلفاته�التاريخية�وبحسب�ما�،�م1598/�ـه1007

�عشر�الهجري  �الحادي �القرن �<ي �ال�vاجم �مؤرæي �من �أخبار�عدد �أّيدته �عشر�/ السابع

الباحثون�<ي�حv5ة�من�أمرهم�حول�شخصية�ا,ؤرخ�محمد�بن��لذلك�أصبح.�ا,ي.دي

 .�أبي�السرور�البكري�الصّديقي

�ا, �أشار�إل�^ا klال� �الشخصية �عشر�إن �الحادي �القرن �<ي �(أبو�ؤرخون �و¾ي للهجرة

�السرور) �ا,ؤرخ، �الصّديقي �السرور�البكري �أبي �بن �محمد �شخصية �ذا�^ا �¾ي وقد�.

الباحثة��اوهذا�ما�تؤكده�أيضً .�aختصار�فقط�جاءت�التسمية�"�أبو�السرو"�من�أجل

  .�1ليMى�الصّباغ

�أيضً  -8 �البلبلة �أسباب �البكري��امن �السرور �أبي �بن �محمد �ا,ؤرخ �شخصية حول

�الصّديقي �له، �أعطيت klال� �و�لقاب ��سماء �صيغة �اخت.ف �¾ي يذكر�ب��اأحيانً :

�الصّديقي" �السرور�البكري �أبي �بن �"محمد �محمد، �الدين �"شمس �أبي��وأخرى بن

وثالثة�"شمس�الدين�محمد�بن�أحمد�بن�أبي�السرور�محمد�البكري�،�السرور�البكري"

وسادسة�،�وخامسة�باسم�"أبي�السرور"،�ورابعة�"ابن�أبي�السرور�البكري"،�الصديقي"

 .�2وسابعة�باسم�"ا,ؤرخ�البكري"،�باسم�"السروري"

�ب �ا,صرية �الكتب �دار �<ي �ا,وجود �العربية �الكتب �فهرس �القاهرةو<ي �كتاب�، �أن ورد

�ا" �ا,حروسة"الروضة �مصر �أخبار �<ي �اِ,نح��وكتاب�,أنوسة �عMى �الربانية "اللطائف

�مصر�والقاهرة� �ذكر�و{ة �<ي �(الزهية) �الزكية �و"الß¶هة �الرحمانية" �"اِ,نح �و الرحمانية"

                                                           

  .�ا,صدر�السابق�1
  .�343:�ص،�4ج،�474:�ص،�1ج،�خ.صة��ثر،�وا,حkw.�292:�ص،�7ج،��ع.م،�الزركMي:�ل£مثلة�فقط�انظر 2
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�ا,عزية" �الصّديقي، �السرور�البكري �أبي �بن �محمد �تأليف �من �¾ي �أبي�، �بابن ا,عروف

  .�1م1676حزيران��-أيار/�ـه1087ا,تو<ي�<ي�ربيع��ول�عام�،�السرور

�أيضً  �الرحيم�اوهذا �عبد �الرحيم �ا,عاصر�عبد �الباحث �إليه �توّصل �ما �بأن�، �قال الذي

��امحمًد  �الجمعة �ليلة �ا,صادر�<ي �باتفاق �تو<ي �الصّديقي �السرور�البكري �أبي ربيع��12بن

وقد�اشتغل�بعلوم�الحديث�والتفس�v5.�م1676عام�أيار�من��–مايو��25/�ـه�1087ول�عام�

وله�العديد�،�واشتغل�بالتدريس�<ي�الجامع��زهر،�وعلوم�القول�وأصول�التصّوف�والتاريخ

و,ا�.�من�ا,ؤلفات�ال�klعالجت�تاريخ�مصر�منذ�الحكم�العثماني�وح��lالف�vة�ال�klعاصرها

�با�زهر �التدريس �اع�¶ل �السن �به �تقدمت ،� �مß¶لهواشتغل �<ي �باáفادة �رئاسة�، �إليه وآلت

وكان�مسموع�الكلمة�عند�العامة�،�م1660/�ـه1071وأدى�فريضة�الحج�عام�،�البيت�البكري 

  .�2والخاصة�وشفاعته�مقبولة�عند�الك�vاء�والوزراء

وبذلك�فإن�عبد�الرحيم�عبد�الرحيم�انضّم�إFى�ما�رّجحه�محمد��م5ن�ا,ح�kwالذي�ذكر�

�مح �ا,ؤرخ �وفاة �عشر�أن �ثاني �الجمعة �ليلة "� �كانت �الصّديقي �السرور�البكري �أبي �بن مد

  .�3شهر�ربيع��ول�سنة�سبع�وثمان5ن�وألف

"إن�الباحث�<ي�ا,ؤلفات�التاريخية�ا,نسوبة�إFى�محمد�بن�أبي�:�4اوتقول�ليMى�الصّباغ�أيضً 

�الصّديقي �السرور�البكري �واحد، �,ؤرخ �بأ�^ا �ُيرّجح �فرض، �كما �وابن ��ب بعض��وليست

  �.�الباحث5ن�"

  :�وقد�عزت�سبب�هذا�ال�vجيح�إFى�أمرين�اثن5ن�هما

                                                           

  .�208�،275�،317�،388:�صفحات،�هـ1438،�القاهرة،�5ج،�دار�الكتب�ا,صرية�(تاريخ)،�فهرس�الكتب�العربية 1
�الصديقي 2 �البكري �تحقيق، �الطلبة" �رفع �<ي �الكربة �كشف "� �الرحيم: �عبد �الرحيم �عبد �<ي، �التاريخية�: ا,جلة

  .�305-304:�ص،�1976،�)23مجلد�(،�ا,صرية
3 kw75ص،�1905،�بيت�الصديق،�محمد�توفيق�البكري ا:�انظر�أيضً .�468:�ص،�3ج،�خ.صة��ثر،�ا,ح�.  
  .�38-37:�ص،�1995،�ليMى�الصباغ:�تحقيق،�ا,نح�الرحمانية،�البكري�الصديقي 4
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�التاريخية -1 �مؤلفاته �<ي �ا,ؤرخ �لنا �قدمها klال� �ا,علومات �تقريبً ، �ذا�^ا �بعض��ا¾ي مع

�حو�^ا klال� �الك�vى �التاريخية �ال�vاكيب �صيغ �<ي �البسيط �aخت.ف �¾ي��اوأحيانً ، كثv5ة

 .�آخر�ويسميه�ابأنه�دّون�مؤلًف �امؤلف�تقريبً فا,ؤرخ�نفسه�يش�v5<ي�كل�.�مكررة

�وهو��هم -2 �وقضا�^ا�، �مصر�وو{�^ا �تاريخ �عن �ف�^ا �تحّدث klال� �ا,خطوطات �معظم أن

�خاصة �بصفة �العثماني5ن �أخبارً ، �والعائلية�اتحتوي �الخاصة �حياته �عن �ذا�^ا�، و¾ي

 .�اتقريبً 

�مصر�والقاهرة �ذكر�و{ة �<ي �الزهية �الروضة "� �مخطوطة �تكون �وصلت��وقد klوال� ا,عزية"

 أك��vكما،�م1661مايو��–أيار��22/�ـه1071رمضان��23أخبارها�إFى�تاريخ�
ً
<ي�تلك�ا,علومات��{

َسرية
ُ
و¾ي�ُتقّدم�م.مح�واضحة�لشخصية�،�<ي�الزمن�من�مؤلفاته��خرى �اوأبعد�امتدادً ،��

  .�1ا,ؤرخ�وقراباته�وأساتذته�وثقافته

بأن�ا,ؤرخ�محمد�بن�أبي�السرور�البكري�الصّديقي�نشأ�يمكن�القول�،�مما�سبق�ذكره�<ي

�وعلمية �دينية �نشأة �مصر، �<ي �الشهv5ة �البكري �أسرة �فهو�سليل �من�، �نس�^ا �يّتصل klوال

ومن�جهة��م�إFى�الحس5ن�بن�عMي�بن�أبي�،�جهة��ب�إFى�الخليفة��ول�أبي�بكر�الصّديق

  .�طالب�ر¿©�kهللا�ع_^م

ولعب�<ي�حياة�مصر�،�للرئاسة�والعلم�<ي�العصر��العثماني�اوبيت�الصديق�<ي�مصر�كان�بيتً 

�أدوارً  �والسياسية �ُتحÆ©��االدينية }� �هامة �مصر�إ{�، �أمور �أمٌر�خط�vٌ5من �ُيْ�vَُم }� فكان

  .�بموافقة�زعيم�البكرية�والوفائية�وعلماء��زهر

�والجاه �ال�vاء �إFى �باáضافة �هذا �واس، �وغنية �ثرية �أسرة �من �ا,ؤرخ �كان �ال�vاءحيث ،�عة

ف.�غرابة�<ي�.�وهذا�ما�تش�v5إليه�بعض�ا,صادر�ال�klعالجت�هذا�الجانب�من�حياة�ا,ؤرخ

مما�كان�،�فابن�أبي�السرور�من�أسرة�لها�مكان�^ا�الدينية�ا,رموقة�<ي�ا,جتمع�ا,صري ،�ذلك

                                                           

  .�218�،236:�صفحات،�الروضة�الزهّية،�البكري�الصّديقي 1
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ئق�حيث�سجلت�دفاتر�aل�¶ام�ووثا،�ورخاء�حال�^ا�aقتصادية،�<ي�ثراء�هذه��سرة�اسببً 

ا,حكمة�الشرعية�<ي�ذلك�الوقت�أسماء�الكث�v5من�هذه��سرة�كمل�¶م5ن�منذ�بدأ�تطبيق�

  ���������.�1النظام�العثماني�<ي�مصر

�القوم �علية �عيشة �يعيش �كان �إنه �القول �يمكن �مؤلفاته �<ي �ا,ؤرخ �ذكره �ما �خ.ل ،�ومن

م�بيوت��ثرياء�وكبار�حيث�كانت�تقا،�2عMى�بركة�الّرطMي�افقد�ذكر�أن�والده�كان�يملك�بيتً 

  .�موظفي�0دارة�<ي�مصر

�أيضً  �القول �ا,صادر�<ي��اويمكن �باتفاق �تو<ي �الصّديقي �السرور�البكري �أبي �بن �محمد إن

� �ـه1087سنة �م1676/ �وأصول�، �القول �وعلوم v5التفس� �الحديث �بعلوم �اشتغل وقد

  .�التصوف�والتاريخ

� �إبان �التصّوف �<ي �مرموق �منصب �ذات kåف� �عائلته �مصرأما �<ي �العثمانية �الف�vة حيث�،

  .�أصبحت�البكرّية�عائلة�صوفية�<ي�القرن�السادس�عشر�للمي.د

عMى�أسرار�ودقائق��aط.عيّسرت�له�سبيل�،�إن�مكانة�ا,ؤرخ�الرفيعة�<ي�ا,جتمع�ا,صري 

�مصر�العثمانية �<ي �تحصل �كانت klال� ��مور �للتأريخ، �العام �نهجه �أثر�عMى ،��مر�الذي

السابع�عشر�للمي.د�شهادة�/�تأريخه�,صر�إبان�القرن�الحادي�عشر�للهجرة�والذي�جعل

v5عن�واقع�مصر�وا,جتمع�ا,صري�أصدق�تعب�v�  .�صادقة�تعّ

�وشخصيته �ا,ؤرخ �i^وية �يتعلق �فيما �أما �وجود�، �حول �الباحث5ن �ظهر�ب5ن �الذي والخ.ف

�مؤرخ5ن �أبً ، �تقّدم�،�اوابنً �اقد�يكونا �خ.ل�ما ُت�من
ْ
�الجانب�أن�ما�ذكره�فقد�بّين <ي�هذا

عن�البكري�الصّديقي�،�م)1938الطبعة��وFى�(،�كارل�بروكلمان�<ي�دائرة�ا,عارف�0س.مية

                                                           

  .�74:�ص،�1986،�الريف�ا,صري�<ي�القرن�الثامن�عشر،�عبد�الرحيم�عبد�الرحيم 1

،�ويسك_^ا�العلماء�والقضاة،�وكانت�من�متß¶هات�القاهرة�الهامة،�بركة�الرطMي�تنسب�إFى�الشيخ�خليل�الرطMي2 

  .�ثم�ت.Ï©��أمرها�بعد�ذلك
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 قد�يكون�منقو 
ً
}�)�k©Áعن�الباحث�الفرنS. de Sacy(�،الذي�ترجم�للبكري�الصّديقي�عام�

ويذكر�،�الفرنسية"الكواكب�السائرة�<ي�أخبار�مصر�والقاهرة"�إFى�اللغة�:�م�مخطوط1787

S. de Sacyمتأكد�بأن�البكري�الصّديقي�ولد�عام���v5م1596/�ـه1005وهو�غ�.  

فإننا�نجد�أن�الباحث�ا,صري�محمد�،�وإذا�ما�نظرنا�<ي�بحوث�ا,ؤرخ5ن�العرب�ا,عاصرة

أن�البكري�الصّديقي�،�أنيس�يذكر�<ي�كتابه�"�مدرسة�التاريخ�ا,صري�<ي�العصر�العثماني�"

� �عام �ـه1087تو<ي �م1676/ �أيضً ، �هذا��اوهذا �<ي �كتبت klال� �اللطيف �عبد �ليMى �تؤكده ما

وأن�وفاته�،�م1589/�ـه998حيث�تؤكد�عMى�أن�مي.د�البكري�الصّديقي�كان�عام�،�ا,وضوع

  ����.�م1676/�ـه1087كانت�عام�

�أثبّتُه�فيما�تقّدم�عن�هذا�ا,ؤرخ�ا,صري�ا,عروف الذي�أفصح�هو�نفسه�عن�،�وهذا�ما

<ي�مؤلفاته�مثل�"ا,نح�الرحمانية"��و"الروضة�الزهية"�و"نصرة�أهل�0يمان"�و"عيون��ذلك

،�وكان�عمره�(أي�ا,ؤرخ)،�م1598/�ـه1007وال�klجاء�ف�^ا�أن�والده�قد�تو<ي�عام�،��خبار"

�سنوات �تسع �آنذاك ،� �عام �كان �مولده �أن �ـه988أي �م1589/ �قبل�. �من �دليل �هذا و<ي

رِح�هناالبكري�الصّديقي�نفسه�ع
ُ
عبد��اوقد�توّصل�إFى�هذه�النتيجة�أيضً .�Mى�صحة�ما�ط

الذي�حقق�ونشر�مخطوط�"�كشف�الكربة�<ي�رفع�الطلبة"�للبكري�،�الرحيم�عبد�الرحيم

�الصّديقي �البكري ، �وفاة �تاريخ �بأن �ا,خطوط �لهذا �تقديمه �ذكر�<ي �ا,صادر��حيث باتفاق

ويجب�أن�يشار�هنا�إFى�أن�الباحث�ا,عروف�عبد�الكريم�رافق�.�1م1676/�ـه1087كان�عام�

م�باáنجل5¶ية�قد�أكد�أن�تاريخ�مي.د�البكري�الصّديقي�1976الذي�كتب�عن�ا,ؤرخ�<ي�عام�

 هو�فع
ً
.�� �عام �ـه988<ي �م1589/ �وما�، �بروكلمان �كارل �الباحث �اتبع �عندما �أخفق إ{�أنه

                                                           

حيث�ذكر�أن�وفاة�البكري�الصديقي�كانت�،�محمد��م5ن�ا,ح�kw<ي�كتابه�خ.صة��ثر�اوهذا�ما�رجحه�أيضً  1

  .�468:�ص،�3ج،�خ.صة��ثر،�ا,حkw:�وانظر.�ليلة�الجمعة�ثاني�عشر�شهر�ربيع��ول�سنة�سبع�وثمان5ن�وألف
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�و  �أن �عن �0س.مية �ا,عارف �دائرة �<ي �أورده �عام �كانت �الصّديقي �البكري /�ـه1060فاة

  .�م1650

�الرحمانية" �"اِ,نح �ا,ؤرخ �,خطوط �تقديمها �<ي �الصباغ �ليMى �رّجحت �وقد �ا,ؤلفات�، أن

�ا,ؤرخ5ن �ذكر�بعض �كما �وابن ��ب �وليست �له �تابعة �للبكري �ا,نسوبة �هذا�. �أكد وقد

�نفسه �ا,ؤرخ �مؤلفات �<ي �ورد �ما �ال�vجيح ،lال� �ا,علومات �إن �ذا�^ا�حيث �¾ي �ف�^ا �جاءت k

باáضافة�إFى�ذلك�فإن�ا,خطوطات�ال�klتحدث�.�بل�¾ي�مكررة�<ي�كث�v5من��حيان،�اتقريبً 

.�ا,ؤرخ�ف�^ا�عن�تاريخ�مصر�تشمل�معلومات�عن�حياته�و¾ي�معلومات�متشاi^ة�<ي�معظمها

 فمث
ً
�الكواكب��. �و" �ال�^ية" �التحفة �و" �ا,أنوسة" �الروضة "� �مخطوط �<ي يذكر�ا,ؤرخ

�السائرة" ،� �عام �(ا,ؤرخ) �له �فرح �إقامة �وخاصة �أبيه �عن �ـه1005معلومات ،�م1596/

�ختانه �بمناسبة ،kwعمر�الص� �من �السابعة �<ي �الِختان �يتم �أن �العادة �جرت �حيث إ{�أن�.

ولذلك�رأوا�أن�مي.ده�كان�.�ان�بمناسبة�مولدهبعض�ا,ؤرخ5ن�قد�فسر�هذا�الفرح�بأنه�ك

�عدم�صحته�<ي�هذا�البحث،�م1596/�ـه1005عام�   .�وهذا�ما�أثبتُّ

�الباحثون  �به �جاء �ما �يبطل �خ�v5دليل �ولعل �رافق�Shawشاو�(: �الكريم �وعبد �وبروكلمان (

هو�مخطوط�ا,ؤرخ�نفسه�،�م1650/�ـه1060وغv5هم�ممن�ادعوا�أن�وفاة�ا,ؤرخ�كانت�عام�

حيث�وصل�ا,ؤرخ�<ي�سرده�ل£خبار�،�الروضة�الزهية�<ي�ذكر�و{ة�مصر�والقاهرة�ا,عزية""

/�ـه1060بعد�عام��اوهذا�يؤكد�أن�البكري�الصّديقي�عاش�أيضً ،�م1661/�ـه1071ح��lعام�

  .�م1650

)� �0س.مية �ا,عارف �دائرة �<ي �بروكلمان �كارل �به �جاء �ما �فإن �م)1938وعليه �به�، �جاء وما

وكذلك�ما�جاء�به�،�م)1938<ي�كتابه�"�تاريخ�Åداب�العربية"�باللغة��,انية�عام�(�اأيضً 

�الثانية)Shaw"�–شاو� �(الطبعة �0س.مية �ا,عارف �دائرة �<ي "� �عبد�، �به �جاء �ما وكذلك

بخصوص�هوية�ا,ؤرخ�محمد�بن�أبي�،�م1976الكريم�رافق�<ي�مقاله�باللغة�0نجل5¶ية�عام�
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وأن�ما�ان�^ينا�إليه�،�وأنه�مجانب�للحقيقة،�{�يمكن��خذ�به،�يقيالسرور�البكري�الصد

  .�هنا�هو��قرب�للصواب

  

نشأف]Zاا�ؤرخD^ال  البيئة_جتماعيةوالثقافية

�العالم �والده �يد �عMى ��ّول �تعليمه �الصّديقي �البكري �ا,ؤرخ �نال �القرآن�، �حفظ مثل

�الحديث �ورواية �الكتابة م
ّ
�وتعل �وتفسv5ه ،� �أو{د�فقد �عند �ا,ألوفة �العادة �¾ي �هذه كانت

�1العلماء �يحضر�دروس�. �كان �ذلك �أو�دون �عمره �من �السادسة �<ي �وهو�{�يزال ويبدو�أنه

ويؤكد�أنه�(أجازه�،�فقد�ذكر�أنه�سمع�أول�(صحيح�البخاري)�عليه،�2الشيخ�محمد�الرمMي

�3بروايته) �0جازة. �ُتمنح �أن �آنذاك �العلماء �عند �ا,ألوف �من �كان �كبار�الشيوخ��وقد من

إذ�كان�آباؤهم�يسعون�لدى�كبار�ا,شايخ�,نحها�،�ا�و{د�العلماء�وهم�<ي�سن�صغv5ة�جًد 

و{�ُيعرف�k©Ïء�كث�v5عن�حياة�محمد�بن�أبي�السرور�البكري�الصّديقي�عند�عّمه�تاج�.�4لهم

ه�به�أو�ما�يمكن�أن�يكون�قد�زود،�أو�قدر�اهتمامه�بتعليمه،�و{�مدى�رعايته�له،�العارف5ن

  .�5من�معرفة

                                                           

  .�72:�ص،�1995،�ليMى�الصباغ:�تحقيق،�ا,نح�الرحمانية،�البكري�الصديقي 1
�الرمMي 2 �محمد :)� �للمي.د �السادس �العاشر�للهجرة �القرن �<ي �ا,صري5ن kyالدي� �والعلم �الفقه �أئمة - 919هو�من

�هـ1004 �م)1513-1596/ �القاهرة، �<ي �ووفاته �مولده �كان �م_^ا. �ا,صنفات �من �العديد �له :� �شمس الدين�فتاوى

،�الزركMي:�وكذلك�انظر.�85-77:�ص،�1ج،�لطف�السمر،�نجم�الدين�الغزي :�,زيد�من�التفاصيل�انظر.�الرمMي

  .�256-255ص،�8ج،�معجم�ا,ؤلف5ن،�عمر�كّحالةا:�وأيضً .�376-374:�ص،�6ج،�كتاب����ع.م
  .�77:�ص،�الروضة�الزهية،�البكري�الصديقي 3
  .�73-72:�ص،�1995،�ليMى�الصباغ:�تحقيق،�الرحمانيةا,نح�،�البكري�الصّديقي 4
  .�73:�ص،�ا,صدر�السابق 5
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من�أداء�فريضة�الحج�وكان�معه�ا,ؤرخ�البكري��اوقد�تو<ي�تاج�العارف5ن�<ي�طريقه�عائًد 

،�م�وكان�له�من�العمر�ثمان�وأربعون�سنة1599/�ـه1008حيث�وافته�ا,نية�عام�،�الصّديقي

  .�1م1553/�ـه960إذ�كان�مي.ده�عام

،�حيث�اتخذه�كولده،�زين�العابدين�بعد�وفاة�عّمه�تاج�العارف5ن�رعاه�عمه�الشيخ�محمد

�نفسه �ا,ؤرخ �عنه �وقال �وتالدي": �وسّيدي �ووالدي k2"عّم� .�klال� �¾ي �الصفات �هذه ولعل

جعلت�بعض�الباحث5ن�ìل�البكري�ينظرون�إFى�محمد�بن�أبي�السرور�عMى�أنه�هو�محمد�

لكن�ما�و .�م�1677– 1676/�ـه1087بن�زين�العابدين�بن�محمد�بن�عMي�البكري�ا,تو<ي�عام�

إذ�ذكر�ولد�عّمه�محمد�زين�،�أورده�ا,ؤرخ�<ي�مؤلفة�الروضة�الزهية�ينفي�هذا�aحتمال

�–1655/�هـ�1066–1065ومف�klالسلطنة�بمصر�<ي�عام��العابدين�الصديقي�شيخ�0س.م

  .�3م1657

إ{�أنه�،�ومع�أن�ا,ؤرخ�محمد�بن�أبي�السرور�البكري�أظهر�لنا�مدى�ُحّبه�لعّمه�وتقديره�له

�السرور �أبي �والده �مع �فعل �كما �ب�vجمته �ُيْفِض �لم �اكتفى�. �عّمه �لوفاة �ذكره فهو�لدى

�بالقول  :kعّم� �تو<ي �باشا) �إبراهيم �أيام �<ي �(أي �أيامه �"و<ي �ووالدي، �وسّيدي، ،�وتالدي،

الشيخ�محمد�زين�العابدين�ابن��ستاذ�الشيخ�،�ومفسر�وقته�وأوانه،�صو<ي�عصره�وزمانه

وذلك�<ي�عصر�يوم�aثن5ن�رابع�ربيع�الثاني�سنة�ث.ث�عشرة�...،�محمد�البكري�الصّديقي

�الجيل �بقلعة �فجأة �وألف �باشا، �الوزير�إبراهيم �بحضرة �<ي�. �رسالة �له
ّ

�ألف �كان فإنه

                                                           

طف�الّسمر،�نجم�الدين�الغزي  1
ُ
  .�حيث�يوجد�اخت.ف�بالنسبة�لتاريخ�وفاته.�5:�حاشية،�348:�ص،�1ج،�ل

  .�93:�ص،�الß¶هة�الزهّية،�البكري�الصّديقي 2
�ا,الكي 3 �العبيدي �إبراهيم ،� �<ي �التحقيق �الصديقعمرة �بشائر�أهل �بالقاهرة، �ا,صرية �دار�الكتب �418رقم(،

  .�128:�ص،�تاريخ)
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��ترج �i^ا، �له �وطلع �ف�^ا، �الوزير�وقرأ �فتحها �فعندما ��مر�ا,حتوم، �عليه �نزل ،��©Ðفق

  .�1نحبه"

و{�يش�v5.�سوى�أبي�ا,واهب�اأبي�السرور��ربعة�حيً �وهكذا�لم�يبَق�من�أعمام�محمد�بن

�به �صلته �مدى �إFى �ا,ؤرخ �تركه�، �أم �العابدين �زين �عّمه �وفاة �بعد �ورعاه �احتضنه وهل

�لنفسه �عشر�عاًم ، �العمر�خمسة �من �بلغ �اوقد �أربعة�. �أخيه �ابن �أبو�ا,واهب �عايش وقد

وقد�ترجمه�ا,ؤرخ�،�م1627/�ـه1037إذ�تو<ي�عام�،�بعد�وفاة�زين�العابدين�اوعشرين�عاًم 

ابن�أبي�السرور�<ي�مخطوطته�"الروضة�الزهّية"�كما�اعتاد�عند�وفاة�أحد�من�أقربائه�أو�

  .�2من�علماء�مصر�الكبار

إ{�أنه�أصابه�من�،�{�يعرف�الكتابة�ا"كان�أميí :�أما�عّمه�الرابع�عبد�الرحيم�فقد�ذكر�أنه

عندما�تو<ي�عّمه�عبد�الرحيم�تزوج�أرملته�عّمه�أبو�كما�يذكر�ا,ؤرخ�بأنه�،�3الو{ية�إصابة"

�ا,واهب �الرمMي، �محمد �الشيخ �ابنة �و¾ي .� �عام �تو<ي �ا,واهب �أبا �أن /�ـه1037ويضيف

  .�م1567/�ـه974أما�مولده�فكان�عام�،�م1628

فإن�البيئة�الثقافية�ال�klنشأ�ا,ؤرخ�محمد�بن�أبي�السرور�البكري�،�وعMى�ضوء�ما�تقّدم

لها�هيب�^ا�العلمية�وسطو�^ا�وِص.�^ا�الكثv5ة�بعلماء��–بيئة��أسرة�ِعلم�وأدب��الصّديقي�¾ي

هذا�باáضافة�إFى�أ�^ا�أسرة�ثرية�كان�،�عMى�الرغم�من�بعض�ا,آخذ�عMى�أفرادها،�العصر

  .�لها�أثرها�عMى�النفوذ�<ي�ا,جتمع�ا,صري 

حيث�بدأ�منذ�طفولته�،�ا,ؤرخكان�لها�أثرها�عMى�،�هذه�البيئة�العلمّية�وا,ادّية�وا,عنوّية

.�بأخذ�الِعلم�عن�والده�وبحضور�دروس�محمد�الرمMي�وهو�ما�زال�<ي�السادسة�من�عمره

وبذلك�أصبح�من�ا,ؤكد�أنه�بتوجيه�من�أعمامه�بعد�وفاة�والده�وبدفع�من�البيئة�العلمية�

                                                           

  .�م1601/�هـ1010:�أي�<ي�تاريخ.�84:�ص،�الß¶هة�الزهية،�البكري�الصديقي 1
  .�82:�ص،�1995،�ليMى�الصباغ:�تحقيق،�ا,نح�الرحمانية،�لبكري�الصديقي 2
  .�87:�ص،�الروضة�الزهّية،�البكري�الصّديقي 3
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�احتكاكه�،�تابع�ثقافته�الذاتية،��دبية�ال�klعاشها �خ.ل ا,باشر�بالعديد�سواء�كان�من

�عصره �علماء �من ،�klوال� �له �وا,عاصرة �القديمة �ا,تنوعة �ا,ؤلفات �قراءة �طريق أو�عن

�آنذاك �لثقافته �ضرورية �يعدها �زمنه، �كبار�مشايخ �دروس �أو�بحضوره  فمث.
ً
�الكتب��. من

�وقرأها �عل�^ا لع
ّ
�اط �بأنه �وصّرح �عاصرها klال� �الشعراني، �الوهاب �عبد �1كتاب �قال�، klوال

  .�2ونقلت�أسماء�ما�بقي"،�اطلعت�عMى�غال�^ا�ا�^ا�"�تزيد�عن�سبع5ن�مؤلًف ع_^ا�بأ

v�
ُ

إ{�،�أما�ا,شايخ�الذين�أخذ�ع_^م�ا,ؤرخ�محمد�بن�أبي�السرور�البكري�الصديقي�فهم�ك

�وهم �مؤلفاته �<ي �خمسة �إ{ �يذكر�م_^م �لم �أنه �عمر�: �الدين �سراج �حفص �أبو الشيخ

� �عام �ا,تو<ي �الحنفي �م�1604/ـه1013الحانوتي �الحنفية، �كبار�علماء �وهو�من �سمع�. وقد

�النووية) �(�ربع5ن �3عليه �الّدنوثرّي . �الدين �زين �هللا �عبد �أبو�محمد  �4والشيخ
ً
�عارف �اوكان

�والنحو�وكذ �قاضيً باللغة �الك ،� �أنه �ا,ؤرخ �عنه �أخذت�ويقول �الذين �مشاي®ي "وهو�من

  .�م1616/�ـه1025وقد�تو<ي�عام�،�5ومن�ت.مذة�والدي�الذين�أخذوا�عنه"،�م_^م

�1625/�ـه1034ا,تو<ي�عام�،�6والشيخ�أبو�ُعَيْيَنه�عامر�بن�العزيزي�الشافïي ومن�ا,شايخ�.

،�الشيخ�أبو�الفدا�إسماعيل�بن�السجيدي�الشافïي،�الذين�أخذ�ع_^م�ا,ؤرخ�ودرس�عل�^م

عMى�نور�الدين��–ا,ؤرخ�البكري�الصديقي��–كما�تتلمذ�.�7والذي�كان�من�أكابر�الشافعية

                                                           

له�العديد�،�وهو�من�كبار�ا,تصوفة�<ي�مصر،�م)1565-1493/�هـ973-898الشعراني�<ي�مصر�ب5ن��عوام(�عاش 1

�ا,ؤلفات �من �أشهرها، ��خيار: �طبقات �<ي ��نوار �لواقع �انظر. �ا,علومات �من �,زيد �مبارك: �عMي الخطط�،

  .�332-331:�ص،�4ج،�كتب��ع.م،�والزر�كMي.�109:�ص،�14ج،�التوقيفية
  .�58:�ص،�الروضة�الزهّية،�البكري�الصّديقي 2
�يشمل 3 �الكتاب �هذا ، 

ً
�حديث �الشافïي�انبويً �اأربع5ن �النووي �الحوراني �شرف �بن �Çيح� �اختارها �أئمة�، وهو�من

  .�م)1277-1233/�هـ676-631الشافعية�عاش�ب5ن��عوام�(
  .�56- 53:�ص،�3ج،�خ.صة��ثر،�وا,حkw،�109:�ص،�الروضة�الزهية،�البكري�الصديقي:�انظر�ترجمته�<ي 4
  .�109:�ص،�الروضة�الزهّية،�البكري�الصّديقي 5
  .�122:�ص،�ا,صدر�السابق 6
  .�318:�ص،�خ.صة��ثر،�وا,حkw.�195:�ص،�الروضة�الزهّية،�البكري�الصّديقي:�انظر�ترجمته�<ي 7
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وقد�وصفه�ا,ح�kw<ي�خ.صة�.�م1656/�ـه1066ا,تو<ي�عام�،�أبي�الحسن��جهوري�ا,الكي

  .�1"...�إمام��ئمة،��ثر�بقوله�عنه�أنه�"�شيخ�ا,الكية�<ي�عصره�بالقاهرة

منتقى�من�العلماء�و�دباء��اهذا�باáضافة�إFى�أنه�ترجم�<ي�مؤلفة�"�الروضة�الزهية"�عددً 

�له �ا,عاصرين �وا,تصّوفة �صلته�، �عMى �دليل �وهذا �عمومه �أو{د �وبخاصة � �أقرباؤه وم_^م

  .�واحتكاكه�i^م�ومعرفته�لهم

من�خ.ل�هذا�السرد�ا,ختصر�للعلماء�و�دباء�وا,تصوفة�الذين�ترجم�لهم�ا,ؤرخ�محمد�

� � �كتابه �<ي �الصّديقي �السرور�البكري �أبي �الزهية"بن �2"الروضة �ب5ن�، �يفرق �لم �أنه نرى

وإنما�ترجم�،�وب5ن�العالم�الحنفي�أو�ا,الكي�أو�الحنبMي،�العالم�الشافïي�الذي�ينتسب�إليه

  .�3واقتصر�<ي�ذلك�عMى�علماء�القاهرة�وأدباñ^ا�ومتصوف�^ا،�بموضوعية

ة�الفكرية�ويمكن�أن�نستنتج�من�خ.ل�ما�تقّدم�أن�ا,ؤرخ�كانت�له�ع.قة�وثيقة�بالنخب

�القاهرة �<ي �وبالذات �عصره �<ي �ا,تنوعة �الجو�الفكري�، �هذا �خضّم �<ي �يعيش �كان وأنه

�عشر�للهجرة �الحادي �القرن �من �السبعة �العقود �خ.ل �ا,دينة �تلك �<ي �السائد السابع�/

وبذلك�فقد�كان�ا,ؤرخ�عMى�اتصال�وتفاعل�واسَع5ْن�وعميَق5ْن�بثقافة�مصره�.�عشر�للمي.د

�وعصره �سا، �العريض�وقد �بال�vاء �تتمتع klوال� �الصوفية �العلمية �البيئة �ذلك �<ي عده

�و�رستقراطية �مصر، �<ي ام
ّ
�الُحك �لدى �بالنفوذ �وتحظى �من�، kyوالدي� �aجتما»ي وaح�vام

وقد�ورث�ا,ؤرخ�الكث�v5،�وما�يشبه�الو{ء�لدى�الطبقات�العامة،�طبقة�ا,ثقف5ن�ا,صري5ن

  .�من�كل�هذا

  

   

                                                           

  .�1628:�ص،�2ج،�كشف�الظنون ،�حاèي�خليفة:�<ي�اانظر�ترجمته�أيضً  1
  .�91:�ص،�الروضة�الزهّية،�البكري�الصّديقي 2
  .�102-85:�ص،�1955،�ليMى�الصباغ:�تحقيق،�ا,نح�الرحمانية،�البكري�الصّديقي 3
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صرةأهل
ُ
    �يمانبدولةآلعثمان"مخطوط"ن

عريفبا�خطوط
ّ
الت:  

صرةأهل�يمانبدولةآلعثمان"ا,خطوط�الذي�ب5ن�أيدينا�
ُ
للمؤرخ�محمد�بن�أبي�،�"ن

�الصّديقي �الّسرور�البكري .�  التوجد
ُّ
�ل��صلّية�سخةن �<ي �ا,خطوط �الوطنّية�كتبةا,هذا

�ب �الّرباط �رقم<ي �تحت �)D. 527(�ا,غرب  ب�وُمَصّورة،
ُ
�َت5ْنَج ْس ن �ميكروفيلم�: �عMى �وFى

�B43-4799)رقم( �رقم، �ميكروفيلم �عMى �MMF-00د156(�والثانية /(� �بالخط�، �مكتوبة و¾ي

�ا,غربي �القراءة، �سهُل �من(، فة
َّ
�ورقة119ومؤل (1� �صفحة��)237(�ومن، �سوى صفحة

ّل�صفحة�(.�العنوان
ُ
ّل�سطر�ما�ب5ن�(،�)�سطر17<ي�ك

ُ
عMى�حرص�ا,ؤرخ�.�)�كلمة�13-8<ي�ك

ل�كلمة�<ي�بالنسبة��وّ �اوهكذا�أيضً ،�إبراز�العناوين�والفصول�(ا,قاصد)�بخط�أحمر�بارز 

فقد�،�أّما�ترقيم�ا,خطوط.�مع�الِعلم�أّنه�لم�يضع�نقطة�<ي��^اية�الُجَمل،�بداية�كّل�جملة

�ولي�جاء �صفحات �ترقيم �س �ورقاتترقيم �أخط، �يوجد �أنه �إFى �0شارة �ال�vقيم�مع �<ي اء

� �الّصفحات �<ي �هو�الحال �كما �21-20وتكرارها ،� �صفحات �125-122وكذلك �ا,خطوطو .

حصلُت��وقد،�تاريخ)�2132(ة�بالقاهرة�تحت�رقمخطوطات�العربيّ <ي�معهد�ا,�اأيضً �ُمَصّور 

سخة
ُ
  .�همن�ُمَصّورة�عMى�ن

   

                                                           

�121لقد�ذكرت�الباحثة�ليMى�الصّباغ�<ي�اِ,َنح�الّرحمانّية�ص 1 �وهذا�خطأ،�)115أّن�عدد��وراق�هو�(� حيث�.

سخة�
ّ
كما�.��صلّية�أّن�العدد�الصحيح�لصفحات�ا,خطوط�هو�كما�ذكرته�أع.هتب5ّن�Fي�من�خ.ل�مراجع�klللن

وقد�يكون�هذا�الخطأ�هو�السبب�.�أنه�وقع�خطأ�آخر�<ي�ترقيم�الصفحات�كما�أشرُت�إFى�ذلك�أع.ه�اتب5ّن�Fي�أيضً 

�الباحث5ن �بعض �عند ��وراق �عدد �وكذلك �الصفحات �عدد �<ي �الّتدقيق �عدم �<ي �0خو . �أّن �إFى ة�وأش�v5هنا

  .�ا,سؤول5ن�<ي�قسم�ا,خطوطات�قاموا�بمراجعة�ا,خطوط�وقد�تّم�تصحيح�الخطأ�بعد�م.حظ�klإل�^م�بذلك
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1ا�خطوطوأهمّيتهالتاريخّية:  

�أهل �"ُنصرة ف
َّ
�ا,َؤل �ذكر�هذا �عثمان"�لقد �آل �بدولة �0يمان �باشا�، �إسماعيل ا,ؤرُخ

  �.�2البغدادي�<ي�كتابه�"إيضاح�ا,كنون"�إ{�أنه�لم�ينسبه�إFى�البكري�الصّديقي�أو�لغv5ه

�با�ي� �<ي �ِذكرها �عMى �الصّديقي �البكري �اعتاد klال� �ا,قّدمة �بعد ف
َّ
�ا,َؤل �هذا �<ي �جاء وقد

ْنُموذج�لطيففهذا�،�"وبعد:�ما�يMي،�مؤلفاته��خرى 
ُ
أذكر�فيه�الدولة�،�ومجموع�ظريف،�أ

ريفة�العثمانّية
ّ

 سائ،�ورّتبته�عMى�مقاصد.�وأخذهم�للديار�ا,صرّية،�الش
ً
من�الكريم�ا,اجد��.

��بد �إFى �دول�^م �يديم �أن ��حد، �الواحد �بجاه �آل�، �بدولة �0يمان �أهل �"ُنصرة وسميته

ستعان"،�عثمان"
ُ
  .�3فأقرأ�وبا �ا,

�يؤك �هو�فعومما ف
َّ
�ا,َؤل �هذا �أن  د

ً
�سواه�. ��حد �وليس �الصّديقي �للبكري �به�، �جاء هو�ما

�قال �حيث ��^ايته �<ي �ا,ؤرخ �السرور�البكري�: �أبي �بن �محمد �هللا �أبو�عبد �مؤلفه �قال "

هذا�آخر�ما�أوردنا�ذكره�من�أخبار�الدولة�العثمانية�،�لطف�هللا�به�<ي�الداَرْين،�الصّديقي

  .�4عMى�سبيل�aختصار"

ف�مختصرً :�من�هنا�نعلم
َّ
،�<ي�أخبار�الدولة�العثمانية�اأن�البكري�الصّديقي�كتب�هذا�ا,ؤل

�جًد  �شبيه �أنه �ُي.حظ ف
َّ
�ا,ؤل �هذا �دراسة �خ.ل �<ي��اومن �الرحمانية �"ا,نح �<ي �جاء بما

�الثامن �ا,قصد �lوح� �بدايته �من �العثمانية" �الدولة ��^اية�، �lالعاشر�وح� �ا,قصد �إن ثم

  .�مع�م.حظة�بعض�الزيادات�أو�الحذف�ابً ا,خطوط�تقري

�فإن�البكري�الصديقي�قد�ذكر�ذلك ف
َّ
�ا,ؤل �بالنسبة�لتاريخ�تدوين�هذا �أما حيث�يقول�،

  .�م1645أي�<ي�عام��5بأنه�"جمع�هذا�التاريخ�<ي�سنة�خمس�وخمس5ن�وألف"

                                                           

 .�203-200ص،�1�،2005ط،�البكري�الصّديقي�وأثره�<ي�تأريخ�مصر�العثمانّية،�سليم،�أبو�جابر:�راجع 1
  .�651:�ص،�2�،1947ج،�إيضاح�ا,كنون ،�إسماعيل�باشا�البغدادي 2
  .�1:�ص،�مخطوط�ا,غرب،�نصرة�أهل�0يمان�بدولة�آل�عثمان،�الصديقيالبكري� 3
  .�229:�ص،�ا,صدر�السابق 4
  .�124ص،�ا,صدر�السابق 5
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ف�أيضً ،�وكعادة�ا,ؤرخ�البكري�الصديقي
َّ
تسعة��نجده�قد�قّسمه�إFى،�افإنه�<ي�هذا�ا,ؤل

  :�1¾ي�بال�vتيب�كما�جاءت�<ي��صل،�ا)�مقصًد 19عشر(

 �����.�السلطان�عثمان�غازي �وهو،�<ي�ابتداء�دولة�ب�kyعثمان�وأول�من�تسلطن�م_^م -1

 .�<ي�ِذكر�السلطان�أورخان�بن�السلطان�عثمان -2

 .�<ي�ِذكر�سلطنة�السلطان�ُمراد�بن�السلطان�أورخان -3

 .�السلطان�مراد<ي�ِذكر�سلطنة�السلطان�بايزيد�بن� -4

 .�<ي�ِذكر�سلطنة�السلطان�محمد�بن�بايزيد -5

 .�<ي�ِذكر�سلطنة�السلطان�ُمراد�بن�السلطان�محمد -6

 .�<ي�ِذكر�سلطنة�السلطان�محمد�فاتح�القسطنطينية -7

 .�<ي�ِذكر�سلطنة�السلطان�مو{نا�بايزيد�بن�السلطان�محمد -8

 �.�بايزيدابن�السلطان�،�ليم��ول�فاتح�مصر<ي�ِذكر�سلطنة�السلطان�س -9

 .�<ي�ِذكر�سلطنة�السلطان�سليمان�بن�السلطان�سليم� -10

 .�<ي�ِذكر�سلطنة�السلطان�سليم�بن�السلطان�سليمان� -11

 .�<ي�ِذكر�سلطنة�السلطان�ُمراد�بن�السلطان�سليم� -12

 .�<ي�ِذكر�سلطنة�السلطان�محمد�بن�السلطان�ُمراد� -13

 .�<ي�ِذكر�سلطنة�السلطان�أحمد�بن�السلطان�محمد� -14

�ِذكر�س� -15 �محمد<ي �السلطان �بن �محمد �السلطان �لطنة �السلطان��أæي، ا,رحوم

��وFى،�ا,تقدم�ذكره،�أحمد
ُ
ة رَّ

َ
 �����.�ا,

 .�<ي�ِذكر�سلطنة�السلطان�عثمان�بن�السلطان�أحمد� -16

�الثانية)� -17
ُ
ة رَّ

َ
 .�<ي�ِذكر�سلطنة�السلطان�مصطفى�بن�السلطان�محمد�(ا,

 .�أæي�ا,رحوم�السلطان�عثمان�<ي�ذكر�سلطنة�السلطان�ُمراد�بن�السلطان�احمد� -18
                                                           

  .��4- 1ص،�ا,صدر�السابق 1
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  .�أæي�ا,رحوم�السلطان�مراد،�<ي�ذكر�سلطنة�السلطان�إبراهيم�بن�السلطان�أحمد� -19

.�أنه�يريد�أعمالهم�وفتوحا�^م،�ويتب5ّن�من�خ.ل�عرض�البكري�الصّديقي�لهؤ{ء�الس.ط5ن

�ومصر �الشام �ب.د �أخبار�فتح �<ي �توسع �وقد �بغداد، �وفتح ،� �بذكره �ذلك �åأن� فتح�وقد

�"كريت" �لجزيرة �العثماني5ن ،� �شعبان �ثاني �<ي �ق.عها �إحدى �ـه1055واستس.م أيلول��23/

فه�"ا,نح�.�و0ع.ن�عن�الزينة�<ي�مصر�لث.ثة�أيام،�م1645
َّ
ف�عن�مؤل

َّ
ومما�ُيم5ّ¶�هذا�ا,ؤل

�العثمانية" �الدولة �<ي �الرحمانية �عثمان"، �آل �دولة �بِذكر ّنان
َ
�ا, �و"فيض �البكري�، أن

مع�،�قي�خّصصه�للتدوين�لس.ط5ن�الدولة�العثمانّية�دون�التطرق�إFى�مصر�وو{�^االصّدي

والواردة�<ي�"ا,نح��-الخليفة�0س.مي�الثالث�–بن�عفانأن�تثبيت�نسبة��تراك�إFى�عثمان�

�غازي  �عثمان �عن �الحديث �عند �الرحمانية" �عثمان، kyب� �س.ط5ن �أول ،�v5وغ� مفتقدة

  .�موجودة�هنا

� �القول �<ي�ويمكن �الرحمانية �"ا,نح فه
َّ
�مؤل �من �الصّديقي �البكري ه

ّ
�استل ف

َّ
�ا,َؤل �هذا إن

�أحيانً  �أو�الحذف �أو�التعدي.ت �0ضافات �بعض �مع �العثمانية" �ضرورة��االدولة حسب

  .�م1645/�ـه1055وأنه�أّرخ�فيه�ح��lعام�،�التدوين�للتاريخ�<ي�تلك�اللحظة
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  1111منهجا�ؤّرخjيتدوينiحداثالتاريخّية

السابع�عشر�/�من�الظواهر�ال�klتم5ّ¶ت�i^ا�مؤلفات�ا,ؤرخ5ن�<ي�القرن�الحادي�عشر�للهجرة

وذلك�بتقسيمها�،�إتباعها�ا,نهج�الِعلم�k<ي�التاريخ،�للمي.د�<ي�مصر�إّبان�العصر�العثماني

�أمثل�الطرق�وأفضلها�<ي�.�ثم�خاتمة،�إFى�مقدمة�وأبواب�أو�فصول  َعدُّ
ُ
ومثل�هذه�الطريقة�ت

�أيضً منا �العصر�الحديث �و<ي �ا,اضية �العصور �<ي kالِعلم� �البحث �اهج �قصرها�. فا,قدمة

فم_^م�من�خّصصها�للحديث�عن�فضل�مصر�وما�.�هؤ{ء�ا,ؤرخون�عMى�موضوعات�ُمعّينة

�قرآنية �آيات �من �بشأ�^ا �ورد �نبوية، �وأحاديث �والحكماء، �العلماء �وأقوال �بذلك�. وهم

�ال �مصر�<ي �بمؤرæي شبه
ّ
�الت �السابقةيحاولون �عصور �تواريخهم�، �افتتاح �عMى �دأبوا الذين

وتدّل�من�ناحية�أخرى�عMى�اع�¶ازهم�،�بمقدمات�ماهدة�تحتوي�عMى�مثل�هذه�ا,وضوعات

�,صر �بانتساi^م �من�. �غv5ها �دون �التاريخية �ا,عرفة �عن �للدفاع �قصر�مقدمته �من وم_^م

  .�ا,وضوعات

فم_^م�،�رخ5ن�لم�يسv5وا�عMى�وتv5ة�واحدةوإذا�نظرنا�إFى�التأريخ�نفسه�نجد�أن�هؤ{ء�ا,ؤ 

�أو�مقاصد �أبواب �إFى �كتابه �قّسم �من �فصول ، �إFى �و�بواب �<ي�، �الصّديقي �البكري مثل

�كتاباته�معظم َول"،
ُ
�أخبار�� �"لطائف �كتابه �<ي �و0سحا�ي �بابً . �كتابه �جعل �من �اوم_^م

ما�نظرنا�إFى�مخطوط��وإذا.�مثل�أحمد�شل�kwعبد�الغ�ky<ي�كتابه�"أوضح�0شارات"�اواحًد 

�0يمان" �أهل �"ُنصرة �البحث، �هذا �موضوع �بقوله، �بدأُه �البكري �ا,ؤرخ �أّن �نجد ،�"وبعد:

�لطيف �أنموذج �فهذا �ظريف، �ومجموع �العثمانّية، ريفة
ّ

�الش �الدولة �أذكُر�فيه وأْخِذهم�،

 سائ،�وقد�رّتبته�عMى�مقاصد.�للّديار�ا,صرّية
ً
،�م�إFى��بدِمن�الكريم�ا,اجد�أن�يديم�دول�^�.

                                                           

:�ص،�1�،2005ط،�البكري�الصّديقي�وأثره�<ي�تأريخ�مصر�العثمانّية،�أبو�جابر�سليم:�,زيد�من�التفاصيل�راجع 1

158-�168�.  
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��حد �الواحد �وسّميُتهُ �،بجاه �عثمان�ُنْصَرة: �آل �بدولة �0يمان �أهل �وبا �،
ْ
رأ

ْ
فاق

ستعان"
ُ
  .�1ا,

�والس.ط5ن� �الو{ة �عهود �حول �يدور �الذي �الَحْوFي �ا,نهج �مؤلفا�^م �<ي �ا,ؤرخون �اّتبع وقد

�والباشاوات �بارز .
ّ
�بخط �الحاكم �اسم �كتابة �عMى �فدرجوا �مس، �عنوان �تقلأو�<ي وسنة�،

�أو�وفاته �َعْزِلِه �مصر�وتاريخ �عMى �و{يته �تأريًخ . �عهده �مصر�<ي ��وضاع �التأريخ �اَحْوليí �اثّم

�القديمة�اُمخَتَصرً  �العصور �<ي �اختصارً ، �أقّل �اثّم �وهكذا، �ِسِج ، �الكتاب �يصبح �أن  إFى
ً
.�

�عصر�ا,ؤرخ�ايوميً  �<ي �والصغرى �الك�vى �الحوادث �بمصر�من �وقع �ِ,ا .� �i^ذه الطريقة�وهم

 الذين�دار�تأريخهم�أوّ ،�ُيش�^ون�من�بعض�الّنواòي�مؤرæي�مصر�<ي�العصر�ا,ملوكي
ً
}� ًv5اوأخ�

  .�2حسب�الّسن5ن

أن�مؤرæي�العصر�العثماني�،�وقد�اّتضح�من�خ.ل�مراجعة�ا,صادر�ا,تعلقة�i^ذا�الشأن

�عمومه" �"ا,نهج �<ي �السابقة �العصور �مؤرæي �من �أس.فهم �مع �يتفقون �اختل، فوا�وإن

�تفصي.ته �<ي �معهم �تأريًخ ، �أّرخوا �أ�^م �ِحده�احوليً �اإذ �عMى �باشا �كل �عهد �<ي ذاكرين�،

و{�يقطعون�سياق��حداث�بدخول�سنة�،�أوضاع�مصر�<ي�عهده�عMى�الطريقة�الَحولّية

َفُه�آخر�<ي�الحكم،�جديدة
َ
ل

َ
  .�وإنما�يقطعو�^ا�إذا�ُعِزل�باشا�وخ

س.فهم�من�ا,ؤرخ5ن�التغلغل�<ي�أغوار�ا,جتمع�كذلك�أتفق�مؤرخو�العصر�العثماني�مع�أ

�العثماني5ن �الباشاوات �لعهود �تأريخهم �خ.ل �من �ا,صري �كل�. �بدراسة �اهتّموا فقد

ولم�ي�vكوا�صغv5ة�و{�كبv5ة�من�واقع�مجتمعهم�إ{�دّونوها�<ي�،�التفاصيل�ودقائق��مور 

�كت�^م �العصر�العثماني، �مصر�<ي �لتاريخ �الدارس �إّن �lح� �ا,راحل��يمكنه، �عMى الوقوف

�الجوانب �كل �من �العثماني5ن �حكم �إّبان �ا,صري �ا,جتمع �مّر�i^ا klو�طوار�ال� 0دارية�،

                                                           

�أهل�0يمان�بدولة�آل�عثمان،�البكري�الصّديقي 1
ُ
  .�2- 1:�ص،�ُنْصَرة

  ا:�نظر�أيضً ا.�وما�بعدها�81:�ص،�0�،1981سكندرية،�التاريخ�وا,ؤرخون�العرب،�السّيد�عبد�العزيز�سالم 2

 M. Holt, Political and Social Change in Modern Egypt, London: 1968, pp. 79-90. 
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ويعود�الّسبب�<ي�ذلك�إFى�أّن�الحياة�الداخلية�<ي�.�1وaقتصادية�والحضارية�وaجتماعية

�واضطرابات �ومؤامرات �وحركة �حياة �من �به �تعج �كانت �مصر�وما �غ�v5ذلك، �إFى �جعلت،

�وقعً  �العصر�تأخذ �ذلك �<ي �<ي��اومتنوعً �اومت.حًق �اسريعً �ا�حداث ي
ّ

Mا,ح� �ا,ستوى عMى

  .�هناك

�طرحها �يمكن klال� �والحقيقة �وو{ñ^م�، ديد
ّ

�الش �إعجاi^م �مع �ا,ؤرخ5ن �هؤ{ء �أّن ¾ي

�العثماني �وللسلطان �النظ�v5للعثماني5ن �البكري��-ا,نقطع �للمؤرخ �بالنسبة �هو�الحال كما

يمكن�للدارس�والباحث�aعتماد�عل�^ا�<ي�التأريخ�،�موا�مادة�تاريخية�قّيمةقّد �- الصّديقي

  .�التاسع�عشر�للمي.د/�للدولة�العثمانية�منذ�نشأ�^ا�وح��lمطلع�القرن�الثالث�عشر

�أبي�السرور�البكري�الصّديقي �بن �أما�مؤرخنا�محمد ُيَعّد�مؤرًخ ،
َ
�اتقليديً �اف أي�أنه�بدأ�.

ط�.�بدء�الخليفة�ح��lيصل�إFى�وقتهكتبه�منذ�أقدم�العصور�أو�
ْ
ل

َ
وهذا�يؤدي�به�إFى�الخ

كما�أنه�.�وأحيانا�يؤدي�به�إFى�استخدام�الخرافات�<ي�تدوينه�للتاريخ،�<ي�العديد�من��مور 

�مؤرًخ  �يكن �ادائًم �احوليً �الم �عشر�للهجرة، �الثاني �القرن �مؤرæي �مثل �عشر�/ الثامن

كما�أنه�ينفرد�بأنه�من�،�ي�يعد�نسيج�وحدهولذلك�فإّن�ا,ؤرخ�البكري�الصّديق.�للمي.د

�،�2االسابع�عشر�للمي.د�إنتاًج /�أك��vمؤرæي�القرن�الحادي�عشر�للهجرة
ُ
وإْن�كان�ُي.َحظ

�كتاباته�اأيضً  �<ي �كبv5ة �بمصداقّية �يتمّتع �أنه �بالُحكام�. �الع.قة �وثيق �كان ��نه وذلك

وقد�ذكر�.�كان�يسألهم�ويحاورهمو�مراء�وموظفي�0دارة�الذين�يبدو�أنه�بالّتقرب�م_^م�

�قوله �مرة �أك��vمن �مؤلفاته �بعض �<ي ف":
ّ
�ا,وظ �أو�"وسألُت �الوزير" �من �"وسمعُت ،�v5وغ

�الحكام� �من �شديَدْين �وقرب �ِصلة �عMى �كان �أنه �عMى �تدّل klال� �الِعبارات �من ذلك

  .�والس.ط5ن�العثماني5ن�أصحاب�اتخاذ�القرار�<ي�مصر

                                                           

  .�وما�بعدها 85: ص،�السابقا,صدر� 1
�الصّديقي 2 �البكري �أخبار�مصر�ا,حروسة، �<ي �ا,أنوسة �الروضة �وتعليق، �تحقيق :�©Áعي� �الرازق �عبد ،�1ط،

 .�130:�ص،�1997القاهرة�
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�باس �ا,عروف �ا,ؤرخ �مخطوط �العثمانية"و<ي �الدولة �<ي �الرحمانية �"ا,نح �م وكذلك�،

�كب��v5ّول  �حّد �إFى �يشبه �والذي �عثمان" �آل �بدولة �0يمان �أهل �"ُنصرة �دار�تأريخ�، فقد

�العثمانية �الدولة �س.ط5ن �حول �الصّديقي �البكري �أو�، �الباب �أول �<ي �السلطان اسم

ْقَصد�الخاص�به
َ
لسلطنة��وتاريخ�َعْزِلِه�أو�وفاته�تاريخ�اعت.ئه�عرش�ا�اذاكرً �-خط�بارز �-ا,

vتيب�الَحْوFي��اُمّتبعً ،�كما�قام�بذكر�أهم�أخباره�وإنجازاته�لذلك�السلطان،�وُمّدة�ُحكمه
ّ
ال�

  .�<ي�كل�ما�يسرد�من�أخبار

مأخذها�عMى�منهجية�ا,ؤرخ�<ي�ا,خطوط�"ا,نح�الرحمانية�<ي��1وقد�دّونت�ليMى�الصباغ

ل�<ي�الواقع�مستوى�رفيعً حيث�قالت�إن،�الدولة�العثمانية"
ّ
من�ناحية�ا,نهجية��اه�{�يمث

وقد�عزت�ذلك�إFى�أّن�ا,ؤرخ�لم�يفصح�عن�ا,صادر�ال�klاستقى�م_^ا�.�التاريخية�العلمية

�ا,علومات �تلك �ل£حداث، �معاصرته �مرحلة �سبقت klال� �م_^ا �وبخاصة �أنه. أي��-كما

�كتابه�-ا,ؤرخ �مقدمة �<ي �يبّي_^ا �لم �يشر�إل�^ا. �ولم �ل£حداث�بل �ذكره �سياق �2<ي وقد�.

�klاعتمد�عل�^ا�ا,ؤرخ�<ي�َسْرِدِه�ل£حداث�ال�klى�الصّباغ�عدم�بيان�ا,صادر�الMت�ليv�اعت

إ{�أ�^ا�اع�vفت�أّن�ا,ؤرخ�كان�شاهد�عيان�لعدد�من�.�لم�يعاصرها�"فجوة�<ي�منهجيته"

�عاصرها klال� ��حداث �مخطوطاته، �بعض �<ي �بذلك �صّرح ��نه ،� �ص.ت�باáضافة إFى

،�وفكره�التاري®ي�الراغب�<ي�تتّبع��حداث،�أسرته�وص.ته�الشخصية�بالسلطات�الحاكمة

�klِحظ�ل£حداث�ال.
ُ
نته�من�أن�يكون�ذلك�الشاهد�ا,

ّ
مع��خذ�بالحسبان�ثقافته�ال�klمك

  .�3عاي_^ا

عزّية
ُ
نجد�،�"و<ي�مخطوط�آخر�للمؤرخ�وهو�"الروضة�الزهّية�<ي�ِذكر�و{ة�مصر�والقاهرة�ا,

شأنه�<ي�ذلك�شأن�0سحا�ي�،�أّن�البكري�الصّديقي�اّتبع�فيه�ا,نهج�التقليدي�<ي�التأريخ

                                                           

 .�169-165:�ص،�1995،�ليMى�الصباغ:�تحقيق�وتعليق،�ا,نح�الرحمانية�<ي�الدولة�العثمانية،�البكري�الصّديقي 1
 .�165:�ص،�السابقا,صدر� 2
 .�166:�ص،�ا,صدر�السابق 3
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�ـه1060-(ت �أرباب�1649/ �مصر�ِمن �<ي �تصّرف �فيمن َول
ُ
�أخبار�� �"لطائف �كتابه �<ي م)

لقد�تناول�.�حيث�قام�البكري�بتقسيم�هذا�ا,خطوط�إFى�مقدمة�ونتيجة�وخاتمة.�الدول"

�ا, �<ي �جريً ا,ؤرخ �مصر�بإيجاز�شديد �عن �الحديث � �مؤرخو�مصر��اقدمة �فعلة �ما عMى

دة �ُمَمّهِ �,صر�بمقدمات �تأريخهم �افتتاح �عMى �دأبوا �الذين .� �النتيجة �الهدف��–وأّما و¾ي

� �الكتاب �من k©Áمص�–الرئي� ام
ّ
�ُحك �عMى �اشتملت �عام�فقد �lوح� �العصور �أقدم ر�منذ

�ـه1042 �م1632/ �ف�، �اّتبع �طويلة �زمنية �حقبة �التأريخو¾ي �<ي �التقليدي �ا,نهج �البكري .�^ا

سم�منهجه�،�وأّما�الخاتمة�فكان�موضوعها��^ر�الّنيل�الخالد�وأهميته�<ي�حياة�مصر
ّ
وقد�ات

  :�هذا�بأربع�ِسمات�رئيسية�¾ي

 أو 
ً
n�:يجاز�الشديدáسبقت�العصر�العثماني�با�klسم�تأريخ�البكري�,صر�<ي�العصور�ال

ّ
،�ات

� �ذلك �<ي �ا,ؤرخ �اعتمد �بن�حيث �الرحمن �عبد �مثل ��وائل �ا,ؤرخ5ن �مؤلفات عMى

م(ت�
َ

  .�م)1523/�ـه�930- وان�^اء�بابن�إياس�الحنفي�(ت�،�م)1871/�ـه257-الَحك

قصر�البكري�ُجّل�اهتمامه�<ي�تاريخه�السابق�عMى�العصر�العثماني�عMى�كتابة�اسم�:�اثانيً 

�- الحاكم �سلطانً �اواليً � �أم �بارز �– اكان �بخط �و{ �اذاكرً ، �أو�وفاتهسنة �َعْزِلِه �وتاريخ ،�يته

وهذا��سلوب�ا,_^Éي�كان�دأب�مؤرæي�مصر�.�وأخبار�مصر�موجزة�<ي�عهده،�وُمّدة�ُحكمه

وُيْعَتَ�a�vختصار�الشديد�الذي�{زم�.�حيث�يؤرخون�للعصور�السابقة،�<ي�العصر�العثماني

�جديدة �علمية �ظاهرة �العصر�العثماني �قبل �ما �ف�vة ،� �ا,كتبة �زخرت 0س.مية�فقد

ْت�هذه�الف�vات�السابقة
ّ
ط

َ
ولعّل�ا,ؤرخ�البكري�اكتفى�بتلك�.�با,ؤلفات�التاريخية�ال�klغ

<ي��اُمستفيضً �ا�نه�أرََّخ�لها�تأريًخ ،�0شارات�ا,وجزة�عن�تاريخ�مصر�قبل�العصر�العثماني

v5عيون��خبار�وُنزهة��بصار"�تاريخه�الكب"�.  

لس.ط5ن�الدولة�العثمانية�عMى�الس.ط5ن�الذين�خضعْت��اقتصر�ا,ؤرخ�<ي�تأريخه:�ثالثا

�العثماني �للُحكم �عهودهم �مصر�<ي ��ّول ، �سليم �السلطان �عهد �منذ �أي �تحولْت�، الذي

ح��lوصل�إFى�عهد�السلطان�ُمراد�،�م1517/�ـه923مصر�<ي�عهده�إFى�و{ية�عثمانية�عام�
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�الرابع �السل، ى
ّ
Fتو� �الذي �عام �السلطان �عرش �واعتMى �هـ1032طة �م1622/ �عام�، �lح

  .�م1640/�ـه1049

ارابعً  �عهود�: �َحْول �تدور klال� �التقليدية �التأريخ �طريقة �لعصره �تأريخه �<ي �ا,ؤرخ اّتبع

،�وتاريخ�قدومه�إFى�مصر�-بخط�بارز �–حيث�كان�يكتب�اسم�الباشا�،�الباشاوات�<ي�مصر

�َعْزِلِه  �وتاريخ �والّسنة، �والشهر �باليوم �ُحكمه �وُمّدة �يسردُ . �عهده��ثّم �<ي �مصر أخبار

وقد�.�""و<ي�أيامه�حدث�كذا:�فنجد�أنه�استخدم�بعض�الِعبارات�<ي�ذلك�مثل�.�بالتفصيل

أو�الّنقل�،�اعتمد�البكري�<ي�تأريخه�للحقبة�ال�klعصرها�عMى�مشاهدته�ل£حداث�بنفسه

قات�من�الرواة
ّ
،�"شاهدت�أنا�ذلك:�نجده�استخدم�من�الِعبارات�مثل،�اوهنا�أيضً .�عن�الث

َتَبة"
َ

�kyِمن�بعض�الك
َ
غ

َ
  .�1أو�َبل

إن�منهج�ا,ؤرخ�البكري�الصّديقي�<ي�َسْرِدِه�ل£حداث�،�ويمكن�القول�من�خ.ل�ما�تقّدم

  :�التاريخية�عMى�وجه�العموم�يمتاز�بما�يMي

iوoى �اpJ�ِة �تقليدي: �هو�مؤرخ �ا,ؤرخ �إّن �العصور ، �أقدم �منذ �وتأريخه �تواريخه ،�يبدأ

¶عة�
ّ
ß0س.مية�الواضحة�<ي�مؤلفاتهحيث�نلمس�ال�.  

الثانية �اpJ�ِة �مؤرًخ : �ُيَعدُّ �ا,ؤرخ �اُمعاصرً �اإّن �وقوعها�، �إّبان ��حداث �ُيدّون �كان حيث

  .�<ي�مخطوط�"الكواكب�السائرة"�اوهذا�ما�ظهر�جليí ،�ومشاهدته�لها�بنفسه

�اpJ�ِةالثالثة �والحو : ادث�والتحّفظ�<ي�إّن�ا,ؤرخ�كان�يتوæّى�الّدقة�واستقصاء��حداث

  .�حيث�حرص�عMى�أن�يسّجل��حداث�بصدق�وأمانة،�ِذكرها

وذلك�من�،�ِلَس��vِ5ْحداث�<ي�مصر�اِعلميً �اإّن�ا,ؤرخ�حاول�أن�يعطي�تصّوًر :�اpJ�ِةالرابعة

فقد�{حظ�أن�مصر�.�خ.ل�م.حظاته�الذكية�ومراجعته�الواعية�ا,تأملة�لتلك��حداث

عند�الحديث�عن�الِفتنة�،�وقد�جاءت�م.حظته�هذه،�عشر�سنواتتقع�ف�^ا�"ِفتنة"�كل�

.�م)1647-1645/�ـه1085-1056السادسة�ال�klوقعت�<ي�عهد�الوزير�محمد�باشا�بن�حيدر�(

                                                           

  .�1998وقد�قام�بتحقيقها�عبد�الرازق�عيÁ©��عام�.�وردت�مثل�هذه�العبارات�<ي�مخطوطة�"�الß¶هة�الزهية�" 1
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�v5َْس� �من �مكانه �<ي �فّصله �عّما �لنا �ليسرد �التاريخ �مراجعة �إFى �ا,.حظة �تلك �ساقته وقد

  .��حداث�التاريخية

لظاهرة�<ي�التاريخ�ا,صري�هو�<ي�حّد�ذاته�اق�vاب�من�منهج�علم�kّإّن�تتّبع�ا,ؤرخ�لتلك�ا

�الف�vة �تلك �<ي �التاري®ي �للبحث �حال. �أية �مؤلفات��-وعMى �خ.ل �من
َ
وِحظ

ُ
�ل �ما وحسب

ومعاصرته�لتلك�الحقبة�،�فإّن�اهتمامه�واعتنائه�بِعلم�التاريخ�-ا,ؤرخ�البكري�الصّديقي

�الح �مصر�(القرن �<ي �العصر�العثماني �عشر�للهجرةإّبان �ادي �عشر�للمي.د)�/ السابع

�بالذات �ا,صري ، �ا,جتمع �عن �وهاّمة �أسرار�دقيقة �عMى �الوقوف �له را �َيسَّ �سّجلها�، حيث

 تسجي
ً
تعّددة��غر �اُمستفيضً ،�اواعيً �.

ُ
vاث�من�مؤلفاته�ا,

ّ
اض�<ي�مجاFّي�التاريخ�<ي�هذا�ال�

  .�والحضارة

  1اللغةوiسلوبعندالبكريالصّديقي

�ا{�ُيع��yكثv5ً ،�صاغ�ا,ؤرخون�<ي�العصر�العثماني�مؤلفا�^م�<ي�أسلوب�لغوّي�تلقائيلقد�

�والّنحو�و0م.ء �العربّية �اللغة �بقواعد ،� �ا,ؤرخ5ن �هؤ{ء �½^ّم �كان  أوّ �–إذ
ً
}� ًv5إظهار��- اوأخ

  .�الحقائق�التاريخّية�وتدوي_^ا

فإّن�استواء�اللغة�،�انيومهما�قيل�عن�ا,ستوى�العلم�kوهبوطه�<ي�مصر�<ي�العصر�العثم

�وغv5هما �الصّديقي �والبكري �0سحا�ي �أمثال �ا,ؤرخ5ن �هؤ{ء �عند �العربّية �ِلدْحِض�، كاٍف

  .�كّل�ِفرية�تحاول�الّنيل�من�مؤرæي�وعلماء�ذلك�العصر

�نذكر�هنا �أن �وحسُبنا �اللغوية�، ��خطاء �بعض �<ي �العثماني �العصر �مؤرæي �وقوع أّن

ُتب�،�Mى�مؤرæي�مصرو0م.ئية�أمر�ليس�بجديد�ع
ُ

وإّنما�أمثال�هذه��خطاء�{�تخلو�م_^ا�ك

                                                           

:�ص،�1�،2005ط،�البكري�الصّديقي�وأثره�<ي�تأريخ�مصر�العثمانّية،�أبو�جابر�سليم:�,زيد�من�التفاصيل�راجع 1

239-243�. 
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�أواخر�العصر� �<ي �التاري®ي �والّتدوين �التأليف �ميدان �<ي �العلماء �من �خلفه �ومن ا,قريزي

  .�1ا,ملوكي

�م �مؤلفاته�اوإذا �<ي �اللغة �ومستوى �الصّديقي �البكري �لكتابات �ُعدنا �مؤرًخ ، �كان �افقد

 
ً
�كاتبً �امعروف �بوصفه �معاصريه �الّدينّية��الدى �العلوم �حقول �<ي kّyوغ� �ُمتفرد �أسلوب ذا

عر
ّ

�i^ذه�ا,كانة�كما�يجب�اولكّنه�مؤرًخ .�والش
َ
وهذا�مرّده�إFى�التقليل�من�قيمة�،�لم�يحظ

  .�كتابة�ودراسة�التاريخ�<ي�تلك�الحقبة

�الوثا �بعض �إFى �تحتاج �التاريخ �كتابة �الّسرور�بأّن �أبي �شعر�ابن �ئقلقد �وعليه، قام�،

رة�خدمة�,واقف�تاريخية�معّينة
ّ

وهو�يرجع�إFى�بعض�الكتب�،�بتوظيف�بعض�كتاباته�ا,بك

 íويقتبس�م_^ا�حرفي� �ا�خرى �اقتبس�م_^ا. klال� �الكتب حيث�،�عMى�أّن�أسلوبه�يختلف�عن

 به�ومحاو �اإنه�أخفق�<ي�أن�يكون�مثل�سلفه�ابن�إياس�الذي�اقتبس�منه�مستشهًد 
ً
تقليد��{

ِمهأسل
ْ
ظ

َ
  .�وبه�وطريقة�ن

�¾ي �الصّديقي �البكري �لكتابات �البارزة �الّسمات �إحدى �إّن �اللفظ�: �يعكس �أن �يحاول إنه

�<ي�انعدام�aنسجام�<ي�،�الّدارج�عن�طريق�إدخال�اللغة�العامّية�إFى�أعماله وتَسّبب�هذا

صõى�برغم�ُبني�،�أسلوبه
ُ
^ا�الّنحوية�وذلك�,حاولته�جعل�هذه�الُجَمل�العامّية�تبدو�وكأ�^ا�ف

�غ�v5الّسليمة �قادرً . �يبُد �لم �اقتباساته �<ي �أنه �lخطاء�اح�� �هذه �تجّنب �عMى �دفعته�. وقد

ل
َ
عر�أو�َمث

ّ
ره�بآية�من�القرآن�أو�بيت�من�الش

ّ
ف�،�الظروف�و�حداث�ال�klتذك

ّ
إFى�أن�يوظ

ر�رؤية�الع.قة�ب5ن�الحدث�وهذا�aقتباس
ّ

ثانية�أّما�الّسمة�ال.�aقتباس�ح��lعندما�يتعذ

إذ�تزخر�كتاباته�بعدد�كب�v5من�الكلمات�.�ف�kåغموض��سلوب،�لكتابات�البكري�الصّديقي

أو�أن�،�وهذه�الكلمات�إّما�أن�تكون�خاّصة�بأهل�مصر،�غ�v5ا,وجودة�<ي�أي�قاموس�عربّي 

عوب�ا,ختلفة�ال�klسكنت�<ي�مصر
ّ

ت�عMى�اللغة�عن�طريق�الش
َ
و¾ي�كلمات�،�تكون�أْدِخل

                                                           

وانظر�.�105:�ص،�1949،�القاهرة،�ا,ؤرخون�<ي�مصر�<ي�القرن�الخامس�عشر�ا,ي.دي،�محمد�مصطفى�زيادة 1

 .�19:�ص،�1994،�عبد�الرحيم�عبد�الرحيم:�تحقيق،�أوضح�0شارات،�أحمد�شلkwا:�أيضً 
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س
ُ
�ت �مجملها �الناس<ي �لعاّمة �غ�v5معروفة �خاّصة �معان �<ي �َتعمل �ا,واد�. �أسماء �ذلك ومن

�والنباتات �ا,عدنّية �النقود �وأسماء �الصناعة �<ي �ا,صريون �استخدمها klال� �هذه�. جميع

�الكلمات �أخرى ، �حكومّية �ووظائف �وا,صطلحات �ال�vكّية�، �اللغَت5ْن �من �مأخوذة ها
ّ
كل

  �.�تحتمل�أك��vمن�مع��yواحد�أو�ُمشتّقة�من�جذور�عربية،�والفارسّية

�0م.ء �بخصوص �1أّما �شيئً ، �هناك �بأّن �القول �يمكن �موجودً �اغريبً �افإّنه �يزل ظهر��الم

وكذلك�من�،�بشكل�بارز�خ.ل�التحقيق�,خطوط�"�ُنصرة�أهل�0يمان�بدولة�آل�عثمان"

ا�لو�من�كّل�كلمة�كم�اوهو�حذف�الهمزة�تقريبً ،�خ.ل�مراجعة�مخطوطات�ا,ؤرخ��خرى 

 
ً
ِلَبت�الهمزة�إFى�(ياء).�اعربيí �اأ�^ا�ليست�حرف

ُ
مثل�كلمة�(فائدة)�،�و<ي�كلمات�كثv5ة�أخرى�ق

وكلمة�(نائب)�تظهر�(نايب)�وكلمة�،�وكلمة�(العجائب)�تظهر�(العجايب)،�تظهر�هكذا�(فايدة)

�وغv5ها �تظهر�(الحايط) �(الحائط) �ُحِذ �اوأحيانً . �ولكّ_^ا �(آ) �َمّدة �إFى �أخرى �كلمات ت�<ي
َ
ف

(الغ.ء)�تظهر�هكذا�،�عMى�سبيل�اِ,ثال�كلمة�(ماء)�تظهر�هكذا�(ما).�<ي�كل�الكلمات�اتقريبً 

�(الغ.) �شاكلها، �وما �والهواء �و�مراء �والوباء �والث.ثاء ��ربعاء �كلمة �وكذا ت�،
َ
�ُحِذف فقد

ل�مصدرً .�الهمزة�ف�^ا
ّ
�صMي�للبلبلة�ورّبما�يؤدي�إFى�تفس�v5بعيد�عن�ا,قصد��اكّل�هذا�يشك

  .�الذي�كان�يريده�ا,ؤرخ

�أيدينا �ب5ن �الذي �للمخطوط klدراس� �خ.ل �من �للمؤرخ�، �أخرى �بمخطوطات ومقارنته

ِفُت�aنتباه�بخصوص�اللغة�والنحو�و0م.ء�عند�مؤرخنا،�البكري 
ْ
وعليه�.�وجدُت�ِسمات�ُتل

ْمُت�بتدوين�بعض��مثلة�لهذه�الّسمات�حيث�أمكن�تصنيفها
ُ
  :�فقد�ق

                                                           

<ي�كل�ورقة�من�أوراق�مخطوط�"ُنصرة�أهل�0يمان��القد�برزت�هذه�الظاهرة�عند�ا,ؤرخ�بشكل�واضح�تقريبً  1

و"الß¶هة�،�ليMى�الصّباغ:�تحقيق،�وكذلك�<ي�مخطوط�"�اِ,نح�الرحمانّية"،�موضوع�هذا�البحث،�بدولة�آل�عثمان"

عّزية"
ُ
  .�عبد�الرازق�عيÁ©�:�تحقيق،�الّزهّية�<ي�ِذكر�و{ة�مصر�والقاهرة�ا,
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1- � �ال�vاغيث"يك��v<ي �"أكلوني �استخدام ��خرى �كتاباته �وكث�v5من �ا,خطوط �هذا نحو�،

�قوله �العسكر": �له �"وقالوا �وقوله. �له": �يقول ��خوات �إليه �"فأرسلوا �قوله. :�وكذلك

 .�والذي�ُي.حظ�فيه�انتصاب�الفاعل،�"فتقاتلوا�الفريَق5ْن�برهة�من�الّزمن"

بدولة�آل��فإّن�مخطوط�"ُنصرة�أهل�0يمان،�باáضافة�إFى�ما�ذكرته�أع.ه:�<ي�0م.ء -2

ت�فيه�أخطاء�ذلك�العصرعثمان
ّ
 :�مثل،�"�تجل

 .�"تبدءي"�بدل�تبدئي،�"الرءيس"�الرئيس،�"رءى"�بدل�رأى:�<ي�الهمزة�ا,توّسطة  - أ

 .�"ءاخر"�بدل�آخر:�<ي�الهمزة�أّول�الكلمة  - ب

"زينت"�بدل�،�"�ا,نادات"�بدل�ا,ناداة:�<ي�التاء�ا,ربوطة�وا,فتوحة�وحرف�الهاء  - ت

 .�باهره"�بدل�زاهرة�وباهرة،�"زاهره،�زينة

"أنشا"�،�"أبطى"�بدل�أبطأ،�"عÆ©�"�بدل�عصا:�<ي��لف�ا,مدودة�وا,قصورة�  - ث

 .�"هّيا"�بدل�هّيأ،�بدل�أنشأ

 .�"يسطوا"،�"ينموا"،�"إللkå":�كما�وردت�أخطاء�متكّررة�<ي�بعض�الكلمات�مثل  - ج

ُمراعاة�قواعد�التذك�v5والتأنيث�<ي�العدد�يك��v<ي�هذا�ا,خطوط�وبشكل�بارز�عدم� -3

 :�مثل،�وا,عدود

 .�"اث�kyعشر�سنة"  - أ

 .�"إحدى�عشر�شهر"  - ب

ي�سنة�اثن5ن�وسبع5ن�وسبعماية"�  - ت
ّ
 �.�"وتو<

�الجوازم -4 �أّما �البكري�، �عند ��فعال �<ي �تعمل }� �فكأ�^ا �"لم" �حرف �سّيما و{

ة�م_^ا،�الصّديقي
ّ
 :�يةكما�يظهر�<ي��مثلة�التال،�وخاّصة�ا,عتل

 .�"إْن�لْم�تأتيky"  - أ

 .�"ولم�يخö©��من�ا,دافع"�  - ب

�َمن�لم�يرى�ما�يركبه"�  - ت
ّ
 .�"إ{
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 �.�"فلم�يجيبه��مv5"�  - ث

مثل�،�أّن�البكري�{�يحذف�ياء��سماء�ا,نقوصة�<ي�كث�v5من��حيان�اُي.َحظ�أيضً  -5

ي�<ي�أفعاله".�"من�جواب�كا<ي":�قوله
ّ
 .�و"ُمَتأن

�ا,فاعيل -6 �و<ي ،� �<ي �ُتْنَصب �كثv5ةف. �أحيان �مباشرة، �الفعل �َولَيت �إذا ،�وخاّصة

 :�كقوله

 .�"وأظهر�توّدد�وبشاشة�وتأم5ن"  - أ

ي"�  - ب
ّ
 .�"أنتم�<ي�كل�ث.ثة�أشهر�تطلبون�تر�

 .�"فرأى�شخص�من�الف.ح5ن�ومعه�زوجته�ذاهب�i^ا�إFى�الّريف"�  - ت

  :�كقوله،�لجمع�أو�مث��yّاولو�كان�وصًف ،�إفراد�aسم�ا,وصول  -7

 .�الذي�معه"�"وكان�عّدة�العساكر   - أ

5ْن�الذي�كان�لبسُهما"�  - ب
َ
 �.�"وأخرج�القفطان

  .�فيكتب�"الذي"�بدل�"الkl"�وبالعكس،�و<ي�بعض��حيان�{�يل�¶م�بقواعد�التذك�v5والتأنيث

يّتضح�أّن�البكري�الصّديقي�عرض�،�<ي�ا,قابل�إذا�ما�راجعنا�مخطوطة�"اِ,نح�الرحمانية"

ف�فيه
ّ
َفُه�بأسلوب�{�تكل

َّ
وصياغة�،�وإْن�لم�يخُل�من�بعض�ا,بالغات،�وممِتع�بسيط،�مَؤل

عر�الذي�.�لفظّية�منّمقة�عند�حديثه�عن�جّده�وأبيه
ّ

وقد�طّعم�ذلك��سلوب�بكث�v5من�الش

�الخv5ّين �أو�الُو{ة �العثماني5ن �الس.ط5ن �بعض عراُء
ّ

�الش �به �امتدح �هو�. ��سلوب �هذا إّن

َفُه�"ُنصرة�أهل�0ي
َّ
شابه�<ي�َسْرِد�،�مان�بدولة�آل�عثمان"ذاته�الذي�تم5ّ¶�به�مَؤل

ّ
بسبب�الت

  .��حداث�والوقائع�التاريخّية�<ي�ا,قاصد�و�بواب�<ي�ِك.�ا,خطوطَت5ْن

أّن�البكري�الصّديقي�قد�تم5ّ¶�بمدى�سعة�إط.عه�وغزارة�،�وخ.صة�القول�<ي�هذا�الجانب

حيث�.�ي�ذلك�العصروتجاوبه�مع�مناòي�الحياة�ا,ختلفة�<ي�مصر�<،�علمه�وشمول�ثقافته

�وaجتماعّية� �وا,الّية �والعسكرّية �0دارّية �ا,صطلحات �من �ضخمة �ب�vوة �مؤلفاته تم5ّ¶ت

�بمصر�العثمانّية �الخاّصة �<ي�. �وا,ثّقف5ن �العلماء �طبقة �من �ا,ؤرخ �لكون ه
ّ
�كل �ذلك ويرجع
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�عصره �له، �وا,ؤّيدين �العثماني �للسلطان قّرب5ن
ُ
�ا, �ومن �ع. �الّسهل �من �كان ليه�ولذلك

 av5كب� �عناء �دون رب
ُ
�ق �عن �وتدوي_^ا ��حداث �مجريات �عMى .ع

ّ
�ط ه.

ّ
ل

ُ
�ك �ذلك �ومع �أّن�،

ّ
إ{

�و0م.ئّية� �واللغوّية �الّنحوّية ��خطاء �عن �بمنأى �تكن �لم �الصّديقي �البكري مؤلفات

iتم5ّ¶ت��klا�كتابات�وُمَدّونات�ذلك�العصرو0مالة�ال^�.  

حقيقللمخطوط
ّ
  منهُجالت

 أوّ 
ً
n-مُت�بقراءة�نّص�ا,خطوط�ومراجعته�لقد

ُ
عتمد�امراجعة�دقيقة�عMى�ا,صادر�ال��klق

�ا,خطوط ف ِ
ّ
�مؤل �عل�^ا �الصّديقي، �البكري �عMى�. �ا,راجعة �هذه �<ي �استندُت�با�ساس وقد

�ال سخة
ُ
�بن �(�صلّية �الّرباط �ا,خطوطات�D. 527مكتبة �معهد �<ي �ا,صّورة سخة

ّ
�والن (

�بالقاهرة .� �بمقارنة مُت
ُ
�ق �الدولة�كما �<ي �الرحمانّية �"اِ,نح �مخطوط �مع �ا,خطوط وموازنة

،�1995والذي�قامت�الباحثة�ليMى�الصّباغ�بتحقيقه�ونشرة�عام�،�العثمانّية"�للمؤلف�ذاته

ْبت�ا,راجع�لهذا�الكتاب
َ
كذلك�استندُت�<ي�تحقيق�ا,خطوط�.�وا,شار�إليه�<ي�هوامش�وث

�وا �ا,صادر�التاريخّية �عMى �أيدينا �ب5ن �الصّديقي�الذي �البكري �م_^ا �استقى klال� ,ؤلفات

�ا,ؤرخ �مثل �ا,خطوط �<ي �أوردها klوال� �التاريخّية �معلوماته �إياس: �ابن �0سحا�يّ ، ابن�،

�ُزْنُبل �وغv5هم، �الّ_^رواFي �الّدين طب
ُ
�وق �ا,قريزي �<ي�. �i^م �الّتعريف �مع �ذلك �أشرُت�إFى وقد

  �.�هوامش�هذا�الكتاب

��- اثانيً  �وْضِع �عMى �حرصُت �وأفضل�لقد �أجمل �عMى �والباحث �القارئ �يدّي �ب5ن ا,خطوط

�صورة ��اخاليً ، �<ي �أو�الّتحريف �أو�الّنحوّية �أو�0م.ئّية �الكتابّية ��خطاء �حروف�من َرْسِم

وبعد�والرجوع�لعدد�من�ا,صادر�ال�klقد�،�وعMى�هذا��ساس.�فيهبعض�الكلمات�الواردة�

فقد�اّتبعُت�الخطوات�الّتالية�،�وا,وازنة�معها،�وخاّصة�للمؤرخ�البكري�الصّديقي،�ُحّققت

ليكون�،�5ْنن�معقوفتمع�الِحرص�عMى�0شارة�إFى�ذلك�<ي�الهوامش�وإبقاء��صل�وتثبيته�ب5

  :��خطاء�ذلك�العصر�الذي�دّون�له�ُمؤّرُخنا�اذلك�نموذًج 
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ْمُت   - أ
ُ
��ق �أو�جرى �كتابّية �أخطاء �ف�^ا �وقع klال� �للكلمات �الّسليمة ��لفاظ عل�^ا�بتثبيت

 .�وقد�أشرُت�إFى�ذلك�<ي�الهوامش.�تحريف�<ي�رسم�الحروف�اأحيانً 

ْمُت   - ب
ُ
�الكلمات�ق �(ياء)�-بتثبيت �إFى �ُخّفَفت �أو �همز�^ا ْت

َ
�ُحِذف klال� �كان��������������، كما

�<ي�ذلك�العصر
ُ
ّتَبَعة�<ي�عصرنا�هذا�-ُمّتَبعا

ُ
 .�حسب�قواعد�0م.ء�ا,

�  - ت �وقعت klال� �الّنحوّية ��خطاء �الكلماتتصحيح �بعض �إFى������������������������������،<ي �0شارة مع

 .�ذلك�<ي�الهوامش

ْمت  - ث
ُ
�تماشيً �ق �الكلمات �أو �الحروف �بعض ِف

ْ
�َحذ �أو �وس.مة��ابإضافِة �الّسياق مع

وتثبيت�ا,حذوف�ب5ن�معقوفَت5ْن�،�مع�تثبيت�0ضافة�ب5ن�معقوفَت5ْن�<ي�الّنص،�الّنص

ه�<ي�
ّ
ل

ُ
 .�الهوامشمع�0شارة�إFى�ذلك�ك

�مبناها  - ج �تركيب �<ي �خطأ �ف�^ا �وقع klال� �الُجَمل �بعض �صّوْبُت �مع�، �ليتناسب وذلك

�yوا,ع� �الّسياق �س.مة �ب5ن�، ��صل �وتثبيت �الهوامش �<ي �ذلك �إFى �0شارة مع

  .�معقوفَت5ْن

 
ً
�أسماء��ع.م-اثالث

ُ
خصّيات،�َضْبط

ّ
ُتب،�والش

ُ
ُدن،�والُقرى ،�و�ماكن،�والك

ُ
،�وا,واقع،�وا,

كما�.�وÅيات�القرآنّية�ال�klوردت�<ي�نّص�ا,خطوط،�وا,صطلحات،�والحوادث�التاريخّية

�وشرحها �وتوضيحها �بتعريفها ْمُت
ُ
�ق �التاريخّية��اُمعتمًد ، �ا,صادر�وا,راجع �عMى �ذلك <ي

تخّصصة،�ا,ناسبة
ُ
  �.�مع�تثبيت�ذلك�<ي�الهوامش،�والقواميس�ا,

�الّتواريخ�الهجرّية�-ارابعً 
ُ
 ما�استطعُت�إFى�ذلك�سبي،�ومقابل�^ا�بالّتواريخ�ا,ي.دّيةَضْبط

ً
.�،

�الهوامش �<ي �إل�^ا �و0شارة �الّتقويَم5ْن. �ب5ن �ا,وازنة �والباحث �القارئ �عMى �للتسهيل ،�وذلك

  .�عMى�ِدراية�كاملة�بالزمن�الذي�وقعت�فيه��حداث�التاريخّية�اوليكون�أيضً 

ن�ا,خطوطلقد�-اخامًس 
ْ
ّل�صفحة�ورقمها،�ن�معقوفَت5ْنب5،�أشرُت�<ي�َم�

ُ
  .�إFى�بداية�ك
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  ُصَورِلَبعضورقاتا�خطوط

  

 الورقة��وFى�من�ا,خطوط
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 من�ا,خطوط�الثانيةالورقة�
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 من�ا,خطوط�ة�خv5 الورقة�
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  بسم�هللا�الّرحمن�الّرحيم

هل�%يمان�بدولة�آل�عثمان
َ
�أ

ُ
ْصرة

ُ
  ن

م�حيمحمن�الرّ بسم�هللا�الرّ �]ب2[
ّ
ى�هللا�ع4ى�سّيدنا�محمد�وآله�وصحبه�وسل

ّ
  وص4

�َم  �الذي ��  �نَّ الحمد
َ

�خ �وَ ع�ى �بسّيد قه
ْ
�عدنانل �لد ��وأسبَغ ، �مِ بِ 1فْضلهعلينا ة

ّ
،�0يمانل

 واختار�لنا�ُم 
ً
 ق،�ن�آل�عثمانمِ �الوك

ُ
 امع?ن�<هل�الك

ُّ
�هللا�وأشهد�أْن ،�غيانفر�والط

ّ
Iإله�إ�I�،

�وحده �له، ��Iشريك �له، �و�Iضّد �له، �و�Iِنّد ،Pا 
َ
Pا� �الدّيانلِ الك �ك �عن�، �شأن ف�Tيشغله

�نشأ �سيّ �شهُد وأ، �محمًد أّن �وموIنا �ورسوله�ادنا �عبده �وحبيبه، �وخليله، �أهل�، وأحد

ى�هللا�عليه�وع�ى�آله�وصحب،�رفانالعِ 
ّ

أعطاف��حْت ما�ترنَّ ،�وحزبه،�ووارثيه،�وشيعته،�هص�

م�تسليًم ،�وانأياض�dي�كل�الرِّ �2رائسغ�ُس عرائ�وتمايلْت ،�البان
ّ
  .�اكث?hً �اوسل

�وبعد �لطيف، �أنموذج �فهذا �ظريف، �ومجموع  �أذكرُ ،
ّ

�الش �الدولة �العثمانيّ فيه ،�ةريفة

 سائ،�وقد�رّتبته�ع�ى�مقاصد.�ةيار�اPصريّ هم�للّد وأْخِذ 
ً
T� ِم�ن�المuvاجد�أن�يديم�دولPكريم�ا

ْصرَ "�]أ3[:�وسّميته،�بجاه�الواحد�yحد،�إzى�yبد
ُ
 ن

ُ
�،�"أهل�%يمان�بدولة�آل�عثمان�ة

ْ
رأ

ْ
فاق

 
ُ
Pستعانوبا��ا�.  

 �ءdي�ابتدا:�اPقصد�yول 
ُ
Pم�اuvنا�السلطان�عثمان�نيفة�وأوّ دولIم�وهو�موu~ل�من�تسلطن�م

�غازي  �تعاzى، �هللا �رحمه �الثا. �نياPقصد �ِذ :  dي
ُ
�أ �السلطان �موIنا �بن�كر�سلطنة ورخان

راد�بن�موIنا�السلطان�كر�سلطنة�موIنا�السلطان�ُم dي�ِذ :�اPقصد�الثالث.�السلطان�عثمان

 
ُ
.�كر�سلطنة�موIنا�السلطان�بايزيد�بن�موIنا�السلطان�مرادdي�ِذ :�اPقصد�الرابع.�ورخانأ

�الخامسا �Pقصد �ِذ : �موIنdي �السلطانكر�سلطنة �بايزيدم�ا �السلطان �موIنا �بن .�حمد

                                                           

  .�[بفضيلة�0يمان]�121ص،�جاء�dي�اPِنح�الرحمانية 1
�dي 2 �[عرايس�غرايس]�جاءت �yصل �أعTه، �ثبت �ما �والصواب ْت�.

َ
ْبِدل

ُ
�أ �ال�� �الكلمات �كّل �بتصحيح �قمُت وهكذا

 .�وهذه�من�yخطاء�ال���كانت�شائعة�dي�عصر�اPؤلف�البكري�الصّديقي.�الهمزة�ف�uا�بياء
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�السادس �اPقصد �ِذ : �ُم dي �السلطان �موIنا �سلطنة �محمدكر �السلطان �موIنا �بن .�راد

�اPقصد�السابع �ِذ : بن�موIنا��- القسطنطينية�-  كر�سلطنة�موIنا�السلطان�محمد�فاتحdي

ا�السلطان�dي�ذكر�سلطنة�موIنا�السلطان�بايزيد�بن�موIن:�اPقصد�الثامن.�رادالسلطان�ُم 

�محمد �التاسع. �اPقصد �ِذ : �yول dي �سليم �السلطان �موIنا �مص�-كر�سلطنة بن��- رفاتح

موIنا��]ب4[�كر�سلطنة�موIنا�السليمان�بنdي�ِذ :�اPقصد�العاشر.�موIنا�السلطان�بايزيد

�اPقصد�الحادي�عشر.�السلطان�سليم كر�سلطنة�موIنا�السلطان�سليم�بن�موIنا�dي�ِذ :

�سلي �مانالسلطان �الثاني. �عشر�اPقصد �ِذ : �ُم dي �السلطان �موIنا �موIنا�كر�سلطنة �بن راد

�السلطان�سليم �اPقصد�الثالث�عشر. كر�سلطنة�موIنا�السلطان�محمد�بن�موIنا�dي�ِذ :

�ُم  �عشرالسلطان �الرابع �اPقصد �راد �ِذ : �موIنا�dي �بن �أحمد �السلطان �موIنا كر�سلطنة

�محمد �السلطان �عشر. �الخامس �اPقصد �ِذ : �بن�dي �مصطفى �السلطان �موIنا كر�سلطنة

ّدة�yوzىاPتقّدم�ِذ ،�أ�ي�اPرحوم�السلطان�أحمد،�موIنا�السلطان�محمد
ُ
Pقصد�.�كره�اPا

اPقصد�.�كر�سلطنة�موIنا�السلطان�عثمان�بن�موIنا�السلطان�أحمدdي�ِذ :�السادس�عشر

اPّرة�،�ا�السلطان�محمدكر�سلطنة�موIنا�السلطان�مصطفى�بن�موIنdي�ِذ :�السابع�عشر

�الثانية �عشر. �الثامن �اPقصد �ِذ : �ُم dي �السلطان �موIنا �السلطان�كر�سلطنة �موIنا �بن راد

�أحمد �السلطان، �اPرحوم �عثمان�أ�ي �عشر. �التاسع �اPقصد �موIنا: �سلطنة �ذكر �dي

�الس�ابراهيم�السلطان �موIنا �ألبن �حمدطان �السلطانأ، �اPرحوم �رادُم ��ي فأقول��]أ5[.

  .�ا��القبول وب
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  ا>قصد�;ول 

 
ُ
Pم�اuvي�ابتداء�دولd ّنا�السلطان�عثمان�ل�من�تسلطنيفة�وأوIم�وهو�موu~أصله�.�1غازي ن�م

 
ّ
�ال� �طائالرّ �h2كمانمن �من �4التتار�3فةحالة ، 

ّ
zالرومتو� �بTد �dي �السلطنة �ست�5ى �سنة �d6ي

�ةائوستم�وتسع?ن ��وهو . �شاهابن �سليمان �بن �أرطغرل ، 
ّ

�الش �نسبه �يافت�ر ويتصل �إzى يف

 ُم �اوكان�سليمان�شاه�هذا�سلطانً .�من�أوIد�سّيدنا�نوح�عليه�الصTة�والسTم
ّ

dي�بTد��انً تمك

�ماهان �بTد �من �بلخ�7اPشرق �8بغرب �ظهر�جو . ا
ّ
Pوأ�9زخاننك� �بلخ �بTد �م~uا�أخرب خرج

فخرج�سليمان�شاه�من�.�قت�أهل�تلك�اPمالكوتفرّ ،�10الدين�خوارزم�شاهالسلطان�عTء�

�من�بTد �بيت �ألف �بخمس?ن  �ماهان
ّ
�الرومال� �أرض �إzى �hكمان  َح ومّر�بِ ،

َ
�¤uر ل �وع¥�hمن �ب

                                                           

ة�الّرحالة�من�طائفة�ال¨ّ§ال يرجع�نسبه�إzى�ال�hكمان.�عثمان�بن�سليمان�شاه�ال�hكماني�اPعروف�بعثمان�yول  1

- 296ص،�أخبار�الدَول�وآثار�yَول ،�القرماني؛�237ص،�3ج،�بدائع�الزهور ،�إياس:�ابن�راجع�ترجمته�dي�.�التتار

  .�250ص،�0عTم�بأعTم�بيت�هللا�الحرام،�ال~uرواzي؛�297
�القارلوق�وyوغوز :�وتع��ªالقبائل�ال�hكية�مثل 2 hهم�السTجقة�ع�ى�الرحيل�كما�تع��ªالرعاة�الّرحل�الذين�أج¥.

�dي�القرن�الحادي�عشر�للميTد�وyناضول �إzى�إيران�وأذربيجان .�وقد�ظهرت�الكلمة�منذ�القرن�العاشر�للميTد.

  .�3-2ص،�5ج،�الِعَ¥�hوديوان�اPبتدأ�والخ¥h،�بن�خلدون ؛�ا8ص،�اPنح�الرحمانية،�الصّباغ:�راجع
ّل�الّنص.�Tهوالصواب�ما�ثبت�أع،�جاءت�dي�yصل�[طايفة] 3

ُ
ْمُت�بتصحيحها�dي�ك

ُ
  .�وكذا�ق

  :�راجع.�اصبح�ُيطلق�ع�ى�جميع�القبائل�اPغولية�وال�hكية�منذ�القرن�الثالث�عشر�للميTد،�قبيلة�مغولية�اسم 4

 "G. L. E. vol. X,P. 184,art. "Tatars:�وكذلك�؛ 9-8ص،�اPنح�الرحمانية،�الصّباغ��-
ي�آسيا�الُصغرى�أو�تركيا�الي 5   .�8ص،�اPنح�الرحمانية،�الصّباغ:�راجع.�وم̄و
  .�م1295/�هـ696.�والصواب�ما�ثبت�أعTه،�جاءت�dي�yصل�[ستة] 6
ي�مدينة�بكرمان 7   .�50-48ص،�5ج،�معحم�البلدان،�ياقوت�الحموي :�راجع.�وكرمان�تقع�جنوبي�بTد�فارس.�̄و
�خراسان 8 �شماzي �تقع �مدينة ي �̄و �الش، �أفغانستان �مدن �من �اليوم ي �مالية̄و �راجع. �الحموي : �ياقوت معحم�،

  .�480-479ص،�1ج،�البلدان
�جًد  9 �القوي �اPلك �أي �(ا. �الكب?�hتيموج?ن �اPغول �م)1227-1162وهو�زعيم �راجع. �ابن :h?كث� �وال~uاية، ،�البداية

  .�121-117ص،�13ج
  .�76ص،�5ج،�شذرات�الذهب،�الحنب�ي:�راجع.�م1220توdي�عام�،�تكش�أم?�hخوارزمابن��هو  10
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 رات�و فغرق�بفرسه�dي�الُف ،�راتالُف 
ُ
ن�معه�من�ق�َم وتفرّ .�1ر مام�قلعة�جو أوُدفن�،�ْخرِج�منها

 ال
ّ
وكان�لسليمان�.�الون�إzى�·نالون�نزّ ر¶uم�موجودون�رّح وذرا،�طراف�تلك�البTدhكمان�dي�أ�

�أ �وIدأ�ربعةشاه �إفتوّج ، �اثنان �م~uم �العجمه �بTد �ُس �z2ى �رُق نْ ــــوهما  ندُ و ،
ْ
�إــــوتوّج �3اردــــ zى�ه

�وهما �اثنان �الروم �بTد �و أ: �رطغرل �الدين��]ب6[�4دغديكون �عTء �السلطان �ع�ى فقدما

�ســــوك�5السلجو¹ي �قــــان �قرمان�6ةــــونيــــلطان �7وبTد �أ. �ــــغــــرطفأكرم �رل �ديــــدغوكون �َن ِذ وأ،

�بأرضــــهــــل �0قامة �dي �هــــما �الــــفاس، �dي  �ادــــجهــــتأذناه
ُ

 فللك
ّ
�ارــــــــ �عل�uماــــواجتم. �من�طائ�ع فة

 
ّ
  مع�مواصلة�الغزو�والجهاد�إzى�أن��10وبلجك�9حصار�امقّرهما�قر وكان�.�8مان�من�الُغزاةhكال�

                                                           

اPنح�،�الصّباغ:�راجع.�القلعة�هو�"جع¥h"�بدل�"خور"�أو�"خور"�اسميقول�القرماني�أن�.�وردت�dي�اPنح�"حور" 1

 .�296ص،�أخبار�الدَول�وآثار�yَول ،�والقرماني،�13ص،�الرحمانية
 .�أي�بTد�فارس�أو�إيران�اليوم 2
 .�14-13ص،�اPنح�الرحمانية،�الصّباغ:�راجع.�والصواب�ما�ثبت�أعTه،�جاءت�dي�yصل�[دبيدار] 3
اPنح�،�الصّباغ:�راجع.�ولد�ال~uار:�بالعربية�سم« ويع��ª،�والصواب�ما�ثبت�أعTه،�[كوزدغدي]�جاءت�dي�yصل 4

 .�296ص،�أخبار�الدَول�وآثار�yَول ،�القرماني،�14ص،�الرحمانية
يقول�القرماني�أّن�وفاته�كانت�.�لروموهو�سلطان�دولة�سTجقة�ا،�م)1237-1220هو�عTء�الدين�قيقباد�yول�( 5

  .�14ص،�اPنح�الرحمانية،�والصّباغ،�299-294ص،�yَول �أخبار�الدَول�وآثار،�القرماني:�راجع.�م1289عام
غرى  6 �الصُّ �مركز�آسيا �dي �تقع �الشامّية، �الحدود �ح�¼ �واPمتّدة �"قرمان". �ببTد عَرف

ُ
�ت �كلها �اPنطقة �هذه :�راجع.

-Historical Atlas of the Muslim People. Djambatan:�وكذلك�28ص،14ص،�انيةالرحم�،�اPنحالصّباغ

Amsterdam. p. 30 
�الصغرى  7 �آسيا �وسط �الواقعة �اPنطقة �¯ي �جنوبً ، امية�اواPمتّدة

ّ
�الش �الحدود �ع�ى �قونية، �وعاصمuvا :�راجع.

 14ص،�نيةااPنح�الرحم،�الصباغ
  .�سلم�اPجاهدوتع��ªاP،�ومفردها�"غازي".�أي�"اPجاهدون" 8
�yسود" 9 �"الُ¥hج �ومعناه �[قاراحصار]. �yصل �dي �أعTه،�جاءت �ثبت �ما �والّصواب �هو�"قراجه�. �هنا �به واPقصود

�"إينونو" �من �بالقرب �اليوم �اPوجود �شهر" �أو�قراجه �حصار" �وعامة. ،� �dي��سم« هذا �الجبلية �اPناطق منتشر�dي

غرى   .�15ص،�انيةاPنح�الرحم،�الصّباغ:�راجع.�آسيا�الصُّ
غرى  10 �الصُّ �آسيا �من �الغربي �الشمال �dي �¤uر�سقاريا �صو�رافد �¤uر�قّره �ع�ى �تقع �صغ?hة �مدينة �راجع. اPرجع�:

 .�السابق
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�أ�1توdي �رحمةإرطغرل �تعاzى�هللا�zى �مو �2َس وتفرّ . �الغُ ولده �dي �هذا �عثمان �السلطان �زاةIنا

�واستمرّ   �والجهاد
ُ

�الك �وقمع �الجهاد �أشّد �dي �والده �ارّف بعد �تسع��اسلطانً �وصار . �سنة dي

�وسبعمائ��3?ن�وستمائةتسعو  �وعشرين من��اوست?ن�عاًم �5ةعن�ست،�4ةوتوdي�سنة�خمس

ليلة�dي�عثمان�وقد�بات�موIنا�السلطان�.�وعشرين�سنة�اوكانت�مّدة�سلطنته�ستً .�عمره

�باzي �أده �الصوdي�6مدرسة �للمسلك �فرأ، �قمرً ى �أّن �اPنام �باzي�اdي �أده �حضن �من ،�خرج

،�ت�أغصا¤uا�·فاقّد َس ،�سريره�شجرة�عظيمة�8نم�7تلك�نبتوعند�ذ،�ودخل�dي�حضنه

،�ولدواuÁم،�والناس�ينتفعون�بتلك�u¤yار�<نفسهم،�وتحuvا�جبال�عظيمة�تتفجر�م~uا�u¤yار

�وبساتي~uم �الرؤ فق. �هذه �الشيخّص �ع�ى �يا �له، �فقال :� �شرى البُ لك �نِ ،  إنك
ْ
مرتبة��َت ل

فُوِلد�للسلطان�عثمان�.�ابن���هذه�َك تُ ْج ّو وإني�زَ ،�وينتفع�بك�وبأوIدك�اPسلمون ،�السلطنة

ومات�dي�سنة�ست�،�ة�وعشرين�سنةوكان�الشيخ�بلغ�من�الّسن�مائ،�yوIد�]أ7[ازي�م~uا�غ

�وسبعمائ �9ةوعشرين �بعد، �10شهر�ابنته�وماتت �عثمان، �السلطان �زوجة ي �̄و �ولده�، وأم

                                                           

 م1290/�هـ689توdي�عام� 1
 .�أي�أظهر�فروسّيته�وشجاعته 2
 .�م)1299/�هـ699والصواب�ما�ثبت�أعTه�(،�جاء�dي�yصل�[تسع�وست?ن�وستمائة] 3
  .�م1325/�هـ725 4
 .�ما�ثبت�أعTه�اوالصواب�لغويً .�جاءت�dي�yصل�"ست" 5
�باzي 6 �أده �هو�اPوzى �قرمان، �مواليد �من �التفس?�hوالحديث�. �قرأ �حيث �مشايخها �يد �ع�ى �وتتلمذ �الشام �إzى رحل

قائق�النغمانية،�طاشك¥hي�زاده:�راجع.�م1325/�هـ726توdي�عام�.�ثم�عاد�إzى�مسقط�رأسه،�وyصول 
ّ

- 6ص،�الش

  .�16ص،�اPنح�الرحمانية،�والصّباغ،�7
 .�والصواب�ما�ثبت�أعTه�لسTمة�اللغة.�جاءت�dي�yصل�"نبت" 7
  .�والصواب�ما�ثبت�أعTه�لسTمة�اللغة،�جاءت�dي�yصل�[عن] 8
  .�م1326/�هـ726 9

ي�"مال�خاتون" 10   .�16ص،�اPنح�الرحمانية،�والصّباغ:�راجع.�ومعناه�"�ك¨§�اPرأة"،�̄و
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�ذكره �·تي �أورخان �السلطان �رأ. ا
ّ
Pالسلجو¹يو� �الدين �عTء �السلطان �النجابة��1ى منه

،�فأمّده�بأنواع�اPواهب�السنّية،�ى�ما�هو�عليه�من�القابليةورأ،�<طراف�تلك�البTد�هُ َح وفتْ 

�السلطانيةو  �الراية �إليه �أرسل ، 
َّ
�والزَّ بْ والط �مرل �بالسلطا، �أهل��2نولّقبه �ع�ى �لقلبه تقوية

 .�الطغيان
ّ
Pو 

َّ
إzى��اذه�قانونً وصارت�ه،�ع�ى�قدميه�3اًم مر�إليه�قام�له�قائبل�والزَّ ا�وصل�الط

ارات�صلك�من�الحوغ?�hذ،�5يكي�شهر،�ثّم�قلعة�بلجك�4ري ثّم�كوب�حصار ا�ر وافتتح�ق.�·ن

 
ُ
Pنيفةالعالية�ا� �زّوج�ولده�السلطان�أورخا. �يارصاحب��6خاتون�بنت�مكوز نوفر ع�ى��نثّم

 ها�ِس فعمل�أبو ،�7حصار
ً
�وقتلوا�مكوز ز فلّما�حضره�الغُ ،�اعظيًم �8اماط �الفرصة �9اة�انuvزوا

وزاد�.�ر�من�جملة�مملكتهوصا،�فدخله�موIنا�السلطان�عثمان�غازي ،�وافتتحوا�يارحصار

�افعاش�كريًم ،�وبادر�إzى�طاعة�رّب�العباد،�dي�الجهاد �رحمه�هللا�تعاzى�ع�ى�،اومات�رحيًم ،

 ،�الدوام
ُ
لك�dي�ذ

ُ
Pى�يوم�القياموأبقى�اzم،�رّيته�إTة�والسTنام�علية�الصy�h?بجاه�خ�.�  

   

                                                           

1 Tجقة�الروم،�ء�الدين�قيقباد�الثالث�فراُمرز�بن�كيكاوسهو�عTطنة�السTراجع.�آخر�س�:E. I. 1. vol. II,p. 

681. art. "Kaykubad"�.صدر�السابق،�والصّباغPا�.  
ي�كلمة�عربية�تع��ª"الُحّجة" 2 �سموقد�ُسّم��اPلك�uÁذ�« .�وهو�ما�ُيضاء�به،�وقيل�أ¤uا�ُمشتّقة�من"السليط".�̄و

  .�ماّدة�"سلط"،�اPنجد:�راجع.�ُحّجة�ُتقاُم�به<ّن�ال
  .�والصواب�ما�ثبت�أعTه،�جاءت�dي�yصل�[قايما] 3
�بعدها 4 �"حصار" �كلمة �وبدون �[كويري] �yصل �dي �جاءت �أعTه. �ثبت �ما �والصواب .� ¼ªعPهو�"حصن�وا� الكامل

�"كوبري  �أي �حصار"�الجسر" �خدواندكار، �مقاطعة �dي �شهر" �ªي"� �قرب �يقع �والذي �راجع. �الصّباغ: اPنح�،

 ��������������������������.�17ص،�الرحمانية
 .�وتقع�إzى�الشمال�الشر¹ي�من�بوصة�جنوبي�إزنيق�وقرب�بلجك 5
 .�والصواب�ما�ثبت�أعTه،�جاءت�dي�yصل�[مكور] 6
ي�تقع�بالقرب�من�بورصة.�والصواب�ما�ثبت�أعTه،�جاءت�dي�yصل�[بال�حصار] 7  .�̄و
ة:�اسموالجمع،�كب?hة�والفاخرةاPائدة�ال 8

َ
 .�257ص،�ُمعجم�اPصطلحات�وyلقاب�التاريخية،�الخطيب:�راجع.�ط

 .�والصواب�ما�ثبت�أعTه،�جاءت�dي�yصل�[مكور] 9
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  ا>قصد�الثاني

�ِذ �]ب8[ �أورخانdي �السلطان �موIنا �عثمان�1كر�سلطنة �السلطان �موIنا �بن �ع�ى�. جلس

 
ُ
Pا� �وفاةتخت �بعد �والده�لك �وسبعمائ، �وعشرين �ست �سنة �2ةdي �ثمان�وم، �سنة ولده

�وستمائ �3ةوسبع?ن �سلطنته، �ُمّدة �سنة�اخمًس �وكانت �وثTث?ن �مدينة�. �افتتح وهو�الذي

�4بورسا �مقر�سلطنته، �وجعلها �قTعً ، �كث?hة�اوفتح �غزوات، �شه?hة�وله �dي�، �والده �فاق قد

�الجهاد �والده. �أيام �dي �لبورسا �فتحه �وكان �ونفذْت �واتسعْت . �كلمته�مملكته �واجتمعْت ،

�5قرالفاتفق�ملك�،�النصارى�ع�ى�قتال�عساكر�اPسلم?ن�ودفعهم�عن�بTدهم�ر�ملوكسائ

�6نكروسوأ �وس، �I7نلطان �وغ?hهم، �يُ ، �أن �رمي�ي�8ّدواعَ وأجمعوا �بTد �جهة��9من إzى

 �10وzيأناظ
ّ
�محل �dي �أورخان �السلطان �موIنا �هويقاتلوا .� �بيكوكان �سليمان �ُيسّم¼ �ولد ،�له

�ُيعّدي �أن �والده �رمي�ي�استأذن �الكفار�،إzى �ويقاتل �اجتمعوا، �قتاله�الذين �ع�ى �أن�، قبل

�أناظ �إzى �رأيصلوا �ح?ن �والده �فأجازه �نجابتهوzي �ى �الُغزاةفتوّج . �به �فسمع �خدمه �مع ،�ه

                                                           

  .�253-252ص،�0عTم،�وال~uرواzي،�132-3�،126ج،�دائرة�اPعارف�0سTمية�اPعّربة:�راجع�ترجمته�dي 1
  .�م1326/�هـ726 2
 .�م1279/�ـه678 3
سم¼�أيضً  4

ُ
ي�مدينة�مشهورة�dي�تركيا.�بورسة��وبروساا:�وت   .�تقع�dي�الشمال�الغربي�من�آسيا�الصغرى ،�̄و

 .G. L. E,vol. VI,p :�راجع.�وقد�أطلق�yتراك�هذا�اللقب�ع�ى�ملوك�أوروبا.�كلمة�سTفونية�تع��ª"اPلك" 5

508   
  �.كلمة�سTفونية�تع��ª"�الهنغار"�عند�yتراك 6
  .�20ص،�اPنح�الرحمانية،�الصّباغ:�راجع.�ولّعل�اPقصود�uÁا�ملك�الّصرب 7
�[يتعّدوا] 8 �yصل �dي �جاءت �اعTه، �ثبت �ما �والصواب �yوروبية. �yرض �uÁا �وُيقَصد �راجع. �الصّباغ: اPنح�،

  .�20ص،�الرحمانية
  .�20ص،�اPنح�الرحمانية،�الصّباغ:�اجعر .�وُيقَصد�uÁا�yرض�yوروبية.�رمي�ي�أو�رومي�ي�أو�روم�إي�ي:�ُتكتب 9

ي�بTد�yناضول�أي�آسيا�الّصغرى .�أو�"أناطوzي" 10  .�̄و
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 ،�وا�إzى�رمي�يفعّد ،�فتبعه�كل�فارس�شديد
ُ

وهم�يريدون�العبور�،�ةار�dي�غفلّف فصادفوا�الك

 ،�فوقع�ب?ن�الفريق?ن�حرب�عظيم،�وzيناظأإzى�جهة�
ُ
 �1فةتل�فيه�من�طائق

ُ
،�ار�جّم�غف?hّف الك

�القTع �إzى �الباقون �والحصون �وا¤uزم ،� �م~uم�أ�]أ9[بعد �يقتلون �اPسلمون �تبعهم ن

�سرونويأ �اPسلم?ن، �الدينرَ الكَف �وخذل�ونصر�هللا �أعداء �ة �مؤ ، �بيك �سليمان �اًد يّ ورجع

  .�امنصوًر 

   

                                                           

  .�والصواب�ما�ثبت�أعTه،�جاءت�dي�yصل�[طايفة] 1
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  ا>قصد�الثالث

اPلك��جلس�ع�ى�تخت.�1نا�السلطان�أورخانراد�بن�موI كر�سلطنة�موIنا�السلطان�ُم dي�ِذ 

�وسبعمائ �وست?ن �إحدى �سنة �2ةdي �أربعً . �عمره �وتُ �اوكان �سنة �اثنوثTث?ن �سنة ?ن�توdي

وكانت�ُمّدة�سلطنته�إحدى�وثTث?ن�،�عن�خمس�وست?ن�سنة�من�عمره�3ةتسع?ن�وسبعمائو 

العسكر�"يع��ª،�4ةول�من�اتخذ�اPماليك�وسماهم�الينجريوهو�أ،�كث?hة�اTعً وافتتح�قِ .�سنة

�خلفوأ،�"الجديد �اللباد�yبيض�اPث��ªإzى �لبسهم �له�صولة�عظيمة�ع�ى�الكفار. ،�وكانت

�ُم  �ع�ى �النصارى �لكهمواجتمعت �ُم ، �السلطان �قتافقاتلهم  راد
ً
Iاًم عظي�� �سلطان�، فقتل

 
ُ

�ارّف الك �وا¤uزموا، �فأ، �ملوكهمظهر�واحد �الطاعة�5من �السلطانفتقّد ، �يد �ليقّبل �م ا�فلّم .

ّمه�اأخرج�خنجرً ،�ب�منهقر 
ُ

فاستشهد�،�رادفضرب�به�موIنا�السلطان�ُم ،�كان�أعّده�dي�ك

�تعاzى �هللا �رحمة �إzى . 
ُ
Pا� �السلطان �موIنا �محاسن �شار�إليهومن �من�،

ّ
Iإ� ��Iيأكل �كان أنه

�يدهكْس  �ب ،� �يتعّرض �غ?�hأن �اPال�ل�ÉÊءمن �بيت �من �العارف�. �الشيخ �زمانه �مشايخ ومن

� �ال�]ب10[با� �بكتاشتعاzى �6شيخ �طائ، �الينجريةشيخ �فة �أصحاب�. �جملة �من كان

�الكرامات �الوIيات، �وأرباب  �h¥7هوق.
ّ
�ال� �ببTد �hكمانمشهور ، 

ُ
�ق �ق¥hه �ةبّ وع�ى �زاوية�و ، عنده

�uÁاُتزار�ويُ  �ت¥hّك �الدعاء، �عنده �وُيستجاب �اTPحدة�. �بعض �هذا �زماننا �dي �إليه �انتسب وقد

  .�س�هللا�روحه�ونّور�ضريحهقّد .�م~uم�ب�Tشك�ءوهو�بري ،�نسبة�كاذبة

                                                           

  .�299ص،�yَول  أخبار�الدَول�وآثار،�القرماني،�254-253ص،�0عTم،�ال~uرواzي:�راجع�ترجمته�dي 1
 .�م1359/�هـ761 2
3  yي�dه�(،�صل�[اثنت?ن�وسبع?ن�وسبعمائة]جاء�Tم)1389/�هـ792والصواب�ما�ثبت�أع�.  
ة�"الفكر�السيا�ÉË".�"الجديد�dي�العسكر�الجديد"،�الصّباغ:�راجع.�"«نكشاريةأو�"ينجشرية"�أو�" 4

ّ
،�دمشق،�مجل

  .�84�،1976-83ص،�4والعدد،�206-188ص،�3العدد�
 ،�هو�أحد�ُنبTء�الّصرب 5

ً
 .�Creasy,p. 31:�راجع.�ميلوش�أو�يلواش�كابيلوفيتشه�ا.�اسموليس�ملك

،�اPنح�الرحمانية،�والصّباغ،� E. I. 2,vol. I,p. 1196-1199:�راجع.�وُتنسب�إليه�الفرقة�الصوفية�البكتاشية 6

 .�23ص
  .�اPصدر�السابق:�راجع.�يقع�ق¥hه�ب?ن�"قره�شهر"�و"قيصرية" 7
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  ا>قصد�الرابع

 .�رادبن�موIنا�السلطان�ُم �1كر�سلطنة�موIنا�السلطان�بايزيدdي�ِذ 
ُ
Pلك�جلس�ع�ى�تخت�ا

واستوzى�ع�ى�.�3سنةعشرة��ثTثوكانت�ُمّدة�سلطنته�.�2ةت?ن�وتسع?ن�وسبعمائdي�سنة�اثن

ف�dي�تلجأ�إzى�ملوك�الطوائوصارت�النصارى�،�وأراض�uم،�وقTعهم،�كث?�hمن�بTد�النصارى 

� �الرومبTد �موIن، �يستوzي �أن �الطوائفلزم �ملوك �ع�ى �بايزيد �السلطان �فا �ع�ى�، وضّيق

،�بسففّر�مع�وزيره�من�الَح ،�هأخذه�وحبسه�مع�أحد�وزرائ،�4كرميانابن��جماعة�م~uم�مثل

zإ�¼ÉÍ5ى�تيمورلنكوم� �أبيابن��لكوكذ.�وحلق�لحيته�وحواجبه�6منت�ÉÊابن��اوهرب�أيضً .

�صورة��7الدين ��وكذلك،�8سقطيهرب�dي ،�مراء�تلك�الدياروغ?hهم�ِمن�أ،�9سفنديارأابن

 �10وصلواو ،�وملوكه
َ

 إzى�تيمورلنك�وش
َ
إzى��اÎPيءوحّسنوا�له�.�وا�من�موIنا�السلطان�بايزيدك

وأخذ�تلك�،�ة�وقتل�ف�uا�وسفك�اPاءة�والحلبيّ فوصل�إzى�البTد�الشاميّ ،�الروم�]أ11[بTد�

                                                           

  .�303-300ص،�yَول  أخبار�الدَول�وآثار،�القرماني،�255-254ص،�0عTم،�ال~uرواzي:�راجع�ترجمته�dي 1
  .�م1389/�هـ792 2
�سنة] 3 �وعشرين �[ثمان �yصل �dي �جاءت �خطأ، �وهذا �عشر�عاًم . �ثTثة �استمرت �حكمه �ُمّدة �فقط�ا<ن :�راجع.

  .�25ص،�اPنح�الرحمانية،�والصّباغ،�254ص،�0عTم،�ال~uرواzي
 .�26-25ص،�نح�الرحمانيةكما�جاء�dي�اP.�أو�"ابن�كرمان" 4
،�ماّدة�تيمورلنك،�دائرة�اPعارف�0سTمية�اPعّربة:�راجع.�م)1405-1370/�هـ808-771هو�ملك�ما�وراء�الّ~uر�( 5

  .�26ص،�اPنح�الرحمانية،�والصّباغ
6 "�ÉÏي�منتzنح�الرحمانية�جاءت�"واPي�اd� ي�إحدى�إمارات�الغزو�ُتطّل�ع�ى�البحر�اPتوسط. �̄و �راجع. ،�لصّباغا:

  .�26ص،�اPنح�الرحمانية
 .�اPرجع�السابق:�راجع.�وهو�أم?�hإمارة�"أيدين"�الواقعة�غربي�آسيا�الّصغرى  7
قط 8 نجد:�راجع.�وهو�اPتاع�الّرديء.�أي�بائع�الّسِ

ُ
Pماّدة�"سقط"،�ا�.  

�هو�أم?�h"قسطموني" 9 �الّصغرى ، �آسيا �من �الشمال �dي �تقع �إمارة ي �̄و �راجع. : 0� �اPعارف �اPعّربةدائرة ،�سTمية

د�
ّ
 .�124-121ص،�2ُمجل

  .�26ص،�اPنح�الرحمانية،�الصّباغ:�راجع.�والصواب�ما�ثبت�أعTه�لسTمة�اللغة،�جاءت�dي�yصل�[وصلوا] 10
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�وأس �ر�أهلهاالبTد  ولو�بَس .
ْ
�ط �البTد �تلك �dي �فعله �ما �جًد نا �الطال �شرحه، ��وقد عرب�ابن

�اPعª¼�1شاه �هذا �dي �له ف
ّ
�مول �dي �فلُ?hاجع، �إzى. �تيمورلنك �أذربيجان�فوصل وخرج�،

ا�التقى�الجم.�وجمع�عسكر�الروم،�إzى�قتالهالسلطان�بايزيد�
ّ
Pهرب�،�2أنكورية�عان�بقربو

وتركوا�موIنا�السلطان�بايزيد�،�وعسكر�كرميان،�منتÉÊ¼وعسكر ،�ة�التتارفمن�عسكره�طائ

�وانضا �تيمورلنك�3وافوحده �إzى �الشديد�تووقع. �الحرب �4ةبي~uم �موIنا�، �أوIد �من تل
ُ
وق

 ثبت�هو�قليو ،�وشرع�عسكره�dي�«¤uزام.�موIنا�السلطان�مصطفى،�السلطان�بايزيد
ً
Tبمن��

�تيمور  �إzى �وصل �أن �إzى �يقاتل �لنكمعه �ع. �عجزوا �لشجاعتهوقد �نه �وقّوته، �عليه�، فرموا

 
ً
�وحبسوه�ابساط �وأمسكوه �ُح ، �له �غضبّية�5ّم¼فحصل �تعاzى، �هللا �رحمة �إzى ي

ّ
dفتو� وكان�.

�يهقاض �الفناري ، �الدين �شمس �6اPوzى �يوًم �روىيُ �. �عنده �شهد �اPذكور �السلطان dي��اأّن

لسلطان�أمام�فبª¼�ا.�فقال�إنك�تارك�للجماعة،�فسأل�عن�سبب�رّده�،�قضّية�فرّد�شهادته

�جامعً  �اقصره ،� �لنفسه �ذ�اموضعً وعّ?ن �بعد �الجماعة �ي�hك �لكولم �بي~uما�. �وقع �أنه ثّم

ورحل�إzى�قرمان�فعّ?ن�له�صاحب�قرمان�كل�يوم�،�ف�hك�اPوzى�الفناري�مناصبه،�خTف

                                                           

�أيضً  1 �"عربشاه"�اوُتكتب �ص. �الرحمانية �اPنح �dي �جاء �27كما �محمد�. �بن �أحمد �أبو�العباس �الدين وهو�شهاب

�هـ791-845( �)م1389-1450/ �بدمشق، �ُوِلد�ونشأ �راجع. �الحنب�ي: �الذهب، �شذرات �7ج، ،280-284� ،�الصّباغ،

  .�27ص،�اPنح�الرحمانية
�"بكوزية" 2 �الرحمانية �اPنح �dي �جاءت رuÁا.

ُ
�ق �وقعت �اPعركة �<ّن �أنقرة �"أنكورية" �تكون �وقد �الصّباغ. اPنح�،

  .�27ص،�الرحمانية
  .�اPصدر�السابق،�الصّباغ.�وا"وdي�اPنح�الرحمانية�"هرب.�أي�انضّموا�إليه 3
 .�والصواب�ما�ثبت�أعTه�لسTمة�اللغة،�جاءت�dي�yصل�[ووقع�بي~uم�الحرب�الشديد] 4
  .�والصواب�ما�ثبت�أعTه،�جاءت�dي�yصل�[حمّية] 5
،�شذرات�الذهب،�الحنب�ي:�راجع.�م)1431-1350/�هـ�834-751هو�محمد�بن�حمزة�بن�محمد�الفناري�الرومي�( 6

  .�209ص،�7ج
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�درهم �ألف �خمسمائ، �يوم �كل �ولطلبته �درهم�]ب12[ة �اPو �وقرأ، �هناك يعقوب��z1ىعليه

 yي�2رصف� �y واPوzى �3ودسعقوب �يفتخر�بذ. �الفناري �اPوzى َرآفكان
َ
�ق �يعقوبان �ويقول �لك

فأرسل�إzى�صاحب�،�اPذكور�ندم�ع�ى�ما�فعل�dي�حق�اPوzى�الفناري السلطان��ثّم�إّن .�ع�يّ 

�يسأ �اPذكور ا4�Pعن�لقرمان �وzى �سؤ ، �الهفأجاب �اPناصب، �من �كان�عليه �ما �إzى .�وأعاده

�بع �وتسلطن �السلطان �موIنا �موت �أد �من �وهمبايزيد �خمسة �وIده �السلطان�: موIنا

ÉÏعي¼� ،¼ÉËمو� �السلطان �وموIنا �ا، �سليمانوموIنا �لسلطان �ق، �السلطان ،�اسموموIنا

�وموIنا�السلطان�محمد . 
ّ
�ال¨ �نحو�اثنوصار�بي~uم  �إzىسنة��5ة��عشر �§اع

ُ
Pبا� لك�أن�استقّل

  .�موIنا�السلطان�محمد�رحمه�هللا�تعاzى

   

                                                           

�أو�"العِلم" 1 �"السّيد" �ªتع� �عربية �كلمة ي �̄و ."h?الكب� �ÉÒالقا"� �العثماني?ن �عند �ªوتع� �ع�ى�، ق
َ
�ُتطل �كانت <¤uا

  .�28ص،�اPنح�الرحمانية،�والصّباغ،�  Gibb & Bowen, op. cit, part2, p. 86:�راجع.�الفقهاء�والقضاة
 ،�هو�يعقوب�القرماني 2

ً
Pاعا�h?صول�والتفسyي�d�،ي :�راجع.�ُيعرف�تاريخ�وفاته�لمh¥قائق�الّنعمانّية،�طاشك

ّ
،�الش

 .�39ص
.�م)1429-1387/�هـ833-789هو�يعقوب�بن�إدريس�بن�عبد�هللا�القرماني�الِكندي�الTرندي�من�مواليد�ِكندة�( 3

نون ،�حاÓي�خليفة:�راجع
ّ
  103ص،�1ج،�كشف�الظ

  .�ª¼والصواب�ما�ثبت�أعTه�لسTمة�اPع،�جاءت�dي�yصل�[dي] 4
 .�والصواب�ما�ثبت�أعTه�لسTمة�اللغة،�جاءت�dي�yصل�[اث��ªعشر] 5
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  ا>قصد�الخامس

 .�بن�موIنا�السلطان�بايزيد�1كر�سلطنة�موIنا�السلطان�محمدِذ dي�
ُ
Pلكجلس�ع�ى�تخت�ا�

Tاستق 
ً
Iوثمانمائ�� �عشرين �سنة �2ةdي �تسعً ، �ذاك �إذ �عمره �سنة�اوكان �وثTث?ن �dي�وتُ ، وdي

�وثمانمائ �وعشرين �ثمان �3ةسنة �سن?ن، �تسع �سلطنته �ُمّدة �وكانت . 
ُ

�ش ،�اقداًم مِ �اجاعً وكان

 �ْس أوقلعة�،�4طمونهم~uا�قلعة�قس،�ةكث?h �اوافتتح�قTعً 
ُ

لك�من�وغ?�hذ�6وقلعة�سامون �5ْب ك

 
ُ
Pع�اTي�أيّ وظهر.�نيفةالقdى�السلطنةوادّ �7ةسماون�بنالدين�امه�بدر�Ô�. ًاعظيًم �اوجمع�جمع�

فقتل�من�،�لقتاله�اأرسل�عسكرً ،�لكبلغ�موIنا�السلطان�محمد�ذ�]أ13[فح?ن�.�ريديهمن�ُم 

وله�،�«عتقاد�بسوء�وكان�يرمى،�ين�اPذكور دومسك�بدر�ال،�ريديه�نحو�ثTثة�آIف�نفسُم 

�غ?�hذ �إzى �يش?�hف�uا �لكرسائل �وسكنَ . �محمد �السلطان �موIنا �الفِ فصلبه �تنةت �خرج�. ثّم

جاء�من�بTد�،�لكفلّما�بلغ�موIنا�السلطان�محمد�ذ.�وأحرق�بورسا�8عليه�محمد�بن�قرمان

�رمي�ي �إ، �قونيةووصل �zى �وب?ن، �بينه ��ووقع �شديدقرمابن �حرب �ان �ع�ى�. �الهزيمة وكانت

�قرمانمح �بن �مد �مصطفى�َك وُمِس ، �وولده �هو حِضر�إ،
ُ
�وأ �موIنا �محمدzى ،�السلطان

�وعفى �مملكuvما�فعاتuÕما �وأعطاهما �ع~uما  فانْ .
ُ
�الِخ إ�رْ ظ �هذه �الحميدةصzى �ال و0رادة�،

                                                           

 .�304-303ص،�yَول  أخبار�الدَول�وآثار،�والقرماني،�256-255ص،�0عTم،�الّ~uرواzي:�راجع�ترجمته�dي 1
  .�م1417/�هـ820 2
  .�م1424/�هـ828 3
  .�30ص،�نح�الرحمانيةاP،�الصّباغ:�راجع.�¯ي�مدينة�تقع�dي�شمال�آسيا�الّصغرى  4
5 [h?آس�ك]صل�yي�dه،�جاءت�Tصادر،�والصواب�هو�ما�ثبت�أعPي�اdكر�

ُ
ي�مدينة�تقع�ع�ى�¤uر�.�وهو�الذي�ذ ̄و

�البلقان �جزيرة �شبه �الفاردار�dي �راجع. �اPعّربة: �0سTمية �اPعارف �دائرة �2ج، �146-142ص، �والصّباغ، اPنح�،

 .�30ص،�الرحمانية
عرف�بغمال�آسيا�الصّ ¯ي�مدينة�تقع�dي�ش 6

ُ
 .�31ص،�اPنح�الرحمانية،�والصّباغ:�راجع.�"سامسون"�اسمرى�وت

م�1358/�هـ760هو�بدر�الدين�بن�قا��ÉÒسماونة�ُوِلد�عام�.�والصواب�ما�ثبت�أعTه،�جاءت�dي�yصل�[سماوية] 7

رب�أدرنة
ُ
قائق�الّنعمانّية،�طاشك¥hي :�راجع.�dي�مدينة�سماونة�الوافعة�ق

ّ
  .�33ص،�الش

  .�303- 302صوآثار�yَول،�أخبار�الدَول�،�القرماني:�راجع.�هو�أم?�hقرمانيا 8
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ن�من�ن�الشريف?ْ للحرم?ْ �1ن�عمل�الُصّر محمد�اPذكور�هو�أول�َم �وموIنا�السلطان.�ديدةالّس 

وPوIنا�.�ة�مدارسّد وقد�عّمر�عِ .�سك~uا�فسيح�الجنانوأ،�هللا�تلك�الروح�َم ِح فرَ ،�آل�عثمان

ي�أّن�البعض�من�أتباع�،�واقعة�عجيبة�2السلطان�اPذكور�مع�اPوzى�فخر�الدين�العجم� ̄و

�الت¥hيزي  �هللا �3فضل �الطائيئر ، �س �إالضّ �4ةالحروفيّ فة �وتقّرب �احتال �خدالة �أن م�zى

�محمد �السلطان �بعضً ، �اPزخر مِ �اوأظهر�له �معارفه �محمد�ن �السلطان �إليه �مال �ح�¼ فة

يتكلم��6[أْن]ولم�يقدر،�غاية�«غتمام،�5لك�الوزير�محمود�باشافاغتّم�لذ.�واه�مع�أتباعهآو 

 
ً
�خوف �بكلمة �حقه �السلطان�اdي �من .� �فخر�الدين �اPوzى �اPذكور �]ب14[فأخ¥�hبه فأراد�،

فدعا�محمود�باشا�،�فاختفى�dي�بيت�محمود�باشا.�ه�ما�قيل�فيهلفظ�الشيخ�أن�يسمع�من

 ذ
ُ
Pا� �إلك �عندهلحد �zى �إ، �مال �أنه �مذهuÕموأظهر�له �zى . 

ّ
 فتكل

ُ
Pا� �قواعدهم�م �بجميع لحد

                                                           

ريفْ?ن�من�صدقات�آل�عثمان 1
ّ

ح�Ö:�راجع.�هو�اPال�الّنقدي�الذي�ُيرَسل�إzى�الحرمْ?ن�الش
ُ
Pثر،�اyصة�T

ُ
،�1ج،�خ

 .�290ص
 �yول لسلطان�ُمراد�عّينه�ا.�هو�أحد�علماء�الدولة�العثمانية�dي�القرن�الخامس�عشر�اPيTدي 2

ُ
وُتوdي�dي�،�ُمفتيا

قائق�الّنعمانّية،�طاشك¥hي :�راجع.�أدرنة
ّ

  .�39-38ص،�الش
عِدم�،�هو�مؤسس�ِفرقة�الحروفية.�ه�dي�دائرة�اPعارف�0سTمية�"فضل�هللا�0س�hباذي"اسمورد� 3

ُ
وُيقال�أنه�أ

�شاه �م?hان �يد ��ع�ى �ابن �عام �هـ796تيمورلنك �م1394/ �راجع. :E. I2,vol. II, p. 751-754� �والصّباغ.، اPنح�،

  .�33ص،�الرحمانية
4 � �dي �السابق) �(انظر�الهامش �الت¥hيزي �هللا �فضل �أنشأها �ِفرقة �الدولة��أواخر ¯ي �وأدخلها �الهجري �الثامن القرن

ل�dي�شخص�0نسان.�تTميذه�"ع�ي�yع�ى" العثمانية�ع�ى�يد�أحد
ّ
�ى�فتجّرأت�ع،�وتعتقد�هذه�الِفرقة�أّن�هللا�تمث

  ا.�القول�بأّن�الت¥hيزي�هو�هللا�ُمجّسًد 

  .�33ص،�اPنح�الرحمانية،�والصّباغ،�367- 361ص،�7ج،�دائرة�اPعارف�0سTمية�اPعّربة:�راجع��
�أصله�من�الّصرب،�"وzي�محمود�باشا"�اوُيسم¼�أيضً  5 ،�أعظم�مّرتْ?ن�اُعّ?ن�صدرً .�شارك�dي�فتح�القسطنطينية.

عِدم
ُ
  .�33ص،�اPنح�الرحمانية،�والصّباغ،�E. I. 1,vol. III,p. 124:�راجع.�م1474عام��وdي�الثانية�ُعِزل�وأ

 .�وزيدت�لسTمة�اPعª¼،�ساقطة�dي�yصل 6
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�الباطلة �أح، �إ�ّدْت �¼ �و«مقالته �بالحلول �القول �1تحادzى �ذ. �فعند �لك يص¥�hاPوzى�لم

�اPذكور  �ظهر�مِ ، �ح�¼ �مكانه  �وسبَّ ن
ُ
Pلحدا� �الشديد، �بالغضب . 

ُ
Pا� �إفهرب �دار�لحد zى

�خلفه�2السعادة �اPذكور �واPوzى ، 
ُ
Pا� �لحدفأخذ �استحياءً ، �عنه �ساكت من��والسلطان

�الشيخ �أتى�به�إzى�الجامع�الجديد. َن فأ،�3ثّم
ّ
ناPؤ �ذ

ّ
�dي�الجامع،�ذ �واجتمع�الناس وصعد�،

 ِPا� �اPذكور �ن¥hاPوzى �بكفرهم، �وحكم �الباطلة �مذاهuÕم �قتلهم�وبّ?ن �ووجوب ،�وزندقuvم

م�ثواب�َم 
ّ
ىُم �تى�بهّم�أث.�ع�ى�قتلهم�َن ن�أعاوعظ

ّ
.�يسهموأحرق�رئ،�صحابهمع�أ�اPدينة�4َص�

�اح�hقْت  �ح�¼ �النار�بنفسه �نفخ �أنه �لحيته�وروي �اللحية، �عظيم �وكان �الناس�. وجمع

 وأ�طَب حال
ُ
Pا� �لحدحرقوا �بأسر ، �أصحابه �هموقتلوا �نار�0لحادأطفوأ، �وا �أ. اPوzى��ّن وُيروى

ا�َم ،�اPذكور 
ّ
P ِوِت �َض رَ َم �َض رPهُ عادَ �ا� 

ّ
خ�ي�ظهر�العوام��Iيُ �وÉØ¼�أْن فأ،�5و�ÉËاPوzى�ع�ي�الط

 ،�من�عصا�الشريعة
ّ
�لكم�غ?�hذولم�يتكل أفاض�هللا�عليه�،�6ثّم�مات�وُدِفن�بمدينة�أدرنة.

  .�نانسكنه�دار�الِج فران�وأسحاب�الغُ 

   

                                                           

قّدمة،�خلدون :�ابن�راجع.�أي�حلول�هللا�تعاzى�dي�0نسان�واّتحاده�معه 1
ُ
P474-470ص،�ا�. 

  .�بقادر�الساPص،�الصّباغ:�راجع.�¯ي�مقر�السلطان�العثماني�dي�أدرنه 2
3 � �عام �أدرنة �dي �قصره �أمام �بايزيد �بناه �الذي �هـ801هو�الجامع �yّول ، �محمد �أتّمه �وقد �zي�. �"كوبه �ُيسّم¼ وكان

�جامع" �ف. �اليوم �جامع"اسمأّما �أو�"أسكي �العتيق" �"الجامع �ه �راجع. :E. I2,vol. II,p. 702� �والصّباغ، اPنح�،

  .�34ص،�الرحمانية
  .�والصواب�ما�ثبت�أعTه،�جاءت�dي�yصل�[مصيل] 4
�البتاركاني 5 �ÉËالطنو� �محمد �بن �هو�ع�ي ،� �عام �هـ877ُتوdي �م1473/ �الدولة�. �dي �وأقام �سمرقند �أهل وهو�من

قائق�الن،�وطاشك¥hي�زاده،�146ص،�2ج،�بدائع�الزهور ،�إياس:�ابن�راجع.�العثمانية
ّ

  .�62-60ص،�مانيةعالش
�العثمانيون�عام�.�القسطنطينية�تقع�إzى�الشمال�الغربي�من،�¯ي�عاصمة�تراقية 6 وقد�.�م1362/�هـ736فتحها

ت�هكذا�ح�¼�بعد�فتح�القسطنطينية،�جعلها�السلطان�ُمراد�yول�عاصمة�له�dي�أوروبا�قبل�القسطنطينية
ّ
.�وظل

عت¥�hاPقام�اPختار�للسTط?ن�العثماني?ن�منذ�بداية�القرن�السابع�عشر�للميTد
ُ
مية�دائرة�اPعارف�0سT :�راجع.�وت

عّربة
ُ
P535ص،�1ُمجلد،�ا�.  
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  ا>قصد�السادس

جلس�ع�ى�تخت�.�بن�موIنا�السلطان�محمد�1رادوIنا�السلطان�ُم كر�سلطنة�مdي�ِذ �]أ15[

 ا
ُ
Pي�سنة�ثمان�وعشرين�وثمانمائdوعمره�ثمانية�عشر�سنة،�2ةلك��. 

ُ
Pلك�وخلع�نفسه�من�ا

وكانت�ُمّدة�،�3ةdي�سنة�ست�وخمس?ن�وثمانمائ،�كرهلولده�موIنا�السلطان�محمد�·تي�ِذ 

 .�4ةdي�سنة�أربع�وست?ن�وثمانمائ�مخلوعوتوdي�وهو�،�سلطنته�ثمان�وعشرين�سنة
ً
�اوكان�ملك

 جلي
ً
T� نبي�اهابً ُم 

ً
T�.يامكانت�أyقام،�يامه�حسنة�Pيّ .�وسلطنته�علّية�اuÕحاسن�الPةجمع�ا�،

Pوان?ن�إوع،�فهو�نخبة�الزمان.�ثر�الّسنّيةآواyتُ ،�نسان��Iومكارمه�واسعة،�ّد َح فخمائله��

�اPّد  �قِ وفت. �برأ�اTعً ح �الثاعديدة �بقيه �الصائ، �الواقد �بوفكره �بTد، ي وقلعة��5سدور �̄و

وجمع�م~uم�،�اث?hً ك�ام~uم�خلًق �رَ س�وأَس نكروس�وأذاقهم�أعظم�البؤ وقاتل�إ.�ماوغ?hه�6بورة

 ما
ً
I� ًللحرَم �رّ الصُ وجعل�،�اغزير ْ? 

ّ
 �7و<شراف،�ن�ثTثة�آIف�دينار?ْ ريَف ن�الش

ّ
.�لكة�مثل�ذمك

 فأ،�السلطان�محمد¥�hولده�موIنا�zى�أن�كع�ى�ذلك�إ�واستمرّ 
ُ
Pلك�وخلع�جلسه�ع�ى�سرير�ا

  .�نفسه�كما�تقّدم

   

                                                           

  Creasy,p. 59-74ا:�وأيضً ،�306-304ص،�أخبار�الدَول�وآثار�yَول ،�القرماني:�راجع�ترجمته�dي 1
  .�م1424/�هـ828 2
  .�م1452/�هـ856 3
  .�م1459/�هـ864 4
�"سدوة" 5 �الرحمانية �اPنح �dي �جاءت �تصحيًف . �تكون �أو�"سمندرة"�اوقد �أو�"سرفيا" �"سروة" �ل �جعرا. ،�الصّباغ:

 .�37- 36ص،�اPنح�الرحمانية
  .�اPرجع�السابق:�راجع.�قد�تكون�dي�مدينة�"بور"�dي�بTد�الّصرب�الشرقية�(يوغسTفيا) 6
�عنه 7 �هللا �ÉÒر� �طالب �أبي �بن �ع�ي �0مام �ُسTلة �هم �راجع. �ابن �خلدون : �اPقدمة، �4ج، ،102� �5ج، ،�480ص،

  .�37ص،�اPنح�الرحمانية،�الصّباغ،�505ص
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  ا>قصد�السابع

 .�رادبن�موIنا�السلطان�ُم �1كر�سلطنة�موIنا�السلطان�محمدdي�ِذ 
ُ
Pلك�جلس�ع�ى�تخت�ا

 وكان�عمره�.�ةوثمانمائ�]بd]16ي�حياة�والده�برضاه�dي�سنة�ست�وخمس?ن�
ْ
عشرين�ذاك��إذ

وكان�من�،�ة�وكانت�ُمّدة�سلطنته�إحدى�وثTث?ن�سنةوثمانمائ�2نسبع�وثمان?وتوdي�dي�.�سنة

�عثمانأ �آل �ملوك �جّل �جهادً ، �للكفرة�اوأكhÛهم �الطغيان، �أهل ، 
ّ

�متوك  وكان
ً
Tهللا��� ع�ى

�وتعاzى �سبحانه �أّس . �ُم وهو�الذي �العثمانيةس �الدولة �هذه �لك �تعاzىأيّ ، �هللا �دها ورّتب�،

 ،�قواني~uا
َ
Pوا 

ْ
ÉÊا�uى�·نإ��عل�z�.ى �3فتح�مدينة�قسطنطينية�وقدh¥ا�ال،�الكuفن�سوساق�إل�

�بَ  �اوبحرً �ارÜ تجري �وأ، �بجنوده �عل�uا �بطالهوهجم �ورجاله. �بخيوله �عل�uا �وقِدم وحاصرها�.

�يوًم  �أ�اخمس?ن �الحصارشّد �َم ، �ع�ى �الكّف وضّيق �من �ف�uا �ارن �الحادي�، �اليوم �dي وفتحها

سنة�سبع���y4وzى�ىين�من�جمادالعشر �ءوهو�يوم�yربعا،�والخمس?ن�من�أيام�محاصرته

�5ةوخمس?ن�وثمانمائ السلطان�سليم�وب?ن�فتح�القسطنطينية�وفتح�مصر�ع�ى�يد�موIنا�.

 ،�ة�سنة�وستون�سنةمائ،�رحمه�هللا�تعاzى
ّ

،�صارى�صTة�الجمعةس�النّ ى�dي�أك¥�hكنائوص�

ي�أ   .�6ياصوفية̄و

                                                           

 .�258-0�،256عTم،�ال~uرواzي:�راجع�ترجمته�dي 1
�وثمانمائة] 2 �[ثمان �yصل �dي �جاءت �هـ887(، �م)1482/ �خطأ، �وهذا �أعTه. �ثبت �ما �والصواب �حكمه�، �ًمّدة <ن

  .�311ص،�306ص،�أخبار�الدَول�وآثار�yَول ،�القرماني:�راجع.�م)1481-1451/�هـ886-855كانت�(
�ا 3 �عاصمة �اصطنبول �مدينة ي �سابًق ̄و �العثمانية �هـ1342-857(الدولة �م)1453-1923/ �الدولة�، �قبلها ومن

ْت�uÁذا�« .�تقع�ع�ى�yرض�yوروبية�من�مضيق�البوسفور .�الب?§نطية
َ
:�راجع.�منذ�القرن�العاشر�للميTد�سمُعِرف

E. I. 2. vol. IV, p. 233-259�،نح�الرحمانية،�الصّباغP47-46ص،�38ص،�ا�.  
4 � �yصل �dي �·خرة]جاءت �جمادى �من �والعشرين �[الثامن �خطأ، �وهذا .)� �أعTه �ثبت �ما جمادى�20والصواب

  .�م)1453أيار�29/�هـ857·خرة
  .�م1453/�هـ875 5
عتَ¥�hأول�كنيسة�كب?hة�للمسيحية�الشرقية.�م360أّسسها�كونستانس�الثاني�عام� 6

ُ
�وت حّولها�محمد�الفاتح�إzى�.

  .�E. I. 2,vol. I, p. 787-800.�راجع:�جامع�dي�عهده
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ُ
ي�قّبة�ت �ءقباب�السما�1سامي̄و  وتحاكي�،

ُ
،�َوهْت�و�Iَوهَنْت �y�،Iهرامة�بّ dي�«ستحكام�ق

�أ �أكأّن �yفTكبراجها �براج �كأ¤، �الّس �u2اومسام?�hأبواuÁا �ماكالنجوم �موIنا. ى
ّ
zو� �وقد

وهو�أول�.�بن�اPوzى�جTل�الدين�3السلطان�محمد�قضاء�القسطنطينية�PوIنا�خضر�بيك

ى�uÁا�
ّ
zث�وست?ن�و وتُ �]أ17[قاض�توTي�سنة�ثdا��uÞي�وهو�متوّل�لقضاdا�.�4ةثمانمائوuÁوُدِفن�

ظم�dي�النّ �اوكان�رحمه�هللا�ماهرً .�أيوب�yنصاري�ر��ÉÒهللا�عنه�5[أبي]�جوار�حضرة�سّيدي

�والفارسيّ بالعربيّ   ة
ُ
�وال� �ةhكيّ ة . 

َ
�العقاونظ �dي �نونيّ �6دئم  �ةقصيدة

ْ
�نظ �dي �وأأبدع �dي�مها تقن

 �وله.�الطيًف �اشرًح �7خياzيلها�وقد�شرحها�اPوzى�الفاضل�الئمسا
ْ
 آ�ٌم نظ

ُ
Pس�§اد�خر�من�نوع�ا

 
ْ
 كره�ُه بِذ �َس �Iبأ

َ
  :�قولهُ �هُ نْ مِ نا�ف

 �َك َمل�8[َمْن]يا
ُ
 بِ �َس yن

ُ
 ل

ْ
 �ِف ط

َ
Pا 
َ
  صفاِت �ِن dي�ُحْس   كاِت ل

 رَّ َح 
ْ

   كاِت رَ الَح �نوني�بفنوِن ُج �َت ك
ّ
  ة�ذاتييا�ُجل

 وأ�والخاُل �العارُض 
ُ
   ْت ّف َح ك�صداغ

ْ
 أط

َ
  ُمحّياْك �راف

 نّ والَج 
ُ
 �ْت َح كيف�أْض �ة

ّ
 �ْن مِ   هواِت بالش

ُ
  هاِت ِج �ّلِ ك

                                                           

  .�والصواب�ما�ثبت�أعTه�لسTمة�اPعª¼،�جاءت�dي�yصل�[تسامت] 1
 .�والصواب�ما�ثبت�أعTه�لسTمة�اللغة،�جاءت�dي�yصل�[كأ¤uم] 2
.�م)1459-1458/�هـ863ُتوdي�عام�ا.�وقاضيً �اعّينة�محمد�الفاتح�ُمدّرًس .�فقيه�وعالم�dي�العلوم�العقلية�والنقلية 3

قائق�الّنعمانّية،�hي طاشك¥:�راجع
ّ

  .�58-55ص،�الش
 .�م1459/�هـ863 4
�yصل 5 �dي �ساقطة �أعTه. �ثبت �ما �والصواب �النجار. �ªب� �من �زيد �بن �وهو�خالد �معروف، �صحابي �بدرً ، �اشهد

ُحًد 
ُ
:�ابن�راجع.�م672/�هـ52شارك�dي�حملة�يزيد�ع�ى�القسطنطينية�حيث�توdي�ع�ى�أبواuÁا�وُدِفن�هناك�عاما.�وأ

 ،�سعد
ّ
¥hى الط

ُ
 .�49ص،�3ج،�بفات�الك

  .�والصواب�ما�ثبت�أعTه،�جاءت�dي�yصل�[العقايد] 6
توdي�.�فهو�شمس�الدين�أحمد�بن�موÉË¼�الشه?�h"بالخياzي".�والصواب�ما�ثبت�أعTه،�جاءت�dي�yصل�[الجناني] 7

قائق�الّنعمانّية،�طاشك¥hي :�راجع.�م1458/�هـ862عام�
ّ

 .�87-85ص،�الش
  .�40ص،�اPنح�الرحمانية،�الصّباغ.�راجع:�وزيدت�لسTمة�اPعª¼�،ساقطة�dي�yصل 8
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ْ
 �Iعَ   ساِن لِ �باراُت عِ �ِع ْس ع�ى�الوَ �1ضاقْت �إذ

َ
  ف�uا�¥hة

 dي�الَق 
ْ
 ِنكاٌت��ِب ل

ُ
   hاِت ¥َ بالعَ �ْت بَ تِ ك

َ
 نحكي�ن

َ
  باِت ك

 
َ
   موÔيدُ �سال�ع�ى�بابك�أ¤uارُ �ْد ق

َ
 يْ ل

ً
T� َ¤ارً وuا  

ْحُم�ع�ى�السائِل�  فالرَّ
ُ
  2يوم�الَعَرضاِت   ي�الَحَسناِت وzِ أ

 
َ

 عِ ْر رّ ك
َ
 وِص �ِل صْ الوَ �ّدة

ْ
  يكفانِ �ُد عْ فالوَ   بخTٍف �هال

واِت والصَّ 
َ
ته�dي�الَفل

ّ
�َيرى�لذ واِت   بُّ

َ
ِر�ف

ْ
  3ِمْن�ِذك

 
َ
  روãي�نَس يا�مؤ   لٌّ ِظ �َك مِ ْس ِج �ْن ي�مِ بِ رْ ع�ى�تُ �و�مرَّ ل

  �يوفاتِ �ِد عْ بَ �ْن مِ   فاتيي�وُر ظامِ عِ �hِ ¥ْ الَق �َن مِ �حّياَك �]ب18[

 dي�
ّ
   مثاٌل �فيِه �ْن َم �َل ّقِ نُ �4ذاإ�يَحظ

َ
 بِ �يَك ِك ْح ت

ُ
  طِف ل

 �5َروى�رُ ْض الُخ �هُ بَ ن�شارَ َم 
ُّ
 dي�الظ
ُ
  يياتِ َح �ِن ?ْ عَ �ْن عَ   ماِت ل

�أوك �اPذكور �محمد �السلطان �موIنا �وال�ام?hً ان �حياة �مغنيساdي �ببلدة �6ده �لهُ . �أرسل �وقد

� �اPعلم?نوالده �من �عدة �شيئً ، �أمرهم �من �يمتثل �يقرأ�افلم �م~uم�ولم �أحد �ع�ى فطلب�.

 السلطان�اPذكور�رج
ً
T� ى�الكورانيفذ،�هابةله�َمzوPفجعله�ُم �7كروا�له�ا ِ

ّ
وأعطاه�.�لولده�اًم عل

                                                           

  .�"إْن�ضاق"،�41ص،�جاءت�dي�اPنح�الرحمانية 1
�الَعَرَصاِت  2 �يوَم �الَحَسناِت �َوzَِي �السائِل �ع�ى

ُ
ْحَمة �[فالرَّ �yصل �dي �]جاء �ثبت، �ما ��والصواب �اPعª¼�أعTه لسTمة

 .�والوزن
واِت]جاء�dي�yصل�[والّص¥�hُُيري� 3

َ
ِر�ف

ْ
واِت���ِمْن�ِذك

َ
�dي�الَفل

ً
ة

ّ
اPصدر�،�الصّباغ.�راجع:�والصواب�ما�ثبت�أعTه،�لذ

  .�السابق
ي�ذا] 4

ّ
  .�اPصدر�السابق،�راجع�الصّباغ.�والصواب�ما�ثبت�أعTه�لصّحة�اPعª¼�والوزن،�جاءت�dي�yصل�[dي�ِخ�

  .�اPصدر�السابق،�راجع�الصّباغ.�عª¼�والوزنوالصواب�ما�ثبت�أعTه�لصّحة�اP،�جاءت�dي�yصل�[الخْضروي] 5
سّم¼�أيضً  6

ُ
ي�مدينة�تقع�إzى�الغرب�من�آسيا�الّصغرى .�"مغنيا"�أو�"مغنيسيا"�اوت عرف�اليوم�ب.�̄و

ُ
.�"مانيسا"�اسموت

 .�42ص،�اPنح�الرحمانية،�الصّباغ،�E. I. 2,vol. V,p. 1159-1160:�راجع
�من�أهل�شهرزور ،�شهاب�الدينبن�عثمان�الكوراني��إسماعيلهو�أحمد�بن� 7 اشuvر�بعلم�التفس?�hوتوdي�عام�.

 .�94ص،�1ج،�yعTم،�الزرك�ي:�راجع.�م1488/�هـ893
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�قضيبً  �أمره�ِه بِ �هُ بَ رِ ضْ يَ لِ �ابيده �خالف �إذا .� �اPوzى �افذهب �عليهإلكوراني �ودخل ،�ليه

�بيده �والقضيب �فقال.  َس رْ أ:
َ
�والُد ل �ªللتعليم� �ك �خالفَت رْ والضَّ ، �إذا �مري أ�ب فضحك�.

�الكTم �هذا �من �محمد �السلطان �ذا�Pهُ بَ رَ فضَ . �dي �الكوراني �ضَ وzى �اPجلس �اشديًد �ابً رْ لك

لك�موIنا�السلطان�بذ�َح ِر فَف ،�ة�يس?hةّد وختم�القرآن�dي�ُم ،�ح�¼�خاف�من�السلطان�محمد

�رادُم  �أ، �الكوراني �اPوzى �إzى  وأرسل
ً
�كث?hة�مو« �عظيمة، �وهدايا �إ. �السلطان��نَّ ثّم موIنا

 
ُ
Pا�جلس�ع�ى�سرير�ا

ّ
Pمحمد�Pذكور�،�رحوملك�بعد�وفاة�والده�اPى�اzوPالوزارة�عرض�ع�ى�ا

حد�م~uم�ال�أني�ما�يخدمونك�<ْن نّ إ،�ام�والعبيدّد ن�ببابك�من�الُخ َم �نَّ إ:�وقال.�فلم�يقبلها

�الوزارة �الوزيروإ، �كان ��1ذا �عنك�]أ19[من �قلوuÁم �تنحرف �غ?hهم �أ، مر�سلطنتك�فيخّتل

�محمد �فقبله�2وعرض�عليه�قضاء�العساكر،�فاستحسنه�موIنا�السلطان . 
ّ
Pمر�ا�باشر�أو

نكر�السلطان�أف.�من�غ?�hعرض�ع�ى�السلطان�اهلِ <ْه �ءوالقضا�3عطى�التداريسء�أالقضا

�نه�أن�يظهره�لهن�استæى�ملكو ،�عليه�هذا�yمر ن�فأشاروا�عليه�أ،�فتشاور�مع�الوزارء.

ال�له�فق.�ن�تداركهامِ �دَّ ي�بمدينة�بورسا�قد�اخّتلت�ف�Tبُ وقاف�جّد أ�نَّ أ�يقول�له�سمعُت 

�الكTم �هذا �السلطان �موIنا �اPذكور . �اPوzى �فقال �أ:  رْ َم إْن
َ
�أªِ ت �بذلك �صلحuvا� فقال�.

�السلطان �زمانً : �ÉÍيقت� �اهذا  فتَ .
ّ
�y قضا�َد قل �تولية �مع �بورسا  ء

َ
�ف �ذبِ َق وقاف �اPوzى ،�لكل

�إ �بورساوذهب �مدينة �zى �ُم . �أدَّ وبعد �إليه �السلطان �أْرَسَل �ُخ ة �مرسوم�ّد حد �وبيده امه

 بأ�هُ َم وختَ ،�انالسلط
ّ

 .�وضرب�الخادم،�رق�الكتابفح،�رعمر�يخالف�الش
ْ

السلطان��زَّ أَم فاش

�ذ �وعزلهمن �لك �مناقرة، �بي~uما �4ووقع  فارْ .
َ
�إ�َل َح ت �اPذكور �مصراPوzى �zى �يوميذ�، وسلطا¤uا

                                                           

،�اPنح�الرحمانية،�الصّباغ:�راجع.�وهو�لقب�وُرتبة�يمنحها�السلطان�Pعاونيه�واPقّرب?ن�منه.�هو�مساعد�السلطان 1

  �.�43ص
�ُمر  2 �السلطان �أنشأه �إداري �ªدي� �ادهو�منصب �الدولة. �dي �الُقضاة �رئيس �عادة �ويكون . »� �uÁذا <ن��سموُسّم�

  .Creasy. op. cit. 96:�راجع.�صاحبه�كان�يرافق�السلطان�والجيش�عند�خروجهم�إzى�الحروب
  .�أي�وظائف�التدريس 3
  .�أي�َجَدل�وخصومة 4
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،�ة�عظيمةبعزّ �اوعاش�عنده�زمانً ،�امونال�منه�القبول�التّ ،�كرامغاية��0هُ كرَم فأ،�1قايتباي

 �موIنا�نَّ ثّم�إ.�ةوجTلة�تاّم ،�وافرة�شمةوِح 
َ
�رسَل فأ،�ع�ى�ما�فعل�مَ ِد السلطان�محمد�خان�ن

�يلتمِ إ �قايتباي �السلطان �أ�ُس zى �اPذكور �ْن منه �اPوzى �له �يرسل �قايتباي�. �السلطان فحكى

 إليه�فإ��Iتذهْب :�ثّم�قال�له،�للموzى�اPذكور �]ب20[كتاب�السلطان�محمد�
ّ
 ن

ُ
 ي�أ

ْ
ك�فوق�ُم رِ ك

�يُ   ما
ْ

�هوُم رِ ك �ك �اPوzى. �فقال �إ:  هو�كذلك
ّ
Iَم �نَّ أ�� �وبينه �ªبي� �عظيمة �الوالد�حبة �ب?ن كما

�والولد �جرى وهذ، �الذي ��ا �آخر��Éèءبيننا �ذ. �مِ وهو�يعرف ��ªّ لك �أ،  ويعرف
ّ
�إن �أميل ليه�ي

 
ّ
 �نَّ إليه�يفهم�أ�ذهْب فإذا�لم�أ.�بعبالط

َ
Pَن َس ْح تَ فاْس .�بينكما�العداوة�2قعفت،�من�جانبك�َع نْ ا�

 عطاه�ماايتباي�هذا�الكTم�وأالسلطان�ق
ً
Iجزي� 

ً
T�،ت�الّس آليه�من�له�ما�يحتاج�إ�وهّيأIرف�،

�إ �عظيمة �هدايا �معه �محمدوبعث �السلطان �zى . 
ّ
Pالقسطنطينيةو� �إzى �وصل �ا عطاه�أ،

�قضا �محمد �ثانيً �ءالسلطان �ابورسا �وثمانمائ. �وست?ن �اثنت?ن �سنة �dي �ذلك �3ةووقع ودام�.

�ةّد لك�ُم ع�ى�ذ . 
َ
�ق  ثّم
ّ
�منصب�الفتوى �هُ َد ل وdي�كل�شهر�،����درهموعّ?ن�له�dي�كل�يوم�مائ،

�أ �درهمعشرين �لف �أ. �ست?ن �سنة �كل �درهموdي �لف �إ�ما�وى ِس ، �الهدايايبعث �من ،�ليه

�فَح والتُّ  �والعبيد، �والجواري ، . 
َ

�ك �dي �ِح نَ وعاش �نِ ف �مع �جزيلةمايته �عمة .�رغيد�ٍش يْ عَ وَ ،

�تفس?�hالقوصنّ  �هناك �العظيمرآف �ن ،� �; وسماه �تفس�HIالّس "غاية �Lي �ا>ثانيماني ،�4"بع

                                                           

ِلك�yشرف�قايتباي 1
َ
Pماليك�الجراكسة،�هو�اPط?ن�دولة�اTي�عام�.�أحد�سdالحنب�ي:�راجع.�م1496/�هـ901تو�،

  .�6ص،�8ج،�شذرات�الذهب
  .�والصواب�ما�ثبت�أعTه�لسTمة�اPعª¼،�جاءت�dي�yصل�[فيقع] 2
  .�م1458/�هـ862 3
لسان�،�منظور :�ابن�للمزيد�راجع.�وذلك�<¤uا�من�سبع�آيات،�الّسبع�اPثاني�¯ي�سورة�الفاتحة�dي�القرآن�الكريم 4

  .�119ص،�14ج،�العرب
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مَتْ?ن��كث?hة�اخذاتفيه�مؤ �دَ َر وْ أ
ّ
Tما�2والبيضاوي �1مخشري الزّ ع�ى�العuوكان�.�رحمة�هللا�عل�

 َم :�يقول�له�اًم وكان�دائ.�يقول�به،�رحمه�هللا�تعاzى�شيخ�موIنا�السلطان�محمد�خان
ْ
ك�َم عَ ط

�وَم   حرام
ْ
�حرامَس بَ ل �ك ��]أ21[، �باIحتياطفعليك �أففاتّ . �أنه �yيام �بعض �dي �مع�ق كل

�محمد �السلطان �السلطان، �له �فقال �اPوzىّ¶ أ: �uا �أ، �أيضا  أنت
َ
 ك
ْ
�الحرام�َت ل �من �فقال. �ما:

فقال�له�،�كل�اPوzىفأ،�ل�السلطان�الطعامفحوّ .�وما�يلي��ªحTل،�يليك�من�الطعام�حرام

 أ:�السلطان
َ
 ك
ْ
وما�عندي�،�لحرامما�عندك�من�الجانب�ا:�فقال�اPوzى.�من�الجانب�الحرام�َت ل

 نبول�مدارس�للعِ سطوقد�بª¼�بإ.�لت�الطعامهذا�حوّ فلِ ،�من�الحTل
ّ

�وجعل�لها،�ريفلم�الش

�دّرس?نُم  �الوافرة، �بالعلوفة �وطلبة ، ِPتكاثرةنَ واPا� �ح �بعالِ وصار�إ. �سمع  ذا
ُ
�أ �dي  م

ُ
�من�ف ق

�أحضره �ليهإ�3·فاق  أو ،
ْ
�عليه�4مَ َد ق �يديه�وأجرى ، �ب?ن �الجرايات �رأ. ا

ّ
Pرغبة��ءلماالع�ىو

�السلطا �العِ موIنا �dي �وأن �هلهلم  أ،
َ
�إت �مِ وا �ساليه �هاتر�الِج ئن �ُم وأ. �اPوzى �الدين�راد صلح

بناء�من�أ�اوكان�له�خادًم .�عن�الذهاب�والسفر�كن�منعه�فقُرهل.�ليهالذهاب�إ�5هخواجا�زاد

 
ُّ
�hكال� �درهم، �مائة �فأقرضه �فرًس �فاش�hى ، �لنفسه�ام~uا �لخادمه�اوفرًس ، ،�رز�للسفوتجهّ ،

�إ �السلطانوذهب �zى . 
َ
�أ�هُ يَ قِ فل �إzى �القسطنطينية �من �ذاهب �درنةوهو �رآفلّم . �الوزير�ا ه

                                                           

ر"�من�قرى�خواروماسم.�محمود�بن�عمر�الخوارزمي�الزمخشري�أبو�الق�هو  1
َ

ش
ْ

وتنّقل�dي�بلدان�،�ُوِلد�dي�"زَمخ

تبه�.�وهو�مع�§zي�اPذهب،�وهو�أحد�العلماء�اPشهورين�dي�علم�الدين�والتفس?�hواللغة�وyدب.�عديدة
ُ

من�أشهر�ك

h?ي�التفسd�"اف
ّ

  .�55ص،�8ج،�yعTم،��يالزرك:�راجع.�م1144/�هـ1075توdي�عام.�"�الكش
وتوdي�dي�مدينة�ت¥hيزعام�،�ُوِلد�dي�اPدينة�البيضاء�بالقرب�من�ش?hاز.�هو�عبد�هللا�بن�عمر�الش?hازي�البيضاوي  2

  .�248ص،�4ج،�yعTم،�الزرك�ي:�راجع.�م1286/�هـ685
 .�والصواب�ما�ثبت�أعTه�لسTمة�اPعª¼�واللغة،�جاءت�dي�yصل�[أحضر] 3
 .�لسTمة�اPعª¼�واللغة�أعTهوالصواب�ما�ثبت�،�yصل�[قدم]جاءت�dي� 4
�أيضً  5 �"خوجة"�اوُتكَتب �بالفارسية. �عديدة �معاٍن �لها �أو"الحاكم": م"

ّ
�أو�"اPعظ �"الرئيس" �ال�hكية�. �اللغة �dي أّما

بن�يوسف�بن�هو�مصطفى�،�و"ُمصلح�الدين".�من�"ب�ª"�أو�من�"آل":�وكلمة�زاده�تع�ª.�فتعy"��ªستاذ"�أو�"اPعلم"

�ال¥hساوي  �صالح �العثمانية. �الدولة �علماء �أحد .� �عام �ف�uا �وتوdي �بروسة �مديتة �dي �هـ893ُوِلد �م1488/ :�راجع.

  .�354ص،�7ج،�شذرات�الذهب،�الحنب�ي
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 قد�أ:�قال�له،�باشا�1دو محم
ْ
 إ.�dي�مجيئك�َت حسن

ّ
 ،�ي�ذكرتك�عند�السلطانن

ْ
.�ليهإ�ْب َه فاذ

�السلطان �ع�ى م
ّ
�وسل �فذهب �أ، �dي �فإذا �جانبيه �2كزير حد ، ·� �سيدي�وبجانبه خر�اPوzى

وبقي�،�فاع�hض�ع�ى�اPوzى�زيرك.�ع�ي�]بz]22ى�جانب�سيدي�جا�زاده�إه�خوافتوّج .�3ع�ي

�السلطان �جنب �dي �اPباحثة�وذكر، �زيركفأ، �اPوzى �فحم �السلطان�، �موIنا �له �قال ح�¼

�خان �محمد ��كTمك: �ب�ÉÊءليس �زيرك. �اPوzى �فذهب �عند�، �زاده �خواجا �اPوzى وبقي

وبقي�.�z4ى�اPوzى�سيدي�ع�يأحسن�إالسلطان�محمد�خان��نَّ إ�ثّم .�ث�معهوتحّد ،�السلطان

�لمعِ �لو�كان�لك:�خادمه�صار�يخدمه�ويقول�له�نَّ ح�¼�إ،�احزينً ،�ااPوzى�خواجا�زاده�مهموًم 

 
ْ

�أكرمهم<ك �كما �السلطان �رمك �الفرس�. �الخواجا �وخدم �الخادم �نام �اPنازل �بعض وdي

�بنفسه �ُم . �جلس  ثّم
ّ

�ِظ �احزينً �ارً فك �شجرة�ّل تحت  فإ،
َ
�ن �ثTثة �السلطانّج ُح �ر�منَف ذا ،�اب

�خيمة�اPوzى�خواجايسأل فأشار�بعض�،�كابرله�خيمة�كسائر��yّن ون�أيظنّ ،�زاده�ون�عن

�أ �إل�uم �ِظ هذ�نَّ الناس �dي �الجالس �الرجل �زاده�ّل ا �هو�خواجا �الشجرة �ذ. �لكفأنكروا �ثم،

 
ّ
:�لقا�؟صحيح�ما�تقول أ:�قالوا.�نعم:�قال�؟نت�خواجا�زادهأ:�وقالوا�له،�موا�عليهجاءوا�وسل

�نعم �قالوا. �ُم أأ: �yسديةدرّ نت �5س �أ، �الذي ��َت ْم لزَ وأنت �قال�؟زيركاPوzى �نعم: فتقدموا�.

�يديهإ �وقّبلوا �ليه �وقالوا، �ُم السلط�نَّ إ: �جعلك  ان
ّ
�لنفسه�اًم عل �زاده. �خواجا �اPوzى :�قال

  .�رون�بي¤uم�يسخأ�فظننُت 

   

                                                           

  .�47ص�،�وكذا�جاءت�dي�اPنح�الرحمانية.�وهو�ما�ثبت�أعTه،�والصواب�"محمود".�جاءت�dي�yصل�"محمد" 1
2 �h?ي�القسطنطينية�اكان�ُمدّرًس .�بزيركهو�محمد�الشهdولم�يقبل�بأي�منصب�عرضه�عليه�،�بمدينة�بروسة�ثّم�

عرف�سنة�الوفاة.�السلطان
ُ
قائق�الّنعمانّية،�طاشك¥hي :�راجع.�توdي�dي�بروسة�ولم�ت

ّ
،�والصّباغ،�76-74ص،�الش

  .�48ص،�اPنح�الرحمانية
و��ÉËاPتوdي�عام� 3

ّ
قائق�الّنعمانّية،�طاشك¥hي :�اجعر .�م1473/�هـ877هو�ع�ي�بن�محمد�الط

ّ
  .�92ص،�الش

  .�ويبدو�أّن�اPؤرخ�زادها�بغ?�hقصد.�جملة��"إzى�اPوzى�سيدي�ع�ي"�تكررت�مّرتان�dي�yصل 4
  .�مدرسة�dي�مدينة�بروسة�اPتقّدم�ذكرها�اسم 5
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وَ هناك�خيمة�وقّدموا�إ�1ضربواثّم�
ُ
قمشة�فاخرة�وعشرة�وأ�3اوعبيًد �اًش ر خيل�وف�2الةليه�ط

 :�م~uا�وقالوا�له�افأسرجوا�العبيد�فرًس .�Iف�درهمآ�]أ23[
ُ
�والخادم.�zى�موIنا�السلطانإ�ْم ق

�فقال�له.�وممن�النّ �uهُ واجا�زاده�ونÕّ ليه�اPوzى�خفذهب�إ.�ماPذكور�نائ ��ªنائ: ِ
ّ
ل

َ
:�فقال.�مخ

 
ُ
 فانْ �ْم ق

ُ
�حاzي�رْ ظ �قال. �أّي : �أ�وع�ى �فيهحال �قال�؟نت  إ:

ّ
 ُم �ُت رْ ِص �ين

ّ
�السلطانعل �م فقّبل�.

ى�ما�دّ واجا�زاده�أاPوzى�خ�نَّ ثّم�إ.�تقص?hه�dي�خدمته�تذر�عنواعْ ،�ليهوتضّرع�إ،�الخادم�يده

عليه�السلطان�فقرأ�.�وركب�إzى�السلطان،�ة�درهموهو�الثمانمائ،�ن�للخادميْ عليه�من�الدَّ 

 َم 
ْ
 �عزّ �َن �

ّ
وتقرب�عنده�غاية�التقرب�.�عليه�اوكتب�هو�شرًح .�d5ي�التصريف�h4كمانيالدين�ال�

� �حسده �باشح�¼ �االوزير�محمود �يوًم . �للسلطان�افقال �قضاء�: �زاده �خواجا �اPوzى يريد

�العساكر �فقال. : >� �صحب����Éèءي �زاده�؟ي�hك �لخواجا �وقيل �أ�َك رَ َم أ: تص?��hْن السلطان

 تَ فاْم .�yمر�6جرى هكذا�:�قال.�ريدأنا��Iأ:�قال.�قا��ÉÒالعساكر
َ
وكان�.�اار�قاضيً وص،�مرهأ�َل ث

 �7ذ�dيوالده�حينئ
َ
ا�تواتر .�صدْق يُ �للعساكر�فلْم �اضيً ولده�صار�قا�نَّ سمع�أف،�الحياة�ِد يْ ق

ّ
Pو�

h¥الخ� �أ، �إzى �بورسا �ولدهسار�من �لزيارة �درنة  فلّم .
َ
�ق �أ�َب رُ ا �مدينة �اPوzى�من �استقبله درنة

�زاده �خواجا �وأ، �البلد �علماء �8اشرافهوتبعه �فرأ. �جمعً فنظر�والده �اظيًم ع�اى �فقال. ن�َم :

�له�؟Iءهؤ  �قالوا �ولُد : �كهذا �قال. �اPرتبة: �هذه �بلغ �قالوا�؟!ولدي �نعم: �رآفلّم . وzى�ا�Pهُ ا

                                                           

 .�أي�َبنوا�خيمة 1
ْيل 2

َ
  .�¯ي�مكان�طعام�الخ

ُرش�وعبيد] 3
ُ
  .�ا�ثبت�أعTه�لسTمة�اللغةوالصواب�م،�جاءت�dي�yصل�[ف

hكماني�كما�جاء�dي�yصل،�هو�عّز�الدين�بن�إبراهيم�الجزرÓي�الّزنجاني 4
ّ
/�هـ655ُتوdي�dي�بغداد�عام�.�وليس�ال�

  .�330ص،�4ج،�yعTم،�والّزركاي،�50ص،�اPنح�الرحمانية،�الصّباغ:�راجع.�م1257
  .�وهو�مطبوع،�هو�كتاب�"تصريف�الغّزي�dي�الّتصريف" 5
  .�والصواب�ما�ثبت�أعTه�لسTمة�اPعª¼،�جاءت�dي�yصل�[أجرى] 6
 .�الّدارج�ع�ى�لسان�العرب�"ع�ى"�قيد�الحياة 7
 .�والصواب�ما�ثبت�أعTه�لسTمة�اللغة،�جاءت�dي�yصل�[وأشرافه] 8
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واعتذر�،�وعانقه،�فقّبل�يد�والده،�ايضً ونزل�والده�أ،�نزل�عن�فرسه،�زاده�]ب24[واجا�خ

 عْ إنك�لو�أ:�فقال�اPوzى�خواجا�زاده�لوالده.�ليه�عن�تقص?hهإ
َ
 ��ماªِ تَ يْ ط

ً
I� ى�هذا�إ�ما�بلغُتz

بوه�uÁدايا�فدخل�هو�وأ.�له�dي�الدخول�عليه�َن ِذ فأ.�والده�ع�ى�السلطان�1عرضثّم�.�الجاه

.�صنع�ضيافة�عظيمة�لوالده،�اجا�زادهاPوzى�خو �نَّ ثّم�إ.�وقّبل�يد�موIنا�السلطان،�جزيلة

.�ه�عندهوجلس�هو�dي�صدر�اPجلس�ووالد،�وجلسوا�ع�ى�مراتuÕم،�ء�yكابروجمع�لها�العلما

فقال�اPوzى�.�امّد فقاموا�مقام�الُخ ،�كابرالجلوس�dي�اPجلس�Iزدحام�2�yيمكن�ðخوانهولم�

�نفسه �dي �زاده �خواجا :Áأ� �الدينuذا �شمس �الوzي �الشيخ �تعاzى�3خ¥hني �هللا �رحمه .�¼ªب� ا
ّ
Pو

�بالقسطنطينية �مدارسه �خان �محمد �السلطان �موIنا �الشيخ�أ، �PوIنا �م~uا �واحدة عطى

� �القسمصلح �مصطفى �اPذكور �4طTنيالدين �يَ . �أدَّ وكان  Ôي
ُ
�لو�أ �الثمانعِط نه �اPدارس �5ي

واخر�ّم�جعله�موIنا�السلطان�محمد�dي�أث.�دّرس�كل�يوم�ف�uا�ثTثة�دروسن�يُ يقدر�أ،�كلها

وكان�الوزير�.�الك�الزمان�قا��ÉÒالعسكر�واحًد وكان�dي�ذ.�بالعسكر�اPنصور �اسلطنته�قاضيً 

                                                           

  .�والصواب�ما�ثبت�أعTه�لسTمة�اPعª¼،�جاءت�dي�yصل�[أعرض] 1
�ðخو  2 �[يمكن �yصل �dي �ا¤uم]جاءت ،¼ªعPا� �لسTمة �أعTه �ثبت �ما �والصواب �راجع. �الحنب�ي: �الذهب، ،�شذرات

 .�355ص،�7ج
/�هـ833ُوِلد�dي�ُبخارى�وانتقل�إzى�بروسة�وتوdي�هناك�عام�.�هو�شمس�الّدين�محمد�بن�ع�ي�الُحسي��ªالبخاري  3

قائق�الّنعمانّية،�طاشك¥hي :�راجع.�م1428
ّ

  .�36-35ص،�الش
:�راجع.�م1495/�هـ901توdي�dي�اصطنبول�عام�.�ة�العثمانية�dي�عهد�السلطان�محمد�الثانيهو�أحد�علماء�الدول 4

قائق�الّنعمانّية،�طاشك¥hي 
ّ

 .�87ص،�الش
سم¼�"مدارس�الّصحن" 5

ُ
وذلك�<نه�بª¼�أربع�م~uا�إzى�الشمال�،�¯ي�اPدارس�ال���بناها�السلطان�محمد�الفاتح�وت

 .�309ص،�أخبار�الدَول�وآثار�yَول ،�القرماني:�راجع.�من�مسجده�ثّم�بعد�ذلك�أربع�إzى�جنوبه
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�القرما �باشا �القسطTني�1نيمحمد �اPوzى �من �يخاف ��Iيُ < ، �كان �الناسنه �داري  يو ،
ّ
م�تكل

�كّل �بالحّق  �حال�ع�ى �خان�َض رَ فعَ . �محمد �السلطان �موIنا �ع�ى �وقال، �]أ25[�ءالوزرا�نَّ إ:

 ،�ربعةأ
ْ
أسهل�dي��2كان،�وzيأناطخر�dي�· ما�dي�رمي�ي�وُه حُد ن�أ?ْ نَ ولو�كان�قا��ÉÒالعسكر�اث

فجعل�اPوzى�.�يهالسلطان�إzى�رأفمال�.�3كون�زينة�للديوان�العاzيوي،�تمام�مصالح�اPسلم?نإ

�عساكر�رمي�يالق �ÉÒقا� �سطTني ،� �اPوzى �حسنوجعل �الحاج �وzيبأناط�اقاضيً �4بن وكان�.

  .�ثابه�هللا�العفو�والغفرانان�أمحمد�خ�لك�السلطانن�فعل�ذول�َم أ

   

                                                           

شارك�dي�.�ترّبى�dي�الّسراى�السلطانية�وعمل�dي�العسكر.�<ن�أصله�رومي،�"محمد�باشا�روم"�اسمهو�اPعروف�ب 1

 .E. I. 1:�راجع.�"�القرماني"�سمومن�هنا�جاء�« ،�م1466/�هـ871حملة�السلطان�محمد�الثاني�ع�ى�قرمانيا�عام�

vol. III,p. 739�،.نح�الرحمانية،�والصّباغP53ص،�ا�.  

 .�والصواب�ما�ثبت�أعTه�لسTمة�اللغة،�جاءت�dي�yصل�[يكون] 2
ع�ظTمات�الناس�.�وُيعَرف�"بالديوان�الهمايوني"�والذي�ُيعَقد�dي�الّسراي�برئاسة�الّصدر�yعظم 3

َ
وفيه�كانت�ُترف

 & Gib:�راجع.�ن�محمد�الفاتح�وتنازل�عن�ذلك�للّصدر�yعظمللسلطان�العثماني�الذي�ترأسه�ح�¼�جاء�السلطا

Bowen, part I,p. 115-116�،نح�الرحمانية،�والصّباغP54ص،�ا�.  

�حسن 4 �الحاج �مصطفى �بن �هو�محمد �والشرعية. �العقلية �بالعلوم �ومتخّصص �رومي �عاِلم �ُمدّرًس . ثّم��اعمل

قائق�الّنعمانّية،�طاشك¥hي :�راجع.�م1505/�هـ911توdي�dي�القسطنطينية�عام�ا.�قاضيً 
ّ

 .�97ص،�الش
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  ا>قصد�الثامن

 .�Iنا�السلطان�محمدبن�مو �1كر�سلطنة�موIنا�السلطان�بايزيدdي�ِذ 
ُ
Pلك�جلس�ع�ى�تخت�ا

بعد�،�ةعشرة�وتسعمائ�3وتوdي�dي�طريق�أدرنة�سنة�ثمان،�2ةوثمان?ن�وثمانمائdي�سنة�سبع�

 أ
ُ
Pا� �من �نفسه �خلع �ذكرهن �·تي �سليم �السلطان �موIنا �لولده �لك �نحو�من�وذ. �عن لك

�عمره�4?نتاثن �من �سنة �وست?ن �ُم . �إّد وكانت �سلطنته �سنةة �وثTث?ن �ف�uا��،حدى فتح

u~م� �كث?hة �افتوحات �ملوان: �5قلعة ،�  وقلعة
َ
 وْ ك

َ
�6كل �أ، �7وقرمانوقلعة �ثمان�وذ، �سنة �dي لك

�8ةوثمانمائ�وثمان?ن �أ. �وقاتله �السلطان �9جمخوه �لقتاله، �بايزيد �السلطان �ف¥hز ،Tوتقات�،

�فا¤uزم�السلطان�جم �اPحموديdي�زمن�السلطان�قايتباي��ّج وَح ،�مصر�zىإوفّر�، �عاد�. ثّم

 زاة�ونازع�أفة�من�الغُ السلطان�جم�جمع�طائ�ّن ثّم�إ.�اعظيًم �اكراًم رمه�إفأك
ُ
Pلكخاه�ع�ى�ا�.

�بايزيد�]ب26[ �السلطان �فقاتله �ثانيً ، �جم �افانكسر�السلطان �النصارى وفّر�إ، �بTد .�zى

 فأرسل�له�السلطان�بايزيد�أ
ّ
Tي�صورة�حdفدخل�ع�ى�السلطان�جم�،�ق�مجهول حد�عبيده�

 فتأ
ّ
 :�فقال.�صنعتهله�عن�وسأ،�س�بهن

ّ
Tفحلق�له�.�سهيحلق�رأ�ْن وأمره�أ،�هُ َم َد ْخ تَ فاْس ،�قح

                                                           

 .�87-86ص�،�8ج،�شذرات�الذهب،�الحنب�ي:�راجع�ترجمته�dي 1
  .�م1482/�هـ887 2
 .�م)1513/�هـ919تسع�عشرة�وتسعمائة�(:�dي�اPنح�الرحمانية.�م1512/�هـ918 3
  .�والصواب�ما�ثبت�أعTه،�جاءت�dي�yصل�[اثن?ن] 4
�hلها�ع�ى�تعريف�د 5

َ
Ûي�الكواكب�السائرة.�قيقلم�ُيعdي�،�وقد�تكون�¯ي�قلعة�"مودون"�كما�ذكر�الغّزي�dوالصّباغ�

 .�وبذلك�ف��òتقع�ع�ى�الساحل�الجنوبي�الغربي�لشبه�جزيرة�البلقان.�اPنح�الرحمانية
ح�ُصب،�القلقشندي:�راجع.�ويبدو�أ¤uا�إحدى�القTع�القرمانية.�والصواب�ما�ثبت�أعTه،�جاءت�dي�yصل�[لوكلك] 6

¼ÉÊعy�،4�،135ج�.  
�وُتكتب 7 �كرمان": �و�"آق �"أكرمان" �البيضاء"�سمو« . �اPدينة "� �ªيع� ،hر�الدنيس�u¤� �مصب �ع�ى �وتقع ضّمها�.

  .�428ص،�2ج،�دائرة�اPعارف�0سTمية�اPعّربة:�راجع.�م1484/�هـ889العثمانيون�إل�uم�عام�
 .�م1483/�هـ888 8
  .�70ص،�7ج،�دائرة�اPعارف�0سTمية�اPعّربة:�راجع.�م)1495-1459/�هـ�900-864(،�ويسميه�العرب�"جمجمة" 9
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zى�رحمة�ومات�إ،�zى�جميع�بدنهوإ،�سهم�dي�رأفسرى�السَّ .�وهرب�dي�الحال،�بموس�مسموم

 وله�أ.�هللا�تعاzى
ّ
dي�،�2بن�الشيخ�حيدر�1شاه�إسماعيلوdي�أيامه�ظهر�.�hكيةشعار�لطيفة�بال�

�وتس �خمس �3ةمائعسنة �ظ. �له �عجيبوكان �هور �الدما، �ءسفك �عَد ظهر�البِ وأ، ومذهب�،

�4الرافضة . 
َ

،�تباعه�شخص�dي�بTد�الرومن�أوظهر�مِ .�ستقلzى�تاريخ�ُم ذلك�يحتاج�إ�ُح رْ وش

فأرسل�.�وقوي�سلطانه،�نهوعظم�شأ،�هلك�العبادوأ،�ر�dي�البTدظف�5قال�له�شيطان�قوzييُ 

مّده�بجيش�وأ،�سكر�كثيف�لقتالهبع�6عظم�ع�ي�باشاموIنا�السلطان�بايزيد�وزيره�y �ليهإ

�عظيم �باشا. �ع�ي �فاستشهد �إ، �رضوانوذهب �جنة �zى . 
ُ

 ِس وك
ّ

�الش �مع�ر�عسكر�هذا يطان

�ءللعلما�ابً ِح هل�الخ?�hُم ن�أوكان�موIنا�السلطان�بايزيد�مِ .�zى�الن?hاناب�روحه�إهوذ،�قتله

�الخلوة�ءوالفقرا �دخل ��7وقد �ف�uا �يوًم أوجلس �اربع?ن . Iمو� �الخلوة �معه �مح��óودخل نا

                                                           

�عشر�للميTد 1 �السادس �القرن �dي �إيران �dي �الّصفوّية �الدولة �هو�مؤسس �dي�. �متصّوفة �ِفرقة �إzى �نسبه يعود

�عشرية �ª0ث� �الشيعة �أئّمة �من �الكاظم ¼ÉËبمو� �نسuÕا �تربط �وال�� �"أذربيجان" �أعمال �من �"أردبيل" :�راجع.

  .�144ص،�8ج،�شذرات�الذهب،�الحنب�ي
��هو  2 �الّصفوي ابن �yردبي�ي �ُجنيد �الشيخ ،� �عام �هـ898توdي �م1488/ �راجع. �اPعّربة: �0سTمية �اPعارف ،�دائرة

 .�157ص،�8ج
  .�م1449/�هـ905 3
،�3ج،�الخ¥hالِعَ¥�hوديوان�اPبتدأ�و ،�خلدون :�ابن�راجع.�وهم�من�شيعة�0مام�ع�ي�بن�أبي�طالب�ر��ÉÒهللا�عنه 4

 .�172ص
اه،�ولقبه�الحقيقي�هو�"شاه�قوzي" 5

ّ
 .E. I. 2, vol:�راجع.�اه�العثمانيون�"�عبد�الشيطان"اسمولقد�.�أي�عبد�الش

I,p. 407�.  
  .�اPصدر�السابق:�راجع.�م1511/�هـ917توdي�عام�.�هو�ع�ي�باشا�خادم 6
لق�dي�مكان�طاهر�«ختTء¯ي� 7

َ
ي�من�ضروريات�بعض�ا،�عن�الخ رق�الصوفية̄و

ُ
وُيفّضل�أن�تكون�dي�مسجد�.�لط

  .�250ص،�1ج،�خTصة�yثر،�اPح�Öّ:�راجع.�والصوم�«عتكافجماعة�مع�نّية�
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��1الدين �السعودأ�zىو اPوالد  �2بي
ُ
Pفّس ا� �هللا �3تعاzى�]أ27[ر�رحمه ا.

ّ
Pالسلطان�و� ¼ªبايزيد��ب

عTء�الدين�ع�ي�بن�ع�ي�،�الفاضل�الكامل،�م�العاملنّصب�اPوzى�العالِ �4ماسيةبأمدرسته�

�6ىحدثّم�أعطاه�إ.�مر�الفتوى�هناكوفوض�إليه�أ،�uÁا�اًس درّ ُم �5حمد�بن�محمد�الجماzيأبن�

�الثمان �اPدارس ،� �هناك �كث?hةّد ُم فدّرس �ة �توّج . �بِ ثم �مصرنيّ ه �إzى �الحج �ة �أفاتّ ، �لم�فق نه

�السنةيتيّس  �تلك �dي �الحج �ر�له  �7ٍة نَ تْ فِ لِ ،
ّ

�بمك �اPشرّ حدثت �فةة ،� � ف
ّ
�اPذكور�وتوق اPوzى

�سنةبمصر  �أثناuÞا. �أ�وdي �بن �الدين �حميد �اPوzى �الدينتوdي �بقسطنطينية�8فضل فأمر�،

 ن�بايزيد�خان�أالسلطا
ّ
ا�أ.�مانن�يكتب�الفتوى�مدرسو�اPدارس�الث

ّ
Pذكور�مِ وPى�اzوPن�تى�ا

موIنا�السلطان�بايزيد��ّن إثّم�.�ة�درهموعّ?ن�له�كل�يوم�مائ،�عطاه�منصب�الفتوى الحج�أ

�بقسطنطينية �مدرسة ¼ªب� �اPذكور و ، �للموzى �أضافها �له، مس?ن�وخ�مائة�يوم�9كل][�وعّ?ن

�وظ�،سالتدري�جل< �ادرهًم  �مائ�10يفتهفصارت �يوم �درهًم كل �وخمس?ن �ات?ن �ع�ى�. فحسده

                                                           

:�راجع.�م1514/�هـ920توdي�عام�.�ُعِرف�بالِعلم�والزهد�والتقوى .�من�اPتصوفة،�هو�محمد�بن�مصطفى�العماد 1

قائق�النغمانية،�طاشك¥hي 
ّ

 .�59ص،�نح�الرحمانيةاP،�والصّباغ،�206ص،�الش
م�وتوdي�dي�القسطنطينية�1493/�هـ898ُوِلد�عام�.�محمد�بن�محمد�بن�مصطفى�العماد،�هو�أبو�السعود�اPف�� 2

 .�59ص،�اPنح�الرحمانية،�والصّباغ،�398ص،�8ج،�شذرات�الذهب،�الحنب�ي:�راجع�.م1574/�هـ982عام�
  .�والصواب�ما�ثبت�أعTه،�جاءت�dي�yصل�[تع�ى] 3
  .�610ص،�2ج،�دائرة�اPعارف�0سTمية�اPعّربة:�راجع.�¯ي�مدينة�تقع�dي�آسيا�الصغرى�dي�وIية�سيواس 4
hكية�للتدريس�ف�uا�dي�زمن�السلطان�محمد�الثاني�والس،�هو�فقيه�تركي 5

ّ
دن�ال�

ُ
Pطان�بايزيد�الثانيلتنّقل�ب?ن�ا�.

  .�184ص،�8ج،�شذرات�الذهب،�الحنب�ي:�راجع.�م1526/�هـ�932توdي�عام
 .�والصواب�ما�ثبت�أعTه�لسTمة�اللغة،�جاءت�dي�yصل�[أحد] 6
ن،�طولون :�ابن�راجع.�م1501/�هـ907وقعت�عام� 7

ّ
T261�،265�،267�،277ص،�1ج،�ُمفاكهة�الِخ�.  

8 �ªالحسي� �أفضل �بن �الدين �هو�حميد �الفاتح�، �محمد �من �كٍل �عهد �dي �والقضاء �التدريس �dي �عمل �تركي عاِلم

قائق�الّنعمانّية،�طاشك¥hي :�راجع.�م1502/�هـ908توdي�عام�.�انيوبايزيد�الث
ّ

 .�106-105ص،�الش
  .�زيدت�ع�ى�الّنص�لسTمة�اPعª¼.�ساقطة�dي�yصل 9

 .�والصواب�ما�ثبت�أعTه،�جاءت�dي�yصل�[وضيفته] 10
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� �ءالعلما�من�بعضالذلك �الحميدي، �1وهو�موIنا �فتاويه، �من �البعض �وجمع �وقال، إنه�:

،�جوبuvاdي�أ�zى�اPوzى�اPذكور�فكتبفأرسلها�الوزير�إ.�zى�الديوان�العاzيوأرسلها�إ،�ف�uا�أخطأ

 إ:�وقال،�yيامثناء�تلك�dي�أ
ّ
 صَ من�الغرفة�َح �نزلُت �ي�ح?نن

َ
بي��ªوب?ن��ولم�يبَق ،�zي�جذبة�ْت ل

� �وتعاzى �سبحانه �حجاب�]ب28[الحق �تTوة�. �dي �أوقاته �جميع �يصرف �هللا �رحمه وكان

�نالقرآ �والعبادة، �والدرس،  ويُ ،
ّ

�الصّ ص� �بالجماعة �الخمسي �لوات �النّ . �كريم ،�فسوكان

�y طيّ  �خTقب �اعً تواِض ُم ، �يُ ّج بَ يُ ، �الصغ?�hكما  ل
ّ
�لكب?hر�اوق �طاهرً لسا. �يذكر�أ�انه I احًد�

�بسوء . >ôتت� �أنوار�العبادة �وجهه�وكانت �صفحات �dي �علوّ و . �dي �يقعد �داره�كان �2نبيلوالزّ ،

 عُم 
ّ
 ،�ويكتب�جوابه،�لقي�اPستف���ورقته�فيه�فيجذبه�اPوzى�اPذكور فيُ ،�قل

ّ
zي�الفتوى�ثم�يد

والسلطان�،�اهجهان�ش:�رام�وهمِك �،ءوIد�ُنجباخان�أ�وكان�PوIنا�السلطان�بايزيد.�لصاحبه

�حمدأ �قورقد، �والسلطان �سليم، �والسلطان �محمود�والسلطان، ،� �والسلطان ،�هللاعبد

�باشا �محمد �والسلطان �أفلّم .  ا
ّ
�قل �ك¥hوا �أن �الصناجقدهم �الروم�3بوهم �بTد �dي .�العالية

ن�وzي�يكو �ْن وكان�يؤّمل�أ،�حمد�مملكة�أماسية�وما�و«هافجعل�<ك¥hهم�وهو�السلطان�أ

وجعل�PوIنا�السلطان�،�وتوابعها�4عل�PوIنا�السلطان�قورقد�مملكة�منتشاوج.�بيهعهد�أ

وجعل�PوIنا�،�امغنيسا�السلطان�محمود�مملكة�وجعل�PوIن،�5طرابزانسليم�خان�مملكة�

                                                           

�الحميدي 1 �هو�سيدي �والقضاء، �بالتدريس �عمل �تركي �عاِلم �شعرً . �uÁا �ونظم �العربية �اتقن �تا. �عام /�هـ912وdي

قائق�الّنعمانّية،�طاشك¥hي :�راجع.�م1513
ّ

  .�180ص،�الش
  .�أي�الِجراب�أو�القّفة 2
ي�كلمة�تركية 3   .�62ص،�اPنح�الرحمانية،�الصّباغ:�راجع.�والصنجق�هو�اللواء�أو�الّراية.�جمع�صنجق،�̄و
  .�يكتuÕا�اPؤرخ�با<لف�اPقصورة�"ُمنتÉÊ¼"�اأحيانً  4
5 � سم¼

ُ
�ابزون""طر �ايضً أوت �الصغرى . �آسيا �شمال �dي �مدينة ي �̄و �أو�طرابزندة". �أطرابزند" "� �العرب �سّماها .�وقد

- 303ص�،�2ج،�دائرة�اPعارف�0سTمية�اPعّربة:�راجع.�م1460/�هـ864ضّمها�السلطان�محمد�الفاتح�Pلكه�عام�

306�. 
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ُ

�الك �مملكة �محمد �التّ �1ارّف السلطان �بTد �من �و«ها �تاروما �السّم فأ. �شاهلا �جهان ،�طان

� �محمدوالسلطان �محمود، �والسلطان  �فانتقلوا،
ُ
Pا� �والدهم �حياة �dي ،�ليهشار�إبالوفاة

�تعاzى �هللا �رحمهم ��Iبأ�يُت ورأ�]أ29[. �غريبة �بذكرهاحكاية �س �أ، ي �بايزيد��ّن ̄و السلطان

ره�منّجم�حاذق�مِ 
ّ

.�نن�· لكه�يكون�ع�ى�يد�ولد�يولد�له�مِ ذهاب�ُم �ّن بأ،�هل�عصرهن�أحذ

وكانت�قابلة�.�عل�uا�ُد َم تَ عْ ة�يُ فطلب�امرأ.�وIنا�السلطان�سليميولد�له�م�ْن وكان�ذلك�قبل�أ

ي�مشهورة�بالخ?�hوالصTح،�الجواري  �̄و حدى�الجواري�اPتعلقات�إ�ْت عَ ذا�وَض إ:�فقال�لها.

رً �اولًد ،�ابي�ولًد 
َ

 �اذك
ْ
�يهلِ تُ فاق  وأ.

َّ
لك�العهد�لم�يولد�له�ن�ذفمِ .�كيدعل�uا�ذلك�غاية�التأ�َد ك

 
َ
ر�غ?�hموIنا�ولد�ذ

َ
لقى�هللا�تعاzى�dي�قتل�وجه�أ�ّي بأ:�قالت�اته�صبيÜ ا�رأفلّم .�السلطان�سليمك

�اPعصوم �الطفل �تقتله�فلْم �؟!هذا �بأخ¥h أو . �بايزيد �السلطان �فسّم ت �بنت .�سليمة�اهُ نه

 هفظهر�عليه�عTمات�الق.�ك¥�hْن إzى�أ�امر�مكتوًم y �واستمرّ 
َ
 ر�والغ
َ
�فكان�يضرب�البنات،�بةل

zى�داخل�Iنا�السلطان�بايزيد�dي�يوم�عيد�إفدخل�مو .�يد¶uّن ا�كان�بأويأخذ�م�3تهاخو أ�2[ِمن]

 رايا�وأمر�بإالّس 
َ
.�موIنا�السلطان�سليم�اPذكور �نَّ هُ عَ وَم ،�اجميعً �َن رْ ضَ َح حضار�جميع�بناته�ف

�أ �ب?ن �والفواكهأ�يد¶uنَّ فوضع �الحTوة �نواع �أ، �ب?ن �ما �الفواكهمِ �يد¶uنَّ فخطف �ن ووضع�،

 
ُ
 �،ب?ن�يدي�نفسه�لَّ الك

ُ
وdي�.�لكموIنا�السلطان�بايزيد�من�ذ�َب فتعّج ،�منه�4فاتخائ�لُّ والك

�وهو�يلسُع ،�وب�فلم�يمكنليعسمسك�ا�]ب30[رادوا�نحل�فأ�5ثناء�ذلك�دار�بي~uم�يعسوبأ

�إ �يريد �مساكهمن . 
َ
�تواٍن إ�دَّ َم ف �ع�ى �يده �سليم �السلطان �منه�ليه �وهو�طائ، ر�فاختطفه

�ِه بكّف �سهُ ومرَ  �فقتله، �موI �َب فتعجَّ . �السلطان �ذنا �ِمن �وقالبايزيد �للقابلة�لك �هذا�: ليس

                                                           

�الرحمانية 1 �اPنح �dي �جاءت �كما �أو�"الكفا" .� �شماzي �القرم �جزيرة �شبه ي �البحر�yسود̄و �راجع. �الصّباغ: اPنح�،

 .�62ص،�الرحمانية
  .�زيدت�لسTمة�اللغة�واPعª¼،�ساقطة�dي�yصل 2
  .�<ّن�سياق�الّنص�يفيد�أنه�وحيد�ب?ن�أخواته،�والصواب�ما�ثبت�أعTه،�جاءت�dي�yصل�[إخوته] 3
  .�والصواب�ما�ثبت�أعTه،�جاءت�dي�yصل�[خايفات] 4
  .�والصواب�ما�ثبت�أعTه،�صوب]جاءت�dي�yصل�[يع 5
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 ببنت�وإ
َ
 نه�ذ

َ
 :�فقالت�القابلة.�رك

َ
 هو�ذ

َ
�كيف�خالفِت :�فقال�لها�السلطان.�وليس�ببنت،�رك

 :�فقالت�له�؟مري�dي�قتلهأ
ً
ا�سمع�السلطان�فلّم .�قتله�و�Iذنب�لهأ�ْن أن�هللا�تعاzى�مِ �اخوف

وكان�موIنا�.�نما�قّدره�هللا�سبحانه�فهو�كائ.�اجعون ا�إليه�ر إنا���وإنّ :�لك�م~uا�قالبايزيد�ذ

�يُ  �بايزيد �الحرَم أ�بُّ ِح السلطان  ?ْ هل
ّ

�الش �ن?ْ َف ير ن �أ�ُن ِس حويُ ، �اكث?hً �احسانً إل�uم لهم��َب ورتَّ ،

 رَ صْ يُ �اذهبً �dي�كل�عام�أربعة�عشر�ألف�دينار�الُصرَّ 
ُ

ع�ى��وِنصُفها،�ها�ع�ى�فقراء�مكةصُف نِ �ف

�اPدينة �1فقراء �ي، �uÁافكانوا �نتفعون ، 
ّ
�uÁاويت �سعون �له، �ويدعون �أ. �عليه �ورد �مِ وإذا ن�حد

 ?ْ هل�الحرَم أ
ّ

ن�ورد�عليه�dي�ومّم .�Tت�عظيمةن�عنده�بِص ف?hجع�مِ ،�عليه�ُم عِ نْ يُ ،�ن?ْ ريَف ن�الش

 
ُ
Pا� �مكة �خطيب �فةشرّ شبابه ،� �الدين �óمح� �الرّ �2بنالشيخ �عبد �القادر�بن حمن�عبد

�3لعراdيا �أ، �الدين �ِشهاب �بوالشيخ �العُ �نحمد  الحس?ن
َ
�الشاعر�4فيْ ل ،�5شاعر�البطحاء،

 ف�العُ وصنّ .�اكث?hً �اونا�Iمنه�خ?hً ،�وفاضلها
َ
اPنظوم�dي��]أ31[الّدر"سّماه��اه�تاريًخ اسمف�بيْ ل

�َم  �بايزيد �السلطان �الرّ مناقب �مِ �"وملك �يخلو Iلطيفةفوائ�ن� �د  ومّم .
َ
�ن  ا

َ
 �هُ َم ظ

ّ
�هابالش

ْيف
َ
 َم �6قةن�قصيدة�رائمِ �ِه ِح ْد dي�َم �الُعل

ْ
 ط
َ
  :�شعر:�ها�قولهعُ ل

ـكرِ  �ُخذوا�ِمن�ثنائي�موِجَب�الحمِد�والشُّ �  ِhـــ
ْ
Û ِم�والنَّ

ْ
ـــَب�الـــّنظ ْفِظـــي�طّيِ

َ
�ومـــن�ُدّرِ�ل �

    :�ايضً وم~uا�قوله�أ

�فيــــــــــــا�راِكًبــــــــــــا�َيْســــــــــــِري�ع�ــــــــــــى�بطــــــــــــِن�ضــــــــــــامرٍ  ـــــــــرِ  �
ْ

ش
َّ
ـــــــــَب�الن وم�َ¶uْـــــــــِدي�َنْحَوهـــــــــا�طّيِ �إzـــــــــى�الـــــــــرُّ �

                                                           

ي�غنّية�عن�التعريف.�أي�اPدينة�اPنّورة 1   .�̄و
 .�والصواب�ما�ثبت�أعTه�لسTمة�اللغة،�جاءت�dي�yصل�[ابن] 2
�hله�ع�ى�ترجمة 3

َ
Ûلم�ُيْع�.  

ي 4
ّ
ْيف"ااPعروف�"ب،�ِشهاب�الدين،�هو�أحمد�بن�الحس?ن�بن�محمد�بن�الحس?ن�اPك

َ
مكة�وتوdي�ُوِلد�dي�.�بن�الُعل

  .�115ص،�1ج،�yعTم،�ال~uرواzي:�راجع.�م1520/�هـ926ف�uا�عام�
ى�بالحÉõ¼.�بطحاء�مكة،�واPقصود�هنا� 5

ّ
 .�أي�مسيل�الوادي�اPغط

.�dي�اPنح�الرحمانية�مع�تطابق�يكاد�أن�يكون�كام�اجاءت�هذه�yبيات�أيضً  6
ً
Tنح�الرحمانية،�راجع�الصّباغPص�،�ا

66-69�.  
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ْيــــــــــ
َ

ــــــــــَك�الخ
َ
 ـل

َ
ْيــــــــــَت�ُروًمــــــــــا�ف

َ
�ِســــــــــْر�uÁــــــــــاُر�إْن�واف رِ  �

ْ
ك ِ

ّ
�ُرَوْيــــــــــــــــــــــًدا�ðســــــــــــــــــــــطنبوَل�ســــــــــــــــــــــاميِة�الــــــــــــــــــــــذ �

~uَـــــــــــــــــهُ 
ُ

�ك
ُ

�لـــــــــــــــــدى�َمِلـــــــــــــــــٍك��Iَيْبلـــــــــــــــــُغ�الَوْصـــــــــــــــــف òْـــــــــــــِ��وyْمــــــــــــــرِ  � �شـــــــــــــريِف�اPســـــــــــــاÔِي�نافـــــــــــــِذ�النَّ �

يـــــــــــــــــــــ
َ

 إzـــــــــــــــــــــى�بايزيـــــــــــــــــــــَد�الخ
ْ
ِلـــــــــــــــــــــِك�الـــــــــــــــــــــذيـ

َ
Pِر�وا� �0ســـــــTِم  �

َ
�بـــــــالِبيِض�والُســـــــْمرِ �1حمـــــــ¼�َبْيَضـــــــة �

�صــــــــــــــــــــــــــاِرًما يِن�الَحِنيفــــــــــــــــــــــــــّيِ �َوجــــــــــــــــــــــــــّرَد�للــــــــــــــــــــــــــّدِ ْفـــــــــــــــــرِ  �
ُ

واغيـــــــــــــــــِت�والك
ّ
�أبـــــــــــــــــاَد�ِبـــــــــــــــــِه�َجْمـــــــــــــــــَع�الط �

�ِجهــــــــــــــــــــــــــاِدهِ  �َوجاَهــــــــــــــــــــــــــَدُهم�dــــــــــــــــــــــــــي�ِهللا�َحــــــــــــــــــــــــــقَّ ـــــــــــــــا�َيْبَقـــــــــــــــى�ِمـــــــــــــــن�الَفـــــــــــــــْوِز�وyْجـــــــــــــــرِ  �
َ
Pَِرجـــــــــــــــاًء�� �

 
ٌ
ة

َ
ـــــــــــــــــــُدوَر�َوَصـــــــــــــــــــْول �الصُّ

ُ
ôَتْمـــــــــــــــــــ�

ٌ
�لـــــــــــــــــــُه�َهْيَبـــــــــــــــــــة ْعرِ  �

ُّ
ــــــــــــــــــــــــــــِة�َوالــــــــــــــــــــــــــــذ

َ
خاف

َ
Pَبــــــــــــــــــــــــــــْ?َن�ا�

ٌ
ــــــــــــــــــــــــــــَمة �ُمَقسَّ �

�أطــــــــــــــــــــــاَع�لــــــــــــــــــــــُه�مــــــــــــــــــــــا�َبــــــــــــــــــــــْ?َن�ُروٍم�وفــــــــــــــــــــــاِرٍس  �إzــــــــــــى�ِمْصــــــــــــرِ �2ُه�مــــــــــــا�َبــــــــــــْ?َن�ُبْصــــــــــــَرى وداَن�لــــــــــــ � �

�أّنــــــــــــــــــــــُه�دائـــــــــــــــــــــُم�العطــــــــــــــــــــــا
ّ
Iهـــــــــــــــــــــو�الَبْحـــــــــــــــــــــُر�إ� �والَجــــــــــــــــــــْزرِ  � ــــــــــــــــــــّدِ

َ
Pــــــــــــــــــــو�ِمــــــــــــــــــــَن�ا

ُ
�وذلــــــــــــــــــــك��Iَيْخل �

ـــــــــــــــــــــيا �أّنـــــــــــــــــــــُه�كاِمـــــــــــــــــــــُل�الّضِ
ّ
Iهـــــــــــــــــــــو�الَبـــــــــــــــــــــْدُر�إ� �  

َ
�الّنْقِص�ِمن�ُمْعظ

ُ
 ـوذاَك�َحِليف

ّ
  ْعرِ ِــــ ِم�الش

 
ً
ة

َ
ْيـــــــــــــــــــــِث�َمْســـــــــــــــــــــك

َ
�للغ �أنَّ

ّ
Iإ�

ُ
ْيـــــــــــــــــــــث

َ
�هـــــــــــــــــــــو�الغ �  Iرِ �وذا�

ْ
�بــــــــــــــــــــــــالَقط �َيـــــــــــــــــــــــزاُل�الـــــــــــــــــــــــّدهَر�َيْ~uَـــــــــــــــــــــــلُّ �

 
ً
ــــــــــــــــــــْيِف�َنْبــــــــــــــــــــَوة �ِللسَّ �أنَّ

ّ
Iإ�

ُ
ــــــــــــــــــــْيف �هــــــــــــــــــــو�السَّ نــــــــــــــــا�ماÒــــــــــــــــ��Éالَعِزيَمــــــــــــــــِة  �

ُ
�dــــــــــــــــي�yْمــــــــــــــــرِ �3وماِلك �

وzـــىب32[
ُ
yـــادِة� �]�َســـِليُل�َبªِـــ��ُعثمـــاَن�والسَّ ْســــــــرِ  �

َّ
ــــــــماكَ?ْن�والن ــــــــْوَق�السَّ

َ
4َعــــــــ�Tَمْجــــــــُدُهم�ف

� �

ــــــــــــ
ُ
ــــــــــــْت�ف اَب

َ
ــــــــــــوٌك�ِكــــــــــــراُم�yْصــــــــــــِل�ط

ُ
�ُروُعُهمُمل �  ِhــــــــــــــــــ¥ْ �إzــــــــــــــــــى�التَّ

ّ
Iيناُر�إ َســــــــــــــــــُب�الــــــــــــــــــّدِ

ْ
�وَهــــــــــــــــــْل�ُين �

َتــــــــــــَدْت 
ْ
ـــــــــــْيِف�فاغ ْفـــــــــــِر�بالسَّ

ُ
ك

ْ
ـــــــــــًرا�ِلل

َ
�َمحـــــــــــوا�أث �0ســــــــــــــTِم  �

ُ
ــــــــــــــم�َحــــــــــــــْوزة uِÁِ5� ِر

ْ
ك ِ

ّ
�الــــــــــــــذ

َ
�ســــــــــــــامية �

اِرًمـــــــــــــــــــــــا
َ
ـــــــــــــــــــــــوَك�َمك

ُ
ل
ُ
Pـــــــــــــــــــــــا�فـــــــــــــــــــــــاَق�ا

ً
َيـــــــــــــــــــــــا�َمِلك

َ
�ف اِرِمــــــــــــــــــــــــِه�َيْجــــــــــــــــــــــــِري  �

َ
ـــــــــــــــــــــــى�َمك

َ
�إzــــــــــــــــــــــــى�أْدن ـــــــــــــــــــــــلٌّ

ُ
ك

َ
�ف �

  

                                                           

  .�ماّدة�"بيض"،�لسان�العرب،�منظور :�ابن�راجع.�0سTم�وأصلهم�وموضع�سلطا¤uم�ومقّر�دعوuöمأي�جماعة� 1
ي�غنّية�عن�التعريف،�ولعّل�الشاعر�يقصد�مدينة�البصرة�dي�العراق 2   .�̄و
،�الصّباغ:�راجع.�والصواب�ما�ثبت�أعTه�لكي�يستقيم�اPعª¼�والوزن،�جاءت�dي�yصل�[وذلك�ماٍض�للعزيمة] 3

 .�67ص،�ح�الرحمانيةاPن
ْسرِ  4

َّ
ماكَ?ْن�والن نجد:�راجع.�لكواكب�dي�الّسماء�أسماء�،السَّ

ُ
P805ص،�351ص�،�17ط،�ا�.  

  .�أي�ما�يضّمه�ويشمله�0سTم�ب?ن�تخومه 5
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ْقـــــــــــــــuُvَم�dـــــــــــــــي�رُ 
ُ
ــــــــــــــِ÷ْن�ف

َ
ْجـــــــــــــــِد�والُعـــــــــــــــTل

َ
Pْتَبــــــــــــــِة�ا� �[الليـــــــــــــــاzي] � �الَقـــــــــــــــْدرِ �1فـــــــــــــــإنَّ

ُ
ـــــــــــــــة

َ
ْيل

َ
�َبْعُضـــــــــــــــها�ل �

ا�<ّ¤uـــــــــــــــــــــــــا Üـــــــــــــــــــــــــر
ُ
ـــــــــــــــــــــــــوُك�yْرِض�ط

ُ
ـــــــــــــــــــــــــَدْتَك�ُمل

َ
�ف ـــــــــــــْهرِ �2ِســـــــــــــراٌر  � ـــــــــــــّرِة�الشَّ

ُ
ـــــــــــــَت�الَبـــــــــــــْدُر�dـــــــــــــي�غ �وأْن �

 
ً
�وَمكاَنـــــــــــــــــــــــــــــــة

ً
َعـــــــــــــــــــــــــــــــة

ْ
ْيــــــــــــــــــــــــــــــَت�َعـــــــــــــــــــــــــــــــْ~uُم�ِرف

َ
َعال

َ
�ت �َعــــــــــــــــِن�الَحْصــــــــــــــــرِ  � ا�َتِجــــــــــــــــلُّ

ً
ــــــــــــــــا�وأْوَصــــــــــــــــاف �وذاًت �

 
ُ
ة �ال�ــــــــــــــــــــ��لــــــــــــــــــــَك�الِعــــــــــــــــــــزَّ

ُ
ْتَبــــــــــــــــــــة �الَعليــــــــــــــــــــاُء�والرُّ ْســـــــــــــرِ  �

َّ
ْســـــــــــــُمو�ع�ـــــــــــــى�َمْنِكـــــــــــــِب�الن

َ
واِعـــــــــــــُدها�ت

َ
�ق �

ا�إذ�َدَنـــــــــــــــــــــــْوَت�َتواُضـــــــــــــــــــــــًعا Üـــــــــــــــــــــــو
ُ
�َســـــــــــــــــــــــَمْوَت�ُعل ــــــــــــــــِر�والَجْهــــــــــــــــرِ  � �ِهللا�dــــــــــــــــي�الّسِ ْمــــــــــــــــَت�ِبَحــــــــــــــــّقِ

ُ
�وق �

 
ً
وم�َتْزُهـــــــــــــو�َمTَحـــــــــــــة ــــــــــــَدْت�ِبـــــــــــــَك�أرُض�الــــــــــــرُّ

َ
�غ Tَحــــــــــــــــــــِة�والَفْخــــــــــــــــــــرِ  �

َ
Pــــــــــــــــــــْوِب�ا

َ
ــــــــــــــــــــُل�dــــــــــــــــــــي�ث

ُ
�وَتْرف �

ْســــــــــ
َ
ــــــــــُرهُ ابــــــــــن��َت أل

ْ
�ُعثمــــــــــاَن�الــــــــــذي�َســــــــــاَر�ِذك ـــــــــْمِس�dـــــــــي�البـــــــــ �  َمِســـــــــ?�hَِضـــــــــياَء�الشَّ

َ
�ّرِ�والَبْحـــــــــرِ ـ �

�َيِميُنـــــــــــــــــــــَك�َتـــــــــــــــــــــْرِوي�َعـــــــــــــــــــــن�َيَســـــــــــــــــــــاٍر�ونائـــــــــــــــــــــٍل  ــــــــرِ  �
ْ

ــــــــِة�َعــــــــْن�ِبش
َ

اش
َ

ــــــــْرِوي�dــــــــي�الَبش �َوَوْجُهــــــــَك�َي �

ـــــــــــــــــــــــــــــــواٌن�ِلَقـــــــــــــــــــــــــــــــْدِر�قTئـــــــــــــــــــــــــــــــدي صَّ
َ
ـــــــــــــــــــــــــــــــي�ل

ّ
�ِفيــــــــــَك��يــــــــــا�َمِلــــــــــَك�الَعْصــــــــــرِ    وإن

َّ
Iــــــــــْدِح�إ

َ
Pَعــــــــــِن�ا� �

ِلـــــــــــــــــــــــِه 
ْ
ِري�ِبِمث

ْ
ـــــــــــــــــــــــك

ُ
ْخرِ    فقاِبـــــــــــــــــــــــْل�َرعـــــــــــــــــــــــاَك�ُهللا�ش

ُّ
ـــــــــــــِم�الــــــــــــــذ

َ
ـــــــــــــَك�ِللَمْعـــــــــــــروِف�ِمـــــــــــــن�أْعظ �فإنَّ �

ـــــــــــــــًدا ـــــــــــــــَت�َمْحـــــــــــــــُروَس�الَجنـــــــــــــــاِب�ُمؤيَّ
ْ
ْصــــــــــــــــــــــرِ    فـــــــــــــــ�Tِزل ـــــــــــــــــــــِز�والنَّ ْوِفيِق�والّعِ �ِمـــــــــــــــــــــَن�ِهللا�بـــــــــــــــــــــالتَّ �

 ا�أفلمَّ 
َ
�ْن أمر�أو ،�uÁا�غاية�الفرح�فرح،�هارأوق،�zى�موIنا�السلطان�بايزيدهذه�القصيدة�إ�ْت ت

�جائ �دينار �ألف �له �عل�uا�]أ33[�زةيعطي �موIنا. �َم �وكان �بايزيد �بمرض�رِ السلطان ض

�3سرَ ْق النَّ  �آ، �عُ وهو�أك�hÛمرض �ثمانل �عِ ، �السفر�والقتال �عن �سن?ندَّ وضعف �ة وصار�،

�uöمالعسكر�لشدَّ  �شكيمuvموشدَّ ، �ة �سلطانً ، �والغنيمة< �اشابً �ايطلبون �القتال �جل ورأوا�،

ًس �موIنا�السلطان
ْ
فشرع�موIنا�.�ل�uمهو�إ�وماَل ،�ليهالعسكر�إ�اَل فَم .�اسليم�خان�أقوى�بأ

ه�وركب�عليه�بجميع�العساكر�فانكسر�السلطان�سليم�ثم�دالسلطان�سليم�dي�قتال�وال

                                                           

�[yماني] 1 �yصل �dي �جاءت ،¼ªعPا� �لسTمة �أعTه �ثبت �ما �والصواب �أيضً . �جاءت �dي�اوكذا �الصّباغ: اPنح�،

  .�68ص،�الرحمانية
هر 2

ّ
  .�¯ي�آخر�ليلة�dي�الش

3
ْقَرس  yمTح�dى� ويحدث�بسبب�ترسيب.�"داء�اPلوك"�اوُيسّم¼�أيضً ،�هو�نوع�من�أنواع�الuvابات�اPفاصل:�النَّ

ونسبة�انتشار�هذا�اPرض�عند�الرجال�أك�hÛم~uا�.�أنسجة�اPفاصل�وما��يحيط�uÁا�من�غضاريف�وعظام�وعضTت

ساء
ّ
رب�اغالبً  ويكون ،�عند�الن

ُ
ويبدو�أّن�هذا�.�الكحوليات بسبب�زيادة�الوزن�و0فراط�dي�yكل�أو�0فراط�dي�ش

 .ما�كان�يحصل�لسTط?ن�الّدولة�العثمانّية



 سليم�أبو�جابر  تقديم�وتحقيق�وتعليق
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ا�أرسل�العسكر�إ�اعطف�ع�ى�والده�ثانيً 
ّ
Pيل�ى�السلطان�بايزيد�َم ا�رأفلمَّ .�ليه�فكسر�والده

�لولدالعسكر�وأ �الدولة �هرباب  فاْس ،
َ
 ت

َ
�أ�بعض�ارَ ش �dي �سليموزرائه �السلطان ،�مر�موIنا

 شار فأ
ُ
Pي�ذلبرموا�وأ،�لك�لهوا�عليه�بتسليم�اdبُ ا�رأى�أفلمَّ .�كعليه��Iدَّ نه�� 

ُ
Pلك�من�تسليم�ا

ل�uا�مات�فعند�ذهابه�إ،�وتقاعد�هو�بأدرنة،�وخلع�نفسه�م~uا،�ليه�بالسلطنةإ�َد هِ عَ ،�لولده

  �.رحمه�هللا�تعاzى�dي�طريقِه 

   



 نصرة�أهل�%يمان�بدولة�آل�عثمان  بن�أبي�السرور�البكري�الصديقي محمد

84 

  ا>قصد�التاسع

جلس�ع�ى�.�بايزيد�بن�موIنا�السلطان،�فاتح�مصر�1كر�سلطنة�موIنا�السلطان�سليمdي�ِذ 

 
ُ
Pتخت�ا 

َ
 لك�بعد�خ
ْ
ربع?ن�وأ�اتً ذ�ذاك�ِس وكان�عمره�إ.�2ةأبيه�dي�سنة�سبع�عشرة�وتسعمائ�ِع ل

.�ربع�وخمس?ن�سنة�من�عمرهعن�أ،�3ةوتوdي�dي�سنة�ست�وعشرين�وتسعمائ،�سنة�]ب34[

�ُم و  �دَّ كانت �أشهرة �وثمانية �سن?ن �تسع �سلطنته �سلطانً . �َه �اارً قهّ �اوكان �وشهامة�يْ ذا بة

�تكاثرةُم  �أ، �عن �خبار�الناسكث?�hالفحص �التجّس وك. �dي �ان �غاية4[له]س �الجواسيس�، وله

�y ل �خبارنقل �شيئً ، �له �نقلوا �بُم �اومهما �قتضاهفعل �التواريخ. �لكتب �كث?�hاPطالعة ،�وكان

�كب �جملة �م~uا  جمع
ّ
�بال� �والعربيّ ?hة �والفارسيّ hكية �ةة �النَّ . �حسن �بالعربيّ وكان �ةظم ن�فمِ ،

 
َ
 ن

ْ
  :�5شعر:�بالعربي�ع�ى�ما�قيل�ِه مِ ظ

ْيــــــــــــــِل�ِغªــــــــــــــ¼ً 
َ
َفــــــــــــــْر�ِبن

ْ
ــــــــــــــُك���َمــــــــــــــْن�َيظ

ْ
ل
ُ
Pا� َركا�6يــــــــزدادُ  � ْســــــــًرا�أو�َيْضــــــــَمن�ِمْنــــــــُه�الــــــــدَّ

َ
�ق �

ــــــــــــٍة 
َ
ْنُمل

ُ
ــــــــــــْدُر�أ

َ
ْ?ــــــــــــhِي�ق

َ
ــــــــــــي�أو�ِلغ zِــــــــــــْو�كــــــــــــاَن�

َ
�ل ـــــــــــــhا �

ُّ
ـــــــــــــْوَق�ال�

َ
hَكاف

َ
ـــــــــــــ�

ْ
كـــــــــــــاَن�yْمـــــــــــــُر�ُمش

َ
�ِب�ل �

ا�
ّ
Pثّم� 

ُ
Pنا�السلطان�سليم�ع�ى�سرير�اIن�دَ وفرغ�مِ ،�لكاستوى�مو 

ْ
خرج�لقتال�،�والده�ِن ف

�أخأ �السلطان �حمديه �وغلبه، �فقهره �هوخنق، �إ. �قورقد �السلطان �فّر�أخوه �كهف�ثّم zى

 ،�جبل
َ
 رِ عُ ف

َ
 ،�هُ مكانُ �ف

َ
خذ�رحمه�هللا�dي�أ�شَرعَ �ثّم .�ايضً وÓيء�به�إليه�فخنقه�أ،�عليه�َض بِ ُق ف

                                                           

�dي 1 �ترجمته �راجع �الحنب�ي: �الذهب، �شذرات �8ج، �143ص، �اPعّربة، �0سTمية �اPعارف �ودائرة �"سليم�، ماّدة

  .�yّول"
  .�م1512/�هـ917 2
حيث�تذكر�أّن�بعض�اPصادر�اPحّققة�،�وتش?�hالصّباغ�إzى�أنه�يوجد�تشويش�dي�ُمّدة�وIيته.�م1520/�هـ926 3

  .�م�1520-1512/�هـ�926- 918:�ذكرت�أّن�ُمّدة�خTفته�¯ي�ما�ب?ن
 .�زيدت�لسTمة�اPعª¼،�ساقطة�dي�yصل 4
 .�البيتان�من�البحر�البسيط 5
 د�جاء�البيت�كاموق.�جاءت�dي�اPنح�الرحمانية�"َيْرُدْدُه" 6

ً
Tي�الكواكب�السائرة�d�،ي�208ص،�1جzع�ى�الّنحو�التا�:  

������¼ًªْيِل�ِغ
َ
َفْر�ِبن

ْ
ُك���َمْن�َيظ

ْ
ل
ُ
Pْسرً ������ا

َ
ْبُه�ق

َ
َركا�اُيْسل   وَمْن�ذا��َيْضَمُن�الدَّ
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�مِ  �اPلوكاPمالك �ن ،� �بقتال �شاه�إسماعيلفبدأ �وهزمه، �فكسره �اPذكور �إسماعيلو . هو�،

�َم أ �أول �الَع ظهر�الرّ ن �بTد �dي �جمفض �التّ ، �رؤ ووضع �yحمر�ع�ى �اج �عسكره ��]أ35[وس

  .�1قزلباش�لكفُسّموا�لذ

  ِذكر�فتح�موOنا�السلطان�سليم�>صر�ا>حروسة

�هذا� ، 
ّ
Pمِ و� �فرغ �أا �العجمن �بTد �خذ ،� �شاه �إسماعيلوقتال �السلطان�، �وب?ن �بينه وكان

 هات�َح zى�جإ�رسل�الغوريأ،�لكفôجل�ذ.�ةحبّ صافاة�وَم ُم �2الغوري
َ
ب�يمنع�القوافل�عن�ل

�إ �َم الذهاب �سليم �السلطان �عسكر�موIنا �حبّ zى �شاه �dي �إسماعيلة �موIنا�. �رجوع فح?ن

�إ �سليم �سرير�ُم السلطان �لكهzى ،� �تأسأل �سبب �خ?�hالقوافلعن . 
ُ
�ذ�نَّ أ�hَ ¥ِ ْخ فأ لك�سبب

�الغوري �السلطان �الغضب، �غاية �فغضب �الغوري، �ع�ى �وتحرك �تحّق . �الغوري�فح?ن ق

ل�سنة�وّ سابع�عشر�ربيع�y ،�«ثن?نوذلك�dي�يوم�،�بTده�ِذ ْخ ن�سليم�< مÎيء�موIنا�السلطا

�وتسعمائ�3?نتاثن �ةوعشرين �عسكر أ، �ع�ى �الّس نفق �نفقة �4فره �أتحّق �وقد. خروج��ر ْم ق

�5التجريدة �مائ، �مملوك �لكل �دينار�إفأخرج �احسانً ة �أ�6ةوجامكيّ ، �شهرأربعة  وَ ،
َ
�َج َم ث .�لَم ن

                                                           

 .�73ص،�"قزل�باش"�كما�ورد�dي�اPنح�الرحمانية�اوُتكَتب�أيضً  1
لك�yشرف�سيف�الدي 2

َ
Pي�مصر�والشام.�ن�بن�برديهو�اdماليك�Pط?ن�اTم�1500/�هـ906حكم�من�عام�،�آخر�س

�عام �هـ�922إzى �م1516/ �راجع. �ابن �إياس: �الزهور ، �بدائع �3ج، �59-58ص، �والحنب�ي، �الذهب، �شذرات ،�8ج،

  .�113ص
 .�م)1516/�هـ922والصواب�ما�ثبت�أعTه�لسTمة�اللغة�(،�جاءت�dي�yصل�[اثن?ن] 3
  .�27ص،�5ج،�بدائع�الزهور ،�إياسابن��4
ي�مكّونة�فقط�من�الخّيالة�أي�الفرسان.�أي�الحملة�العسكرّية 5 معجم�yلفاظ�التاريخية�dي�،�دهمان:�راجع.�̄و

  .�42ص،�العصر�اPملوكي
�جوامك 6 �وجمعها �أو�الَعطّية. �الّراتب �uÁا �وُيقَصُد �راجع. �ال~uرواzي: �اليماني، �ال¥hق �76ص، �ُزْنُبل، �وابن آخرة�،

P306ص،�لوكا�.  
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�إ �أوIد�نَّ ثّم �كتب �الغوري �إ�1السلطان �قاطبة �الّس الناس �فرzى �بل�، �نفقة �يعطهم ولم

�جامكيّ  �أأعطاهم �أربعة �شهرة �ذ. �سبب �وكان �الدين �شرف �ÉÒالقا� �2الصغ?hلك كاتب�،

 نّ إ:�قال،�كاPمالي
َ
 ا�ن

َ
 رْ ظ

ُ
ا�خرج�إ�3اPلك�الظاهر�برقوق �ّن أ،�يختب�التوار نا�dي�ك

ّ
Pى�التجريدة�z

ن�أوIد�الناس�بسبب�مِ �ءالدعا�]ب36[فك�hÛعليه�،�قاطبة�اوIد�الناس�شيئً ألم�ينفق�ع�ى�

�لكذ �مِ . �الواقعة �هذه �مساوئوكانت �أعظم �ن �حّق ه �الناسأ�dي �4وIد �قلُت . : 
ُ
Pبأوا� وIد�راد

وقف�جماعة�من�أوIد�،�هوdي�يوم�الخميس�عشرين.�ن�dي�زماننايع��ªاPتقاعدين�· ،�الناس

�إ �النّ الناس �بسبب �الغوري �السلطان �فقةzى ، y�  �م?hوساعدهم
ّ
Tالّد ع� �5ودارن مر�يأ�فلْم ،

�ب�ÉÊء �الغوري �السلطان �لهم �وقال. �غ?�hجامكيّ : �نفقة �عندي �ما �أأنا �أربعة �شهرة فالذي�.

 .�ما�يرÉÒ¼�يجلس�بمصر�يس�hيحوالذي�،�لك�يسافريرÉÒ¼�بذ
َ
وIد�ن�أّد�جماعة�كث?hة�مِ رَ ف

�جامكيّ  �الناس �أy ة �خذوهاأ�6[ال��]�شهرربعة �الّس �امر�مبنيy Ü �واستمرَّ ، �كون ع�ى �يوم�. وdي

������7فقة�ع�ى�العسكر�قاطبة�من�قرانصةكمل�السلطان�الغوري�النّ أ،�هالسبت�ثالث�عشرين

                                                           

�الناس 1 �أوIد �مصريات: �وأّمهات �اPماليك �من �آباء �إzى �أصولها �تعود �اPجتمع �من �فئة �هم �راجع. �الرحيم: ،�عبد

 .�33ص،�التحفة�الuÕية
�لم�ُيع�hÛع�ى�ترجمة�له 2 ِكر�dي�اPنح�الرحمانية.

ُ
�أنه�ذ

ّ
Iق�اليماني،�154ص،�إh¥والكواكب�السائرة�،�80ص،�وال

 .�ع�ى�أنه�ناظر�الدولة
ووليم�،�68-67ص،�آخرة�اPلوك،�وابن�ُزْنُبل:�راجع.�م)1396-1382هو�السلطان�الظاهر�سيف�الدين�برقوق�( 3

  .�121ص،�تاريخ�دولة�اPماليك�dي�مصر،�موير
:�راجع.�هم�أوIد�اPماليك�الذين�كانوا�يعملون�بالتجارة�وإدارة�اPشروعات�الصغ?hة�والكب?hة�والخدمات�الِحرفية 4

  .�23ص،�9ص،�آخرة�اPلوك،�ُبلُزنْ ابن�
�yوامر�السلطانية 5 �وكتابة �تحرير�الرسائل �ومسؤول �الّدواة �صاحب �أي �"دواة". �من بة

ّ
�ُمرك �والكلمة و�"دار"�،

 .�109ص،�تأصيل�ما�ورد�dي�تاريخ�الج¥hتي�من�الدخيل،�أحمد،�سليمان:�راجع.�الفارسّية�وتع��ªصاحب
  .�أعTه�لسTمة�اللغة�والصواب�ما�ثبت،�جاءت�dي�yصل�[الذي] 6
.�الخمسوات�أمراءأصحاب�yرزاق�الكب?hة�ويكونون�dي�م¨§لة�،�وهم�اPوصولون�بالديوان،�هم�الُجند�القرانيص 7

اد�اوُيسّمْون�أيضً 
ّ
  .�76ص،�اPنح�الرحمانية،�والصّباغ،�308ص،�آخرة�اPلوك،�ُزْنُبل:�ابن�راجع.�الُوغ
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�1وجلبان  م�مماليك�السV ا>راد�بالقرانصة�ه:�فقلُت .
ُ
والجلبان�هم�مماليك�،�ل وَ طIن�;

 ،�ل�الشهروّ فر�أالّس �نَّ ونادى�لهم�dي�الجيوش�أ.�سلطان�الوقت
ّ
حوال�الناس�أ�ربْت فاضط

�القاهرة�ْت وارتّج  ، 
َ

�الخ �والبِ وعّز�وجود �غاليل �يهجمون �2اروص. الطواح?ن��3[ع�ى]�اPماليك

 خويأ
َ

�4كاديشوy،�غالوالبِ ،�يلذون�م~uا�الخ . 
َ
ِ غُ ف

ّ
ن�¥§�مِ وامتنع�الُخ ،�ت�الطواح?ن�قاطبةَق ل

 yالدَّ وكذ،�قسوا� �قيقلك . 
َ
 ْح الَق �َع ووق

ُ
ع�ى�السلطان��ءعادالوك�hÛ،�والخاّص �العامّ �ب?ن�ط

�الغوري�]أ37[ ، 
ُ
قْت وغ
ّ
�القماش�ل �اPماليكمِ �أسواق �ن �والخياطون ، �الصيارف ،�واختفى

كل�واحد�،�ثل�يوم�القيامةحوال�مصر�مِ وصارت�أ.�جل�السفرء�< ن�العلمافة�مِ واختفى�طائ

ع�ى��ولم�يمِش ،�الذي�وقع�منه�5هجعاب�العسكر�ع�ى�السلطان�هذا�الرّ وقد�أ.�يقول�روãي

 ُس 
َ
�للّس �6ن¨ �خروجهم �عند �السابقة �فراPلوك �أ�ثّم . �ع�ى �الغوري �السلطان مراء�نفق

 .�8ةمثل�تفرقة�الجامكيّ ،�بعد�واحد�اوصار�يستدع�uم�واحًد ،�مراء�العشراتوأ�7الطبلخات

                                                           

،�اPنح�الرحمانية،�الصّباغ:�راجع.�يك�السلطان�الذي�ما�زال�dي�سّدة�الُحكموهم�ممال.�أو�اPش�hوات،�أو�yجTب 1

  .�75ص
 .�والصواب�ما�ثبت�dي�yصل�لسTمة�اللغة،�جاءت�dي�yصل�[وصارت] 2
 .�زيدت�لسTمة�اPعª¼،�ساقطة�dي�yصل 3
ل.�ومفردها�إكديش�أو�كديش 4

ْ
من�الخيول�العجمّيات�غ?��hوهو�ِصنف.�وهو�نوع�من�الّدواب�ما�ب?ن�الحمار�والَبغ

hك�والّروم.�وُيقال�لها�"همالج"�أو�"براذين"،�أصيل
ُّ
ُمعجم�اPصطلحات�،�الخطيب:�راجع.�جلuÕا�العرب�من�بTد�ال�

  .�90ص،�شرح�غريب�ألفاظ�كتاب�النجوم،�أحمد�محمد،�عيÉÏ¼،�71ص،�وyلقاب�التاريخية
ْهُج  5 َهُج�والرَّ بار�أو�الّسحاب�الرّ ،�الرَّ

ُ
،�منظور :�ابن�راجع.�الخطأ�الذي�وقع�فيه�السلطان:�والقصد�هنا.�قيقأي�الغ

  .�ماّدة�"رهج"،�لسان�العرب
ي�العادة�أو�الّنهج�أو�الطريقة.�َجْمُع�"ُسّنة" 6  .�̄و
�"طبلخانه" 7 �ومفردها �أيضً . �أو�"طبلخاناه"�اوُتكتب �خانه" �"طبل �باب�. �ع�ى �تدق �ال�� �الكوسات �من �دار�uÁا ي ̄و

�طب �وأربع �نف?hً السلطان �وعشرون �ُزّمارة) �(ومفردها �زمور �وأربعة �كب?hة �Tت َدما،
َ

�خ �وعّدة �رئيس �ولها �ابن�راجع. :

  .�307ص،�آخرة�اPلوك،�ُزْنُبل
  .�أي�توزيع�الّرواتب 8
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� �خمسمائأفأعطى �طبلخاناه h?دينارم� �ة ��عطىوأ، h?أم� �عشرةلكل �دينارمائ، ��� وأما�.

 ،�افلم�يرسل�له�شيئً ،�الخليفة
ّ

�ْن ء�dي�أمراوترامى�ع�ى�جماعة�من�y ،�قةفحصل�عليه�اPش

وكانت�عادة�جميع�.�مر�لم�يتفق�قطوهذا�y ،�نيْ ودخل�dي�جملة�دَ ،�دةبفائ�امبلغً �1رضوهُيق

�إ�2يرق  �الخليفة �السلطانذا �ع�ى �سافر�يكون �خمسمائ. �للخليفة �يرسل �السلطان ة�وكان

�أدي �مالهنار�جوامك �من �تباعه �ذ، �من ùÉÊل� �السلطان �يلتفت �لكفلم �أ، �dي �معه مر�وشّح

�فقةالنّ  �مظلوًم . �الخليفة �الغورّي �اوكان �السلطان �الواقعة�مع �هذه �dي �إ. السلطان��نَّ ثّم

 م~uم�جماعة�إ�وكتب،�عرض�اPماليك�القرانصة�والشيوخ�العواجز
ّ

،�والغربية،�رقيةzى�الش

�3والصعيد �أ، �نفقة�]ب38[�ْن وألزمهم Tب� �يخرجوا �خمسمائ، �مملو وكانوا �كة �يوم�. وdي

ورّتب�،�4الريدانية�ه�إzىمن�القلعة�وتوّج �الغورّي �ل�السلطاننز ،�سادس�عشرينه�ءالثTثا

وكيف��ءمرازل�y ورّتب�منا،�ذا�برز�السلطان�الغورّي إ�5طاقاش?ن�كيف�ينصبون�الوِ الفرّ 

  �7ور ــخم?hآأ ولده�ن�يكون بأ�6السلطان]مر�قد�ألك�اليوم�ان�[dي�ذــوك.�يكون�م¨§ل�السلطان

                                                           

  .�والصواب�ما�ثبت�أعTه�لسTمة�اPعª¼،�جاءت�dي�yصل�[يفرضوه] 1
  .�80ص،�ال¥hق�اليماني،�وال~uرواzي،� Dozey. II. p. 859:�جعرا.�¯ي�كلمة�تركية�تعy"��ªسلحة".�الَ?hَق�أو�الَ?hاق 2
ي�أقاليم�إدارية 3 ّسمت�مصر�dي�العهد�العثماني�إzى�،�̄و

ُ
�كاشفّية�24حيث�ق وكل�إقليم�مسؤول�عنه�"كاشف"�.

�اPملوكي �العهد �وكذلك �العثماني �العهد �dي �إداري �وهو�منصب �راجع. :Dozey. II. p. 479 � �والصّباغ، اPنح�،

  .�125- 124ص�،�انيةالرحم
�سموقد�ُسّم��uÁذا�« .�ويقع�خارج�سور�اPدينة�الفاطم��بالقرب�من�باب�الّنصرا.�هو�أحد�أحياء�القاهرة�سابًق  4

:�راجع.�وُيسم¼�اليوم�بæي�العباسية.�بستان�ريدان"ا�باسم�"حيث�ُعِرف�أيضً ،�نسبة�إzى�ُمنشئه�"ريدان�الصّق�ي"

 .�619ص�،�2ج،�القاموس�0سTمي،�محمد�عطية�هللا
ي 5 ْيمة"�وجمعها�"ِوطاقات"̄و

َ
وُيقَصد�.�الخيمة�الكب?hة�الخاصة�بالحكماء�والعظماء�الِوطاق�كلمة�تركية�تع��ª"الخ

ة�اuÁا�أيضً 
ّ
 .�80ص�،�ال¥hق�اليماني،�وال~uرواzي،�308ص،�آخرة�اPلوك،�ُزْنُبل:�ابن�راجع.�اPخّيم�وyثاث�واPحط

�[وكان 6 �yصل �dي �الجملة �أمر�بأن]�جاءت �السلطان �اليوم �ذلك �لتصحيح�، �أعTه �ثبت �كما �بتصحيحها فقمُت

¼ªعPاللغة�وا�. 
شرف�ع�ى�اسطبل�السلطان�أو�yم?�hسطبلامدير� 7

ُ
Pْيل�أو�ا

َ
ي�أحدى�الوظائف�ذات�الشأن�الكب?h.�الخ :�راجع.�̄و

 .�75ص�،�ال¥hق�اليماني،�وال~uرواzي،�305ص،�آخرة�اPلوك،�ُزْنُبلابن�
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h?كب� �يرقه، �ويسافر�صحبته�يعمل �بأ. �رسم �yول �dي �ُم وكان �يكون �مصر�بباب��اقيًم ن dي

�أ �إzى �يحضر�السلطان�ْن السلسلة . ·� �ربيع �ثاني �yحد �يوم �خروdي �الغورّي ، ع�ى��فّرق

 ا
َ

لك�وغ?�hذ،�تراس�وبدIت�ما�ب?ن�زنود�وركب�فوIذد�وأوَ يل�dي�ُخ Pماليك�الجلبان�لّبود�خ

طفون�اللبوس�وصاروا�يخ،�ف�§احمت�عليه�اPماليك.�1لة�السTح�الذي�dي�الزردخاناهمن�آ

�بأ �يد¶uماTPح �يفرّ ، �بالذي �الغورّي و�Iيرضوا �السلطان �عل�uم�قه �dي�، �رضاهم وعجز�عن

 ،�لك�اليومذ
ُ
Û

َ
لم�تكن��ْن كرها�وإِذ س�بِ أعجوبة��Iبأ.�zى�الغايةيام�إdي�هذه�y �2دهمتمرّ �hَوك

�اPعª¼مِ  �ن �قيل. ��نَّ إ: �اPذكور �التاريخ  dي
َ
 امرأ�ْت َد ول

َ
�ول �رأسان�اًد ة �له �وأربعة�، �أيدي وأربعة

�رجلأ �الغورّي . �السلطان �ع�ى �فُعِرض �منه�َب فتعجَّ ، �وقيل. �ذ: �مثل �وقع �ألإنه �dي يام�ك

للعسكر��صرف�السلطان�الغورّي وdي�يوم�الخميس�سادسه�أ.���ÉÒهللا�عنهر �3مام�ع�ي0 

�للّس  �اPنكسرةاPتوجه �اللحوم �فر�ثمن �أ̄و�]أ39[، �ثTثة �uÁاي �يستعينوا �شهر�لكي م�ول،

�تأ �للذين �بمصر�شيئً يصرف �اخروا  وأ،
ّ
�الط �ع�ى �غيبتهحالهم �dي �لهم �يصرفوا �باخ?ن وdي�.

�اليومذ �لك �الغورّي أ، �السلطان �الرّ إ�خادمه�برز �يدانيةzى �تحّق ، �إوقد �سفره �البTد�ق zى

�ةالشاميّ  �للعسكر . �نادى �أ�ثّم �اPيدان �َم �نَّ dي �و�Iيبقىيرق�َز هَّ َج �ْن كل �علقة�ه �له يخرج�،

�خروج�السلطان�الغورّي ويسافر� �ويتقدم�قبل . ·�  ولكن�إzى
َ
 يُ �ْم ن�ل

ّ
�4ق�الجاليشعل وكانت�.

 عَ يُ ،�ةيّ zى�البTد�الشامالقديمة�إذا�سافر�سلطان�إ�العادة
َّ
ربع?ن�الجاليش�قبل�خروجه�بأ�ُق ل

اPذكور�وdي�يوم�الخميس�.�ع�ى�طريقة�اPلوك�السالفة�السلطان�الغورّي �ِش ْم فلم�يَ ،�ايوًم 

                                                           

 .�ع�ى�السTح�نفسه�أو�ع�ى�مصنع�آIت�الحرب�اوُتطلق�أحيانً .�أي�بيت�السTح،�لّزردبيت�ا 1
  .�والصواب�ما�ثبت�أعTه�لسTمة�اPعª¼،�جاءت�dي�yصل�[تتمردهم] 2
  .�وهو�غªّ��عن�التعريف،�هو�رابع�الخلفاء�الراشدين 3
�أو�الشاليش 4 �الجاليش �أيضً : �تكون �وقد �قديمة �تركية �كلمة �أو�اPعركة�.فارسية�ا¯ي �الحرب �ªتع� ي �̄و ق�.

َ
وُتطل

قو¤uا�أربع?ن�،�كذلك�ع�ى�الّراية�الكب?hة�ال���تعلوها�كتلة�كب?hة�من�الَوَبر�الطويل
ّ
حيث�كان�سTط?ن�اPماليك�يعل

�العسكرّية�ايوًم  �أو�الحملة �اPعركة �إzى �أو�خروجهم �سفرهم �قبل بلخاناه
ّ
�الط �ع�ى �راجع. : Dozey. I. p. 168�،

  .�302ص،�نح�الرحمانيةاP،�والصّباغ
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�الغورّي أ �السلطان �أ�رسل  �1من?نم?�hاPؤ إzى
ُ
Pا�  تَ محمد

ّ
�ُح �2لوك �يد �السفر�ع�ى سام�نفقة

،�5الكب?�hالدوادار�4م?�hطومانذلك�d yي��اÔي�لهوكان�الّس .�3هيشةاب�الّد الدين�«لواãي�بوّ 

كم�اعملوا:�رسل�يقول�لهمأ،�ربعالقضاة�y �ّن فإ،�ارسل�له�شيئً ما�كان�يُ �6ولو�Iهو
َ
ولم�،�َيْرق

 ،�فقةمن�النّ �ارسل�لهم�شيئً يُ 
ُ
 وقد�حصل�لهم�غاية�الك
ْ
ح?ن�سافر�من��7هنّ < ،�ةفة�واPشّق ل

 yبرسباي� �آإ8شرف �وثمانمائ�9مدzى �وثTث?ن �ست �10ةسنة �ي، �الخلفالم �و�Iالقضاة�خرج ء

 yد�الشاميةTى�البzوكان�ل.�ربع�ا yى�ربع�والخليفة�ع�ى�السلطان�عادة�إذا�سافر�إلقضاة�z

بعد�أيام��ثّم .�لكري�عن�ذفتغافل�السلطان�الغو ،�سل�لهم�نفقةير ،�ةالشاميّ �]ب40[�البTد

                                                           

  .�dي�كّل�الّنص�اوهكذا�ستظهر�Iحًق .�والصواب�ما�ثبت�أعTه،�جاءت�dي�yصل�[اPومن?ن] 1
�هللا 2 �ع�ى ل

ّ
�باPتوك لّقب

ُ
Pا� �يعقوب �بن �محمد �هو�أبو�عبدهللا �العباسي?ن، �وآخر�الخلفاء �الخTفة�، �إzى وصل

 .�5ص،�تاريخ�العرب�الحديث�واPعاصر،�الصّباغ:�اجعر .�م1543/هـ950وتوdي�عام�،�م1521/هـ927العباسية�عام�
3 �ªي�سوق�تجاري :�كلمة�عربية�تعdا�ح�¼�تصبح�ُمدهشة.�خان�أو�وكالة�أو�مكان�للتجارة�u~ي�تحسيdغ�

َ
:�راجع.�ُيبال

  .�36ص،�التحفة�الuÕية،�وعبد�الرحيم،�76ص،�معجم�yلفاظ�التاريخية،�دهمان
�مصر�( 4 �dي �اPماليك �هـ922هو�آخر�سTط?ن �هـ�923-م1516/ �م)�1517/ �مصر�ثTثة�. �ع�ى �سلطنته �ُمّدة كانت

عنه�dي�مصر�عند�سفره�إzى��احيث�عّينه�نائبً ،�أ�ي�السلطان�قانصوة�الغوريابن��وهو ا.�أشهر�وأربعة�عشر�يوًم 

ام�Pحاربة�السلطان�سليم
ّ

ى�الُحكم�dي�مصر�بعد�مقتل�الغورّي .�الش
ّ
zي�معركة�الريدانية�حيث،�توdزم�u¤هرب��وا

ْعِدَم�شنًق 
ُ
�القبض�عليه�وأ شغل�طومان�باي�.�م1517/�هـ923ع�ى�يد�السلطان�سليم�عام��اإzى�yعراب�وألقَي

"h?م،�والّزرك�ي،�116-68ص،�3ج،�بدائع�الزهور ،�إياس:�ابن�راجع.�رتبة�"دوادار�كبTعy�،337- 336ص،�3خ�.  
ي�وظيفة�الدوادارية 5 :�راجع.�الرسائل�الصادرة�عنه�وتقديم�الشكاوى�إليهأي�َحْمل�دواة�السلطان�وإبTغه�ب:�̄و

 .�307ص،�آخرة�اPلوك،�ُزْنُبلابن�
 .�أي�yم?�hطومان�باي 6
 .�والصواب�ما�ثبت�أعTه�لسTمة�اللغة،�جاءت�dي�yصل�[<ّن] 7
  .�م1438/�هـ841توdي�عام�.�أحد�كبار�اPماليك،�هو�السلطان�yشرف�سيف�الدين�برسباي 8
وفيما�بعد�ضّمها�العثمانيون�،�فتحها�العرب�اPسلمون .�تقع�ع�ى�الشاطئ�yيسر�ل~uر�دجلة.�ديار�بكر¯ي�مدينة� 9

  .�36ص،�التحفة�الuÕّية،�وعبد�الرحيم،�494ص،�2معجم�البلدان�ح:�راجع.�إzى�ملكهم
  .�م1433/�هـ863 10
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�إ �سيًف أرسل �الخليفة  �اzى
ً
�شخ�اُمسقط �يد �ع�ى �بالذهب  �،1الزردكاشيةص

ّ
�تكل ف�وقد

.�كhÛأ�أوIف�دينار�الخمسة�آ�نحو ،�لكوغ?�hذ�ليفة�dي�هذه�الحركة�ع�ى�مصرف�يرقهالخ

zى�وتوجهوا�إ،�خرج�جماعة�كث?hون�من�مماليك�السلطان�الغوري،�dي�يوم�الجمعة�سابعهو

يخرج�،�يرقه�زَ هّ ن�َج كل�َم �ّن أ،�سلطان�قبل�ذلكوقد�نادى�ال،�ةر�نحو�البTد�الشاميّ َف الّس 

�قبل�خروج�السلطانويسافر� وdي�ذلك�اليوم�،�ن�العسكروصار�يخرج�كل�يوم�جماعة�مِ .

�أ �سيدي �خليفة �حضر �حمد �هللا �ÉÒر� �عنهالبدوي �يطل، �حضر �مِ وقد �مصلحة ن�ب

�السلطان �َم فلّم .  ا
ُ
�لهث �قال �يديه �ب?ن �ل َك يَ �اعمل:

َ
�إ�ْرق �تسافر�صحب�� �َح ح�¼  zى

َ
�بل ا�فلّم .

 سمع�ذ
َ
 عَ لك�ت

ّ
،�لزمه�السفرفحنق�السلطان�منه�وأ.�ر�يسافرولم�يقد،�نه�ضعيفوأخ¥�hأ�َل ل

َك��اعمل:�ر��ÉÒهللا�عنهحمد�الرفاÔي�وأرسل�يقول�لخليفة�سيدي�أ،�اذرً ولم�يقبل�له�عُ 
َ
َيْرق

،�خذوا�dي�عمل�يرقهمأ،�ق�القضاة�سفر�السلطان�الغوريا�تحّق فلّم .�ح�¼�تسافر�صحب��

�وعيّ  �كث?hة �جماعة �معهم �النّ نوا �وابمن ، 
َ
ُق تَ ف

ّ
�أ�واقل �فرالّس مر�dي �ذ. �لكفعند �2فرضوا،

 yم�مبلغً القضاة�uÁم�ع�ى�قدر�مقدرته�اربع�ع�ى�نواu~فقامت�،�له�صورة�ع�ى�كل�واحد�م

�القضاة�3رةالثائ�]أ41[ �ذ�ع�ى �لكبسبب . 
ّ
P� �ثّم �بلغ �ذا �الغوري �لكالسلطان نكر�ع�ى�فأ،

�الفِ  �هذه �علةالقضاة . 
ّ
Pالجمعة�او� �يوم �كان �الشافûي، �القضاة �ÉÒقا� �طلع �ا، لدين�كمال

�4الطويل ، 
ّ

�الجمعةوص� �صTة �بالناس �ى �الغوري�استأ�ثّم ، �السلطان �ع�ى �الدخول �dي ذن

ل�dي�يده��ùÉèِخ ْد ه�لم�يُ نّ لس�ب?ن�يدي�السلطان�شرع�يحلف�له�أا�جفلّم .�وهو�بالدهيشة

�I:�لك�قالسمع�السلطان�الغوري�ذ�افلّم .�واب�الذين�يقيمون�بمصرا�فرضوه�ع�ى�النّ ّم مِ 

                                                           

�"زردكاش" 1 �ُمفردها �وصيانته. �السTح �صنع �عن �اPسؤول �ªوتع� �راجع. �دهمان: �التاريخيةمع، �yلفاظ ،�جم

  .�86ص
  .�فجاءت�"أفردوا"�34ص،�5ح،�اّما�dي�بدائع�الزهور ،�جاءت�"�أفرضوا"�37ص�،�dي�التحفة�الuÕية.�أي�ألَزموا 2
لة"�37ص�،dي�التحفة�الuÕية 3

َ
  .�وردت�"yش

فن�ب�hبة�م�ودُ 1526/�هـ933توdي�dي�القاهرة�عام�.�م1442/�هـ846هو�محمد�بن�ع�ي�الطويل�كان�مولده�عام� 4

  .�220ص،�8ج،�شذرات�الذهب:�راجع.�باب�النصر�هناك
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والذي�ما�يسافر��I،�فرفالذي�يسافر�من�تلقاء�نفسه�يسا،�ابو النّ �حد�منشوا�ع�ى�أتشوّ 

 .�فرتلزموه�الّس 
َ
 بَ ف

ُ
 ط
َ
واب�بعد�ما�كان�جماعة�من�النّ ،�تلك�الحادثة�الشنيعة�و��الحمد�ْت ل

عرض�ثّم�.�رر�بسبب�ما�فرضوه�عل�uموقد�حصل�لهم�الضّ ،�شرعوا�dي�بيع�قماشهم�وكتuÕم

 �1ةاش?ن�والبابيّ الفرّ ،�طان�الغوريالسل
ُ

.�لكذغ?�hو �من�النفطية�3ةردخانيّ والزّ �2ةربداريّ والش

�الدينy �َن وع?ّ  �م?�hعلم �أالطبّ �4مهتار، �وألزمه �ع�ىال?ن �يصرف �يسافر�ُص َم �ن �من�ن حبته

�والزّ الطبّ  �عندهّم ال?ن �من �ارين �له، �وقال �تأ: �الوظأنت �هذه �معلوم �سن?ن�5يفةكل ،�عدة

 ،�عندك�نفأْنِفْق�عل�uم�مِ 
ّ
Iيفةي�هذه�الوظدنا�من�ي�عن�وإ�. 

ّ
Pا�فرضوا�القضاةوكان�قبل��

�نوّ  �ع�ى �مساعدة�امبلغً �]ب42[اuÁم �نقيبفأ، �الظريف �الدين �شمس �ع�ى�ارّ الُق �6فرد ء

 ء�واPؤذن?ن�وأارّ الُق �7فةطائ
ْ
.�اuÁمكما�فعل�القضاة�مع�نوّ ،�يسافروا�صحبته�ْن اظ�أالوعّ �مَ زَ ل

��وdي �· �«ثن?نيوم �ا�8ثقل�خر�خرجعاشر�ربيع �لغوريالسلطان �ُم . �ألّخ وكان �مرهص نه�أ،

                                                           

�أبو�·باء 1 �معناه �رومّي �هو�لفظ �والّصقل. �بالغسل �يعمل �مّمن �خاناه" �"الطشت �لجميع �عام �وهو�لقب :�راجع.

  .�36ص،�التحفة�الuÕّية،�وعبد�الرحيم،�28ص،�معجم�yلفاظ�التاريخية،�دهمان
ربدار" 2

ُ
�"ش �مفردها �ُيطل. �خاناهوهو�لقب �بالشراب �للخدمة �يتصّدى �َمن �ع�ى �ق �لôشربة�، َعد

ُ
Pا� وهو�اPكان

�السلطان �يحتاجها �ال�� �اPختلفة �راجع. �دهمان: �التاريخية، �yلفاظ �معجم �97ص، �الرحيم، �وعبد التحفة�،

  .�38ص،�الuÕّية
،�دهمان:�راجع.�أو�عن�السTح�والعتاد�الحربّي ،�هم�اPسؤولون�عن�السجن�اPخّصص�لôمراء�وأصحاب�الّرتب 3

  .�86ص،�معجم�yلفاظ�التاريخية
4 "h¥كy"��ªكلمة�فارسّية�تع� لق�ع�ى�كب?�hكل�طائفة�من�الغلمان.

ْ
ومهتار�،�كمهتار�الشراب�خانه،�وهو�لقب�ُيط

 .�146ص،�معجم�yلفاظ�التاريخية،�دهمان:�راجع.�الطشت�خاناه
  .�والصواب�ما�ثبت�أعTه،�جاءت�dي�yصل�[الوضيفة] 5
  .�38ص،�التحفة�الuÕّية،�عبد�الرحيم:�راجع.�ص�اPسؤول�عن�الُقّراء�والوّعاظ�واPؤذن?نخهو�الش 6
  .�وردْت�"جماعة"،�38ص،�dي�التحفة�الuÕّية 7
  .�35ص،�5ج،�بدائع�الزهور ،�إياسابن��كما�جاء�عند،�أي�طلب 8
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وكان�ما�.�2ليبةوطلع�من�الصّ ،�1قرة�البرَ ْد ن�َح ونزل�مِ ،�خرج�من�اPيدان�قبل�طلوع�الشمس

��اشتمل �عشر�نوبة �خمسة  ْر كوار�زَ بأ�نِهْج عليه
َ

�3شك �بأ، �عشر�نوبة كوار�مخمل�وخمسة

�زركش�4وكنابيش �فثTثمائّم وأ. �الخيول �بُخَوذا �فرس �ُم �ة  فوIذ
َ
�بالذهبوّ ل �ن ،��Éèوغوا

�ُم ُم   خمل
َ
�ُم وّ ل �زركشن �ذهب، �وسروج �بداوي ، �وسروج �بازات، �5وطبول �الثقل�. �dي وكان

:�م~uا،�وس�خيل�خاصوكان�فيه�رؤ ،�صفرأ�بأغشية�حرير�اربعة�وعشرون�كرسيÜ اPذكور�أ

ور ،�وكنابيش،�رقاب�مزركشثنان�بأا
ُّ
ة،�وسروج�بل

ّ
Tبالذهب�6وعقيق�ُمح�.  

وس�النوب�ؤ ور ،�7ء�العشراتمران�أمِ ،�سلطان�الغوريال�ن�خواّص وكان�مع�هذا�جماعة�مِ 

�العظيمةبالزّ  �8ينة �ُخ ، �ّد وبعض  مِ ام
ّ
�الط �واشيةن �الصّ . �جاء �وانجرّ �9نجقثّم ت�السلطاني

                                                           

حيث�سميت�،�لقلعة�وب?ن�بركة�الفيلوال���تقع�ما�ب?ن�ا،�تقع�مكان�دار�البقر�ال���برسم�السوا¹ي�السلطانية 1

 .�38ص،�التحفة�الuÕّية،�عبد�الرحيم:�عجرا.�فيما�بعد�بحدرة�البقر
بالة�حارة�ب÷�hالوطاويط 2

ُ
،�مبارك:�راجع.�هو�شارع�يبدأ�من�جهة�اPنشّية�وينت��òعند�أّول�شارع�حدرة�الحناء�ق

 .�260ص،�نّيةاPنح�الرحما،�والصّباغ،�316-313ص�،�2ط،�الخطط�التوفيقية،�ع�ي
�هو 3 ¼ªعPوا� �بالتطريز: �ومزركشة �مزخرفة �بأكوار �ُمزّينة �كانت �الِهجن �إّن �راجع. �دهمان: �yلفاظ�، معجم

  .�86ص،�التاريخية
ي�غطاء�مزركش�فوق�،�وهو�ال¥hذعة�ال���توضع�تحت�سرج�الفرس.�مفردها�"كنبوش" 4 وتوضع�فوقها�الغاشية�̄و

قن�إzى�الخيشوم�خشية�هواء�الصباح�البارداللثام�الذي�يُ :�واPقصود�هنا.�ال¥hذعة
ّ

ى�به�الوجه�من�الذ
ّ
:�راجع.�غط

  .�131ص،�معجم�yلفاظ�التاريخية،�دهمان
ّعمة�باPينا 5

َ
ط

ُ
Pبول�ا

ّ
 .�107ص،�معجم�yلفاظ�التاريخية،�دهمان:�راجع.�¯ي�الط

 .�والصواب�ما�ثبت�أعTه،�جاءت�dي�yصل�[محTت] 6
  .�39ص،�التحفة�الuÕّية،�عبد�الرحيم:�عجرا.�العشراوات"جاء�dي�التحفة�الuÕّية�" 7
  .�39ص،�التحفة�الuÕّية،�عبد�الرحيم:�عجرا.�جاء�dي�التحفة�الuÕّية�"العظم¼" 8
م 9

َ
ع�فوق�رأس�السلطان�dي�اPواكب�الرسمّية.�أي�الَعل

َ
،�عيÉÏ¼:�راجعا.�وُتكتب�بالس?ن�أيضً .�أو�اللواء�والذي�ُيْرف

  .�90ص،�فاظ�كتاب�النجومشرح�غريب�أل،�أحمد�محمد
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�1الكوسات �والخليفة، �أ، �طبول فكان �ربع �زمور وأ، �ربع �وعشر�كوسات، �طبل�. �عادة وكان

�أ �فيه �يكون �َح السلطان �مِ ْم ربع?ن �الكوساتل �ن �اPوكب. �العساكر�واصطّف �وانتظم ت

�والرّ  �الفرحة �بسبب �]أ43[عية �مّر�ذفلّم .  ا
َ
�ل �الناسمِ �2احًد أ�ْب عِج يُ �ْم لك �ن ، 

ّ
وا�واستقل

ا�خرج�إzى�آ:�ن�أدرك�سفر�السلطان�برسبايوقال�َم ،�الخيول�الذي�به
ّ
Pن�جملة�مِ �3كان،�مد

�- ان�عثمانلطن�موIنا�السين�هذا�مِ وأ،�د�الفوIذوَ نة�بالُخ زيّ ة�فرس�ُم dي�موكبه�أربعمائما�

zى�ح?ن�خرج�إ�-شاء�هللا�تعاzى�dي�هذا�الكتاب�ْن ·تي�ذكره�إ،�رحمه�هللا�ع�ى�تواzي�yزمان

�4ق زَ الَق �قتال  �نهفإ،
َ

�وِ �َج رَّ خ �ةطاقثقل �َس ، �ما �ُت عْ مِ ع�ى �خ، �وإع�ى �بغل �آýف .�كديشمسة

 �ْن فنسأل�هللا�تعاzى�أ
ُ
Pى�آيديم�اzم�إuي�ذلك�اليوم�خرج�أ.�خر�الزمانلك�ف�dؤ م?وPا�hمن?ن�

 
ّ
 �6مامهوكان�أ،�5ل�ع�ى�هللاPتوك

َ
 بْ ط

َ
�اقطلك�اليوم�غ?�hوِ ولم�يخرج�dي�ذ.�?hونف،�ْينرَ ْ?ن�وزْم ل

�فقط �الغوري �السلطان �أ�وكانت، �القديمة ��ْن العادة �السلطان �وِ قِ عَ يخرج �اقهطب ثّم�،

 y� �ِوطاقات �شيئً تتابعت �بعده �افشيئً �امراء �النظام�يمِش �فلْم . �ع�ى �الغوري �السلطان

�القديم �أ، �dي �اPلوك �عوائد �كث?hةوخالف �شياء �م~uا، �ع�ى�أ: �الجاليش �يعلق �لم نه

�7الطبلخاناه �السالفة، �اPلوك �كعادة  ¤ّ فإ،
ّ
�يعل �الجاليشuم �قون �العسكر، �ويعرضون �ثّم ،

                                                           

�الكوسات 1 ي�مصنوعة�من�الّنحاس: بول�،�¯ي�الّصنج�̄و
ُّ
�بإحداها�ع�ى�·خر�مع�الط hس�الصغ?�hوُيَدقُّ

ّ
تشبه�ال�

 .�بإيقاع�ُمعّ?ن�dي�اPواكب�السلطانّية
 .�لسTمة�اللغة�هوالصواب�ما�ثبت�أعT ،�جاء�dي�yصل�[أحد] 2
  .�39ص،�التحفة�الuÕّية،�عبد�الرحيمع:�.�راججاء�dي�التحفة�الuÕّية�"فكان" 3
.�وكذلك�اPغامرين�أو�الجّوالة،�وتع��ªبالروسّية�أو�الق?hغ?§ّية�"�البدو".�¯ي�دولة�ألبانيا�اليوم،�الَقَزق�أو�القوزاق 4

 .�238-347ص،�اPنح�الرحمانية،�الصّباغ:�راجع
وكذلك�تاريخ�،�107ص�،�اPنح�الرحمانية،�غالصبا:�راجع.�م1543/�هـ950توdي�عام�،�هو�آخر�خلفاء�ب��ªالعباس 5

  .�5ص،�ديث�واPعاصرحالعرب�ال
ّدامه" 6

ُ
  .�39ص،�التحفة�الuÕّية،�عبد�الرحيم.�راجع:�جاء�dي�التحفة�الuÕّية�"ق

�yسفار�والحروب 7 �dي �السلطان �تصاحب �وال�� �السلطانّية �اPوسيقّية �الِفرقة �راجع. �دهمان: �yلفاظ�، معجم

  .�40ص،�التحفة�الuÕّية،�وعبد�الرحيم،�107-106ص،�التاريخية
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 ويستمر�الجاليش�ُم ،�ينفق�عل�uم�نفقة�السفر
ّ
.�ن�يخرج�السلطان�ولو�بعد�شهرينإzى�أ�اًق عل

�قلُت  �ا: �عن �ُحِكَي �برقوق وقد  �1لسلطان
ّ
Pلتمرلنكجرّ �ا� �2د �ِوطاق، �خرج �باب��]ب44[ه من

  .�3اPيدان

�وِ  �يرتب �الظاهر�برقوق �فرسه�4هطاقوكان �ع�ى �وهو�راكب �بنفسه ،� �يده  وdي
َ
�h¥5ط وصار�،

كانوا�يخرجون�،�مةالسTط?ن�اPتقّد �ّن أ�ايضً وُيحكى�أ.�6ّوةبنفسه�ِمن�اPيدان�إzى�الض�بتّ رَ يُ 

�الإ �الشاميّ zى �عنبTد �إة �الشمس �تنتقل �بُ دما �الَح zى �لَم رج �أ، �والوقت��7ل وّ dي �الربيع فصل

�رطب �الغوريّم وأ. �السلطان �ا �الَح فإ، �قوة �سافر�dي �y �رّ نه �ُبرج �dي �سدوالشمس فحصل�،

�الطريقشّق عسكر�َم لل �dي �ة �أ. �القديمة �العادة �إ�ّن وكانت �ع�ى�السلطان �من �يخرج �خرج ذا

 
ُّ
 القاهرة��ب�و�Iيشّق hَ ال�

ّ
Iيقتدي��وكان�السلطان�الغورّي .�ِد وْ عند�العَ �إ�Iي�dبرأي�نفسه��

ّ
Iإ

وdي�يوم�الجمعة�رابع�.�ي�بيانهتخرج�من�القاهرة�من�القصبة�كما�سيأنه�< ،�8مورهجميع�أ

�رهـعش �الســـن، �الغــلطــزل �القلــم�ورّي ـــان �وتـــعــن �إوّج ــــة �القه �ق�9ةـرافـــــِـ zى �0 ـبـوزار ��������مامر

                                                           

،�عبد�الرحيم.�راجع:�ع�ى�مصر�وسورية�ـاوقد�كان�سلطانً .�م�1396هو�الظاهر�سيف�الدين�برقوق�توdي�عام� 1

 .�40ص،�التحفة�الuÕّية
 .�40ص،�التحفة�الuÕّية،�عبد�الرحيم.�راجع:�جاء�dي�التحفة�الuÕّية�"تيمورلنك" 2
�القصر�ا 3 �أبواب �لغربّي هو�أحد �للقصر�الغربّي . �اPيدان �ساحة �ع�ى �ُيفَتح �<نه �بذلك �ُسّم� �راجع. ،�اPقريزّي :

  .�496ص،�2ج،�اPواعظ�و0عتبار
به" 4

َ
ل
َ
  .�37ص،�5ج،�بدائع�الزهور ،�إياس:�ابن�راجع.�جاء�dي�بدائع�الزهور"ط

5 h¥ْ
ّ
 .�106ص،�معجم�yلفاظ�التاريخية،�دهمان:�راجع.�كلمة�فارسّية�تع��ªالفأس:�الط

�[الصّوة] 6 �yصل �dي �جاءت �أعTه، �ثبت �ما �والصواب �وباب�. �السلطانية �الطبلخاناه �ب?ن �اPمتّدة �اPنطقة ي ̄و

  .�98،�ص،�5ج،�الخطط�التوفيقّية،�ع�ي،�مبارك:�راجع.�القلعة�واPعروف�بباب�اPدرج�ع�ى�رأس�الضّوة
  .�40ص،�uÕّيةالتحفة�ال،�عبد�الرحيم.�راجع:�جاء�dي�التحفة�الuÕّية�"أوائل" 7
  .�40ص،�التحفة�الuÕّية،�عبد�الرحيم.�راجع:�جاء�dي�التحفة�الuÕّية�"yمور" 8
�الفسطاط 9 �شر¹ي �تقع �اPوتى، �دفن �مكان ي �̄و �اثنتان. ي �̄و �ع�ي": �أبي �"حوش �محل �وتقع �الك¥hى ،�الِقرافة

  .�21ص،�1ج،�خTصة�yثر،�اPح�Ö:�راجع.�والِقرافة�الصغرى�وتقع�محل�"0مام�الشافûي"
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�ور1�ÉÒالشافûي �عنه �هللا  �مام0 �
ّ
�عنه�2يثالل �هللا �ÉÒر� �وك، �أم?hان �ولده �صحبته

اء�خرج�مر وكذلك�y ،�ةدانيّ zى�الريوتوجه�إ�4الغوري�سنيحلك�اليوم�برز�وdي�ذ.�3خوركب?hآ

�سنيحهم . 
ّ
Pعشرهو� �خامس �السبت �يوم �كان �ا �الشاميّ ، �للبTد �الغوري �السلطان ة�خرج

ن�ة�ع�ى�هذا�الوجه�مِ zى�البTد�الشاميّ خرج�إ�انً سلطاة�طويلة�لم�يروا�ّد وللناس�ُم ،�ةوالحلبيّ 

�توّج  �y ح?ن �ه �الع�T]أ45[شرف �آئبرسباي �إzى �دمي �سنة�. �dي �اPذكور �سفر�برسباي وكان

T5ةث?ن�وثمانمائست�وث�، 
ُ
Pّد وكان�ب?ن�ا 

َ
 .�من�سبعة�وثمان?ن�سنة�ان�نحوً ?ْ ت

ّ
Pة�ا�كان�صبيحو

وهم�dي�غاية�،�د�السلطان�الغوري�dي�اPيدانم?ن�عناPقّد �ريوم�السبت�اPذكور�اجتمع�سائ

y ّÁةu�،6فخلع�yمن�أكابر�مِ السلطان�ع�ى�جميع�uöم�وطبقاuÕثّم .�هل�دولته�ع�ى�قدر�مرات�

�اPباشرين �ع�ى �لككذ�7خلع �كذ�ثّم ، �القضاة �ع�ى �لكخلع �أم?�hمِ �ثّم ، �خرج �بعدهم ن

 اPؤ 
ّ
�اPتوك �من?ن �هللا �ع�ى  ل

ُ
Pا� �العبا�ÉËستمسكبن �يعقوب ��با� �العمامة�، �Iبس وهو

                                                           

وهو�صاحب�"اPذهب�،�أحد�yئمة�yربعة�اPعروف?ن�عند�أهل�السّنة،�هو�محمد�بن�إدريس�الشافûي�الهاشم� 1

،�البداية�وال~uاية،�كث?h.�راجع:�ابن�م820/�هـ204م�وتوdي�dي�مصر�عام�767/�هـ150ُوِلد�dي�عّزة�عام�.�الشافûي"

  .�25ص،�6ج،�ع�ي،�ومبارك،�251ص،�10ج
،�أصله�من�خراسان.�إمام�أهل�مصر�dي�عصره�dي�الحديث�والفقه،�عد�بن�عبد�الرحمن�الفهم�هو�الليث�بن�س 2

،�115ص،�6ج،�yعTم،�الزرك�ي:�راجع.�م791/�هـ175م�وتوdي�dي�القاهرة�عام�713/�هـ94ُوِلد�dي�قلقشنده�عام�

  .�438ص،�1ج،�وفّيات�yعيان،�خلكانابن�
�ورئيس�العامل?ن�uÁا،�ت�السلطانيةهو�الناظر�dي�أمور�0سطبTت�واPناخا 3 �راجع. تأصيل�ما�،�أحمد،�سليمان:

 .�41ص،�التحفة�الuÕية،�وعبد�الرحيم،�12-11ص�،�ورد�dي�تاريخ�الج¥hتي
  .�93ص،�معجم�yلفاظ�التاريخية،�دهمان:�راجع.�هو�مخزن�طعام�السلطان�واPواد�الغذائية�الTزمة�لسفره 4
  .�م1432/�هـ836 5
 .�41ص،�التحفة�الuÕية،�عبد�الرحيم:�راجع.�فة�الuÕية�"فأخلع"جاءت�dي�التح 6
�0دارية 7 �yمور ون

ّ
�يتول �الذين �اPوظفون �هم �راجع. :¼ÉÏعي� �محمد، �أحمد �النجوم، �كتاب �ألفاظ �غريب ،�شرح

  .�140ص
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�ال��البغداديّ �ءالسودا �ِقبا�1بالعذبَتْ?ن�ة �بعلبكي�وعليه �حريروطراز�أ، �سود �مشت�ثّم .

 ،�2بالجنائ
ُ
 ،�وسروج�ذهب،�خيل�بكنابيش�3ن?ْ ولتَ فكانوا�ط

ّ
ن�و�ùÉèمِ ،�ور وبعضهم�سروج�بل

مشاة�،�4والط¥hدارية،�والجاوشية،�وس�النوب�مشاةؤ ن�ر ن�بعدهم�جماعة�مِ ثم�مِ .�عقيق

أقبل��ثّم .�رباPجمرة�يبّخ �ومÉÊ¼�البخورّي ،�قاuöمطبع�ى��6وبقية�العسكر،�5طبارأمامه�با< 

ع�ى��اوكان�السلطان�راكبً ،�مامه�الخليفة�بنحو�من�عشرين�خطوةالسلطان�الغوري�وكان�أ

�شقرا �ءفرس �وكنبوش، �ذهب �بسرج �رأ، �كلوتهوع�ى �7سه ، ·� ي �زنت̄و �لها �يقال �ن وهو�،

 Iب
َ
�ق �بطراز�ذهببيأ�بعلبكّي �ابَ س �ض �حرير�أ، �عريضع�ى �سود �أ، ��ّن قيل �]ب46[فيه

  .�ثقال�ذهبة�مِ خمسمائ

yي�غاية�dي�ذلك�اليوم�dوكان� ّÁة�والعظمةu�،والصنجق�السلطاني�،�نه�كان�حسن�الهيئةفإ

الكب?��hوالجّم ،�9ةوصحبته�السلحداريّ ،�خلفه�العثمانّي �8ومقدم�اPماليك�سنبل،�سهع�ى�رأ

                                                           

يان�من�فوق�الرقبة�او�القفا.�¯ي�عمامة�مصنوعة�dي�بغداد 1
ّ
ان�يلبسها�وقد�ك.�ُسّميْت�بذلك�<ّن�لها�طرف?ن�ُمتدل

  .�108ص،�شرح�غريب�ألفاظ�كتاب�النجوم،�أحمد�محمد،�عيÉÏ¼:�راجع.�الخلفاء�العباسيون 
  .�والصواب�ما�ثبت�أعTه،�جاءت�dي�yصل�[الجنايب] 2
  .�41ص،�التحفة�الuÕية،�عبد�الرحيم:�راجع.�جاءت�dي�التحفة�الuÕية�"�طوالَتْ?ن" 3
�فارسية 4 �كلمة �"ط¥hدار"، �مفردها �الشخ، �ªوتعh¥الط� �يحمل �الذي �ركوبه��ص �عند �السلطان �حول (الفأس)

 .�106ص،�معجم�yلفاظ�التاريخية،�دهمان:�راجع.�أي�حامل�الفأس،�اPراكب
�"0طبارة" 5 �مفردها �طريقه، �يع�hض �ما �لتحطيم �اPحارب �يستعملها �ال�� �البلطة �ªوتع� �راجع. �دهمان: معجم�،

  .�102ص،�yلفاظ�التاريخية
 .�42ص،�التحفة�الuÕية،�عبد�الرحيم:�راجع.�الuÕية�"العساكر"جاءت�dي�التحفة� 6
فتاة" 7

ْ
  .�41ص،�5ح،�بدائع�الزهور ،�إياس:�ابن�راجع.�جاءت�dي�بدائع�الزهور�"ِكل

  .�42ص،�التحفة�الuÕية،�عبد�الرحيم:�راجع.�ساقطة�dي�التحفة�الuÕية 8
ي�واحدة�من�ست�ِفرَ .�أي�حامل�السTح�أو�الّسيف�من�الفرسان 9 اPنح�،�الصباغ.�راجع:�ق�dي�الجيش�العثماني̄و

  .�275ص،�الرحمانية
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ت�الناس�فارتّج ،�لك�اPوكبالقاهرة�dي�ذ�او وشّق ،�2زويلة�من�بابفدخلوا��1ةمن�الخاصكيّ 

�اليوم �هذا �dي �بالدعاءوضّج . �له �العوام �ت �بالزغاريد، �النساء  مِ �3وانطلقت
ّ
�الط ،�يقانن

لك�dي�عقيب�ذ�ثّم .�امشهودً �اوكان�يوًم ،�4صرلك�اPوكب�ح�¼�خرج�من�باب�النّ dي�ذ�فاستمرّ 

عن��الف�خارًج م~uا�ألف�أِض �ّن إ:�قيل.�والفضة�نة�من�الذهبم� �5هنزلت�حوشخانا،�اليوم

خرج�dي�هذه��ْن فّرغ�الخزائن�من�yموال�ال�¼�جمعها�من�أوائل�سلطنته�إzى�أ�ثّم ،�اPعادن

 �حواصل�ايضً وفّرغ�أ،�التجريدة
ّ

Iت�السTح�الفاخرة�حف�وآخذ�ما�ف�uا�من�التُّ وأ،�خ?hةالذ

�مِ ّم مِ  �uÁا �كان �ذخائا �الّس ن �الفةر�اPلوك �ُص ، �ذونزل �والخزنداريّ حبة �الخزينة �كتاب ،�6ةلك

ي�ُم ،�الزردخاناه�نزلْت �ثّم .�لَم ع�ى�خمس?ن�َج �فكانت�تلك�الحوشخاناه ة�لة�ع�ى�مائّم َح ̄و

�لَم َج   وأ،
َ
�ط  بْ مامها

َ
�وزمرَ ?ْ ل �يْ ن �أن �إو �ْن إzى �الوِ صلوا �قطاzى . y� �يوم �عشرهوdي �سادس ،�حد

 �رسل�السلطان�الغورّي أ
َ
ف�T،�يرحل�يوم�الجمعة�عشرينه�السلطان�ّن أ،�dي�القاهرة�ىادَ ن

قام�السلطان�ا�أفلّم .�ذرة�و�Iعُ بحّج �و�Iيحتّج ،�حدن�العسكر�الذي�تعّ?ن�أمِ �]أ47[�رّخ يتأ

 ن�اPؤ وعّ?ن�جماعة�مِ ،�بعةاب�اPذاهب�yر ن�نوّ وعّ?ن�جماعة�مِ ،�طاقdي�الوِ 
ّ
،�ءارّ والُق ،�ن?نذ

                                                           

�اPماليك 1 �من �السلطان �خاّصة �أي �شخصيً ، �قام �تربيuvم�اوهو�الذي �ع�ى �باðشراف �راجع. �ابن �زنبل: آخرة�،

  .�306ص،�اPماليك
وهو�ُيعت¥�h.�ال¥hبرّية�وقد�ُسّم��بذلك�نسبة�إzى�قبيلة�زويلة�yمازيغّية.�هو�أحد�أبواب�القاهرة�من�جهة�الجنوب 2

  .�77ص،�2ج،�اPواعظ�و0عتبار،�اPقريزي :�راجع.�أضخم�وأك¥�hأبواب�القاهرة
َرَد"،�لسان�العرب،�منظور .�راجع:�ابن�والصواب�ما�ثبت�أعTه،�جاءت�dي�yصل�[بالزغاريت] 3

ْ
 .�ماّدة�"َزغ

 .�36ص،�1ج،�2ط،�الخطط�التوفيقية،�ع�ي،�مبارك:�راجع.�هو�أحد�ابواب�القاهرة�الثمانية�من�الجهة�البحرية 4
�اPواد 5 �فيه �ُتخزن �الذي �اPكان �أي �مقطَعْ?ن. �من �مكّونة �والكلمة �و�"خانة": �"حوش" �وحوشخاناه. �اPواد�: أي

 .�42ص�،�التحفة�الuÕية،�عبد�الرحيم:�راجع.�اPرسلة�dي�أكياس
�اPال�اسمهو� 6 �خزن �مكان ي �̄و �"خزانة" �من ب

ّ
�مرك ْم ،

ُ
Pا� �أي �ِسكو�"دار" �"خزندار"، �ومفردها وهو�الشخص�،

h?مyلفاظ�التاريخية،�دهمان:�راجع.�الذي�يتحّدث�ع�ى�خزانة�السلطان�أو�y68ص،�معجم��.  
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 yءطباو� �1ال?نوالكّح ، �2اح?نوالجرّ ، . 
ّ
PثاوTالث� �كان �· اث�ءا �عشر�ربيع �خرمن �مِ ، ن�رحل

 y قّد �ءامرPثة�م?ناTث�. yي�يوم�dمِ رحل�،�تاسع�عشره،�ءربعاو yقّد �ءامر ن�PثةاTي�.�م?ن�ثdو

�مِ  �رحل �عشرينه �الخميس �y يوم �ثTثةاPقّد �ءامر ن �م?ن �إويُ . �الذين�ّد عِ �ّن قال �اPماليك ة

إنه�:�وقيل.�Iفخمسة�آ�4د�الناسوالجلبان�وأوI �3ن�القرانصةجريدة�مِ لتّ خرجوا�dي�هذه�ا

،�dي�الطباقواPماليك�الجلبان�،�والشيوخ،�والعواجز،�نصةار تأخر�بمصر�من�اPماليك�الق

�ي�نفر�ع�ى�ما�قيللَف نحو�أ،�وIد�الناسوأ،�والقلعة �بينه�وب?ن�اPرحوموشتّ . موIنا�،�ان�ما

�عثمان �السلطان �أ، �هللا �الِج أسكنه �فراديس �نانع�ى �خروجهوذ، �ح?ن �الَق �لك ق�زَ لقتال

فإنه�خرج�dي�ستمائة�،�5لفخروجه�dي�سنة�ثTث?ن�وأفكان�.�شاء�هللا�تعاzى�ْن إ،�·تي�ذكره

�لفأ �َم . �معه �يُ ُج �نوكان �شخص �مماليكه �دُ ملة  دÔى
َ
I َ6باشا�ر و� �قسم�، �من �معه كان

�عشر�اPمال �ْªَ
ْ
�اث �مملوكأيك �لف �رُ ، �ب?ن �وغ?hما �لكذ�ماة ،� �ما �سمعُت ع�ى �خTف�، وذلك

بجاه�،�zى�يوم�القيامدولuvم�إ�]ب48[�ميدي�ْن فأسأل�هللا�تعاzى�أ.�لكهع�ى�ُم الخارج?ن��تباعهأ

وIنا�السلطان�سليم�ن�عند�متاب�مِ وصل�ِك ،�وdي�يوم�الجمعة�حادي�عشرينه.�نام?y�h خ

                                                           

�"كّحال" 1 �ُمفردها �سائر�الجسد، �دون �العيون �طبيب �وهو �راجع. �الخطيب: �وyلقاب�، �اPصطلحات معجم

  .�365ص�،�التاريخية
ص�،�معجم�اPصطلحات�وyلقاب�التاريخية،�الخطيب:�راجع.�Pختص�بالجراحةأي�الطبيب�ا،�ُمفردها�"جّراح" 2

365�.    
عبد�:�راجع.�وكان�م~uم�كبار�اPماليك�وyمراء�واPقّدم?ن.�هم�اPماليك�القدامى�الذين�ور�uم�السلطان�الغوري 3

  .�77-76ص،�اPنح�الرحمانية،�والصّباغ،�34ص،�التحفة�الuÕية،�الرحيم
،�التحفة�الuÕية،�عبد�الرحيم:�راجع.�Pجتمع�تعود�dي�أصولها�إzى�آباء�من�اPماليك�وأّمهات�مصرياتهم�فئة�من�ا 4

 .�33ص
 .�م1621/�هـ1030 5
ى�عدة�مناصب�م~uا.�هو�الصدر�yعظم�dي�الدولة�العثمانية�من�أصل�كرواتي 6

ّ
zية�بغداد�وديار�بكر:�توIتل�.�و

ُ
ق

 E. I. 2. vol. II, P. 285. art:�وكذلك،�351-350ص�،�الرحمانية�اPنح،�الصباغ:�راجع.�م1622/�هـ1031عام

"Dilawar Pacha"  
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�بأ �فيه �رفيقةيخاطبه �لفاظ �م~uا، �والدينّ إ: �ك �الدعاوسأ، �ءلتك  وإ،
ّ
�منعُت ن �ما جار�التّ �ي

�يجلبون  �الجراكسةا�Pالذين �ماليك �نفنّ وإ، �هم �والفضةما �الذهب �dي �معاملتكم �من ،�روا

 ن�َج تنعوا�مِ ْم فا
ْ
،�عيدها�لكمأ�Iتوَ ع�ي�دُ ن�خذuöا�مِ أ��1البTد�ال��ّن وإ،�ليكمإاPماليك��ِب ل

 
َ
عل�uم��وقرأ،�م?ناPقّد �ءمراأحضر�y �ا�سمع�السلطان�الغورّي فلّم .�ه�فعلناهْو رَ وجميع�ما�ت

�سليمِك  �السلطان  �،تاب
ْ
�y فان �الغورّي اPقّد �ءمراشرح �والسلطان �الخ¥�hمون ،�uÁذا

�بالصّ  �والعَ واستبشروا �y �ِد وْ لح �قريبإzى �عن �وطان �كل. �هذا �موIنا�وكان �حذق �من ه

وdي�عقيب�.�لك�فيما�بعدوقد�ظهر�حقيقة�ذ،�لك�مقاصدهح�¼�يبلغ�بذ،�السلطان�سليم

�حضذ �دوادار إ�م?h ر�y لك �َح إه�الذي�كان�توّج �سك?نينال�باي  zى
َ
�الكشف،�بل عن��بسبب

رج�وخ،�فرzى�الّس قد�برز�خيامه�إ،�لغورّي جد�السلطان�افو ،�خبار�موIنا�السلطان�سليمأ

،�لح�بينه�وب?ن�السلطان�الغورّي قاصد�موIنا�السلطان�يقصد�الصّ �ّن فأخ¥�hأ،�من�القاهرة

ه�ليلة�نّ أ،�طاقوِ وهو�بال�]أ49[�ا�وقع�للسلطان�الغورّي ّم ومِ .�حافلة�مةينال�باي�تْقِد فّقدم�إ

�ءمراوخلع�ع�ى�y ،�عنه�انائبً م?�hطومان�باي�دوادار�كب?�hة�خلع�ع�ى�y رحيله�من�الريدانيّ 

�والنّ والُح  �و ّجاب �واب �قّرَر �الوظائdي �فبعض  ّم ومِ .
َ
�ق �الِح �هُ َر رّ ا �وظيفة  ْس dي

ّ
�الش ريف�بة

¼ÉËبركات�بن�مو��ÉÒوجعله�ُم ،�2القا 
ً
ه�ي�ليلة�رحيلنه�dإ�ثّم .�مور�السلطنةdي�جميع�أ�اتحدث

وِقدت�اPشاعل
ُ
فتفاءل�الناس�،�افطارت�شرارة�ع�ى�خيمة�السلطان�فاح�hق�م~uا�جانبً ،�ا

�لكبذ �اPذكور ّم وأ. �بركات �ªالزي� �ا �عظمته، �الغايةإ�فتضاعفت �zى ،� �نظام�3مقاموصار�dي

 
ُ
Pتصرّ ،�4لكاPفوهو�ا�، yمعهو�h?الدوادار�الكب�h?وخلع�ع�ى،�كاللولب�يدور�به�كيف�شاء،�م�

                                                           

  .�والصواب�ما�ثبت�أعTه�لسTمة�اللغة،�جاءت�dي�yصل�[الذي] 1
 .�هو�بركات�بن�موÉË¼�الّزي��ªاPحتسب 2

ً
dي�جميع�أمور�السلطنة�حيث�أصبح�هو��اجعله�السلطان�الغوري�متحّدث

 Tي�أمور�البdتصّرف�Pية،�عبد�الرحيم:�راجع.�داuÕ45ص،�التحفة�ال�.  
  .�45ص،�dي�التحفة�الuÕية�اهكذا�أيضً .�والصواب�ما�ثبت�أعTه.�وهذ�غ?�hصحيح،�جاءت�dي�yصل�[نظام�مقام] 3
4 �ÉËي�"طوس".�م1018/�هـ408ُوِلد�عام�،�أبو�ع�ي،�هو�الحسن�بن�ع�ي�بن�إسحاق�الطوãّقب�.�أصله�من�نوا

ُ
ل

لكبقوام�الدين�ونظام�
ُ
Pان،�م1092/�هـ484ديلم¼�عام�اغتاله،�اuÕي�أصdوُدِفن��. 
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 yم?�hأ
ّ
Iاس�ووPي�القاهرةz1ه�وا�. 

ّ
Pو yالدوادار�مِ ا�رجع��h?وشّق ،�ن�عند�السلطان�الغورّي م�

�حافل �موكب �dي �الصليبة �من �اPشاعليّ وأ، �با< �2ةمامه �و«طمتنادي �اننئمان والبيع�،

 �ْن وأ،�ن�بعد�العشاءيم��ÉÊبسTح�مِ �احًد �Iأ�ْن وأ،�ءوالشرا
ً
�ش�ع�ىيشوّ ،�او�IغTًم �ا�Iمملوك

�بتسبّ ُم  �ظTمة�ْن َم �ّن وأ، �له �أ�شرÔيّ �و�حّق أ�3كان �حدع�ى �هيدفعْ �ولْم ، �بِ ، باب�فعليه

�الدوادار �أ. �له �بالّد فارتفعت �الناس �ءعاصوات ،� �ةللرعيّ �ابÜ ِح م?�hالدوادار�ُم y وكان يل�قل،

 �4سياإابن��قال.�الناس�dي�حّق �yذى
َ
 يَ ف

ْ
  :�5رعُ ش

�yكــواَن�نائــُب�غيبــٍة ب50[
َ

�]�لقــد�شــّرف �ُردواداُر�إzـــــــــــــــــى�الّنòـــــــــــــــــ��وyْمـــــــــــــــــرِ ـميـــــــــــــــــأ � �

�كـــــــــــــريٌم�شـــــــــــــجاٌع�dـــــــــــــي�اPجـــــــــــــامِع�فـــــــــــــارٌس  �dــــــــــــي�الحــــــــــــرِب�بــــــــــــالبيض� �
ٌ
لــــــــــــه�نصــــــــــــرة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــْمرِ  والسُّ �إذا�يشـــــــتكي�اPظلـــــــوُم�ِمـــــــن�َجـــــــْوِر�ظـــــــالٍم  ُن�بــــــــالفجرِ  �
َ
�بالعــــــــدِل�ُتــــــــؤذ

ٌ
�لــــــــُه�طلعــــــــة �

ـــــــــــــا�لـــــــــــــُه�وُمســـــــــــــاعًدا ـــــــــــــْن�َعْوًن
ُ

�فيـــــــــــــا�َرّب�ك �مــــــــا�يخشــــــــاُه�ِمــــــــن�حــــــــادِث� � ع�ــــــــى�كــــــــّلِ

ْهرِ  الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدَّ �الّس و �خربت�ثاني�عشرين�ربيع�· dي�يوم �الغورّي ،  �رحل�السلطان
ُ
Pا�  من

َ
،�ةدانيّ م�بالرييّ خ

�إوتوّج  �سرياقوسه �خانقاه �z6ى �يوًم فأ، �uÁا  �اقام
ً
�وليلة ، y� �يوم �ع~uا �حدورحل �يوم�. وdي

                                                           

0دارة�اPالية�dي�،�عبد�اللطيف�لي�ى:�راجع.�و"الصوبا�Éè"،�بزعيم�مصر�اوُيعرف�أيضً ،�هو�مدير�أمن�القاهرة 1

  .�235-229ص،�مصر�العثمانية
ي�مجموعة�من�الُجند�تحمل�اPشاعل�لي.�مفردها�"مشاع�ّي" 2  ̄و

ً
T�dا�uÁمراء�وأثناء�وتطوف�yدن�أمام�Pي�شوارع�ا

  .�397ص�،�معجم�اPصطلحات�وyلفاظ�التاريخية،�الخطيب:�راجع.�«حتفاIت
َمة 3

َ
ل
ْ
  .�أي�َمظ

�- م1448/�هـ852ُوِلد�وتوdي�dي�مصر�،�أصله�من�اPماليك،�هو�محمد�بن�أحمد�بن�إياس�الحنفي�أبو�ال¥hكات 4

�هـ930 �م1524/ �معروف. �مؤرخ �الع، �ذلكعاصر�دخول �Pصر�وأّرخ �ثماني?ن �dي�. �زهور �"بدائع �أشهر�مؤلفاته من

 .�233- 232ص،�6ج،�yعTم،�الرزرك�ي.�راجع:�الوقائع�الدهور"
 .�47-46ص،�5ج،�بدائع�زهور�dي�الوقائع�الدهور ،�إياسابن��5
 ،�م1323/�هـ723أنشأها�اPلك�الناصر�محمد�بن�قTوون�للصوفّية�عام�،�الخانقاه�السرياقوسية 6

ُ
�اسّم¼�أيضً وت

�"الخانكاه" �القليوبية. �محافظة �dي �القناطر" �"مراكز�شب?ن �إحدى �¯ي �وسرياقوس �راجع: �الرحيم. �عبد لطائف�،

  .�304،�اPنح�الرحمانية،�والصّباغ،�339ص،�305ص،�أخبار�yَول 
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�عشرينهراب�«ثن?ن �ع ، y� �اPقّد ô م?�hالدوادار�لرسم �الغورّي مراء �عّي~uم �الذين zى�إ�م?ن

تثلوا�ربان�فاْم ن�فساد�العُ ظ�البTد�مِ ْف جل�ِح ويسافروا�< �يخرجوا�ْن بأ،�ةوالغربيّ ،�ةقيّ الشر 

�هُ رَ ْم أ �أ�ثّم . �السلطانيّ �ايضً نادى �بذللمماليك �لكة . y� �جمادى �وzىوdي ، y� م?�hمامي�خرج

 
ُ
Pا�h?1حتسبالصغ� �الغورّي ، �السلطان �وسافر�ولحق �ُص ، �ص�Öّ وخرج صغ?�hعمره��حبته

موIنا��هُ ّم وكان�عَ .�حمد�بن�بايزيد�بن�عثمان�خانبك�بن�أ�اسمقال�له�قيُ ،�ثTثة�عشر�سنة

 
ّ
Pحمد�بكا�قتل�أخاه�أالسلطان�سليم�بن�بايزيد��، 

َ
هذا�هو�وأوIده�ودخلوا��اسمّر�ابنه�قَف ف

�َح إ  zى
َ
�الخفيةل �dي �ب �أــــوأق، �إzى �uÁا �الــــــخ�ْن ام �الغــــســــرج �البإ�ورّي ــــلطان �الــــzى ،�ةاميّ شــــTد

 فأ
َ

 ــــخ
َ

�لك�مقاصدهلغ�بذــــــــه�ليبــــحبتُص �هُ ذ �د�ذفِ يُ �فلْم ، �ايئً ــــش�]أ51[لك �ّن أوادث�ــــــــالحن�ــــوم.

�القــــPأ �واzي �رةــــاهــــاس  �2ىــــشــــفأ،
ّ
�لمــــالظ �يتّ ــــك�هــــ<ن، �مــــفــــان �ــــق �3دراكy �ابــــــــربأع

�4دانــــــقــــحــــوال �والحارات، �الخطط �سكان �يحضروا �الّد < ، �عمارة �روبجل ُيْج ،
َ
م~uم��5وابُ ف

�راهمالّد  �إ،  كل
َ
�ق �ع�ى  ْد نسان

َ
�ف �حاله ��6َبواَج ر �الناس  من

ً
�صورة�لها�أمو« �فكانت.

�y �7الحقدا[ن] �أهل �الّد تقدر�ع�ى �يختاماكن �ما �بحسب �ذراهم �من �لكروه �هرب�فإ، ذا

                                                           

�hله�ع�ى�ترجمة�سوى�أنه�كان�من�أكابر�yمراء�الجراكسة�(أي�الصناجق) 1
َ
Ûي�حملته��شارك�سنان�باشا.�لم�ُيعd

�اليمن �ع�ى �الُعربان، �وإرهاب �والشجاعة �الحزم �عنه
َ

�وُعِرف  واPحتسب.
ّ
�أم?�hالعسكر�واPتكل �أي �الحروب: �عن .�م

  .�180ص،�اPنح�الرحمانية،�والصباغ،�213ص،�ال¥hق�اليماني،�ال~uرواzي:�راجع
  .�46ص،�عبد�الرحيم�التحفة�الuÕية.�راجع:�جاءت�dي�التحفة�الuÕية�"أنشأ" 2
  .�57ص،�الريف�اPصري ،�وعبد�الرحيم،�101ص،�اPنح�الرحمانية،�الصّباغ:�راجع.�أي�الحارس،�فردها�"َدَرك"ُم  3
�الuÕية 4 �التحفة �dي �جاءت �47ص، �الزهور ، �بدائع �وdي �"الخفراء"�54ص�،5ج، .h?وغف�h?خف� �ومفردها ،��ªوتع

عرف�بالَد ،�الحارس�الذي�يحرس�القرية�وزراعuvا
ُ
،�التحفة�الuÕية،�عبد�الرحيم:�راجع.�َركأو�يحم��منطقة�أمنّية�ت

  .�47ص
  .�47ص،�التحفة�الuÕية،�عبد�الرحيم:�راجع.�لسTمة�اللغة�هوالصواب�ما�ثبت�أعT ،�جاءت�dي�yصل�[فيجيبوا] 5
  .�والصواب�ما�ثبت�أعTه�لسTمة�اللغة،�جاءت�dي�yصل�[فجبا] 6
 .�وقد�سبق�ِذكرها�أعTه.�أي�الُحّراس 7
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�الدار� �أ�1وارَ مَّ َس صاحب �حع�ى �قّد وIده �ما �ويدفع �البيت �يحضر�صاحب �عليه�¼ ،�روه

�تؤ  �ح�¼ �yرملة �اPرأة �أ�2يدّ وكذلك ّدر�عل�uا
ُ
�ق �جوعً ما �اوعطًش �او�تموت �بيوت�، وكذلك

y يقّد� �ذهب�3رواكابر �الخمسة �عل�uا �والعشرة، �اجuvادهمـبحس، �ب �ذ. �بِ وكان  لك
ّ
�خط

 سو ،�5البحراب�ـب�خطو ،�P4قسا
ُ
 سـوالُح ،�6الل¥نة�َق يْ وَ ـ

َ
 يـنيْ ـ

ّ
 �8يسرّ الدُّ �وق ــــوس،�7ةـ

ّ
ركة�بِ �وخط

 عْ فِ فعلوا�dي�هذه�الحركة�ما��Iف،�ماكن�والخططن�y لك�مِ وغ?�hذ،�9ط�يّ الرّ 
ُ
ن�مِ �كانَ ُه �هُ ل

لم�وجوه
ُّ
�الظ �أ، �يزعمون  بذ�ّن وهم

َ
�ن �الّد �اعً ْف لك �بعمارة �روبللمسلم?ن �الواzي��ثّم . أراد

�ال���10ماكن�والحوانيتوجميع�y ،�يدة�نفيسةومشهد�الّس ،�يح��óجامع�طولون �ْن اPذكور�أ

َمْيَحةابن��ةرَ ْد ع�ى�َح �اا�سوًر ¤uم�ينشؤو وزعموا�أ،�هناك
ُ
يلة�لك�ِح وذ،�رافةرباب�القِ إzى�أ�11ق

                                                           

1  y� �dي �[سمر]جاءت �صل ،� �ثبت �ما �اللغة�أعTهوالصواب �لسTمة �راجع. �ابن �إياس: �الوقائع�، �dي �زهور بدائع

 .�54ص،�5ج،�الدهور 
  .�"تدفع"�47ص،�جاءت�dي�التحفة�الuÕية 2
 .�"ُيقّرروا"�47ص،�جاءت�dي�التحفة�الuÕية 3
�اPقدس] 4 �[خط �yصل �dي �جاءت �أعTه، �ثبت �ما �والصواب �اPقس.

ّ
�وخط :� �مشهور �العصرهو�خط �ذلك ،�dي

  .�152ص�،�شرح�غريب�ألفاظ�كتاب�النجوم،�أحمد،�عيÉÏ¼:�راجع.�وموضعه�·ن�سكة�حديد�القاهرة
�بالقصر�الكب?�hالشر¹ي 5 �موجودة �كانت �ال�� �yبواب �هو�أحد �بي¥hس�، �الدين �الظاهر�ُركن �اPلك �أيام �dي ُهِدم

 .�427-425ص،�2ج،�و«عتباراPواعظ�،�اPقريزي :�راجع.�الُبنُدقداري 
،�التحفة�الuÕية،�عبد�الرحيم:�راجع.�وتقع�ب?ن�خط�باب�البحر�والحسينّية،�ُمخّصصة�لبيع�الل¥ن،�تصغ?�hلسوق  6

  .�47ص
  .�47ص،�التحفة�الuÕية،�عبد�الرحيم:�راجع.�منطقة�سكنّية�جديدة�نشأت�dي�العصر�العثماني�خارج�باب�الفتوح 7
  .�السابقاPصدر�:�راجع.�هو�سوق�قريب�من�بركة�الرط�ي 8
�[الرطي�ي] 9 �yصل �dي �جاءت �أعTه، �ثبت �ما �والصواب �الفّجالة. �منطقة �dي �تقع ي �̄و �كان�، �<نه �بذلك ُسّميْت

�الحديدية �yرطال �أوزان �يصنع �شخص �يسك~uا �ف�uا�. �ُيصنع �<نه �الطّوابة �وبركة �الحاجب �بركة
ُ
�أيضا سّم¼

ُ
وت

وب
ّ
 .�265-264ص�،�3ج،�الخطط�التوفيقية،�ع�ي،�مبارك:�راجع.�وال¥hكة�غ?�hموجودة�هذه�yيام.�الط

 .�"الّدكاك?ن"�47ص،�جاءت�dي�التحفة�الuÕية 10
  .�48ص،�التحفة�الuÕية،�عبد�الرحيم:�راجع.�كانت�ع�ى�امتداد�خط�باب�الِقرافة 11
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�]بP�،]52اس�واzي�القاهرة�اPذكور أ�رَ َج زَ ،�لكوادار�ذا�بلغ�الّد فلّم .�موال�الناسأ�ِذ ْخ ع�ى�أ

�هُ دَ وهّد  �افحل، �عِ �امانً يْ وادار�ألّد ف �له �ما �بذلك�لمأنه �اPهُ وأ، �الحادثة �هذه �ولةبطل ن�ومِ .

�الُح حجماعة��ّن أ�الحوادث �أ،�1ابّج اجب ن�ن�يحيوا�مِ مظلمة�أخرى�بأ�2يحيوا�ْن قصدوا

 hكة�اPذكورة�مابسبب�قطع�ط?ن�فم�ال¥ِ ،��يّ أمTك�بركة�الّرط
ً
Iجًد نه�قد�عَ فإ،�بزيادة��Tا�،

لفتح��اوعّ?ن�شخصً ،�بطلهأ�ايضً ار�ذلك�أوادا�بلغ�الّد فلّم .�ل�uان�الدخول�إمِ �تنع�اPاءُ ح�¼�اْم 

.�وقافهملة�أن�ُج hكة�مِ ن�مال�وقف�الحاجب�ال���ال¥ِ لك�مِ يأخذ�مصرف�ذ�ْن وأ،�hكةفم�ال¥ِ 

�إ �وادارم?�hالّد y �ّن ثّم �يوم، �كل �dي �يركب �كان �العسكر، �ومعه �إويتوّج ، �بِ ه �الحاج�zى ركة

 
ّ

�3ريفالش �النّ فإ، �باب �من �دخل �رجع �صرذا �ذ،  وكان
ّ
�كل  لك

ً
�خوف �والفTح?ن�مِ �اه �العرب ن

  .�4ح�¼��Iيطمعوا�dي��ùÉèمن�البTد

�Iيسكنوا�الجسر��ْن منع�الناس�أ،�الغيبة�اPذكور ب�نائ،�وادارم?�hالّد y �ّن ومن�الحوادث�أ

�بِ  �الّرط¥ِ الذي  ��يّ hكة
َ
�صار�غ  يْ الذي

ً
 مؤ �ّم عَ لِ �5اط

ّ
�6فهل ، 

ّ
�الش �له �اPغفور �تاج�وهو�اPرحوم يخ

 وهو�تجاه�م¨§ل�مؤ ،�يقي�رحمه�هللالعارف?ن�الصّد 
ّ
،�7كd�¼ªي�اPسطاãين�الّس مِ �ايضً وأ،�فهل

ع�ى�خليج��اوعّمر�جسرً ،�و�Iالخليج�قاطبة،�ورةـذكـة�اPـhكzى�ال¥ِ وا�إـ�Iيدخل�ْن ومنع�اPراكب�أ

                                                           

�حاجب 1 �ُمفردها �العصر�اPملوكي، �dي �كب?hة �وظيفة ي �̄و �السلطان. �مواكب �ع�ى �0شراف �وظائفه �من وتقديم�،

�واPسؤول�عن�الُحّجاب�ُيسّم¼�"حاجب�الُحّجاب"،�ل�والضيوف�إليهالّرُس  �راجع. معجم�اPصطلحات�،�الخطيب:

  .�48ص،�التحفة�الuÕية،�وعبد�الرحيم،�133ص،�وyلقاب�التاريخية
  .�"ُيحدثوا"�48ص،�جاءت�dي�التحفة�الuÕية 2
�dي�عهد�الفاطمي?ن�وyيوبي?ن�اوقد�كان�ُمت¨ّ§ًه ،�تقع�شمال�القاهرة 3 �راجع. :¼ÉÏشرح�غريب�ألفاظ�،�أحمد،�عي

 .�33ص،�كتاب�النجوم
  .�"البلد"�48ص،�جاءت�dي�التحفة�الuÕية 4
  .�الحقل�أو�اPزرعة�عند�أهل�مصر 5
 .�صاحب�هذا�اPؤلف�الذي�ب?ن�أيدينا،�أي�عّم�البكري�الصّديقي 6
ي�منطقة�ب¥hكة�الّرط�.�"اPصطاãي"�بالصاد�49ص،�جاءت�dي�التحفة�الuÕية 7   .�ي�كان�يسك~uا�الناس̄و
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 �]أz]53ى�إأمر�الجزيرة�الوسطى��فآل�،2وعند�قنطرة�الحبش،�1ةـالّزينبيّ 
َ

ولم�يسكن�،�رابالخ

 ،�ةيّ بينوd�Iي�الزّ ،�dي�الجسر�اصًف بوا�مقصُ نْ �Iيَ �ْن أصفية�وُمِنع�اPقا،�حدأuÁا�
ّ
تلك��لْت فتعط

 ،�الجهات
ّ
 ،�بيوت�اPسطاãي�لْت وتعط

ّ
ركة�وهو�ما�ب?ن�بِ ،�ان�كوًم وقد�صار�· ،�3اميوِحكر�الش

،�لك�الزمان�خاوية�ع�ى�عروشها�ي�dي�ذطركة�الرّ وصارت�بيوت�بِ ،�5والخليج�الحاكم��4عرَ الَق 

�أو�Iسيّ  �6وIد�الجيعانما�بيوت �7روبيت�كاتم�الّس ، ، yذلك�من�بيوت��h?عيانوغ� فخسر�.

 ،�ماك~uمالناس�أجر�أ
ُ
Pا�¼ÉËبركات�بن�مو��ÉÒم�القا

ّ
ن�يسمح�أ،�وادارم?�hالّد حتسب�y وكل

 ،�لكفأبى�ذ،�سكن�الجسروأن�ي،�للناس�dي�دخول�اPراكب�ع�ى�العادة�القديمة
ّ
�ّن ل�بأوتعل

�· �العوامّ  �نساء �الغورّي ا�8غاواتيفسدون �السلطان �صحبة �Pسافرين �آ�ثّم . �dي �dي خر�إنه

يبيعون��اا�دخلوا�لم�يجدوا�أحًد فلّم ،�ن�يدخلوا�بمراكuÕماع?ن�أسمح�لبعض�البيّ ،�نةالّس 

�له  ،�وتلك�الجهات،�الجسر�والجزيرة�ّن ثّم�إ�.
َ

�اكوا�وصاروا�خرابً رِ وا�وتُ ر ِج ُه ،��يطhكة�الرّ ¥ِ ك

�أ �سإzى �yستاذ�y ن  كن
ّ

�الش �الجد �الصّد يعظم �محمد �تعاzى�يقيخ �هللا �رحمه هو�وأوIده�،

                                                           

  .�"الّزينّية"�49ص،�جاءت�dي�التحفة�الuÕية 1
�الuÕية 2 �التحفة �dي �جاءت �"الجبس"�49ص، �كان�. �الذي �أو�الزينبّية �الزينية �خليج �ع�ى �قائمة �كانت �قنطرة ي ̄و

  .�49ص،�التحفة�الuÕية،�عبد�الرحيم:�راجع.�يصّب�dي�ِبركة�الفيل
  .�49ص،�التحفة�الuÕية،�عبد�الرحيم:�راجع.��ييقع�هذا�الِحكر�dي�جهة�بركة�الّرط 3
بالة 4

ّ
وابة�اوِبركة�الحاجب�¯ي�ِبركة�الّرط�ّي�أيضً .�¯ي�اPعروفة�بِ¥hكة�الحاجب�dي�أرض�الط

ّ
  .�وبركة�الط

5  Üملوكي�ع�ى�يد�العاّمة�ظنPي�العصر�اdم�أّن�الخليفة�الحاكم�بأمر�هللا�هو�الذي�أمر�بحفره�اُسّم��كذلك�u~وله.�م�

شتاوي :�راجع.�الخليج�الكب?�hوخليج�القاهرة�وخليج�مصر�وخليج�اللؤلؤة:�أخرى�مثل�ءأسما
ّ

ُمت¨ّ§هات�القاهرة�،�الش

 .�226-187ص،�dي�العصَرْين�اPملوكي�والعثماني
صادر�أمTكها�خاير�بك�واستأصل�أموالهم�بعدما�كانوا�dي�ِعّزة�.�¯ي�أسرة�ذات�مكانة�عريقة�dي�العصر�اPملوكي 6

  .�316-148ص�،�3ج،�بدائع�الزهور ،�إياس:�ابن�راجع.�سلطان�قايتباي�إzى�خايربكمن�زمن�ال
ع�نيابة�عن�اPلك�هوكانت�وظيفت،�أي�كاتم�أسرار�السلطان 7

ّ
 .�49ص،�التحفة�الuÕية،�عبد�الرحيم:�راجع.�أن�يوق

ي�كلمة�ُتركية�ُمحّرفة�عن�أصلها�الفار�ÉËّ .�ُمفردها�آغا 8 .�yخ�الكب?�hأو�السّيد�·مرومعناها�yب�أو�العم�أو�،�̄و

ّرة�آغا�أي�كب?�h·غوات
ُ
  .�13-11ص،�ُمعجم�اPصطلحات�وyلقاب�التاريخية،�الخطيب:�راجع.�ورئيسهم�ُيسّم¼�ق
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�الرّ بِ �فأحيا �اPذكورةطركة ��ي  وِج ،
ْ
�واط �بهنّ مأهاuöا �الناس �ت �إ، �جانبهوسكنوا �zى ومن�.

ر�ع�ى�ُج ْح صار�يَ �]ب54[،�س�واzي�الشرطةPاyم?�hأ�ّن أ�بة�السلطان�الغورّي الحوادث�dي�غي

 وy ،�روا�ع�ى�الحاراتّم عَ يُ �ْن الناس�بأ
ّ
وقد�،�يسرّ س�سوق�الدُّ dي�رأ�ابً رْ فجعل�دَ ،�اة�دروبً زق

�رثِ دُ  �الُح �ابً رْ دَ و ، �ةيّ ينَس dي �الحاجب�ابً رْ ودَ ، �قنطرة �ع�ى �ُدثِ ، �ايضً أ�رَ وقد �بِ �ابً رْ ودَ ، ركة�عند

�1?نالغّراب  وآ،
ّ
�القط �خوخة �عند �مِ قبال�2ان?نخر �مؤ رب �م¨§ل �3لفهن �عند�آ�ابً رْ ودَ ، خر

 وصار�ع�ى�رؤ ،�اهرةة�ُخَوخ�كانت�بالقّد عِ �دَّ َس وَ ،�4اPقياس
َ
�5ة�بسبب�اPناسرhَ ?َ وس�الناس�ط

 عَ يُ �ْن أPاس�اPذكور�بأ�ايضً وأمر�أ،�والحريق
ّ
�دُ ل  قوا�ع�ى�كل

ّ
 قنديان�ك

ً
T�،أ�ْن وأ�Iحد�يخرج�

�العشاءمِ  �بعد �م¨§له �ن �بسTح، �ÉÊيم� Iو� �أومِ . �اللطيفة �الوقائع وادار�لم�م?�hالّد y �ّن ن

�أِذ  �منه �< يّ يحصل �مِ ة �الرّ حد �ةعيّ ن �مِ و ، I y� �جنادن  بْ وأ،
َ
�عهد��َل ط �ع�ى �كانت حوادث

�وصل�السلطان�الغورّي ،�خرء�خامس�عشرين�ربيع�· وdي�يوم�الثTثا.�السTط?ن�السابقة

 ه�إتوّج �ثّم ،�ةالحيّ zى�الصّ إ
َ
 zى�ق

ْ
.�ة�حافلةّد له�َم �ّد وَم ،�ب�uÁاIقاه�النائ،�ل�uاا�وصل�إفلّم ،�6ايَ ط

 yي�يوم�الخميس�رابع�جمادى�dىوzإ�السلطان�الغورّي �وصل،�و 
َ
ا�وصل�فلّم ،�ةزّ zى�مدينة�غ

 وفعل�معه�كما�فعل�نائ،�ب�uÁاIقاه�النائ
َ
 ب�ق

ْ
 zى�ِج ه�إتوّج �ثّم .�ورحل�ع~uا،�ايَ ط

ّ
،�7امهة�الش

                                                           

قاف 1
ّ

عرف�ب¥hكة�الش
ُ
ي�ع�ى�شكل�مستطيل�ومساحuvا�حواzي�عشرة�أفدنة،�وت ?�h.�̄و

ّ
ها�إzى�بركة�الغّراب?ن�اسمتغ

�أواخر�العصر�اPملوكي �dي �ال¥hقان، �ب¥hكة �ثّم .� �الخديوي �زمن �dي �إسماعيلُدّمرْت �راجع. شتاوي :
ّ

�الش ُمت¨ّ§هات�،

  .�144-142ص،�القاهرة�dي�العصَرْين�اPملوكي�والعثماني
 .�50ص،�التحفة�الuÕية،�عبد�الرحيم:�راجع.�كانت�قائمة�dي�منطقة�بركة�الّرط�ي 2
 .�أي�م¨§ل�مؤلف�اPخطوطة�ال���ب?ن�أيدنا 3
  .�ولعّل�اPؤرخ�يقصد�خط�اPقس�الذي�سبق�ِذكره.�"اPقس"�50ص،�التحفة�الuÕيةجاءت�dي� 4
.�أو�مجموعة�من�الخيل،�وdي�yصل�ِفرق�من�الجنود،�وُيقصد�به�بالعامّية�جماعات�اللصوص،�ُمفردها�منسر 5

 .�172ص،�اPنح�الرحمانية،�الصّباغ:�راجع
ة�الّرمانة�ع�ى�الطريق�ب?ن�ال 6

ّ
�ومصرتقع�بالقرب�من�محط ام

ّ
�ب?ن�القنطرة�والعريش،�ش �راجع. ،�محمد،�رمزي :

  .�350ص،�القاموس�الجغراdي
  .�أي�مدينة�دمشق�حيث�استقبله�نائuÕا 7
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فدخل�dي�،�ب�uÁاسيباي�النائ�فTقاهُ ،�خرةثامن�عشر�جمادى�· �«ثن?نفوصل�إل�uا�يوم�

�وأ �y �]أ55[�1مامهموكبه �والقضاة �ربعالخليفة �ءمرائر�y وسا، �الوظائ، �فوأرباب �ّم والَج ،

 �2ةبّ الُق سه�وكان�ع�ى�رأ.�الكب?�hمن�العسكر
ّ
د�اPلوك�من�قديم�ئبه�عوا�ْت رَ كما�َج ،�h?3والط

ْت�له�مدينة�دمشق،�الزمان
َ
 ،�وُزّين

ّ
ِرش�له�تحت�حوافر�فرسه�الش

ُ
�وازدحمْت ،�قق�الحريروف

 بسبب�نُ ،�عليه�اPماليك
ّ
 �4ارث

ّ
يسقط�من�ع�ى��ْن أ�السلطان�الغورّي فكاد�،�ةهب�والفضّ الذ

zى�ه�إوتوّج ،�صر�الذي�بمدينة�دمشقن�باب�النّ دخل�مِ �ثّم .�«زدحامظهر�فرسه�من�شدة�

ي،�ال���يقال�لها�مسطبة�السلطان�5اPسطبة �8ورسم�لبعض�عّمال،�7هناك�6بالقابول �̄و

�بعمارuöا �دمشق ، 
ّ

�تش �مِ وكانت �قِ ققت �عل�uاَد ن �الزمان �م �ما، �ع�ى �واPوكب ابن��قاله�هذا

�9ياسإ �يتّ : �مِ لم �لسلطان �فق �y ن �برسبايبعد �شرف ، 
ّ
Pث?ن�توّج �اTوث� �ست �سنة ه

�10ةوثمانمائ �الغورّي ، �للسلطان �هذا�سوى �رأى، ��فلو �السلطانيّ إابن �اPواكب ة�ياس

 ،�ةالعثمانيّ 
ّ
 د�هللا�ُم خل

ْ
ن�ثTث?ن�مِ �افق�dي�كل�موكب�م~uا�نحوً الذي�يتّ ،�ةكهم�بجاه�خ?�hال¥hيّ ل

                                                           

ّدامه"�51ص،�جاءت�dي�التحفة�الuÕية 1
ُ
  .�"ق

ة�ُتحمل�فوق�رأس�السلطان�لتقيه�الَحر�أو�.�¯ي�من�شارات�اPلك�dي�العصر�0سTمي�اPتأخر 2
ّ
ي�عبارة�عن�مظل ̄و

  .�347ص،�ُمعجم�اPصطلحات�وyلقاب�التاريخية،�الخطيب:�راجع.�مصنوعة�من�الحرير�اPزركش،�اPطر
 .�أي�العظمة،�"والجTلة"�53ص،�5ج،�جاءت�dي�بدائع�الزهور  3
هب�والفّضة�احتفاًء�بالسلطان 4

ّ
 .�أي�الذين�ينhÛون�الذ

�الوفود�أو�استعراض�القّواتأي�اPنّصة�ال���يقف�أو�يجلس�عل�uا�السلطان�أثناء�استقبال� 5 ،�الخطيب:�راجع.

  .�396ص،�ُمعجم�اPصطلحات�وyلقاب�التاريخية
�وقصره 6 �هو�مقّر�السلطان �دمشق�اوهو�أيضً ، �لنائب �اPقّر�الرسم� �راجع. �سليمان: �أحمد، �dي�، �ورد �ما تأصيل

 .�165ص،�تاريخ�الج¥hتي
 .�"ف¨§ل"�51ص،�dي�التحفة�الuÕية،�جاءت�قبلها 7
8 dيةجاءت�uÕُحّجاب"�51ص،�ي�التحفة�ال"�.  
 .�53ص،�5ج،�بدائع�الزهور ،�إياسابن��9

  .�م1432/�هـ836 10
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 ِج وأ،�ءمراوأ،�3قةتفرّ وُم ،�2وجاوشية�1ةسباهيّ ن�إلك�مِ بما�dي�ذ،�لف�عسكري أ
ّ
Tتباعوأ،�ء�،

�لكوغ?�hذ �رفعuvم. �زيادة �تعاzى �هللا �فنسأل ،Þمِ وإبقا� �عليه �هم �ما �ع�ى �أuم  �تباِع ن
ّ

رع�الش

 
ّ

�]ب56[،�السلطان�الغورّي �ّن ثّم�إ.��Iزالوا�محفوف?ن�بعون�هللا�العزيز�اللطيف،�ريفالش

�يامذكورة�تسعة�أاPقام�باPسطبة�أ خطب�،�4كمال�الدين�الطويل�قا��ÉÒالقضاة�ّن إ�ثّم .

مدينة��ّن ثّم�إ.�صTة�جمعةهناك��ولم�يحصل�للسلطان�الغورّي ،�ن?ْ معتَ ة�ُج ميّ بجامع�ب��ªأ

�ثّم ،�مصzى�ِح ن�هناك�إرحل�مِ �السلطان�الغورّي �ّن إ�ثّم .�يامنة�سبعة�أزيّ ُم �ْت دمشق�استمرّ 

ب�ا�فعله�نائعظم�مّم ة�عظيمة�أّد له�َم �ّد وَم ،�6بردي�الغزاzي�uÕا�جانفTقاه�نائ،�5إzى�حماة

�7دمشق �إث. �الغورّي �ّن ّم  �السلطان
ّ
Pق� �uÁا �أنزل �حماة �عن �رحل �أ�اسما �بن �بن�بك حمد

                                                           

  .�Gibb & Bowen, I. P. 46.�راجع:�الُفرسان�dي�الدولة�العثمانية:�0سباهّية�أو�السباهّية 1
�الجاوشّية�أو�الجاويشّية 2 �ُمفردها�جاويش�أو�جاووش: �قديمة�تع��ªُجندي�. ي�كلمة�تركية ذو�رتبة�صغ?hة�أو�̄و

أو�كمراسل?ن�يبعث�،�وقد�استعملهم�السلطان�العثماني�dي�مجلسه�ðعTمه�بالوافدين�Pقابلته.�الرسول�أو�التابع

�بأوامره �uÁم �حمTته. �أثناء �السلطان �مع �يخرجون �كانوا �وقد �راجع. �الصّباغ: �الرحمانية، �اPنح ،� ،�151ص

  .�119ص،�ُمعجم�اPصطلحات�وyلقاب�التاريخية،�والخطيب
،�وكانوا�من�الخّيالة.�تلفة�dي�النصف�yول�من�القرن�السادس�عشرخ¯ي�فرقة�عسكرية�لها�مهام�متفّرقة�وم 3

�شخص �مائ�� �ع�ى �عددهم �يزد �لم �حمTته، �dي �السلطان �يرافقون �وكانوا �راجع. �دهمان: �yلفاظ�، معجم

  .�294- 294ص،�اPنح�الرحمانية،�والصّباغ،�135ص،�التاريخية
hك،�م1442/�هـ846ُوِلد�عام�،�حمد�بن�ع�ي�الطويلهو�م 4

ّ
عاد�إzى�القاهرة�بعد�معركة�مرج�.�وُينسب�إzى�أوIد�ال�

اPنح�،�والصّباغ،�46-45ص،�2ج،�الكواكب�السائرة،�الغزي :�راجع.�م1526/�هـ933دابق�وتوdي�وُدِفن�ف�uا�عام�

  .�90ص�،�الرحمانية
  .�وهما�غنّيتان�عن�التعريف.�dي�سوريا�اليوم�هما�مدينتان�معروفتان،�مدينتا�ِحمص�وحماة 5
�بالغزاzي 6 �اPشهور �ÉÏالجرك� �هللا �عبد �بن �هو�ُبردي �واليً . �سليم �السلطان �وصفد��اجعله �وغّزة �دمشق ع�ى

ِتل�عام�.�والقدس
ُ
ام�dي�عهد�السلطان�سليمان�ام�بعد�أن�ثار�طالبً 1521/�هـ927ق

ّ
:�راجع.�«ستقTل�ببTد�الش

 .��253-244ص�،�لورىإعTم�ا،�طولون ابن�
�اPملوكي 7 �السلطان �عن �نيابة �دمشق �أمر�ُحكم ى

ّ
zيتو� �كان �الذي �هو�yم?�hاPملوكي عرف�،

ُ
�ت �دمشق �كانت حيث

  .�52ص،�التحفة�الuÕية،�عبد�الرحيم:�راجع.�بالشام
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ُ
Pم�ِذ تقّد بايزيد�ا 

ْ
 zى�َح السلطان�الغورّي�رحل�إ�ّن إ�ثّم .�هرُ ك

َ
فدخلها�يوم�الخميس�عاشر�،�بل

 ·� �خرةجمادى ،ÉÒحضر�قا� �دخوله �حال �خان��وdي �عثمان �بن �سليم �السلطان ،�موIنا

 ائمر وأحد�أ،�كن�الدينل�له�رُ قاوهو�شخص�يُ ،�وقا��ÉÒعسكره
ُ
اجا�باشا�وغ?hه�من�رَ ه�وهو�ق

 yمراء� �سبعمائ، �عليقةوصحبuvم �1ة �َح ، �بمدينة  ف¨§لوا
َ
�2بل  �ّن إ�ثّم .

ّ
P� �الغوري ا�السلطان

 حضر�ب?ن�يديه�قا��ÉÒموIنا�السلطان�سليم�
ُ
شرع�dي�عتاuÁما�من�،�ناور اجا�باشا�اPذكرَ وق

 :�فقالوا،�Iتوَ خذ�موIنا�السلطان�سليم�لبTد�ع�ي�دُ جهة�أ
ُ
.�مرنا�y نحن�فّوض�لنا�أستاذ

�وقال �الغورّي : �السلطان �اختاره �أمِ �ما  ن
ْ
 عَ مر�فاف

ُ
�وهل �فيه، �و�Iتشاوروني �ذ،  وكان

ُ
�ك  لك
ّ
ه�ل

 ًh?أ57[�اتدب[� 
َ
 وَ ،�عن�القتال�الغورّي �ّمةِه �َل ِط بْ يُ لِ ،�ن�موIنا�السلطان�سليممِ �كاءً وذ

َ
مه�زْ عَ ��ِ ªْ ث

�ذ �لكعن �ذ، �dي �َح وليكون �الفريَق ْق لك �ب?ن �اPسلم?ن �دماء �ن?ْ ن �موIنا��ّن إ�ثّم . �ÉÒقا

 uم�أ¤ّ العلماء�بأعن��فتاوى أحضر�السلطان�سليم�
ْ
نه��Iيدخل�وأ،�إسماعيلوا�بقتال�شاه�تُ ف

� �شاه �وب?ن �العوdي�إسماعيلبينه �ُم ومِ . �بعض �السلطن �موIنا �للسلطان�داهنات �سليم ان

 رسل�يطلب�منه�ُس أنه�أ،�الغورّي 
ّ

�3نطارة�قِ ع�ى�ما�قيل�مائ�رسل�له�الغورّي فأ،�ر�وحلوى ك

 ُس 
ّ

�لكوغ?�hذ�ر�وحلوى ك �توّج �4[إّن]�ثّم . �سليم �إالسلطان �قيساريةه �z5ى �خلعفحينئ، �6ذ

                                                           

�وشع?�hوغ?hه 1 �ِتْ¥ن �من �الحيوان �هو�طعام �العليق �راجع. �الخطيب: �التاريخ، �وyلقاب �اPصطلحات ،�يةمعجم

  .�326ص
ي�مدينة�تاريخية�عريقة،�تقع�شمال�سورية 2 عبد�:�راجع.�وتعت¥�hأك¥�hوIية�بعد�دمشق�dي�العصر�العثماني،�̄و

  .�52ص،�التحفة�الuÕية،�الرحيم
�وزن 3 �هو�وحدة �عربّي ، �وهو�لفظ ل.

ْ
�ِرط �مائة �الشام �مصر�وبTد �وهو�dي ،� �ب?ن �كغم�3إzى�2,5والّرطل :�راجع.

 .�355ص،�حات�وyلقاب�التاريخيةُمعجم�اPصطل،�الخطيب
 .�وزيدت�لسTمة�اPعª¼،�ساقطة�dي�yصل 4
�تاريخية 5 �فلسطينية �مدينة �الساحل، �ع�ى �حيفا �مدينة �جنوب �تقع �الكنعانيون . �بناها �للكلمة�، �تعريب ي ̄و

 .�الرومانية�س?§اريا
6  

ً
لك�ع�ى�أحد�الناس�من�،�الخلعة�لغة

َ
Pأو�ا�h?مyالثياب�الفاخرة¯ي�ما�يخلعه�الخليفة�أو�� �اوقد�تكون�أحيانً .

.�ما
ً
Iمي،�عطية�هللا:�راجعT272ص،�2ج،�القاموس�0س�.  
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 �ع�ى�الغورّي 
ُ
�السُّ �ةاضق �ةنيّ موIنا�السلطان�سليم�الخلع . 

ّ
Pإو� لطان�zى�موIنا�السا�وصلوا

 هديّ �رسل�للسلطان�الغورّي أ،�سليم
َ
ة�م~uا�هديّ :�رسل�هدايا�لجماعاتوأ،�مقّد ة�dي�نظ?�hما�ت

�للخليفة ، ôل� �العجم�وهدية �م?�hسودون �م?�hكب?hأ، �مِ ّم فأ. �كان �ما �هديّ ا �السن ،�لطانة

 فأ
ً
�خمل�عددثواب�ُم وأ،�عددور بدان�سّم وأ،�اربع?ن�مملوك وأثواب�،�لكوأثواب�صوف�كذ،

�كذ �أم?�hكب?hّم وأ�.لكبعلبكي �إzى �أرسل �ما �ا �كهديّ هديّ ، �الخليفةة �ة �بَ ، ي  َد ̄و
َ
�سّم ?ْ ن ،�ور ن

�ُم  �خملوثوب �صوف?ْ وثوبَ ، �ن �سليم�ّن إ�ثّم . �السلطان �عسكر�موIنا �ÉÒقا� �هديّ أ، ة�هدى

ي�ثوبَ ،�للغورّي   ،�ن�صوف?ْ ̄و
ّ
�ايضً سليم�أ�السلطان�]ب58[�موIنا�رسلأ�ثّم .�دة�عالوسجا

 
ُ
�باشارَ ق �اجا �مطالع، �يده �تتضّم ع�ى �أة �لحمر�الصّ ن �الغورّي ّم وأ. �عن �ُحِكَي �ما �ا  فإ،

ّ
P� ا�نه

�إدخ �َح ل  zى
َ
�بل ، 

ّ
�بخواطر�أصار�يتلط �وعسكرهف �صحابه �با< ويُ ، �عل�uم �والهدايا�نعم موال

�فَح لتُّ وا �يُ ّم وأ. �لم �العسكر�الذي �طلوعهعل�نفْق ا �حال ��uم �أ،  فإنه
ُ
�بك �خواطرهم ¼ÉÒّل ر�

�أ �مكنطريق �شديد< ، �غTء �لهم �حصل �نه �كّل فكا، �ُخ �ن �دراهمرطل �¥§�بثTثة ، 
ّ

حم�والل

،�القمح�2بدَ رْ و0 .�صري طل�اPِ لك�بالرّ كل�ذ،�طلالرّ �1ةضّ فِ �ِف ْص نِ بس�بِ والّد ،�بتسعة�دراهم

.�اربعة�وعشرين�درهًم مال�فكانت�العليقة�بمائة�درهم�وأا�عليق�الِج ّم وأ.�ن�ذهب?ْ يساوي�اثنَ 

فهم�ع�ى�،�5مراء�العشراتوأ،�4لخاناهوأمراء�الطب،�3وابلوف�والنّ م?ن�yقّد حضر�ُم أ�ثّم 
ّ
وحل

 
ّ

�الش �بأاPصحف ��Iيخونونهريف �¤uم �به، �و�Iيغدروا ، 
ُ
�ك  فحلفوا
ّ
�ذل �ع�ى �لكهم نادى��ثّم .

                                                           

�يعادل 1 � ّÉÍف� �عثماني �1هو�نقد �القرش�40/ �من �أيضً ، �بارة�اوُيدعا �راجع. :Gibb & Browen, Islamic 

Society and the West. part II, p39�. 
�اPكاييل 2 �من �بمصر، �معروف ،� �ب?ن �ما �القمح�72-70وسعته �من �كغم ،h?الشع� �كغم�56ومن �راجع. ،�الصّباغ:

  .�126،�اPنح�الرحمانية
 .�22ص،�معجم�yلفاظ�التاريخية�dي�العصر�اPملوكي،�دهمان:�راجع.�ُرتبة�عسكرّية�dي�الجيش�اPملوكّي  3
�أبوابه�هو�yم?�hالذي 4 �ع�ى �وyبواق �الطبول �ُتدق ، 0� �مراتب �من �الثانية �الطبقة �من �مارةوُيَعّد يكون��اوغالبً .

 .�حيث�يكون�م~uم�أصحاب�الوظائف�وكبار�الوIةا،�تحت�إْمرته�أربع?ن�فارًس 
  .�وهو�من�الطبقة�الثالثة�من�مراتب�0مارة،�عشرين�اهو�أم?�hتحت�إْمرته�عشرة�فرسان�وأحيانً :�أم?�hعشرة 5
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�بِ رْ العسكر�بالعَ  �الذي �اPيدان �dي  َح ض
َ
�بل �فعرضوا، �مِ وأ، �َس دخلهم �تحت كهيئة��ن?ْ َف يْ ن

 
َ
�اسمأرسل�خلف�ق�ثّم .�لعظيمم�اَس هذا�هو�الَق �ّن وعندهم�أ،�تراككما�¯ي�عادة�y،�رةطنْ ق

 بك�بن�أ
ُ
Pوأ،�حضره�وخلع�عليهوأ،�كرهم�ِذ قّد حمد�بن�عثمان�ا 

ْ
 َح مره�بِ أ�رَ هَ ش

َ
 .�بل

ّ
Pا�وردت�و

 y ليهإ�هُ زَ هّ صده�الذي�َج قبض�ع�ى�قا،�السلطان�سليم�ّن بأ،�خبار�ع�ى�السلطان�الغورّي�،

 غْ وهو�َم 
َ
 فاضْ ،�ووضعه�dي�الحديد،�ةواداريّ حد�الّد أ�ايبَ ل

ّ
حوال�الناس�وأ�]أ59[حواله�أ�ْت بَ رَ ط

�معه�1نالذي �الغورّي �ّن إ�ثّم . �السلطان �أمرائ، �ع�ى �وَج خلع �إزَ هّ ه �ليههم �نوّ ، �ع�ى اب�وخلع

 نادى�للعسكر�بالرّ �ثّم .�البTد
ّ
�وظّن ،�لقتال�موIنا�السلطان�سليم�2يTن§ول�ع�ى�ِج حيل�وال¨

�[أنه]�dي �ينتصر�عليهإ�3نفسه �قاتله �ذا �ه�uات، �إ، �يكون I 
ّ
Iىأ�ما�zتعا� �هللا �راد �ّن إ�ثّم .

�4وكان�[ذلك]،�عيةيخ¥hه�ويوصيه�ع�ى�الرّ ،�بهكاتبيه�Pصر�لنائرسل�ُم أ،�السلطان�الغورّي 

 y� �يوم �رَ dي �ثالث �5بَج حد ، y� �أطلق �الغورّي وادار�نائم?�hالّد فحينئذ �السلطان بمصر��ب

�َم  �الحبوسجميع �dي �كان �6ن �أ، ¼ÉÒالّد وأر� �مِ صحاب �مالهيون �ن  واْس ،
َ
�مِ ج�َب وَ تْ ت ن�ماعة

�خرها�للسلطان�الغورّي وُيدÔى�dي�آ،�تماتبقراءة�ِخ �َم َس وَر ،�ءارّ ق�ع�ى�الُق وتصّد ،�ةالحراميّ 

ن�عند�yم?�hساÔي�مِ �تاب�ع�ى�يدحضر�ِك ،�بت�سادس�عشر�رجبdي�يوم�الّس �ثّم .�صربالنّ 

ُب�dي�أ،�موIنا�السلطان�سليم�ّن أ،�سك?نر عTن�دوادا
ّ

ذ
َ

�لْم و ،�مرهكان�السلطان�الغوري�ُيك

                                                           

 .�والصواب�ما�ثبت�أعTه�لسTمة�اللغة،�جاءت�dي�yصل�[الذي] 1
2  Tورة�فارسّية�جنوبي�بحر�الخزر :�نجي

َ
ويحّدها�من�،�ويحّدها�من�الشرق�ط¥hستان،�وشمال�جبال�أل¥hس،�¯ي�ك

 .�54ص،�التحفة�الuÕية،�عبد�الرحيم:�راجع.�الشمال�¤uر�الكرب~uر�الّرس
 .�وزيدت�لسTمة�اPعª¼،�ساقطة�dي�yصل 3
 .�وزيدت�لسTمة�اPعª¼،�ساقطة�dي�yصل 4
 .�"شعبان"�54ص،�لuÕيةجاءت�dي�التحفة�ا 5
  .�أي�الّسجن،�ُمفردها�"َحْبس" 6
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�أيُ  �إzى �دوادار�سك?ن�حضر �ْن صدق �مغلباي ��وهو�dي،  حال
َ
�حسن ، 

َ
�رأ�1طِبَزن �سهع�ى وهو�،

�ِك  �دَ �I ْ¥h2بس �3سنِ عتيق �إ، �ع�ى �هزيلوهو�راكب �كديش ، ُ¤� �يرقه�َب uِ وقد �جميع ، 
ُ
 ِخ وأ

َ
�ْت ذ

�خيوله .h¥أ�ّن أ�وأخ� �سليم �الصّ بَ السلطان �لهى �وقال �لح : >� �َم قل �ع�ى �ªقيTي� ج�رْ ستاذك

 وقّد ،�ن�يحلق�لحيتهوقصد�أ،�نه�وضعه�dي�الحديدأ�وأخ¥h ،�4دابق
ّ

ثTث��]ب60[نق�مه�للش

ن�بل�مِ له�الزّ وحّم ،�هح�¼�شفع�فيه�بعض�وزرائ،�ما��Iخ?�hفيهالuÕدلة�وقاÉË¼�منه�،�اتمرّ 

 
َ

تنه�بينه�وب?ن�ق�وقوع�الفِ تحّق ،�لكن�مغلباي�ذمِ �ا�سمع�السلطان�الغورّي فلّم .�لهيْ تحت�خ

dي�نظ?�hما�ذهب�،�وخيول�وقماش،��ى�مغلباي�بألف�دينارفأنعم�ع،�السلطان�سليم�خان

 نه�أ،�خبار�الغورّي ن�أللناس�مِ �والذي�استفاض.�منه
ّ

 ص�
ّ
ن�ميدان�هر�وركب�مِ ى�صTة�الظ

 َح 
َ
 وصحبته�أم?�hاPؤ ،�رجب�5ثامن�عشرين�ءب�يوم�الثTثال

ّ
والقضاة�،�ل�ع�ى�هللامن?ن�اPتوك

 yربع� �مقّد ، �نائفكان �َح مه  ب
َ
�ونائل  ب

ّ
�الش �امب �النّ ، �وابوجماعة �قّد كّم ، �آا �ذلك ،�انًف منا

قام�فأ،�دابق�zى�مرجن�جيTن�إل�مِ َح ربعاء�رَ ا�أصبح�يوم�y فلّم .�zى�جيTن�فبات�uÁاه�إفتوّج 

 yى�يوم�zا�إuÁبع�عشرين�رجبحد�سا�، 
َ
 يشعر�إ�ْم فل

ّ
Iنا�السلطان��Iوقد�دهمه�عساكر�مو

 ،�سليم
ّ

�وملالصّ �ى�الغورّي فص� �صغ?hة  ،�6طةو بح�وهو�بتخفيفة
َ
�h¥ْ وع�ى�كتفه�ط ركب��ثّم .

                                                           

�الغطاء 1 �من �هو�نوع �الّرأس، �أّم �ع�ى
ّ
Iإ� ي

ّ
�ُيغط I� �راجع. �سليمان: �السعيد، �أحمد �تاريخ�، �dي �ورد �ما تأصيل

  .�123ص،�الج¥hتي
  .�هو�ثوب�أو�زّي�طويل�يلبسه�كبار�الّسن�dي�بTد�الشام�وفلسط?ن 2
  .�أي�قديم�ووِسخ 3
بسهل�يق 4

َ
سّم¼�دابق،�ع�إzى�الشمال�الغربي�من�مدينة�َحل

ُ
�وبه�قرية�ت �سليمان�بن�. توdي�وُدفن�فيه�السلطان

� �عام �اPلك �م717عبد �قانصوه�. �اPملوكي �والسلطان �yول �سليم �العثماني �السلطان �ب?ن �اPعركة �فيه وقعت

ِتل�الغورّي �حيث�انتصر،�م1516الغوري�عام�
ُ
،�معجم�البلدان،�وت�الحموي ياق:�راجع.�ف�uا�السلطان�سليم�وق

 .�416ص،�2ج
  .�"العشرين�من�رَجب"�55ص،�جاء�dي�التحفة�الuÕية 5
 .�144ص،�معجم�yلفاظ�التاريخية،�دهمان:�راجع.�هو�رداء�واسع�وطويل�من�الحرير�أو�الكّتان�الرقيق 6
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 رْ يَ 
ُ
�ق �العسكر�بنفسه �َهْيأب �وهو�ع�ى �يمينه �ع�ى  وأم?�hاPؤمن?ن

َ
Pا� �dي  ة
ْ
�سبَ ل �رأ، سه�وع�ى

والشيخ�عفيف��2حمد�البدوي خليفة�سيدي�أوهم�،�ءقراوجماعة�الُف ،�الخليف���1الصنجق

�سيّ  �خديم �نفيسهالدين �دتي �ع~uا، �هللا �ÉÒر�  وهؤ .
ّ
�كل �الجماعة �كانو Iء �هم �dي�ا مغصوب?ن

�ُص وّج التّ  �حبتهه �ق. �أ�اسموكان �بن �بك �خان�]أ61[حمد �عثمان �بن �الخليفةبإ�اواقًف ، ،�زاء

�حرير�أعو  �صنجق �رأسه �حمر�ى �واقًف ّم وأ. �السلطاني �الصنجق �الغورّي �اا �السلطان �خلف

وyم?�hتمراز�الزردكاش�،�ربعوالقضاة�y ،�حامله�سنبل�العثماني�3اراعً بنحو�من�عشرين�ِذ 

 م?�hأ
ُ
Pم?نقّد ا� �َم ، �ع�ى �نائَم يْ وكان �العسكر�سيباي �الشامنة �ب �دون�، �القرانصة واPماليك

 فقاتلوا�قتا.�الجلبان
ً
I� نا�السلطان�سليم،�وابهم�وجماعة�النّ �اشديًدIِسر�عسكر�مو

ُ
ك

َ
،�ف

�صناجقوأ �سبع �منه �خذوا �اPكاحلخوأ، �العجل�4ذوا �ع�ى �ال�� �البُ وُر ، �5قُد نْ مات وكانت�.

 و صرة�أالنُّ 
ً
I� أ،�وجماعته�للغورّي�h?حوا�عليه�من�وجوه�جماعة�الغورّي �ّن غI�:ّن ها�أحُد أ�

 لِ �ن�الغورّي شوا�مِ اPماليك�القرانصة�تشوّ 
َ
ودعوا�،��Iتقاتلوا:�ه�قال�للمماليك�الجلباننِ وْ ك

�اPماليك�القرانصة�يقاتلوا�وحدهم . 
َ
 ف

َ
 ،�نوا�عزمهم�عن�القتالث

ّ
Pي�سابق�ا�أdى�zراد�هللا�تعا

�علمه ،� �الرّ بِ �بالغورّي وعفا �مع �فعله �آعيّ ما �dي �تهّد خر�ُم ة �اPماليك�وبِ ، �هوIء �فعله ما

�الجلبان �إ. �يميل �كان �ل�uمفإنه �الرّ ، �dي �يفعلون �شعيّ فصاروا �ما �وااؤ ة �وقيل. ��Iيقبل�: إنه

 صف�uم�شكوى�أ
ً
T�.ي�بعض�التّ �يُت ورأdواريخ�عن�بعض�أh?ببعض��اجتازً ُم نه�كان�أ،�هل�الخ

                                                           

  .�Gibb & Browen, part I, p. 138:�راجع.�كلمة�تركية�تع��ªالراية�أو�اللواء 1
ذهب�.�م1200/�هـ596مغربّي�yصل�ُولد�dي�مدينة�فاس�عام�،�أحمد�بن�ع�ي�بن�إبراهيم�الحسي��ªالبدوي �هو  2

  .�م1276/�هـ675توdي�dي�مدينة�طنطا�عام�.�واشuvر�بالتصّوف،�إzى�مصر
،�TميةاPكاييل�وyوزان�0س،�هانتس،�فال�h:�راجعا.�سم�تقريبً 48,54- سم�50,3وت�hاوح�ما�ب?ن�،�أي�ِذراع�اليد 3

 .�91-88ص
  .�87ص،�اPنح�الرحمانية،�الصّباغ:�راجع.�¯ي�آلة�حرب�ُترمى�uÁا�القذائف:�اPكحال�أو�اPكحلة 4
 .�آلة�حربية�ومفردها�ُبْنُدقّية:�الُبْنُدق�أو�البنادق 5
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ّ

 بأ�]ب62[ذا�وإ،�م�السلطان�الغورّي ياوارع�dي�آخر�أالش
ّ
Iماليك�الجلبان�مسك�دPحد�ا 

ً
I1�

،�شرع�هللا:�فصار�الّدIل�يقول .�خذه�من�غ?�hثمنفأ،�dي�ثمنه�يرَض �فلْم ،�انًف وسام�منه�ِص 

جل�الذي�لك�الرّ كل�هذا�بحضور�ذ.�شرع�هللا�3ذهه:�وقال،�2وسبّ ليه�وضربه�بالّد إفرجع�

¼�كل�م~uم�ÉÍَ َم �ثّم .�زالة�هذه�الدولةوإ،�وجماعته�لغورّي ع�ى�افصار�يدعو�،�هل�الخ?hن�أمِ 

وطلب�من�،�هل�الخ?hع�ذلك�الرجل�الذي�هو�من�أتضرّ ،�ا�كان�الليلفلّم .�ع�ى�حال�سبيله

�إ �تعاzى �ُم هللا �ملكهزالة �نام�ثّم . �قد]�ذافإ، �منامهرأ�4[به �dي ��كأّن �ى �نزلوا �قد من�جماعة

�اPز  �وبأيد¶uم �الطرقا�5ابالسماء �يكنسون �الِك وهم �ويرمون �والبيوت �البحرت �dي .�ناسة

 تعاzى�لِ �رسلنا�هللاُ نحن�مTئكة�من�السماء�أ:�فقالوا�؟ما�هذا:�لك�الرجلفقال�لهم�ذ
َ

نس�ك

�y �الغورّي  �من �رضودولته �ِش فمِ . �لذّد ن �حصل �ما �الَف ة �من �الرجل �حرَ لك استيقظ�،

�امسرورً  �ذ، �وكان �قيل �ما �ع�ى �y لك �الليل �خ?hثلث �ص�ى�ّن إ�ثّم . �بسمعه�الرجل ع�فسمِ ،

أuُ ~ْ نا�مِ َم َق تَ فانْ ﴿:�عراف�قوله�تعاzىيقرأ�dي�سورة�y �اقارئً 
َ
 م�ف

ْ
 رَ غ

ْ
فكان�.�·ية�6﴾ّمِ ي�اليَ م�dِ اُه نَ ق

 >� �سليمكذلك �السلطان �موIنا �قتلهم �ح?ن �نه �البحر�يرم�uم�صار ، �dي  مِ �7هذا[و]،
ُ
�ظ لم�ن

 فإنه�dي�آ،�اÔيالرّ 
َ
 خر�وIيته�ظ
َ
 �َم ل

َ
 وط

َ
 وبَ �ى�

َ
 ،�َر ّم دام�عَ �ْن إ�ُل ْد العَ :�ءكماوقالت�الُح .�ى�

ّ
�لُم والظ

  :�فûيوقال�الشا.�ّمَر دام�دَ �ْن إ�]أ63[

                                                           

ل 1
ّ
Iالّد� ل�عل�uا):

ّ
�ي،�هو�الشخص�الذي�يعرض�الّسلع�للبيع�(ُيَدل �بيعهاليحصل�ع�ى�أع�ى�سعر�ثّم �راجع. عبد�:

  .�56ص،�التحفة�الuÕية،�الرحيم
  .�81ص،�اPنح�الرحمانية،�الصّباغ:�راجع.�ورأسها�عادة�مكسو�بالحديدا،�سم�تقريبً 60¯ي�عصا�طولها�:�الّدّبوس 2
  .�أي�الّدّبوس 3
 .�وزيدت�لسTمة�اPعª¼،�ساقطة�dي�yصل 4
ي.�والصواب�ما�ثبت�أعTه،�جاءت�dي�yصل�[اPذاب] 5 ار�أو�،�فارسية�yصل�̄و

ّ
تع��ªاP?§اب�من�الحجر�أو�الفخ

 .�56ص،�التحفة�الuÕية،�عبد�الرحيم:�راجع.�اPعدن�لتصريف�مياه�اPطر
ي��.)136(·ية،�)7(سورة�yعراف 6  :̄و

ْ
ُبوا

َّ
ذ

َ
uُْم�ك َّ¤

َ
�ِبأ َيّمِ

ْ
َناُهْم�dِي�ال

ْ
َرق

ْ
غ

َ
أ

َ
انَتَقْمَنا�ِمْ~uُْم�ف

َ
�َع~ْ  (ف

ْ
اُنوا

َ
اِفِل?ن)ِبآَياِتَنا�َوك

َ
 .�uَا�غ

7 ¼ªعPمة�اTزيدت�الواو�لس�.  
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ــــــــــــــِدًرا نــــــــــــــَت�ُمْقَت
ُ

ِلَمــــــــــــــّن�إذا�مــــــــــــــا�ك
ْ
ظ

َ
��Iت �ِمـــــــن�الـــــــّنَقِم  � لـــــــوَم�ع�ـــــــى�حـــــــّدٍ

ّ
�إّن�الظ �

�َك�واPظلـــــــــــــــــوُم�ُمنتبـــــــــــــــــهٌ اتنـــــــــــــــــاُم�عينـــــــــــــــــ ــــــــَنِم  �
َ
ــــــــْم�ت

َ
�َيــــــــْدُعو�عليــــــــَك�وعــــــــ?ُن�هللا�ل �

�yحاديثّم وأ �ا �وyخبار، �اPواعظو ، ، yقضيّ و� �واPظلومشعار�dي �الظالم �ة �جًد ، ،�افكث?hة

 �ر�الغورّي وْ َج بِ �ّن أ،�ومحّصلهُ .�نا�محّل كرها�ُه ولكن�ليس�لِذ 
ُ
 وظ
ْ
هللا�تعاzى��َب سبّ ،�ةعيّ ه�للرّ مِ ل

 yط،�سبابله�هذه�
ّ
جماعة��ّن إ�ثّم .�هلكهفأجذ�بTده�وأ،�عليه�موIنا�السلطان�سليم�وسل

�الغورّي  �ال، �اPماليك �قرانصةوهم ، 
ّ
Pا� 

َ
�عَ ث �القتالزْ نوا �عن �مهم ، 

َ
�جماعة��ْت رَ َف ظ عل�uم

�سليم �السلطان ،y� �العجم�وقتلوا �سودون �y لِ وَم �تابكي �ءمراك �نائسيبا،  ي
ّ

�الش ،�امب

 uزَم فا¤ْ 
َ
Pا� �نةَم يْ ت �خاير�بك�ّن إ�ثّم . �َح نائ،  ب

َ
�بل ، 

َ
Pا� ِسَرْت

ُ
�فك �وهرب �رةَس يْ ا¤uزم �هذا�. وأين

عظم�والد�سلطاننا�·ن�مع�وزيره�y ،�سلطان�أحمدم�موIنا�الا�فعله�اPرحو ّم ين�هذا�مِ وأ

 :�الرجل�فصاَح .�انسانً يقتل�إ�ْن بسبب�أنه�أراد�أ،�درويش�باشا
َ

 يَ �فلْم �!هللاِ �عُ رْ ش
ْ
الوزير��تفِ تَ ل

�وقتلهلذ �لك �وقتله��فحنَق ،�حمد�رحمه�هللاموIنا�السلطان�ألك�اPرحوم�فسمع�بذ. عليه

 با< 
ْ
 سباوكان�أعظم�y .�1بارط

َ
 هذه�الفِ �]ب64[�ِه لِ تْ ب�dي�ق

ّ
طاعة��2ْر�[إzى]فانظ،�نيعةعلة�الش

 آ
ّ

�للش �عثمان  ل
ّ

�الش �ِخ رع  ريف
ً
�أ�اTف �من �التّ لغ?hهم �3يفعسهل �ويقال. ��ّن إ: كان�خ?�hبك

�الغورّي �انًس موا �السلطان �الباطن�ع�ى �dي �خان، �سليم �السلطان �مع �وهو �ظهر�. وقد

�اواقًف �فصار�الغورّي .�العسكر�قاطبة�ن�هرب�قبلول�َم فكان�هو�أ،�لك�فيما�بعداق�ذصدمِ 

 ،�غاواتفشرع�ينادي�يا�أ،�ن�اPماليكنجق�dي�نفر�قليل�مِ تحت�الصّ 
ُ
Pفلم�.�4ةرّو هذا�وقت�ا

�أ �له �قيسمع  و حد
ً
I� �ُم ، �له �اعينً و�Iوجد �او�Iناصرً ،  �طلَق فانْ ،

ْ
�نار��Iُتط �جمرة �قلبه ى�َف dي

�حرارuöا �ذ. �الحّر وكان �شديد �اليوم �لك �الغُ ، �الفريَق �بار وانعقد ��Iيَ ?ْ ب?ن �صاروا �ح�¼ رون�ن

                                                           

ْ¥h"�أي�الفأس 1
َ
 .�وقد�سبق�شرحها،�مفردها�"ط

  .�زيدت�لسTمة�اPعª¼،�ساقطة�dي�yصل 2
سعيف] 3

ّ
 .�والصواب�ما�ثبت�أعTه،�جاءت�dي�yصل�[الت

ه�يقصد�"اPروءة"�أيضً  4
ّ
  ا.�ولعل
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�بعضً  �ابعضهم ،� �¤uار  وكان
َ
�مِ ضَ غ �الغورّي ب �ع�ى �تعاzى �هللا �وجماعته�ن  وَ ،

َ
 ش

َ
�ْت صَ خ

  :�رحمه�هللا�1ياسإابن��وقد�قال�dي�هذه�الواقعة.�بصارهمأ

َتقــــــى�الَجْيشــــــاِن�َمــــــع�ســــــلطاِننا
ْ
ــــــا�ال

ّ
P� �dي�َمْرِج�دابَق�قـال�هـْل�ِمـن�ُمْسـعِف  � �

ـــــــــُه�لســـــــــاُن�ا
َ
ل

َ
 ف

ً
Tلحـــــــــاِل�أصـــــــــبَح�قـــــــــائ� �عّرْضـــــــَت�نفَســـــــَك�ِللـــــــب�Tفاســـــــuvدف � �

� 
ّ
Pو 

ّ
�خاف�yم?�hتمرازبَ رَ ا�اضط �نجقع�ى�الصّ �ت�yحوال �وأ، �وطواه �خفاهفأنزله م�تقّد �ثّم .

�الغورّي إ �له�zى �وقال �السلطان: �موIنا �يا �أ�ّن إ، �قد �سليم �السلطان  رَ دْ عساكر�موIنا
َ

،�ناتْ ك

 zى�َح إ�بنفسك�واهرْب �ُج فانْ 
َ
 إ:�فقيل.�بل

ّ
Pي�الحال��]أ65[نزل�عليه�،�لكق�ذا�تحّق نه�d 

َ
 خ
ْ
 ل

ُ
�ط

�أفاِل   ج
َ

�ش �هُ تَ قَّ بطل �َح وأ،  نَ ر�ى
َ

�هتَ ك �ماءً ، �فطلب ، 
َ
 فأ
َ
�طاسةت �dي �به �2وا ،� �منه  قليفشرب

ً
T�،

،�وقيل.�ة�قهرهومات�من�شّد ،�ن?ْ فمكث�نحو�درجتَ ،�قلب�من�ع�ى�فرسهفانْ ،�¶uرب�ْن وأراد�أ

 ن�َح وطلع�مِ �مرارته�فقعْت �ّن إ
ْ
تعاzى�ذهب�تحت�سنابك�الخيل�وهللا�،�وقيل.�حمره�دم�أقِ ل

 نه�لم�ُيْد أ،�3بومن�العجائ.�لكأعلم�بحقيقة�ذ
َ
ما�ع�ى�،�صرف�عل�uان�dي�مدرسته�ال���أف

��نقله �ياسإابن �أ، �دينارمائة �لف �اPيتة، �هذه �4ومات �إ. �عمره �ذاكوكان �ذ �ةينحو�ثمان،

�سنة �وسبع?ن . 
ّ
Pو 

ُ
�أ �موتهِش ا �يع ،� �عسكر�موIنا �َم زحف �ع�ى �سليم �حول�السلطان �كان ن

وهو�صاحب�اPدرسة��قريب�السلطان�الغورّي ،�م?نحد�اPقّد فقتلوا�yم?�hبي¥hس�أ،�الغورّي 

 لك�عِ وdي�ذ،�5ةال���بالجودريّ 
َ
Pِة�h¥ ْتَ ن�اع َ¥h�،﴿ ّتَ ا�يَ َم إن 

َ
 ذ

َّ
 �رُ ك

ُ
 أ

ُ
 ول

َ ْ
yو� 
ْ
uب�dي�وقع�ال~ّ �ثّم .�6﴾اِب بَ ل

                                                           

 .�70ص،�5ج،�بدائع�الزهور ،�إياسابن��1
ام.�للطبخ�اُيستعمل�أيضً ،�ء�كب?hأي�وعا 2

ّ
  .�وهو�معروف�dي�بTد�الش

  .�والصواب�ما�ثبت�أعTه،�جاءت�dي�yصل�[العجايب] 3
  .�والصواب�ما�ثبت�أعTه،�جاءت�dي�yصل�[اPوتة] 4
�،ع�ي،�مبارك:�راجع.�م1264/�هـ622¯ي�اPدرسة�أو�الجامع�ال���أنشأها�الظاهر�بي¥hس�dي�حارة�الجودرّية�عام� 5

  .�144ص،�4ج،�الخطط�التوفيقية
6 )� �الّرعد �)13سورة ،)� �)19آية �كاملة. �و·ية َمن(:

َ
ف

َ
ْعَم¼ أ

َ
�ُهَو�أ َمْن

َ
�ك َحقُّ

ْ
�ال َك �َرّبِ �ِمن ْيَك

َ
�ِإل نِزَل

ُ
�أ َما نَّ

َ
�أ ُم

َ
َما� َيْعل ِإنَّ

َباِب 
ْ
ل
َ
y�

ْ
وا

ُ
ْول

ُ
ُر�أ

َّ
ك

َ
   ﴾َيَتذ
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 زال�ُم و ،�عسكر�الغورّي 
ْ
 ل

ُ
 ك

ْ َ
Pيزول�ُم فسبحان�َم .�ه�لم�يكننّ فكأ،�البصر�ِح ه�ع�ى��Iن� 

ْ
 ل

ُ
�هُ ك

وعشرين�،�شهروتسعة�أ،�سنة�ة�عشر خمس�ة�سلطنة�الغورّي ّد وكانت�ُم .��hسلطانهو�Iيتغ?ّ 

�وdي�dي�الخامس�والعشرينوتُ ،�1ةشوال�سنة�ست�وتسعمائ�مصر�dي�مسuvّل �يَ zِ نه�َو فإ،�ايوًم 

�وتسعمائ �وعشرين �اثن?ن �سنة �رجب �2ةمن �ذك، �ما ��هر هذا �تاريخهإابن �dي �3ياس �4فكان.

�  �]ب66[الناس
ُ
Pا� �هذه �dي �الضّ ّد معه �غاية �dي ِ ة

ّ
�والش �ةّد نك ��وقال، �الغورّي إابن �dي �5ياس

  :�اعرً ِش 

�أَعِجبــــوا�ِلôشــــرِف�الغــــورّي�الــــذي �  
ْ
ُمــــــُه�dــــــي�القــــــاهرة

ْ
ل
ُ
�تزايــــــَد�ظ

ْ
�ُمــــــذ �

ـــــــــــــــُه�dـــــــــــــــي�ســـــــــــــــاعة
ُ

ك
ْ
�زاَل�عنـــــــــــــــُه�ُمل ِســــــــــــــرَ  �

َ
 إالــــــــــــــدنيا��خ

ْ
ا�و·ِخـــــــــــــــرة

ً
�ذ �

 لك�ُح وكذ���
ْ

 ام�هللا�تعك
ّ
 zى�dي�جميع�الظ
َ
 .�ةَم ل

ّ
zى�مس�إوقد�كانت�هذه�الواقعة�من�طلوع�الش

 
ّ
�الظ �هربعد �قّد ، �ما �ع�ى �الحال ¼òىوانتzتعا� �هللا �ره ، ِPوا� �الحمد �إنّ وله �ع�ى �الدولة�ة زالة

 
ّ
�اPةالظ �العادلة�ومÎيء، �الدولة . 

ُ
�وق �مِ هذا �الساعة �تلك �dي �السلطان�تل �عسكر�موIنا ن

.�لكوغ?�hذ،�ش?hم?�hوكب?�hوُم ما�ب?ن�أ،�اما��IُيحÉõ¼�عددً �من�عسكر�الغورّي و ،�سليم�خان

 ،�فكان�القتل�dي�القرانصة�دون�الجلبان
ّ
Iم�إu~م�لم�يقاتلوا��فإنه�لم�ُيقتل�مu¤القليل�لكو

 م�ِذ dي�هذه�الواقعة�كما�تقّد 
ْ

تِ .�هرُ ك
ُ
 مراء�َح ن�أل�مِ وق

َ
 ل

ّ
تِ ،��IُيحÉõ¼�اام�مب�والش

ُ
�ايضً ل�أوق

فكانت�ساعة�يشيب�ف�uا�،�ندوجماعة�كث?hة�من�الُج ،�يش�عبد�القادر�القصرويالج�6رناظ

�لَس �الوليد  ويذوب
ْ
�الحديدط �وuöا �ُج . �فيه �دابق �مرج  وكان

َ
�مرميّ ث �ةث �ب�Tر وأ، ،�وسؤ بدان

 
ّ
�بال� �معّفرة �hابووجوه �تغ?ّ ، �محاس~uا�hْت قد �ذ،  وصار�dي

َ
Pا� �مر ّح لك �خيول �ميّ ميّ ل ،�تةة

                                                           

  .�م1500/�هـ906 1
 .�م1516/�هـ922 2
  .�71ص،�5ج،�لزهور بدائع�ا،�إياسابن��3
 .�والصواب�ما�ثبت�أعTه�لسTمة�اللغة،�جاءت�dي�yصل�[فكانت] 4
 .�اPصدر�السابق،�إياسابن��5
  .�ُرتبة�عسكرّية�تع��ªقائد�الجيش�أو�اPسؤول�عنه 6
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إل�uا��يلتفْت �لْم ،�لكوغ?�hذ،�4وزرديات�3ذوَ وُخ ،�2سقطةُم �وسيوف،�1مغّرقة�]أ67[وسروج�

�حدأ �مِ ، �العسكرَ وكل �بنفسهيْ ن �اشتغل �قد �ن �السلطا�ّن إ�ثّم . �سليمموIنا �ن زحف�،

وما�،�وجلس�dي�خيامه�واحتوى�ع�ى�الزردخاناه،�الغورّي �طاقzى�وِ وأتى�إ،�اربعسكره�الجرّ 

�مِ  �y ف�uا �الفاخرةن �واني �الّس ، �5نيحوع�ى �خ، �والتُّ زائوع�ى �اPال �فَح ن �أ، �كل ن�م?�hمِ ونزل

�أأ �ِوطاق �dي �أم?�hمِ مرائه �الغورّي ن �مراء ،h?للكب�h?الكب� �فكان ، ôل�h?مyوh?م� والجليل�،

�للجليل ،h?للحق�h?والحق� �فوائ. �قوم �عند �قوم �مصائب �ُيقال �دكما �أ. بقول��ّق َح وكانوا

  :�لالقائ

ــــــــــــٍة 
َ
ــــــــــــhَْرُتْم�ِبُمْهل

َ
�

ْ
�أِمْنـــــــــــُتْم�وِنْمــــــــــــُتْم�واغ اُن  � ـــــــــــــــوَّ

َ
ْهِر�وهـــــــــــــــو�خ �وأِمْنُتُمـــــــــــــــوا�ِللـــــــــــــــدَّ �

ْهِر�إّ¤uــا َوِة�الــدَّ
ْ
ْم�ِمــن�َســط

َ
َرك

ْ
وا�ِحــذ

ُ
�ُخــذ ــــــوُن  �

ُ
ك

َ
�ت

َ
َســـــْوف

َ
ـــــْت�ف

َ
ـــــْن�كان

ُ
ك

َ
ـــــْم�ت

َ
�إذا�ل �

dي�ومات�تحت�صنجقه�،�نةن�سTط?ن�مصر�مثل�هذه�الكائحد�مِ أنه�لم�يقع�< ،�لهُ صّ َح وُم 

�نح �واحد �آيوم �العشرة �Iفو �بِ �ولكّن . �جميعه �هذا �وأمراؤ ما �هو �اPسلم?ن �dي ه��فعله

�وعسكره �النّ فإ، �وتركوا �جاروا �اPسلم?ن¤uم �مصالح �ظر�dي ، 
ّ

�بالش  والعمل
ّ

�الش ،�ريفرع

 
ُ
Pنيفوالقانون�ا�. 

َ
 ،�عمالهمهللا�عل�uم�أ�دَّ رَ ف

ّ
كما�قيل�،�ط�عل�uم�موIنا�السلطان�سليموسل

¼ªعPي�اdشعر��:  

  

                                                           

�اPعادن 1 �من �أو�بغ?hها �بالفّضة �اPطّعمة �الّسروج �¯ي �راجع. �دهمان: �العصر�، �dي �التاريخية �yلفاظ معجم

  .�90ص،�لوكياPم
  .�أي�الّسيوف�اPصقولة�واPطّعمة�باPعادن 2
ي�غطاء�يلبسه�اPحارب�والفارس�لحماية�رأسه،�ُمفردها�خوذه 3   .�̄و
ياب�الخارجّية�وفوقه�خوذة،�ُمفردها�زردّية 4

ّ
ي�درع�يلبسه�اPحارب�والفارس�فوق�الث �̄و �راجع. اPرجع�،�دهمان:

  .�86ص�،�السابق
�والُح�يّ ،�ُنح"َجْمُعها�"ُس :�الّسنيح 5 رُّ ي�الدُّ  .�ماّدة�"َسَنَح"،�اPعجم�الوسيط:�راجع.�̄و
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�أيــــــــــــَن�اPلــــــــــــوُك�الــــــــــــذي�dــــــــــــي�yرض�قــــــــــــد�ظلمــــــــــــوا u~ْ1م�لقـــــــــد�أخ�ـــــــــى�أمـــــــــاِكَ~uمِمـــــــــ�فـــــــــا� �
� �

ـــــــhا�ِجَيًفـــــــاب68[
ّ
Ûم�تحـــــــت�الuأْضـــــــحوا�بأجـــــــدا��[� �مســــــــــــــــاك~uم �

ّ
Iــــــــــــــــرى�إ �وأصــــــــــــــــبحوا��Iُت �

 وَ 
َ
 ﴿:�هللا�تعاzى�يقول�dي�كتابه�العزيز�ّن < ،�شّق ·خرة�أ�ذاُب عَ ل

ُ
 �لُّ ك

َ
 َم بِ �ٍس ْف ن

َ
 ينَ ِه رَ �ْت بَ َس ا�ك

ٌ
�2﴾ة

�صَ   وقال
ّ

�وسلم� �عليه �هللا �ى :" 
ُ
 ك
ُّ
 ل

ُ
�راٍع ك  وَ �م

ُ
 ك
ُّ
 ل

ُ
�َم ك �"ِه تِ يّ عِ رَ �ْن عَ �وٌل سؤ م ��وقال. �dي�إابن ياس

  :�3شعر�الغورّي 

ــــــــــــــــرا
َ
َهــــــــــــــــْل�ت

َ
لــــــــــــــــوِك�ف

ُ
Pطــــــــــــــــاِلْع�تــــــــــــــــواريَخ�ا� �أَو�Iَســــــــــــــــــِمْعَت�بحــــــــــــــــــادٍث�ِمّمــــــــــــــــــا�جــــــــــــــــــرا � �

هــــــــــــــــــــــــا
َ
ــــــــــــــــــــــــُدو�ِفْعل ْب

َ
��Iزالــــــــــــــــــــــــِت�yيــــــــــــــــــــــــاُم�ت �بعجائــــــــــــــــــــــٍب�وغرائــــــــــــــــــــــٍب�بــــــــــــــــــــــ?ن�الــــــــــــــــــــــَورا � �

ــــــــــــــــــــهُ 
ُ
ل

ْ
�مــــــــــــــــــــا�ِمث

ٌ
�هــــــــــــــــــــذا�حــــــــــــــــــــادث �لكــــــــــــــــــــنَّ ر  � �اَســــــــــــــــــــــــــــبَقْت�ِلســــــــــــــــــــــــــــلطاٍن�و�Iمتــــــــــــــــــــــــــــأّمِ �

نـــــــــــــــــا
ُ

�الُغــــــــــــــــورّي�كــــــــــــــــان�َمِليك
ُ

�وyشــــــــــــــــرف ـــــــــــــــــــــhا �
َ
�

ْ
�لكّنـــــــــــــــــــــُه�قـــــــــــــــــــــد�جـــــــــــــــــــــاَر�ِفينـــــــــــــــــــــا�واف �

ــــــــــيُ 
ْ
�أْوَجــــــــــَب�َهْزمــــــــــُه�مــــــــــَع�َجْيِشـــــــــــِه �4والَب� را �

َّ
�قـــــــــْد�كـــــــــاَن�ذلـــــــــك�dـــــــــي�الكتـــــــــاِب�ُمَســـــــــط �

ـــــــــــــــــــــُه�َرّدْت�إليـــــــــــــــــــــِه�ِبمـــــــــــــــــــــا�َجªـــــــــــــــــــــ¼
ُ
5أْعمال

� را � ــــــــــــــــــــــــــــّدِ
ُ
ْهُر�َجــــــــــــــــــــــــــــازاُه�بــــــــــــــــــــــــــــأْمٍر�ق �والـــــــــــــــــــــــــــدَّ �

�الغورّي  �للسلطان �ومساوئ �وكان �محاسن �أ�لكّن ، �محاسنهك�hÛمِ مساوئه �ن . 
َ
�هو�مِ ّم مِ ف ن�ا

 الُخ ��ّ ÉÒِ نه�كان�رَ فإ،�محاسنه
ُ
 ،�قل

ُ
 �نه�كان�ماسُك أ،�وم~uا.�ك�نفسه�dي�الغضبيمل

ّ
سان�الل

�السَّ  �ِش �ّب عن �dي �غضبهّد للناس �ة �وم~uا.  أ،
ّ

�الش �يفهم �كان �نه �سماع �ويحب Iت�·رع

 وقد�ا،�شعارودواوين�h?َ�، yيخ�والّسِ التوار �وكان�يقرأ.�جرَ وليس�له�َه ،�ءناوالغِ 
ّ
له�ع�ى��لعُت ط

 ِح من�الناس�يُ �اقريبً �وكان.�سنديوان�شعر�dي�غاية�الُح 
َ
Pَح زْ ب�ا� 

ُ
Pي�مجلسه�]أ69[ن�جو واd�.

 غ?�hأ
ّ
�الط �كثيف �ذاتهنه �dي �بع �لِ . �عنده  �جانب�?ُن وكان

َ
�ط �بخTف �yبْ ورياضة �تراكع ولم�،

                                                           

�أيضً  1 �البيت �dي�اجاء �الزهور : �بدائع �5ج، �73ص، �الuÕية، �والتحفة �لفظ��61ص، �dي �[و] �ب �الفاء �استبدال مع

  .�الجTلة
ر( 2

ّ
ّدث

ُ
P38(�آية،�)74سورة�ا(�. 

 .�89- 88ص،�5ج،�بدائع�الزهور ،�إياسابن��3
 .�ائع�الوهور�"واPوت"جاءت�dي�بد 4
 .�والصواب�ما�ثبت�أعTه،�جاءت�dي�yصل�[جنا] 5
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َمٌم يك
َ

 و�Iَم ،�ن�عنده�ش
ْ

 و�Iرَ ،�ٌر ك
َ
:�م~uا،�¤uا�كث?hة��IُتحÉõ¼فإ،�ما�ُعّد�من�مساوئها�وأّم .�ةاعَ ف

 يام�دولته�مِ إنه�كان�قد�أحدث�dي�أ
َ
Pن�اIي�سائ�ظالم�ما�dّم ر�الدول�مِ يحدث� 

َ
 بْ ن�ق

ُ
،�وم~uا.�هُ ل

 �ّن أ
ّ

 �نجسأ،�والفلوس،�ةضّ والفِ ،�هبمعاملة�الذ
ُ
PتاTا.�عامu~ي�ما�قّدره�ع�ى�الِح ،�ومdسبة�

�شهر �كل �وسبعمائ، �ديناروهو�ألفان �ة �السُّ ، �البضائمكان �تبيع ة
َ
�مِ َوق �يختارون �بما ن�ع

yيقد،�ثمان�Iيُ �حٌد ر�أو 
َ
 ك
ّ
فكانت�غالب�البضائع�dي�،�علينا�مال�سلطان:�فيقولون�له،�مهمل

�ذلكأ �بسبب �غالية �يامه �دار�الضّ . �ع�ى �ماوجعل  رب
ً
Iشهر�� �كل �dي �صورة �له فكانوا�،

 يض
ّ

 �dيّ فكان�yشر،�اهارً صاص�َج حاس�والرّ النّ ،�ةضّ هب�والفِ عون�dي�الذ
ّ

وه�ذا�صّف إ�هبالذ

 
ّ

 .�اصًف هب�اث��ªعشر�نِ يظهر�فيه�من�الذ
ّ
ى�جمال�Ôَ ْد zى�رجل�يُ رب�إدار�الضّ �م�الغورّي وقد�سل

حد�ح�¼�صار��Iيلوح�< ،�ك�ذهب�السTط?ن�السالفةبْ وَس ،�موال�اPسلم?نdي�أ�يلعُب ،�الدين

 
ُ
Pا� �السTط?ن �ذهب �من �الناس �دينار�و�Iِد تقّد من �رهممة .� �اPذكور ثم �الدين �جمال ،�عزل

 َو وَ 
ّ
zى�رج 

ً
T� ًوديu¶سلم?نتباح�أفاْس ،�قال�له�يعقوبيُ �اPصف�ينكشف�من�فكان�النّ .�موال�ا

dي�معاملة�دولته��شُّ واستمر�الغِ .�مرحاس�الُح النّ �]ب70[ملة�الفلوس�ويص?�hمن�ُج ،�ليلته

�أ �مات�ْن إzى �الحديث. �dي �ورد �وقد  �ْن َم ":
َ
 غ

ّ
�مِ ش �ليس �"انّ نا �وم~uا. �يُ نأ، �كان  َو ه

ّ
z 

ُ
�الك  ي

ّ
اف�ش

�العُ  �اPنقطع?نومشايخ �بTد �ع�ى �وقافوy �ربان ، y� �م~uم  فيأخذوا
ّ
�بالظ �والَج موال .�ر وْ لم

�إ �بTده �من �يذهب �أن �يريد �م~uم �أحد �كل �مِ فكان �غ?hها �عِ zى  ن
َ
 ظ

ّ
�الظ �يصيuÕمم �الذي .�لم

 اPِ ،�من�الهند�جار�الذين�يأتون من�التّ شر�خذ�العُ كان�يأ،�2هّد َج ب�نائ�1س?نُح �ّن أ،�وم~uا
ْ
ل�ث

وعّز�وجود�،�zى�الخرابل�yمر�إوآ،�جده�3جار�من�دخول�بندرت�التّ عَ نَ تَ فاْم ،�مثالعشرة�أ

                                                           

�مصر 1 �ع�ى �العثمانية �الحملة �قادة �أحد �الّرومي �هو�حس?ن �واليً . �سليم �السلطان �جّدة��اعثمانيً �اعّينه مقّره

 �.127ص،�اPنح�الرحمانية،�الصّباغ:�راجع.�ل?hاقب�تحركات�ال¥hتغالي?ن�الطامع?ن�dي�البحر�yحمر
.�للميTد�كانت�مدينة�ميناء�زاهرة�dي�عهد�اPماليك�dي�القرن�الخامس�عشر.�¯ي�مدينة�ع�ى�ساحل�البحر�yحمر 2

  .�اPرجع�السابق،�الصّباغ:�راجع
  .�87،�حات�وyلقاب�التاريخيةلمعجم�اPصط،�الخطيب:�راجع.�كلمة�فارسية�بمعª¼�ميناء�أو�مدينة�ساحلية 3
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ّ

�مِ الش �مصراشات �ن �0فرنج، �بTد �من �تÎئ �كانت �ال�� �yصناف �1وعّزت �بندر�وكذ، لك

�وبندر�دمياطسكندريّ 0  �ة �التّ عَ نَ تَ فاْم . �إت �الدخول �اجار�من �كhÛة �البنادر�من �تلك  zى
ّ
.�لملظ

 yى�السلطان�بنوع�من�أتتقرّ راذل�من�الناس�وكانت�zظالمب�إPا.�نواع�اu~ع�ى��أنه�قّدر،�وم

 مبيع�الغِ 
َ
 ل

َ
وكان�.�ع�واPش�hي وهو�ثTثة�أنصاف�من�البائ،�بدّ رْ ُيؤخذ�ع�ى�كل�إ�امعلوًم �ارً ْد ل�ق

 ن�أول�َم أ
َ
Pحدث�ا 

ْ
 الغِ �ع�ى2سك

َ
فزادها�،�ضةصف�فِ نِ �ّب دَ رْ نه�جعل�ع�ى�كل�إقايتباي�< ،�لل

ّد ،�مانوزاد�ع�ى�البطيخ�والرّ ،�ن?ْ صَف النّ �الغورّي 
َ
 ع�ى�مبيع�البَ �3رح�¼�ق

َ
يامه�د�dي�أّد وَج ،�حل

�النّ عّد  �هذا �من �مكوس �مطة �أحًد ، �ي�hك �التّ �اولم �صادرهمن �جار�ح�¼ م?�hأ�]أ71[وصادر.

 �4من?ناPؤ 
ُ
Pخذ�منه�ماوأ،�ستمسك�با��يعقوبا 

ً
Iي�ُج ،�له�صورة�dا�ّم وأ�.ديون ملة�ودخل�

�اPالَم  �بسبب �عقوبته �تحت �مات �ن �بدر�الدين، �ÉÒالقا� ��فم~uم �الّسِ ابن ،�رمزهر�كاتم

لك�وجماعة�كث?hة�من�وغ?�hذ،�عوض�وعلم�الدين�كاتب�الخزينةابن��وم~uم�شمس�الدين

 
ُ
Pهؤ ّم والعُ �5باشرينا� �كل �واPصادراتال �اPال �بسبب �سجنه �dي �ماتوا �Iء �أ. فعاله�ومن

 
ّ

�الش �مع �فعله �ما �أنيعة �خروج �من �الناس �ورِ أوIد �غ?�hسببزْ قطاعهم �من �قهم �6وأعطى،

ن�الرجال�والنساء�يتام�مِ y �7قطع�جوامك،�وم~uا.�لكم�ذكما�تقّد ،�لك�للمماليك�الجلبانذ

 وحصل�لهم�الضّ ،�والصغار
ّ

دات�الناس�من�نه�قطع�معتاأ،�ومنه.�لكامل�بسبب�ذرر�الش

�ثمّ .�يلن�يزيد�النِّ ت�من�اPنقطع?ن�من�قبل�أذ�الِحماياْخ د�أوجّد ،�مانيون�من�تقادم�الز الّد 

                                                           

  .�187ص،�اPنح�الرحمانية،�الصّباغ:�راجع.�أي�بTد�ال¥hتغال 1
  .�[مكوس]�90ص،�5ج،�وقد�جاءت�dي�بدائع�الزهور .�نوع�من�الّضرائب 2
ح 3

َ
 .�أي�قّدر�الّضرائب�ع�ى�ما�ُيباع�من�الَبل

  .�والصواب�ما�ثبت�أعTه،�جاءت�dي�yصل�[اPومن?ن] 4
�الدولة 5 �ُمتحّصTت �ع�ى �و0شراف �0دارة ون

ّ
�يتول �الذين �هم �عيÉÏ¼�:راجع. �محمد، �أحمد �ألفاظ�، �غريب شرح

  .�140ص،�كتاب�النجوم
 .�والصواب�ما�ثبت�أعTه�لسTمة�اللغة،�جاءت�dي�yصل�[أعطا] 6
هرية 7

ّ
 .�أي�الّرواتب�الش
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ُ

الذين�كانوا�dي��2والخولة،�الذين�dي�سوا¹ي�القلعة�1اق?نه�ح�¼�صار�يحاسب�السوّ ّح زاد�ش

دونه�يؤ �اوعمل�عل�uم�مبلغً ،�لك�dي�كل�يومل�من�ذوما�يتحصّ ،�بقارث�y َو اPيدان�بثمن�رَ 

 
ّ

�خ?hةللذ �اPباشرو وكا. �غايّم والعُ �3نن �dي �معه �اال �يقلضّ ة �شهرً ، �مصادرuöم �عن �ا�Iيغفل

 كام
ً
T� �يباشر�ضَ . �الخزائبْ وكان �بنفسهط �ن �يخرج، �وما �يدخل �ما �yموال�خويأ، �هذه ذ

�عمائ�العظيمة �dي �فيصرفها �ليس  �]ب72[ر
َ
�ن �للمسلم?ن�ٌع ْف ف�uا �الحيطان، ،�ويزخرف

قوف�  والسُّ
ّ

ا�¶uرب�ان�¶uرب�من�اPحاكمات�كموك.�سراف�لبيت�اPالوهذا�ع?ن�0 ،�4هببالذ

 نْ مور�ُم بل�ع�ى�أ،�6رٍض وجه�ُم �5وما�كان�له�حكم�يخرج�ع�ى،�الصغ?�hمن�الكّتاب
َ

وكان�.�رةك

 ت�ى�ويدفعها�إمور�القيغفل�عن�أ
ّ

 .�ع�حقوق�الناسويضيّ ،�رعzى�الش
ْ

ل�عن�عTمة�َس وكان�يك

�7اPراسيم ، 
ّ
Iإ� �عل�uا �القليل�ف�Tيعلم ، 

ّ
�ذفيعط �بسبب �اPسلم?ن �مصالح �لكل �كانت�، ح�¼

 
ُ
 ن�تُ <جل�أ،�ذهب�شرdيّ عTمة�العتيقة�بأال�ش�hى ت

ْ
ولو��.جPرسوم�لقضاء�الحوائق�ع�ى�اصَ ل

 شرحنا�مساوئ
ّ
 ،�وغ?hه�8ياسإابن��ذكرهاها�ال���ه�كل

ّ
  .�رحلطال�الش

                                                           

 .�63ص�،�التحفة�الuÕية،�عبد�الرحيم:�راجع.�ستخراج�اPاء،�وهو�الذي�يدير�سوا¹ي�القلعة�I ُمفردها�"سا¹ي" 1
�"خوzى" 2 �وyشجار�ويسق�uا�،ُمفردها �با<رض �ªيعت� �وهو�الذي �yرض، �ُعّمال �ع�ى �وهو�اPشرف �راجع. :¼ÉÏعي�،

  .�67ص،�شرح�غريب�ألفاظ�كتاب�النجوم،�أحمد�محمد
  .�والصواب�ما�ثبت�أعTه�لسTمة�اللغة،�[وكانت�اPباشرين] جاءت�dي�yصل 3
 .�مة�اPعª¼والصواب�ما�ثبت�أعTه�لسT .�جاءت�dي�yصل�قبل�كلمة�الّسقوف 4
 .�"عن"�64ص،�جاءت�dي�التحفة�الuÕية 5
6 [�ÉÒُمر]صل�yي�dمة�اللغة،�جاءت�Tه�لسTوالصواب�ما�ثبت�أع�.  
ي�تعy��ªمر�الصادر�عن�السلطان�أو�الوزير.�ُمفردها�مرسوم 7   .�̄و
 .�94- 93ص،�5ج،�بدائع�الزهور ،�إياسابن��8



 سليم�أبو�جابر  تقديم�وتحقيق�وتعليق

123 

�أنشأّم وأ �ما �بالقاهرةا �ه ، 
َ
�ذمِ ف �واPدرسةن �الجامع  �لك

ّ
�أنشأالل  تان

ّ
�الش �عند ،�1?نرابشيّ هما

�2والوكالة �3والحواصل، �اوالرّ ، �أنشأبوع �اPصبغةل�� �عند �اPدرسة �خلف �4ها ل�َح وَم .

 
ّ

�· رابشيّ الش �وقباقبيّ حريري?ّ �ن?ن �5ةن �اPصبغةّم وأ، �ا �عهدها، �فع�ى �إنشائ. �هوِمن اPنارة�،

�عّم  �y ال�¼ �بالجامع �برأَسْ?ن�6زهررها �ال�� ي �̄و �الرّ �وأنشأ، ال����8والحوانيت�7بعهناك

�اPذكور با<  �الجامع �خلف �سواق �الرّ �وأنشأ، �الخليلبوع �بخان �9ال�� �خان�عِ �دَ وجّد ، مارة

 ن�وَ خذه�مِ وكان�أ،�الخليل
ْ
 ق

ّ
فخرب�وقف�جهركس�uÁذا�،�لم�واليد�العاليةف�جهركس�بالظ

                                                           

ربش?ن�هو�خط�يقع�ب?ن�سوق�الجملون�وسوق�ال 1
ّ

ن�ùÉÊفيه�السلطان�الغورّي�قّبة�عظيمة�وضع�.�خشيبةالش
ُ
أ

  .�145ص،�5ج،�الخطط�التوفيقية،�ع�ي،�مبارك:�راجع.�ف�uا�اPصحف�العثماني�بعد�تجديد�تجليده
عَرض�ف�uا�البضائع.�الوكالة�هو�عبارة�عن�مبª¼�فندق 2

ُ
كما�.�والعليا�مخّصصة�لبيت�الّتجار،�الطوابق�الّسف�ى�ت

ّصص�فيه�جناح�خاص�"
ُ

  .�64ص،�التحفة�الuÕية،�عبد�الرحيم:�راجع.�أسطبل"�لخيول�وِجمال�الّتجارخ
  .�وهو�اPخزن�الذي�ُتخَزن�فيه�البضائع�أو�أي�مواد�أخرى .�ُمفردها�"حاصل" 3
  .�هو�اPكان�الذي�ُتصَبغ�فيه�النسوجات�وyصواف 4
  .�Pصدر�السابقا،�عبد�الرحيم:�راجع.�أي�شبشب�مصنوع�من�الجلد�والخشب.�ُمفردها�"قبقاب" 5
سس�dي�القاهرة:�الجامع�yزهر 6

ُ
ي�عام�.�من�أك¥�hالجامعات�dي�العالم�0سTمي�وأّول�مسجد�أ

ّ
بناه�جوهر�الّصق�

�هـ362 �م972/ �ع~uا. �هللا �ÉÒر� �الزهراء �فاطمة �إzى �با<زهر�نسبة �وُسّم� يûي�.
ّ

�الش �نشر�اPذهب �yول �هدفه كان

�يسماعي�0  �ما. �dي �صيته �وذاع �شأنه �بي¥hسرتفع �السلطان �عهد �منذ �والعلماء �العلم �جال �طلبة�، �قصده حيث

ريعة�واللغة
ّ

.�فأصبح�لكل�إقليم�رواق�خاّص�به،�العلم�من�كل�أطراف�العالم�لتلّقي�علوم�القرآن�والّسّنة�والش

 .��70-51ص،�2مج،�دائرة�اPعرف�0سTمية�اPعّربة:�راجع
بع 7 �الرُّ �العاّم : ¼ªلسك� �ُمخّصصة �مساكن �ةهو�عّدة �حوانيت، �وتحuvا �راجع. �ابن �تغري : �الزاهرة، �النجوم ،�10ج،

 .�303ص
ْت�هذه�اPنشآت�ب 8

َ
�"خط�سوق�yزهر"�اسمُعِرف وكانت�تمتد�من�¤uاية�شارع�التبليطة�ع¥�hشارع�الغريب�ح�¼�.

  .�82-76ص،�5ج،�الخطط�التوفيقية،�ع�ي،�مبارك:�راجع.�شارع�الّدراسة
�الخلي�ي 9 �خان �ال: �كب?d�hي �قاهرةهو�سوق �اPتخّصصة، �وyسواق �الوكاIت �الكث?�hمن �به �يوجد �راجع. ،�مبارك:

  .�108ص،�2ج،�الخطط�التوفيقية،�ع�ي
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�السبب �والحوانيت�أ]73[�وأنشأ، �الحواصل �به �الَق �نشأوأ. �باب �وحوانيتعَ ُربْ �1نطرةdي ،�ْ?ن

�الرّ وكذ  ?ْ عَ بْ لك
َ

�اللذ �الّص يْ ن �ب?ن �نيْ وَر ن ، 
ّ
�اPوالط �عند �صبغةاحون �الذي�الرّ �وأنشأ. بع

�لولده�2?نندقانيّ بالبُ  �زخرفته، �dي �وتزايد �رُ �وأنشأ، �ووكالة�اعً بْ هناك �الذي��وأنشأ. اPيدان

 ونقل�إليه�y،�تحت�القلعة
ّ

من�سوا¹ي��البحري �ليه�اPاءامية�وأجرى�إشجار�من�البTد�الش

 
َ
�الهّق ن �اPناظ�وأنشأ، �ربه �البحرةو ، �واPقعد، �اPح، �برسم �3اكماتواPبيت الغيط��ّن إ�ثّم .

 
َ

 لقِ �رَب خ
ّ
�إل �اPنقول �اPاء �البحرة �من �ليه �باشا. �الوزير�مصطفى �زمن بالغيط��عتª¼ا�4وdي

وذلك�،�5جل�اPياه�ال���بجامع�قوصون فطلعت�من�أ،��hمع?نوحفر�فيه�ب÷،�وعّمره،�اPذكور 

�وأ �وثTث?ن �ثTث �سنة �لفdي �ومنارة�اجامعً �وأنشأ. �بخطبة �اPيدان �خلف �عِ وجّد ، مارة�د

�،شبالحو �الذي�بطّي القِ �اPقعد�وأنشأ�.6البحرة�وقاعة�العواميد�وقاعة�هيشةالّد �:م~uا�القلعة

 ·�h?الكب� �لُح وهو�الديوان  ن
ّ
�مصرك �ام �أوجّد ، �بالقلعةعِ �ايضً د �الذي �اPطبخ �مارة ر�وسائ،

  �7الوكالةبع�و الرّ �أنشأو .�رَج وجعل�عقوده�بالَح �،من?ناPؤ �سبيل�مارةعِ �دوجّد �،uÁا�ال���البيوت

                                                           

ي�عام�،�أحد�أبواب�القاهرة�dي�الّسور�الغربّي  1
ّ

،�الخطط�التوفيقية،�ع�ي،�مبارك:�راجع.�م971بناه�جوهر�الّصق�

  .�65ص،�6ج
.�لولده�ابª¼�فيه�السلطان�الغورّي�بيتً .�وينت��òبشارع�الحمزاوّي ،�شارع�يبتدئ�من�آخر�شارع�الوّراق?ن�اسمهو� 2

  .�85-83ص،�2ج،�الخطط�التوفيقية،�ع�ي،�مبارك:�راجع
 .�65ص،�التحفة�الuÕية،�عبد�الرحيم:�راجع.�أي�أصبح�اPبيت�فيه�عقوبة�للمعارض?ن 3
ى�أمر�وIية�مصر�عام� 4

ّ
zي�.�م1564/�هـ971-م�1560/�هـ968توdف�Tيتهوهناك�اختIي.�ُمّدة�وdعبد�:�أنظر�ترجمته�

�ªالغ�،�Öنح�الرحمانية،�والصّباغ،�138-137ص،�أوضح�0شارات،�شلP377-375ص،�ا�. 
،�ع�ي،�مبارك:�راجع.�dي�شارع�محمد�ع�ي�بالقاهرة�اوهو�ما�زال�قائًم .�م1329/�هـ730أنشأه�yم?�hقوصون�عام� 5

  .�255-254ص،�3ج،�الخطط�التوفيقية
ها 6

ّ
  .�94ص،�5ج،�بدائع�الزهور ،�إياس:�ابن�راجع.�لقاعات�dي�القلعة�أنشأها�السلطان�الغورّي �أسماء�وهذه�كل

ام�واPصريون�"قيسارية".�وهو�مكان�نزول�الّتجار�الغرباء�والّرحالة،�للخان�اسمهو� 7
ّ

:�راجع.�وقد�سّماها�أهل�الش

�ÖّحPثر،�اyصة�T
ُ

  .�84-77ص،�4ج،�خ
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�بالجسر �عظمy �1ال�� �عِ وجّد ، �مد �بالقرب �الحصار�الذي �ميدان �قناطر�الّسِ مارة ،�2باعن

 �وأنشأ.�3ّص وبناها�بالَحَجر�الَف 
َ
Pىب�الخرْ ن�دَ مِ �]ب74[ونقلها��اةرَ ْج اzى�موردة�الخلفاإ�4وz5ء�،

�عِ وجّد  �اPِ د �6قياسمارة �القصر، �اPِ �وأنشأ �تلك �uÁاع�ى �كانت �ال�� �سطبة اPقعد��وأنشأ.

 
ُ
Pالبحرِط ا� �ع�ى �ل �هناكوجّد ، �الذي �والجامع �اPقياس �قاعة �عمارة �د �الجزوzيّ ، �وقنطرة

 
ّ
Tاوعuvتح� �من �تدخل �اPراكب �صارت �ح�¼ �ها �قناطر�الّس وجّد ، �عمارة �باعد �ف�uا�، وأنشأ

 y�h¥ق� �عند �ال�� �الدعائم �عل�uا �ال�� �· فاPعرو �7باPطرّية�م?�hيشبكاPساطب �باPلقةة ،�ن

ي�·   تَ ن�محاسن�ُم ن�مِ ̄و
َ
 �وأنشأ.�هات�مصر§ّ ¨

ّ
،�حمر�اPالحال���ع�ى�ساحل�البحر�y �8يبةبالط

 �ابراًج وأ�10اوًر ُس �9رشيدبثغر��وأنشأ،�براج�وجامع�وخطبةقلعة�لطيفة�uÁا�أ
ّ
،�غرلحفظ�الث

                                                           

،�وبدائع�الزهور ،�66ص،�dي�التحفة�الuÕية�اوما�ثبت�أيضً ،�والصواب�ما�ثبت�أعTه،�جاءت�dي�yصل�[الَحبس] 1

 .�94ص،�5ج
من�الحجارة�فُسّميت�uÁذا��اوأّول�َمن�أنشأها�الظاهر�بي¥hس�حيث�نصَب�عل�uا�ِسباعً ،�¯ي�قنطرة�الّسيدة�زينب 2

 »� �عامسم. �قTوون �بن �الناصر�محمد �اPلك �بناءها �وأعاد �هدمها �هـ735وقد �م1334/ �راجع. �مبارك: ،�ع�ي،

 .�16-15ص،�3ج،�الخطط�التوفيقية
مينة 3

ّ
  .�اPصدر�السابق،�إياس:�ابن�راجع.�نوع�من�الحجارة�الث

 .�اPصدر�السابق،�إياس:�ابن�راجع.�اPياهدرب�كانت�به�مجراة�لنقل� 4
 .�اPصدر�السابق،�إياس:�ابن�راجع.�كانت�ع�ى�النيل،�اPياهأي�مكان�أخذ� 5
�ابن�راجع.�حيث�ُتقاس�نسبة�ارتفاع�وانخفاض�مياه�النيل،�ة�مقياس�النيل�بالروضة¯ي�عمار  6 اPصدر�،�إياس:

  .�السابق
  .�اPصدر�السابق،�إياسابن��7
ينة�¯ي� 8

ّ
:�راجع.�أنشأ�ف�uا�الغورّي�قلعة�جميلة�وuÁا�أبراج،�منطقة�ع�ى�سواحل�مصر�ع�ى�البحر�yحمر�اسمالط

  .�94ص،�5ج،�بدائع�الزهور ،�وابن�إياس،�67ص،�التحفة�الuÕية،�عبد�الرحيم
غر 9

ُ
�ث �منطقة: �أي �"رشيت"�سمو« . �الِقبطية �الكلمة �من �ُمشَتق �"رشيد" �البحر�. �ع�ى �قديم �مصري هو�ميناء

،�الخطط�التوفيقية،�ع�ي،�مبارك:�راجع.�ويقع�ع�ى�الشاطئ�الغربي�لفرع�الدلتا�اPعروف�بفرع�رشيد،�اPتوسط

 .�81-75ص،�11ج
  .�والصواب�ما�ثبت�أعTه،�جاءت�[صور]dي�yصل� 10
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�اهناك�خانً �وأنشأ،�2نَحق�ودّوار�1بةَق صلح�طريق�العَ وأ،�سكندريةمارة�yبراج�باð د�عِ وجّد 

�بابه�ابراًج وأ �ع�ى �ُدِثر�· ، �وجودوقد �له �وليس �ن �ال، �ودائوجعل �<جل �الُح حواصل .�اجّج ع

 yي�dبار�وحفر�هناك�· ،�بةَق ر�الخان�الذي�بالعَ وعّم ،�وجعل�فيه�حواصل�اخانً �3زلموأنشأ�

�عِ  �مِ ّد dي �مواضع �الحاجة �مناهل �ن  �وأنشأ.
ُ
Pا�  بمكة

َ
�مدرسةرّ ش �فة  ورِ ،

ً
�4للمجاورين�اباط

 
ُ
Pهناكوا� �بِ �رى جوأ�.نقطع?ن �سن?ن�5فانْس عُ الع?ن �انقطعت �كانت �بعدما ة�ّد بَج �وأنشأ.

،�رنجمن�الفِ �]أ75[�هّد براج�بسبب�حفظ�بندر�َج ة�أّد وفيه�عِ ،�ب�البحر�اPالحنْ ع�ى�َج �6اوًر ُس 

�نفع�هللا�uÁا�اPسلم?ن،�ثار�الحسنةوله�غ?�hذلك�من�· zى�حديث�موIنا�ن�هنا�نرجع�إومِ .

رحل�من�،�صرته�ع�ى�السلطان�الغورّي نه�بعد�نُ فإ،��تعاzىرحمه�هللا،�السلطان�سليم�خان

 zى�َح فدخل�إ�رج�دابقَم 
َ
 وَم ،�بل

َ
ونزل�باPيدان�الذي�uÁا�dي�اPكان�الذي�،�ن�غ?�hمانعكها�مِ ل

�الغورّي  �به �كان �مِ ّم وأ. �كان �ما �أا �وعسكره�مر�الغورّي ن �توّج ، �إفإ¤uم �َح هوا  zى
َ
�بعد�ل ب

 
َ

 .�ل�uاوأرادوا�الدخول�إ،�رةْس الك
َ
 وَ ف

َ
 هل�َح عل�uم�أ�َب ث

َ
و¤uبوا�،�ب�قاطبة�وقتلوا�جماعة�م~uمل

 هل�َح وجرى�عل�uم�من�أ،�سلحuvم�وخيولهمأ
َ
ن�عسكر�السلطان�ا�جرى�عل�uم�مِ َم ك�hÛمِ ب�أل

�سليم �أ. �ب?ن �َح فكان  هل
َ
�الغوريّ ل �اPماليك �وب?ن �َح ب  ة

ّ
�مِ ��ظ �حيثنفس �قبل�توّج �7ن هوا

                                                           

ي�ع�ى�ساحل�البحر�yحمر،�أي�مدينة�الَعَقَبة�dي�yردن�اليوم 1 ة�،�̄و
ّ

تقع�ب?ن�مدينة�الفسطاط�(القاهرة)�ومك

كّرمة
ُ
P292ض،�3ج،�معجم�البلدان،�ياقوت�الحموي :�راجع.�ها�القديم�كما�ذكره�ياقوت�الحموي�"أيلة"اسمو .�ا�.  
�أنشأ�فيه�الحواصل�لبضائع�الُحّجاج،�ع�ى�بابه�اوأبراًج �اخانً �أنشأ�فيه�الغورّي  2 �كما �ابن�راجع. بدائع�،�إياس:

  .�95ص،�5ج،�الزهور 
ات�الحج�الهاّمة�dي�مصر 3

ّ
  .�اPصدر�السابق:�راجع.�¯ي�إحدى�محط

ة 4
ّ

  .�91ص،�5ج،�بدائع�الزهور ،�إياس:�ابن�راجع.�أي�بجوار�مك
سّم¼�أيضً  5

ُ
،�إياس:�ابن�راجع.�الغوري�هذه�الع?ن�من�جديد�بعد�انقطاعها�ُمّدة�طويلةفأجرى�،�"ع?ن�بازان"�اوت

 .�اPصدر�السابق
 .�والصواب�ما�ثبت�أعTه،�dي�yصل�جاءت�[صور] 6
  .�"ح?ن"�68ص،�جاءت�dي�التحفة�الuÕية 7
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 هل�َح بيوت�أ�<نه�أخذ،�خور�كب?hم?�hآأ،�حبة�قايتبايلك�ُص ذ
َ
 ل

َ
وصارت�جماعته�،�ابً صْ ب�غ

�يؤذو¤uم �وأ، �أمتعuvم �وIدهمويأخذوا ،Þنسا� �dي �uمويفسقون ، 
َ
�رِ َف ف �بكسرuöم وأخذوا�حوا

ن�غ?�hقبح�حال�مِ ل�إzى�دمشق�dي�أفهرب�ودخ،�ا�الذي�ظفر�م~uم�بالهربّم وأ.�رهم�م~uمبثأ

يان�رْ وبعضهم�عَ ،�لَم وبعضهم�راكب�ع�ى�َج ،�ماروبعضهم�راكب�ع�ى�ِح ،�و�Iخيول ،�ماشقِ 

�عَ   بِ �وأ�1ةءباوعليه
ْ

�2تش . y� �اءمر فأقام  �3نواPباشرو �]ب76[،
ّ

�الش �ح�¼�والعسكر�dي ام

�تكاملوا  �ءمراy �ّن وإ.
ّ
P 

ّ
 �رّ صاروا�dي�َح ام�ا�دخلوا�الش

ّ
 ،�مسالش

ّ
ون�به�ولم�يجدوا�ما�يستظل

�الغِ  �لهم �صنع  �اشيئً �4لمانح�¼
ّ

�الش �فروع �من �به �جريستظلون �مِ ّم وأ. �كان �ما �أا مر�ن

 قام�باPيدان�الذي�بَح فإنه�أ،�السلطان�سليم
َ
�بل  من?ن�ا�h?PاPؤ مه�اليه�أفتوّج ،

ّ
ل�ع�ى�توك

وقا��ÉÒالقضاة�،�قا��ÉÒالقضاة�الشافûي�كمال�الدين�الطويل:�والقضاة�الثTثة�وهم،�هللا

�الّد م �الدين �óالكيمحPا� �h?5ي �الحنب�ي، �الفتوãي �الدين �شهاب �ÉÒ6والقا� .��ÉÒقا� وأما

 ال�القضاة
ّ

 مع�العسكر�إنه�هرب�فإ،�7حنةحنفي�محمد�بن�الش
ّ

�و¤uب�جميع�يرقه،�امzى�الش

                                                           

�[عباة] 1 �yصل �dي �جاءت �أعTه، �ثبت �ما �والصواب �أيضً ، �[عباء]�اوُتكَتب �بِ . �واسع �مشقوق ّمْ?ِن�وهو�ِكساء
ُ

�Tك

ياب
ّ
 .�ماّدة�"عباء"،�اPعجم�الوسيط:�راجع.�ُيلَبس�فوق�الث

سج 2
ّ
ّمْ?ِن�له�يرتديه�أهل�الّريف،�كساء�من�صوف�غليظ�الن

ُ
ت"،�اPعجم�الوسيط:�راجع.��Iك

ْ
 .�ماّدة�"ِبش

 .�والصواب�ما�ثبت�أعTه�لسTمة�اللغة،�جاءت�dي�yصل�[اPباشرين] 3
Tم" 4

ُ
َم"،�اPعجم�الوسيط:�راجع.�خادمأي�ال،�ُمفردها�"غ

َ
ل

َ
 .�ماّدة�"غ

�الّدم?hي  5 �الدين �برهان �بن �الدين �óهو�مح� �اPالكي، �القضاة �ÉÒقا� �السلطان�. �عهد �dي �اPنصب �هذا شغل

�الغوري ب.
َ
�َحل �دخل �عندما �سليم �السلطان �أسره ،� �مصر�عام �هـ922ودخل �م1517/ �راجع. �ابن �إياس: بدائع�،

 .�147ص،�5ج،�الزهور 
.�من�أشهر�فقيه�شافûي�وتلميذ�لشيخ�0سTم�زكريا�yنصاري .�بن�حمزة�شهاب�الدين�الّرم�ي�اPنوdي�هو�أحمد 6

ُتبه�"
ُ

 .�1�،117ج،�yعTم،�الّزرك�ي:�راجع.�م1550/�هـ957توdي�عام.�كتاب�الفتاوى"ك
�شّحة 7 �بن �محمود �الدين �هو�حسام �الحنفية، ضاة

ُ
�ق �ÉÒقا� ،� �السلطان �عهد �dي �اPنصب �هذا ى

ّ
zالغورّي�وتو

ب
َ
حة�ولم�ُيؤّسر،�وعندما�دخل�السلطان�سليم.�وَصِحَبه�إzى�َحل

ّ
،�5ج،�بدائع�الزهور ،�إياس:�ابن�راجع.�هرب�الش

  .�147ص
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�ماشهوقِ   ودخل�إ،
ّ

�نحس�حالأام�dي�zى�الش . 
ّ
Pؤ ا�دخل�وPا�h?ع�ى�السلطان�سليم��1من?نأم

 ،�جلسهقام�إليه�وأ،�خان
ّ
 ،�«نصراف��ا�أرادفلّم .�هموجلس�ب?ن�يديه�وعظ

َ
 خ
َ
 ل

َ
عة�لع�عليه�خ

 zى�َح إ�هُ دّ وَر ،�ل�له�صورةنعم�عليه�بمان�ملبوس�وأمِ 
َ
ل�به�َم ،�بل

ّ
u¶�Iرب��ْن ن�يحفظه�أووك

�َح مِ   ن
َ
�بل . 

ّ
Pالقضاةو� �جماعة �عليه �دخلوا �ا �لهموبَ ، �وقال �بالكTم �uÁم �ّخ  بَ :

َ
�أغِ ل �ª ّكم�ن

�الرّ تأ �y خذون �ع�ى �حكامشوة ، 
َ
 ْس وت

َ
�ت �ح�¼ �باPال  وَ تَ عون

ّ
�القضال �ءوا �كنتم��فôّي . �ما ùÉè

 
َ
Pا� �عن �سلطانكم �بالناس�2ال���ظالمتمنعون �يفعلها �كان .� �ذا �سليم �السلطان �]أ77[وكان

 ،�مربوع�القامة،�درواسع�الصّ ،�يمةهابة�عظَم 
ّ
وكانت�.�نفوافر�y ،�الجسد�ءون�م�يُدّري�الل

 zى�َح وdي�حال�دخوله�إ.�هائم�أمرائعمامته�صغ?hة�دون�عم
َ
هرب�منه�قانصوه�yشرف�،�بل

 ه�إوتوّج ،�ب�القلعةنائ
ّ

 ب�قلعة�َح بواوترك�أ،�امzى�الش
َ
 .�حةتّ َف ب�ُم ل

ّ
Pا�بلغ�السلطان�سليم�و

�لكذ �إ، �أ�اشخصً �3ل�uاأرسل �جماعته �أمن �4جرودعرج �دَ ، �يده �خشببّ وdي �وس �فطل، zى�ع

 َح قلعة�
َ
 .�هيردّ �اعً uÁا�مانِ �ْد ِج يَ �فلْم ،�بل

َ
واحتوى�ع�ى�ما�ف�uا�،�ع�ى�الحواصل�ال���uÁا�تَم فخ

�ْن يدة�< ِك َم �Iنا�السلطان�سليم�خانلك�من�مو وكان�ذ.�لكف�وغ?�hذَح ن�مال�وسTح�وتُ مِ 

 خذ�قلعة�َح أ:�ُيقال
َ
 عَ ضْ وهو�أ،�وس�خشببّ وdي�يده�دَ ،�عرجأ�ٌص ب�شخل

ُ
،�ما�dي�عسكره�ف

  :�وقد�قيل�dي�اPعª¼.�تهيّ نِ �ِن ْس ُح ِل وَ ،�لك�بمعونة�هللا�تعاzىوإّنما�ذ،�ة�و�Iبحيلةوّ ُق وليس�هذا�بِ 

�صـــــغ?hًا�dـــــي�ُمخاصـــــمٍة 
ْحِقـــــَرنَّ

َ
��Iت �  

ُّ
�الذ �yَســِد إنَّ

َ
ــة

َ
�بابــة�ُتــْدمي�ُمْقل �

�إ���  �ّن ثّم
ّ
P� �سليم �إالسلطان �دخل �َح ا  zى

َ
�بل �حواصلهارَ وعَ ، �ض �أ، �ما  َه دْ رأى

َ
�مال�مِ �هُ ش ن

 ضـــيد�أـــووج،�لف�دينارده�uÁا�نحو�مائة�ألف�أــــاPال�الذي�وج�ّن إ:�قيل.�فَح وسTح�وتُ 
ً
ن�ـمِ �اــــ

                                                           

  .�والصواب�ما�ثبت�أعTه،�جاءت�dي�yصل[اPومن?ن] 1
 .�والصواب�ما�ثبت�أعTه�لسTمة�اللغة،�جاءت�dي�yصل[الذي] 2
 .�أي�القلعة 3
 .�"أعور"�5�،152ج،�الزهور جاءت�dي�بدائع� 4
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 �1وتُخ الرُّ 
ُ
Pعةصَّ رَ ا� �العِ ومِ ،  َد ن

ُ
Pا�  د

َ
�ةبّه ذ �والزّ ، �والُخ رديّ والسروج  ات

ُ
�وط �الفوIذ بول�َوذ

ع�ى��]ب78[�احتوى �3[قد]�كان�ان�الغورّي طلالس�ّن < ،�ما��IُيحÉõ¼،�يشبوالكنا،�2البازات

 �ùÉèكث?�hمِ 
ّ
الفة�من�عهد�ر�اPلوك�الّس من�الخزائن�من�ذخائ�ايضً وأخرج�أ.�لمن�وجوه�الظ

 
ُّ
�ال� �والجراكسةملوك �hك ،I� �ُيحÉõ¼�ما �فاْح . �ذتوى  ع�ى

ّ
�كل �سليم�لك �السلطان �موIنا ه

 ،�خان
َ
 ب�و�Iَم عَ من�غ?�hت

َ
  :�4شعر�وقد�قيل�dي�اPعª¼.�ةّق ش

ْحــــــِرُم�َســــــاِهًرا
َ
�إّنمــــــا�yقســــــاُم�ت

َ
Iأ� ـــــــُه�وهـــــــو�نـــــــائُم  �

ُ
�وآخـــــــُر�يـــــــأتي�ِرْزق �

 �ّن ثّم�إ
ّ

 بَح �5طروشقال�له�جامع�y ى�الجمعة�بجامع�يُ موIنا�السلطان�سليم�ص�
َ
وقد�.�بل

 
ُ
�اوِقَد أ �له  ْت

ّ
�الحوانيتلش �ع�ى �موع �y �وارتفعْت ، �بالّد له �عاءصوات . 

ّ
Pذكر�الخطيب�و� ا

�الُخ الّد  �dي �له �وقالعاء �طبة : 
ّ
�ال�رْ صُ انْ �ّم هُ الل �خادم �خان �سليم �السلطان �ن?ْ رَم حموIنا

 
ّ

�ن?ْ ريَف الش �شكرً ، �وسجد �السلطان �تعاzى�ابكى �� ، 
ُ

�حّق �حيث �dي �هقيل ،� الحرَمْ?ن�خادم

ريَفْ?ن
ّ

 .�الش
ّ
Pرسل�للخطيب�ما�كان�عليه�مِ ن�الجامع�أا�خرج�مِ و 

َ
P6وكان�الخواجا.�لبوسن�ا�

�الّس إ �مرقنديبراهيم ،� �العادzيّ والخواجا �يونس �أ، �من �كث?hة �الغورّي صّ ِخ وجماعات مع��اء

ا�فلّم .�خبار�اPملكةوما�يقع�من�أ�حوال�الغورّي ا�أخ¥hوه�بأوربّم ،�السلطان�سليم�dي�الباطن

 ظهروا�ع?أ،�ما�وقع�وقع�للغورّي 
َ
Pنا�السلطان�سليم�خانحبّ ن�اIوPة��، 

ّ
ون�ع�ى�وكانوا�يحط

                                                           

ت" 1
ْ

معجم�اPصطلحات�،�الخطيب:�راجع.�وهو�كلمة�فارسية�معناه�الّسرج�الذي�ُيْسَرج�به�الحصان،�ُمفردها�"َرخ

  .�208ص�،�وyلقاب�التاريخية
طّعمة�باPينا 2

ُ
Pبول�ا

ّ
  .�107ص،�معجم�yلفاظ�التاريخية�dي�العصر�اPملوكي،�دهمان:�راجع.�¯ي�الط

 .�زيدت�لسTمة�اPعd�،¼ªي�yصلساقطة� 3
 .�4ص،�4ج،�بدائع�الزهور ،�إياسابن��4
�قائًم  5 �كب?�hكان ب�اجامع

َ
�َحل �مدينة �dي �الجمعة، �صTة �سليم �السلطان �فيه ى

ّ
�ص� �الجامع�، �خطيب �لّقبه حيث

ريَفْ?ن"
ّ

 .�70ص،�التحفة�الuÕية،�عبد�الرحيم:�راجع.�بلقب�"خادم�الحرَمْ?ن�الش
م�والِخ��Éõالسّيد�ورّب�البيت�والتاجرا:�ومن�معان�uا�أيضً .�ا�التاجركلمة�فارسّية�معناه 6

ّ
.�الغ��ªوالحاكم�واPعل

 .�69ص،�معجم�yلفاظ�التاريخية�dي�العصر�اPملوكي،�دهمان:�راجع
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�الغورّي  ،� �من �يخفونه �كانوا �ما  أ�]أ79[ويظهرون
ّ

�الش �نيعةحواله �مِ . �هذا �َم وكان uvم�بّ َح ن

  :�كما�قيل�dي�اPعP�،¼ªوIنا�السلطان�سليم

 
ْ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــة َحبَّ

َ
Pِر�ا

ْ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــِذك �َصـــــــــــــــــــــــــــــــــّرِْح�ِب ـــــــــــــــِم  �

َ
ْمغ

َ
غ

ُ
Pـــــــــــــــي�اd1مـــــــــــــــا�� 

ْ
�فائـــــــــــــــدة �

ــــــــــــــــــــــــــــــــــي�َرِضــــــــــــــــــــــــــــــــــيُت�ِبُح 
ّ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــَك إن �ّب ــــــــــــــون�النــــــــــــــاْس  �

ُ
2أْيــــــــــــــش�هــــــــــــــو�يك

� �

 أحد�أ،�لكالسلطان�سليم�dي�الباطن�ويخفي�ذ�ن�كان�يحب�موIناّم ومِ ����
ُ
Pم?نقّد مراء�ا�،

 yبكوهو��h?خ�h?ول�ما�انْ فإنه�أ،�م 
َ

.�ماةzى�َح يلة�وهرب�إوعمل�ِح ،�ن�عسكر�الغورّي مِ �رَ َس ك

 
ّ
Pا�َم و 

َ
 ،�هملة�أمرائن�ُج وصار�مِ ،�وخلع�عليه،�رسل�خلعةأ،�كها�السلطان�سليمل

َ
�ّي س�زِ بِ ول

 
ّ
�hاكمةال� �خائوسّم ، �سليم �السلطان �موIنا �بكاه �ن �سلطانه، �خان �لكونه �الخليفة�ّم وأ. ا

 
ُ
Pثة�اTفإ،�كرهمم�ِذ قّد تَ والقضاة�الث 

ّ
 َح بِ �h3سيم¤uم�صاروا�dي�ال�

َ
وأقام�.��Iيخرجون�م~uا،�بل

�بِ �ايضً أ �كث?hة  َح جماعة
َ
�مِ ل �أب �الناسن �عيان �غ?�hتر �ْن لِك ، �سيممن �مو وّج ت�ثّم . نا�I ه

 السلطان�سليم�بالجيش�اPنصور�إ
ّ

�ام�اPحروسzى�الش  فخرج�أ،
ّ

وطلبوا�،�ام�لغايةهل�الش

 y� �مانمنه �سؤ . �إzى �الهمفأجاuÁم �له، �الدعاء �dي �فبالغوا �َم ، �كل �ع�ى �يستحّق وخلع �ن

 ودخل�إ.�التشريف
ّ

،�يميه�القو سن�رأمور�اPملكة�بُح د�أهّ َم قام�يُ وأ،�م�بموكب�عظيماzى�الش

� �اPحروسة�هاسمبوُخِطب �بدمشق  مر�بعِ وأ،
ُ
�ق  بّ مارة

ّ
�الش �سيدي�ة �تعاzى �با� �العارف يخ

 وعمل�عل�uا�أ�4بن�العربّي �]ب80[مح��óالدين�
ً
 �اطبًخ وجعل�َم ،�اوقاف

ّ
يخ�للطعام�لفقراء�الش

                                                           

َم"،�اPعجم�الوسيط:�راجع.�الكTم�غ?�hالواضح 1
َ
ْمغ

َ
  .�ماّدة�"غ

 �71ص،�جاء�dي�التحفة�الuÕية 2
ْ

ايش�كاَن�الناُس""أنا�َرِضيُت�ِبِعش
َ
  .�ِقي����ف

hسيم 3
ّ
�ال� خص:

ّ
�الش �اعتقال �معناه �اPراقبة، �تحت �أو�وْضعه �العصر�اPملوكّي . �dي �استعماله �درج �ابن�راجع. :

 .�290ص،�إعTم�الورى،�طولون 
4 h?لّقب�بالشيخ�الكبPوا��ÉÏندلyتصّوفة�الكبار.�هو�محمد�بن�ع�ي�بن�محمد�بن�العربي�الطائي�Pأحد�علماء�ا،�

/�هـ638توdي�dي�دمشق�عام�.�م�وسافر�إzى�الشام�وyناضول�والعراق�والحجاز1165/�هـ560ُوِلد�dي�yندلس�عام�

 .�231ص،�1ج،�دائرة�اPعارف�0سTمية�اPعّربة:�راجع.�م1240
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 �1اوقاف�ناظرً وجعل�لô ،�اPذكور 
ّ
د�لغ?hه�من�ملوك�هَ وهذا�لم�ُيعْ ،�هاَم ْس ويقيم�رَ ،�uvايجمع�غل

 .�ن�كان�قبلهمّم و�Iمِ ،�لجراكسةا
َ

 �ّن أ�كو�Iش
ّ

،�بن�العربّي يخ�مح��óالدين�َبَركة�موIنا�الش

�جلبْت  �ال�� �خان�¯ي �سليم �السلطان �موIنا �توّج �ثّم . �سليم �السلطان �موIنا �افتتاح�إه zى

 .�عظم�حسام�باشايره�y تل�وز ق،�z2ى�خان�يونسا�وصل�إفلّم .�اPحروسةمصر�
ّ
Pى�ا�وصل�إوz

 ه�برِ توّج �3ةغزّ 
ّ

 �z4ى�زيارة�بيت�اPقدسيف�إر كابه�الش
ُ
Pايضً ر�أوزا.�لك�بمفردهكان�ذو ،�نيفا�

 .�ة�من�الزمانّد سرع�ُم وعاد�dي�أ،�5نحمخليل�الرّ 
ُ
 فكان�ك
ّ
zى�أحسن�إ،�و�قريةما�مّر�ببلدة�أل

 إ�ثّم .�هلهاأ
ّ
Pي�مصر�ما�وقع�للغورّي ا�بلغ�أنه�zوجماعته�ها�، 

َ
 ك
ُ
Û ّالز�h ي�غالب�عيق�والّصdراخ�

رض�ب�مصر�بعَ وادار�نائم?�hالّد رسم�y ،�ثامن�عشر�شعبان�«ثن?نوdي�يوم�.�ت�مصرحارا

�الحبوس �dي �من �صار�يُ �ثّم . �و0 إنه �عّم ظهر�العدل �بزيادة �أنصاف �عليه �كان  وّ ا
ً
I� وصار�،

 وذ،�ل وّ y أعظم�من�،�يركب�dي�موكب�عظيم
ّ
Pوكانت�،�ق�موت�السلطان�الغورّي ا�تحّق لك�

�تي�بيانهوكان�كذلك�كما�سيأ�،ثه�بالسلطنةحّد نفسه�تُ  مر�أ،�نه�Pا�كان�يوم�الجمعةإ�ثّم .

 الُخ 
َ
 وأ،�وحده�]أ81[عو�للخليفة�دي�ْن ء�أباط

ّ
ي�ّم هُ ن�يقولوا�بعد�ذلك�الل

ّ
zيارناعلينا�ِخ �6َو�،�Iو

 َو تُ 
ّ
zسلطان،�ةّد لك�ُم الحال�ع�ى�ذ�واستمرّ .�رارناعلينا�ِش �7ي�Tرر�لك�وقع�الضّ وبذ.�ومصر�ب

                                                           

ش 1
ّ
راقب�واPفت

ُ
Pأي�ا�. 

ة�dي�فلسط?ن 2 زَّ
َ
  .�¯ي�مدينة�جنوبي�غ

ة 3 زَّ
َ
ام،�تقع�ع�ى�الساحل�الجنوبي�من�فلسط?ن�،¯ي�مدينة�فلسطينية�معروفة:�غ

ّ
.�ع�ى�الطريق�ب?ن�مصر�والش

  .�202ص،�4ج،�معجم�البلدان،�ياقوت�الحموي :�راجع
�القيامة 4 �وكنيسة ّرفة

َ
ش

ُ
Pا� �الّصخرة �وقّبة ¼Éõقy� �اPسجد �وف�uا ريف

ّ
�الش �الُقدس �مدينة �¯ي �عن�. �غنّية ي ̄و

 .�الّتعريف
�الخليل 5 �مدينة �أي �أيضً ، سّم¼

ُ
�ت �ح¥hون""�اوما �القدس. �مدينة �غربّي �تقع ،��Öالّن� �أي �0براهيمّ� �الَحرم وف�uا

ي�غنّية�عن�التعريف.�إبراهيم�عليه�السTم  .�̄و
  .�والصواب�ما�ثبت�أعTه،�جاءت�dي�yصل�[أْوِل] 6
  .�والصواب�ما�ثبت�أعTه،�جاءت�dي�yصل�[ُتَوّل] 7



 نصرة�أهل�%يمان�بدولة�آل�عثمان  بن�أبي�السرور�البكري�الصديقي محمد

132 

�مِ عللرّ  �جماعايا �العُ ن  �1ربانة
ّ

�الش  �2ةرقيّ بنواãي
َ
P3¨§لةوا� 

ّ
�الط �رقاتوقطعوا �عسكر�ّم وأ. ا

�العُ �الغورّي  �َمن �لقوا ��Iرأفقد �ما �مِ ربان �الوه �ِقبَ مِ �عسكر�العثمانين  وإ�ِب uْ ال~ّ �ِل ن
ْ

�اءفش

 
ّ
�4ةالغل �«�ثّم . �العسكر�وy تّ وقع �ب?ن �الحربوادار�بتجه?§�آم?�hالّد فاق �Iت م?y�h �ّن وأ،

�سليمدار�يتواالّد  �مÎئ�السلطان �قبل �سلطن �ذ. �dي �القائم �لكوكان نائب��y5م?�hتغطباي،

:�عرض�العسكر�dي�م¨§له�وقال�لهموادار�م?�hالّد y �ّن إ�ثّم .�وادارم?�hعTن�الّد y مع�،�القلعة

عسكر��ّن وأخ¥�hأ،�7جاء�ساٍع ،�حد�ثاني�شهر�رمضانوdي�يوم�y .�6ع�ى�يقظة�ح�¼�نرى كونوا�

�إ�الغورّي   دخل
ّ

��وف�uم�قا��ÉÒالقضاة،�امzى�الش  ابن
ّ

�جميع�ما�يملِ وقد�أ،�حنةالش .�كهخذ

 السلطان�سليم�َم �ّن وأخ¥�hأ
َ
 وَم ،�هاسمب�َب ِط قلعة�وُخ �8ةعشر �ك�ثTثل

ّ
ÉÊ ا¼�ُحuي�.�كمه�ف�dو

 يوم�الجمعة�سادسه�صَ 
ّ

الذين�قد��ءمراy �اةTقzى�ُم وخرج�إ،�ى�صTة�الجمعة�طومان�باي�

 ضروا�مِ ح
ّ

 والعَ ،�وعن�الُج مِ �سوء�حالوهم�dي�أ،�امن�الش
َ
فدخلوا�.�ِرّي والعُ ،�عفوالضّ ،�شط

 َف ُم �9طواقهموأ
ّ

�كةك �الُح وأ، �ظهروا �السلطان �ع�ى �الغورّي �]ب82[زن �كّل . �يدخلون �صاروا

�شيئً  �افشيئً �ايوم �تحّق ، �أح�¼ �لْم ق �أ�يبَق �نه �حدم~uم �سلطنة�فا. �ع�ى �الجميع �رأي جتمع

 yطومان�h?منه�اًز تعزّ �لكوصار�هو�يمتنع�من�ذ،�وادارباي�الّد �م�، yما�:�يقولون�له�ءمراو

 عندنا�أ
ُ
 حد�ن

ّ
 سل

َ
 أ�اعً وْ طه�غ?hك�ط

َ
حبته�جماعة�من�وادار�ركب�وُص م?�hالّد y �ّن إ�ثّم .�اًه رْ و�ك

                                                           

  .�وأمراء�الُعربان�أي�رؤساء�القبائل.�uÁاقبائل�من�أصول�عربّية�وصلت�مصر�وأقامت�:�الُعربان 1
  .�وبه�اليوم�محافظة�الشرقّية.�أي�إقليم�الشرقّية�بمصر 2
ة�من�محطات�الحج�الواقعة�ع�ى�طريق�الحج�dي�مصر 3

ّ
  .�قد�تكون�محط

 .�أي�إشفاء�غليلهم 4
 .�"تقطباي"�72ص،�جاءت�dي�التحفة�الuÕية 5
  .�ه�لسTمة�اللغةوالصواب�ما�ثبت�أعT ،�جاءت�dي�yصل�[نرا] 6
  .�والصواب�ما�ثبت�أعTه�لسTمة�اللغة،�جاءت�dي�yصل�[ساÔي] 7
  .�والصواب�ما�ثبت�أعTه�لسTمة�اللغة،�جاءت�dي�yصل�[ثTثة�عشر] 8
    .�وهو�آلة�حرب�يشبه�القوس،�ُمفردها�"طوق" 9
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 yءمرا� 
ُ
Pمقّد اu~م?ن�م�: yنTع�h?آ،�م�h?مyنسبايو�، yتِ و�h?هممh?ى�هوا�إوتوّج .�مراز�وغzعند�

 
ّ

�الش �تعاzى �با� �أالعارف �1السعود�بييخ �عنه، �هللا �ÉÒر� �الجارح �بكوم �الذي �تكامل�فلّم . ا

 نه�اْم وأ،�وادارمر�الّد ذكروا�له�أمر�الدولة�وأ،�اPجلس�عنده
َ
 تنع�من�السلطنة�وت

ّ
نواع�أب�َل عل

 العِ 
َ
نفق�ذا�تسلطن��Iيُ فإ،�يناررهم�و�Iِد اPسلم?ن�ليس�ف�uا�ِد �مالن�بيت�خزائ�ّن إ:�ل�م~uال

�اع�ى�العسكر�شيئً   ان�سليم�َم السلط�ّن أ،�وم~uا.
َ
 ل

ّ
�الش �البTد �وخان�يونس،�ةاميّ ك ،�وغزة،

.�افر�ثانيً جوع�للّس طاوعون�ع�ى�الرّ �Iيُ �ءمراy �ّن وأ،�وهو�زاحف�ع�ى�مصر،�وبيت�اPقدس

فعند�ذلك�.�كبوا�عليه�ويخلعوه�من�السلطنةرْ ذا�تسلطن�يغدروا�به�ويَ أنه�يخاف�إ،�وم~uا

 ذا�َس حبته�بأ¤uم�إُص �الذين�حضروا�ءمراصحف�شريف�وحلف�y حضر�لهم�ُم أ
ْ
 ل

َ
�I،�وهنُ ط

 �ّن إ�ثّم �]أ83[.�لكيع�ع�ى�ذالجم�2فحلف.�ويرضوا�بقوله�وفعله،�يخونوا�و�Iيغدروا
ّ

يخ�الش

فهم�أَح 
ّ
 دوا�َم و�Iيجّد ،�ةعيّ �Iيعودوا�يظلموا�الرّ �ْن ل

ْ
 ظ
َ
�حدث�الغورّي ويبطلوا�جميع�ما�أ،�مةل

 مِ 
َ
Pا� �ظالمن  ويُ ،

ُ
Pا� �من �الحوانيت �ع�ى �كان �ما �شبطلوا  اهرة

ُ
P3جاعلةوا� �يُ وأ، �y رُ ْج ن مور�وا

 y� �دولة �dي �كانت �ما �قايتبايع�ى �شرف �الِح ويُ ، �يَ ْس مشوا �زمن �dي �كانت �ما �ع�ى  بة
ْ

ك�بَ ش

 ،�الجماzيّ 
ّ
P ْح ا�كان�ُم 

َ
  .�لكفحلفوا�ع�ى�ذ،�ابً ِس ت

 �ّن إ�ثّم 
ّ

 �ّن إ:�مراءيخ�ر��ÉÒهللا�عنه�قال�لô الش
َ

 رَ َس هللا�تعاzى�ما�ك
ُ

كم�وَس م�وأك
ّ
 ذل

ّ
�ط�عليكمل

 إ،�السلطان�سليم�بن�عثمان
ّ
I� ِب 

َ
 دعاء�الخ
ْ
zى�هللا�نا�إبْ تُ :�فقالوا�له.��hوالبحرق�عليكم�dي�ال¥ّ ل

 
َ
Pى�عن�اzجلس�ع�ى�ذلك�ّض َف انْ �ثّم .�ن�هذا�اليومظالم�مِ تعاPوخرجوا�مِ ،�ا 

ّ
يخ�ن�عند�الش

 َس يُ �ْن أبي�السعود�ع�ى�أ
ْ
 وأ،�وادارم?�hالّد نوا�y ِط ل

ّ
 ،�تهرَ ْض َح يخ�عل�uم�العهد�بِ خذ�الش

ّ
ح�وترش

 y الّد�h?لطنةوادار�للّس م.  

                                                           

/�هـ933توdي�عام�.�عهد�العثمانيهو�صوdّي�عاصر�السلطان�الغوري�والسلطان�طومان�باي�والف�hة�yوzى�من�ال 1

عراني:�راجع.�م�dي�كوم�الجارح�اPوجود�خارج�مصر�العتيقة1526
ّ

¥hى ،�الش
ُ

  .�707- 702ص،�2ج،�الطبقات�الك
 .�والصواب�ما�ثبت�أعTه�لسTمة�اللغة،�جاءت�dي�yصل�[فحلفوا] 2
  .�أصحاب�الحوانيت�ع�ى�غ?�hوجه�حّق اPشاهرة�واPجاعلة�هما�نوعان�من�الضرائب�أو�الّرشوة�كانتا�ُتفرض�ع�ى� 3
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ّ
Pشهر�رمضان�1ا�كان�يوم�الجمعة�ثالث�عشرو�، 

ّ
وركب�،�رْج وادار�صTة�الَف م?�hالّد ى�y ص�

 yمعه� 
ُ
Pشاعلوأ،�م?نقّد مراء�اPة،�ليبةالصّ �وشّق ،�مامه�الفوانيس�واh?وهو�بتخفيفة�صغ�،

�بيضاوَم  �ءلوطة ، y� �ُص �ءمراوكذلك �طلعوا �حبتهالذين �y �تفعْت فارْ . �بله ،�الدعاءصوات

 أ،�uÁا�تقرّ اس�افلّم .�لسلةzى�باب�الّس فطلع�إ
َ

 رسل�خ
ْ
 ل

َ
 من?ن�محمأم?�hاPؤ �ف

ّ
ل�ع�ى�هللا�د�اPتوك

��وأوIد �عّم ابن �خليل�]ب84[هم �وحضر�القضاة. ،� �الدين �حسام  الحنفي
ّ

�الش ،�حنةبن

�الد �شرف �ÉÒأوالقا� �ªويh¥ال� �نوّ ين  حد
ّ

�الش �ةافعيّ اب �مِ ، �نوّ وجماعة �الذين�ان �القضاة ب

�بالقاهرة �واْج فلّم . �اPجلس �تكامل �سائر�العسكرا �تمع ، yءمراو� ، 
ُ
Pم?نقّد وا� �من�، وغ?hهم

 yكابر�وyفأ،�صاغر 
ْ
 هر�أم?�hاPؤ ظ

ُ
Pفة�عن�ولده�محمد�ا

ّ
 من?ن�وكالة�مغل

ّ
بأنه�،�ل�ع�ى�هللاتوك

 ،�مورهوكيله�dي�جميع�أ
ّ
وثبت�ذلك�،�ةوضّ وكالة�مف،�Tفة�وغ?hهامور�الِخ ق�به�من�أوما�يتعل

 .�بن�وحيشع�ى�يد�القا��ÉÒشمس�الدين�
ْ

 < ،�لكوا�بذُف تَ فاك
ّ
،�ل�ع�ى�هللان�الخليفة�اPتوك

�سليم�خانْس كان�dي�أ �الثTثةوكذ،�ر�موIنا�السلطان �القضاة �لك . 
ّ
Pو 

َ
�ت م?�hة�لô عَ يْ ت�البَ ّم ا

 ،�وادار�طومان�بايالّد 
ّ
الوكالة�عنه�dي�بطريق�،�ل�ع�ى�هللاوبايعه�الخليفة�يعقوب�والد�اPتوك

�لكذ  بحضو ،
ّ

�الش �يحó¼ر �القضاة�رف �من �جماعة �وحضور �ªويh¥ال� �له�أ�ثّم . حضروا

�لطنةالّس  ي، �̄و �الّس الجبّ : �ءاودة �الّس ، �ءاودوالعمامة �البّد والّس ، �اوي يف . 
ُ
�عليه�فِ وأ يض

 ِش 
َ
Pكلِ عار�ا�، 

َ
 وت
َ
 ّق ل

َ
Pلِ ب�با yكنبو موا�له�فرس�النّ قّد �ثّم .�ثل�الغورّي مِ ،�شرفك��h?شوبة�بغ�،

 ،�رج�ذهبو�Iَس 
ُ
 �ةبّ و�Iوجدوا�له�dي�الزردخاناه��Iق

َ
 ن�ع�ى�ُس فركب�مِ .�¥hو�Iط

ّ
�2رافةة�الُح َم ل

�السلسلة�ال�� �بباب ،� �مامهأ�]أ85[والخليفة �مِ . �ِس فطلع �باب �h3ر�القصر�الكب?ن وجلس�،

                                                           

 .�"رابع�عشر"�73ص،�جاء�dي�التحفة�الuÕية 1
،�التحفة�الuÕية،�عبد�الرحيم:�راجع.�¯ي�الّسفينة�الحربّية�الكب?hة�ال���تحمل�yسلحة�النارّية�من�باب�الّسلسلة 2

  .�74ص
3 h?صدر�الّسابق،�حيمعبد�الر :�راجع.�حيث�يخرج�منه�السلطان،�هو�الباب�الّسرّي�للقصر�الكبPا�.  
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ُ
Pع�ى�سرير�ا 
ْ
 ودَ ،�رضء�y مراله�y �1َل وقبّ ،�كل

ّ
.�اهرةه�dي�القاسمي�بوِد ونُ ،�2رت�له�البشائق

 
ّ
Pمِ و� ¼òانت� �أا �مر�اPبايعةن �أم?�hاPؤ ، �ع�ى �من?نخلع �إون، �حافلزل �موكب �dي �داره �zى ولم�،

 ��َ ما�ُخÖِّ يعلم�اPسك?ن�
َ
 كأ،�الغورّي �وزالت�دولة،�يبله�dي�الغ

َ
 ¤uا�لم�ت

ُ
ن��Iبحان�َم فُس .�ْن ك

 يزول�ُم 
ْ
 ل

ُ
  :�لكdي�ذ�3قانصوةابن��وقال.�لطانه�hُس و�Iيتغ?ّ �هُ ك

�إzـــــــــــى�رّبـــــــــــِه �قـــــــــــد�ذهـــــــــــَب�الغـــــــــــوريُّ  �وذا�الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذي�قــــــــــــــــــــــــــــــــــــــّدره�هللاْ  � �

َمـــــــــــــــْن�شـــــــــــــــاَء�ِمـــــــــــــــْن 
َ
ـــــــــــــــُك��ِ��ف

ْ
ل
ُ
Pا� هْ  �

ّ
Iـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِك�َو

ْ
�ِعبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاِدِه�ِللُمل �

� 
ّ
Pالجمعةو� �يوم �كان �ا �باي، �طومان �السلطان �خرج ، 

ّ
�له�وص� �وخطب �الجمعة �صTة ى

 
ّ

�ال¥hوي�ªالش ¼óيح� �رف �جمعة�واستمرّ ، �يوم �كل �به �يخطب �ب، �الُخ اسموصّرح �dي .�طبةه

�جميوكذ �الُخ لك  ع
َ
�ببمصر�صرّ �ءباط �هاسمحوا �الُخ ، �كان �ما �أحًد طبابعد �يذكروا �لم dي��اء

 م�ِذ ا�تقّد كَم �اوى�الخليفة�نحو�خمس?ن�يوًم طبة�ِس الُخ 
ْ

السلطان�طومان�باي��واستمرّ .�هُ رُ ك

 ي�ّ 
ُ
Pنفسه��ùنا�اIقاة�موTعطواه�ويُ عْ ِط والعسكر�لم�يُ ،�لسلطان�سليم� ّvاون الu�،ى�أzخذ�أ�ْن إ

 َح ،�ان�سليمموIنا�السلط
َ
 ل

ّ
.�واداروجميع�بTد�الّد ،�ما�تقّد ام�وخان�يونس�وغزة�كَم ب�والش

 
ّ
Pو� �تحّق هذا �ا �السلطان �باي�]ب86[ق �طومان �مِ ، �سليم �السلطان �موIنا رب

ُ
�الّد ق يار�ن

 ِPصريةا� ،� �يوم �dي �الحّج �«ثن?نوذلك �عشر �الحرام�ةثاني �اثن، وعشرين��4?نتسنة

،�بقاريسحuÕا�َزْوج�أ�لةَج ة�َع uöا�مائّد عُ ،�الخشب�لُج ُع وال�5[د]خاناتر خرج�الزّ أ،�ةوتسعمائ

�َم   وف�uا
ْ

�نُ َح ك �بالبُ لة �ترمي �الرّ ُد نْ حاس �صاصق �مِ . �باي �طومان �السلطان �اPقعد�ف¨§ل ن

                                                           

 .�والصواب�ما�ثبت�أعTه�لسTمة�اللغة،�جاءت�dي�yصل�[قّبلوا] 1
  .�والصواب�ما�ثبت�أعTه،�جاءت�dي�yصل�[البشاير] 2
  .�اPصدر�السابق،�وعبد�الرحيم،�105ص�،�5ج،�بدائع�الزهور ،�إياسابن��3
  .�م)1516/�هـ922لغة�(لسTمة�الأعTه��والصواب�ما�ثبت،�جاءت�dي�yصل�[اثن?ٍن] 4
 .�زيد�ðتمام�الكلمة،�حرف�[د]�ساقط�dي�yصل 5
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�وركب �جريدة، �يده �1وdي �العسكر�تّ رَ وصار�يُ . �لُج والُع ب �ذ�يسحُب �ثّم . �مابعد �َج ئلك ل�َم ة

�لةّم َح ُم  �بارود: �ورصاص، �وحديد، �وغ?h ورِ ، �لكذ�ماح �الَع وأ. �Tتَج مام  أ،
ُ
�ط �وأربع ربع�بول

وبأيد¶uم�صناجق�بعلبكي�وكيدك�،�ان�ومغاربةكَم رْ تُ ����فارس�ما�ب?نوكان�أمامها�مائ.�ور مزُ 

�2حمرأ ، 
ّ
�الل �يقولون �يعقوبصُ انْ �ّم هُ وهم �باي �طومان �ر�السلطان �القائ. �لهموكان �يقول :�ل

�سليم �ينصر�السلطان �هللا �قولوا �شّق إ�ثّم . �مصر�ع�¤uم �مواكuÕموا �dي �السTط?ن �عادة .�ى

�يخرجوا�ْن أzى�ل�إُج الُع �وافُّ صَ ��3ربة�العادلzى�تُ وصل�اPوكب�إ�افلّم  . yي�يوم�dرابع��ءربعاو

 رئ�4محمد�القوصونّي �ة�الناصرّي بواب�اPصريّ حضر�إzى�y ،�ةعشر�الحّج 
ّ
فهرب�،�بيس�الط

�العُ  �بايمع �طومان �السلطان �وقابل �ربان �زِ ، �عجيب�ّي وهو�dي �مِ �وشكل، �الزّ غريب .�والةن

h¥مال�والخيول�ن�الِج مِ �]أ87[نه�مات�له�وأ،�فلِ تَ ْخ العسكر�ُم �ّن أ،�عن�السلطان�سليم�وأخ

Iما��¼Éõمِ ،�ُيح 
ّ
 ن�الث

ّ
 �ّن وأ،�املج�الذي�وقع�dي�الش

َ
عسكره�قد��ّن وأ،�ء�معهم�موجودTالغ

�مِ  ق
ّ
 تقل

ّ
�الث �وال¥َ ن �5دhْ لج �رَ �ّن إ�ثّم . �طومان �العُ لطوائ�َم َس السلطان �بأربف �يرجعوا�ان ن

�لبTدهم ، y� �بعض �أشار�عليه �ءمراوقد ، 
َ
�ن �فيه �ليس �dيْف بالذي �خروجهم�ع �يوم�. وdي

�عشره �حادي �6الخميس �أ، �باي �طومان �السلطان �ع�ى �تنةخبار�فِ ورد �أ، ي موIنا��ّن ̄و

                                                           

ْيل�أو�الِحصان�بدون�فارسة 1
َ

،�اPعجم�الوسيط:�راجع.�والقصد�هنا�أنه�يقود�ِحصانه�وهو�يم��ÉÊع�ى�قَدَمْيه.�الخ

  .�ماّدة�"جرد"
 .�ان�ِلنوَعْ?ن�من�الصناجقاسم 2
�العادل 3 �َمْق¥hة �أي �الع. �تربة �¯ي �تكون �باب�وقد �خارج �yشرdّي �باي �طومان �العادل �السلطان �بناها �ال�� ادلّية

 .�130ص،�1ج،�الخطط�التذوفيقية،�ع�ي،�مبارك:�راجع.�الّنصر
محمد�شمس�:�وع�ى�yرجح�هو.�من�عائلة�"�القوصوني"�اPشهورة�با<طباء�سمهناك�أك�hÛمن�شخص�uÁذا�«  4

مة�ورئيس�yطباء�dي�القاه،�الدين�القوصوني
ّ
Tوهو�طبيب�السلطان�الغورّي�أيضً ،�رةع� توdي�dي�القاهرة�عام�ا.

  .�82ص،�1ج،�ريحانة�yلبا،�الخفاÓيّ :�راجع.�م1511/�هـ917
  .�135ص،�5ج،�بدائع�الزهور ،�إياسابن��5
  .�"خامس�عشره"�76ص،�جاء�dي�التحفة�الuÕية 6
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�سليم �السلطان �غزّ ، �من �وهو�قخرج �إة �مصراصد �zى �فِ وأ، �عسكره �قّسم  رْ نه
َ
�ن?ْ تَ ق رقة�فِ :

 �ثّم .�2يهن�ع�ى�التّ رقة�تحضر�مِ وفِ ،�1طانيلرب�الّس ّد ن�ع�ى�التحضر�مِ 
ّ
Pأرسل�،�لكا�بلغه�ذ

 ôءمرال�� �dي �لكذوشاورهم �فاتّ ، �أمراy فق �ع�ى �عسكر�مِ ّس َق يُ �ْن ء  رْ صر�فِ موا
َ
�ن?ْ تَ ق سم�قِ :

�إيتوّج  �ه �ناحية �3عجرودzى �يساوقِ ، �سم �السلطانيالّد فر�dي �رب  �ثّم ،
َ

 ك
ُ
Ûوالق� ،�ال�hالقيل

 او 
ّ
uم�ا�حّ فلّم ،�فة�اPغاربة�اختلفوا�ع�ى�السلطان�طومان�بايطائ�ّن إ�ثّم .�حوالربت�y ضط

 ذا�سافرنا�وإ،�عادة�بسفر�4نحن�ما�[لنا]:�رسلوا�يقولون�لهفر�أع�ى�الّس 
ّ
Iلقتال��ما�نسافر�إ

�5نجرِ الفِ  �َح ّم وأ، �نقاتلهم�ُب رْ ا Tف� �اPسلم?ن  وأ،
َ
�الغ �سليمرَ ظهروا �للسلطان �ض . 

ّ
Pبلغ�و� ا

�كلالسلطان�طومان�باي�ذ �حد�جماعته�يقول�لهمرسل�لهم�أش�وأتشوّ ، طيعوا�تُ �لْم �ْن إ:

 وإ،�كم�وتقاتلوارِ ْس ِبأ
ّ
Iماليك��ُت رْ َم أ�Pيبقى�منكم�،�ركمِخ يقتلوكم�عن�آ�ْن أ�]ب88[ا�I�¼ح�

تحت�طاعتنا��ْل ُخ دْ أ،�بقرحمد�بن�أرسل�يقول�لشيخ�العرب�ليم�أالسلطان�س�ّن إ�ثّم .�حدأ

 yقِ ،�مانولك�
َ
Iدَ رْ حبتك�ألف�إوُص �7ةالحيّ ع�ى�الصّ �6انَ َوh?السلطان�طومان��ّن إ�ثّم .�ب�شع

�باي �أ، �يتوّج أراد �الصّ ن �من �سليم �السلطان �وي¹Tي �ةالحيّ ه ،� �yمراء �التّ ف~uوه ه�وّج عن

�وقالوا :� �قتال �وبينه �بيننا �ينفع  إما
ّ
I� ّالر� �ةيدانيّ dي  �ثّم .

ّ
�y اضط �حوالربت �التّ ، جار�وصارت

                                                           

  .�أي�الّدرب�السلطانية�ال���تخضع�للسلطان�وإشرافه 1
ُيقال�إّن�ب��ªإسرائيل�قد�تاهوا�فيه�بعد�خروجهم�من�مصر�مع�.�ليس�فيه�ماء�dي�صحراء�سيناءواٍد�واسع��اسم 2

ة�ومصر�وبحر�القزم.�الّن��ÖموÉË¼�عليه�السTم
َ
  .�328ص،�ُنزهة�yنظار،�ورثيTني:�راجع.�يقع�ب?ن�أْيل

�العصر 3 �dي �كانت �مندرسة �اPصري �بلدة �الحاج �طرق �محطات �إحدى �العثماني �الرحيم. �الuÕية�،عبد ،�التحفة

 .�76ص
 .�76ص،�dي�التحفة�الuÕية�اوكذا�جاءت�أيضً .�زيدت�لسTمة�اPعª¼،�ساقطة�dي�yصل 4
 .�"الِفرنجة"�اوُيقال�أيضً .�أي�من�غ?�hاPسلم?ن 5
  .�لسTمة�اللغةأعTه��والصواب�ما�ثبت،�جاءت�dي�yصل�[وIقينا] 6
�بمصر 7 رقّية

ّ
�الش �محافظة �dي �تقع �ا، �اPلك �بناها �عام �أيوب �الدين �نجم �هـ644لصالح �م1047/ �راجع. ،�رمزي :

  .�113-112ص،�1ج،�القاموس�الجغراdي،�محمد



 نصرة�أهل�%يمان�بدولة�آل�عثمان  بن�أبي�السرور�البكري�الصديقي محمد

138 

�وأ �أمتعuvا �مِ تأخذ �الحواموالها �نيتن �أ، �dي ��Iُيعْ ويدخلو¤uا �uÁاتَ ماكن �نا السلطان��ّن إ�ثّم .

ر�خندق�ْف َح بِ �َم َس رَ ،�السلطان�طومان�باي�ّن إ�ثّم .�z1ى�العريشأوائل�عسكره�إ�سليم�وصلْت 

 
ّ
Tع� �2نبسبيل �آ، �yحمر�إzى �الجبل  من

َ
Pا�  خر�غيطان

َ
�الوِ �3ةريّ ط �ذوُنِصبت �ع�ى لك�طاقات

�اPحل �ياي�ّن إ�ثّم . �طومان �السلطان ، y�  �4م?�hماميرسم
ُ
Pبأا� �القاهرةحتسب �dي �ينادي �ن

 او �يات?نع�والزّ الصنائرباب�قة�وأوَ للّس 
ّ

عند�تربة��طاقzى�الوِ بأن�يخرجوا�ببضائعهم�إ،�حام?نلل

ن�رسم�للواzي�بأ،�السلطان�طومان�باي�ّن إ�ثّم .�ع�ى�العسكر�الذي�هناك�5بواويتسبّ ،�العادل

ِنق�ن�تأوَم ،�حدم~uم�أ�خر �يتأة�وI يدانيّ الرّ zى�رج�إينادي�dي�القاهرة�للعسكر�الذي�يخ
ُ

خر�ش

�داره �باب �ع�ى �يُ ،  وجعل
َ

�اPناداةرّ ك �ال~ّ �ر �uار�مّرت?نdي �العساكر�تتوّج �]أ89[. �إzى�فصارت ه

 بُ �الِوطاق
ْ

�ال~ّ ك �اPسارة �ءuار�وترجع �بايذ�فبلغ، �طومان �السلطان �لك �بأَج فَح ، ن�ر�عل�uم

�الوِ  �dي �طاقيباتوا �عشرينه. �الجمعة �يوم �وdي  وَص ،
َ
�أوائ�ْت ل �عسكر�السلطان �إل zى�سليم

،�السلطان�طومان�باي�عسكره�بالِوطاق�عرض،�بت�حادي�عشرينهdي�يوم�الّس �ثّم .�قطيا

�ُنِصرووعدهم�بكل�خ?�hإ �ه�uات،�ذا �حائ�نه�اهتّم إ�ثّم .  بعمل
َ
Pا�hكاِح ط�تس� 

َ
�ال�¼�ن uÕا�َص ل

�ةيدانيّ بالرّ  �الِح ، �يحمل �قيل �ما �للبّنائوصار�ع�ى �بنفسجارة �ه?ن �أبصر�العسكر�ذفلّم . لك�ا

�منه ، 
َ

�ك �يفعلون �الحائفِ صاروا �بنوا �ح�¼ �اPذكور عله �ط �السلطان��ّن إ�ثّم . عسكر�موIنا

 وصَ ،�سليم�خان
َ
م?�hقانصوه�حضر�y ،�حد�ثاني�عشرينهdي�يوم�y �ثّم .�z6ى�بلبيسأوائله�إ�ْت ل

                                                           

  .�تقع�شمال�سيناء�ع�ى�ساحل�البحر�اPتوسط،�مدينة�مصرّية 1
�القاهرة�إzى�اPطرّية،�¯ي�اPنطقة�اPمتّدة�من�الجبل�yحمر 2 �راجع.�شمال�شر¹ّي ،�التحفة�الuÕية،�عبد�الرحيم:

 .�77ص
ي�كلمة�مصرّية.�ومفردها�"غيط"،�أي�السهول :�الِغيطان 3   .�̄و
شارك�dي�حملة�سنان�باشا�ع�ى�.�ُعِرف�عنه�الشجاعة�والحزم�وإرهاب�الُعربان،�هو�أحد�أكابر�أمراء�الجراكسة 4

  .�116ص�،�أوضح�0شارات،�شل�Ö:�راجع.�اليمن
  .�"يبيعوا"�77ص�،�جاءت�dي�التحفة�الuÕية 5
  .�100ص،�1ج،�القاموس�الجغراdي،�محمد،�رمزي :�راجع.�تقع�dي�محافظة�الشرقّيةا،�بلدة�قديمة�جًد  6
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ّ

خبار�كشف�أوكان�السلطان�طومان�باي�قد�أرسله�لي،�ةرقيّ العادzي�الذي�كان�كاشف�الش

zى�ب?ن�يدي�وأحضرهما�إ�1ماuِ �ْ َس وحّز�رأ،�ن�م~uم?ْ شخصَ �فقبض�ع�ى،�موIنا�السلطان�سليم

�باي �طومان �السلطان �ُص . �أوكان �من �شخص �َح حبuvما  بناء
َ
�نائل �خ?�hبك �جماعة �من ب�ب

 َح 
َ
�بل �بايفلّم . �طومان �السلطان �يدي �ب?ن �وقف �ا �أ، �نائ�ّن أخ¥hه �إليه �َح الواصل  ب

َ
ب�ل

��حبتهوُص  �y �وجماعة�ار سو ابن �ءمرامن �الجاليش�ّن وأ، �عسكر�السلطان��2هذا �من تحته

 ،�Iف�فارسآ�]ب90[سليم�ثمانية�
َ
لك�ووجد�مع�ذ.�عب�والجوعخيولهم�من�التّ �بطلْت �ْن ِك ل

�الَح   الرجل
َ
�عّد ل �Ö ُم� �أة �من �الذيطالعات �الجراكسة �موIنا��3نمراء �طاعة �تحت دخلوا

�خان �سليم �السلطان �الحالرّ �َع ِض ُو وَ ، �dي �ديدجل ِش و ،
ُ
 �ّن أ�يَع أ

ّ
P� �سليم ا�عسكر�السلطان

سكر�عحد�من�ال�Iأ�ْن وأ،�4انئنمان�و«طمِ نادى�أم?hهم�<هل�بلبيس�با< ،�zى�بلبيسوصلوا�إ

�يشوّ  �أالعثماني �ع�ى �مِ ش �أحد �بلبيسن �هل  عسكر��ّن إ�ثّم .
ّ
P� �سليم �وصلوا�السلطان ا

�العريش �ذوتحّق ، �باي �طومان �لكق �أ، �بالعسكر�ويTقأراد �يخرج �هناكن �من ��uم �فلْم ،

 َم تُ 
ّ

خيول��ّن فإ،�من�هناك�صر�لوقعت�اTPقاةراد�هللا�تعاzى�بالنّ و�أول.�لكء�من�ذمرانه�y ك

خروجهم�من��شاة�من�ح?نوكان�غالuÕم�ُم ،�من�الجوع�والعطش�السلطان�سليم�قد�بطلْت 

 
ّ

هللا��لكّن .�zى�الخانقاةما�كانوا�يكسروهم�قبل�أن�يدخلوا�إبّ فرُ ،�عبام�وهم�dي�غاية�التّ الش

ات�عساكر�موIنا�السلطان�سليم�وصفاء�نيّ ،�اuöمبسوء�نيّ ،�عم¼�بص?uöhم�وبصرهمتعاzى�أ

�خان �الِ �رسَم �ثّم . �تجاه �باPبيت �لعسكره �باي �طومان �وطاقالسلطان �ظهور�، �ع�ى وهم

                                                           

 .�والصواب�ما�ثبت�أعTه�اسTمة�اللغة،�جاءت�dي�yصل�[روسهما] 1
اليش 2

ّ
ك�أطلقت�كذل.�تع��ªالحرب�أو�اPعركة،�¯ي�كلمة�تركية�قديمة�أو�فارسية:�الجاويش�أو�الجاليش�أو�الش

�تعلوه �ال�� �الراية �الوبر�الطويل�اع�ى �من �كتلة �يوًم ، �أربع?ن قو¤uا
ّ
�يعل �اPماليك �السTط?ن �كان �مبª¼��احيث ع�ى

بلخانة�قبل�خروجهم�للحرب
ّ
،�والصّباغ،�118ص�،�معجم�اPصطلحات�وyلقاب�التاريخية،�الخطيب:�راجع.�الط

  .�302ص،�اPنح�الرحمانية
  .�غةوالصواب�ما�ثبت�أعTه�لسTمة�الل،�جاءت�dي�yصل�[الذي]�3
 .�والصواب�ما�ثبت�أعTه،�جاءت�dي�yصل�[«طمان] 4
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�آ �Iبس?ن �الحربخيولهم �لة �إ، �ينامون Iو 
ّ
I� ّوبةبالن� ، 

ً
�عسكر�موIنا��اخوف �هجوم من

�سليم �السلطان �ّم فل. �السلطان �عسكر�موIنا �قرب �الخانقاة�]أ91[ا �من �سليم �م~uا�، خرج

 ودخلوا�إ،�ماشهموعيالهم�وقِ وIدهم�غالب�أهلها�بأ
ً
لك�وكذ،�نفسهمع�ى�أ�اzى�القاهرة�خوف

 
ّ

ة�ن�يرونه�من�العثمانيّ ربان�صاروا�يقبضون�ع�ى�كل�َم العُ �ّن إ�ثّم .�ةرقيّ غالب�فTح?ن�الش

�ر  �إ�1أسهويحّزوا �الويحضرو¤uا �بايzى �طومان �سلطان ، 
ْ
�الّرؤ �ْن بأ�رْ ُم فيأ �تلك ق

ّ
عل

ُ
�ع�ى�ت وس

وdي�.�2ركة�الحاجzى�بِ سّ?�hالعسكر�إ،�السلطان�طومان�باي�ّن إ�ثّم .�صر�وباب�زويلةباب�النّ 

 y� �الحّج �ءربعايوم �ذي �عشرين �ةثامن �إ، �سليم �عسكر�السلطان �بِ وصل �الحاجzى ،�ركة

 
ّ
�y فاضط �حوالربت �النّ ، �باب ق

ّ
ل

ُ
�الفوغ �الشعريّ �3توحصر�وباب �البحر�وباب��4ةوباب وباب

قت�y .�بوابوغ?�hذلك�من�y ،�القنطره
ّ
ل

ُ
 ،�سواق�ال���بالقاهرةوغ

ّ
 .�لت�الطواح?نوتعط

ّ
Pا�و

�تحّق  �السلطان �إق �العثماني �العسكر �وصول �باي �بِ طومان �الحاجzى �ركة �النّ ، ف?�hزعق

 مع�y وركب�العسكر�قاطبة�،�طاقبالوِ 
ُّ
ت�الط

ّ
ان�طومان�باي�السلطوركب�،�بول مراء�وُدق

 ب�العوصار�يرتّ ،�بنفسه
َ
 من�الجبل�yحمر�إ،�ر�منازلهمْد سكر�ع�ى�ق

َ
Pى�غاية�غيط�اz ّةطري�.

�ِه  �باي �طومان �للسلطان �عاليةوكان �ّمة �الغورّي ، �احيÜ �ولو�كان �فعله�، �ما �بعض �فعل ما

�هذا �باي �طومان �النّ ِط عْ يُ �لْم �لكْن . �تعاzى �هللا �صره �ذ�يقْع �فلْم . �قتdي �اليوم �اللك �ولْم ،

�أُس ْج يَ �]ب92[ �باي �طومان �السلطان �يتوّج ر �خانن �سليم �للسلطان �ه �يوم�. �كان وPا

                                                           

 .�ةوالصواب�ما�ثبت�أعTه�لسTمة�اللغ.�جاءت�dي�yصل�بصيغة�الجمع 1
�الحاح 2 �ِبركة �اPصرّي : �الحج �طريق �ع�ى �تقع �عّدة، �م~uا�أسماء�ولها �الحج�: �وبركة �عم?hة �وبركة �الُجّب بركة

�الشريف �الحاج �وبركة �والُحجاج �راجع. �اركمب: �ع�ي، �التوفيقية، �الخطط �1ج، �4ص، �الرحيم، �وعبد التحفة�،

  .�79ص،�الuÕية
،�اPقريزي :�راجع.�و�Iيزال�ح�¼�اليوم،�م1087/�هـ480تّم�بناؤه�عام�،�يقع�برأس�حارة�uÁاء�الدين:�باب�الفتوح 3

    .�274ص،�2ج،�و«عتباراPواعظ�
م�بسبب�1884أزيل�عام�.�من�باب�الفتوح�شر¹ّي�النيليقع�إzى�الغرب�،�هو�باب�وãي�dي�القاهرة:�باب�الشعرّية 4

  .�43ص،�اPنح�الرحمانية،�الصّباغ:�راجع.�خلل�مبانيه
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 .�حمرأوائله�إzى�الجبل�y �ووصلْت ،�زحف�عسكر�موIنا�السلطان�سليم،�الخميس
ّ
Pا�بلغ�و

 ،�لكن�طومان�باي�ذالسلطا
ّ

�دَّ zى�عسكر�السلطان�سليم�ح�¼�َس هاب�إنادى�لعسكره�بالذ

�ءضاالف �ا، �كقطع �يلللوهم �أوائ، �dي �الجيشان �الرّ فتTقيا �ةيدانيّ ل �الفريَق ، �ب?ن ن�?ْ فوقع

�َم تَ ْق َم  �عظيمة �ولةهُ لة �شرحها، �يطول �دابقأ، �مرج �dي �ال�� �الوقعة �من �عظم �من�. فُقِتل

تل�سنان�باشا،�اة�ما��IُيحÉõ¼�عددً العثمانيّ 
ُ
ك¥�hوزراء�موIنا�السلطان�سليم�ن�أوكا،�1وق

�خان �سلي، �السلطان �موIنا �محّلٍ فدفنه �dي  �م
ّ

�الش �دمرداشبجانب �يخ �مِ . تل
ُ
�وزرائوق ه�ن

�جماعة�كث?hةوعسك �الُج ،�ره  ،�رضقاة�ع�ى�y ثث�ُملح�¼�صارت
ّ
Tى�تُ ن�إمن�سبيل�عzربة�

 رْ وا�فِ ُم َس َق وانْ �افواًج أوا�ة�جاءالعثمانيّ �ّن إ�ثّم .�واداريشبك�الّد 
َ
ن�تحت�رقة�جاءت�مِ فِ :�ن?ْ تَ ق

�y ال �حمرجبل �للعسكر�عنوفِ ، �جاءت �الوِ رقة �ةيدانيّ بالرّ �طاقد �بالبُ ، �عل�uم ق�ُد نْ فرموا

�صاصوالرّ  �مِ ، �فُقتل �باي �عسكر�طومان �عددً �مان ¼Éõُيح�Iمِ �ا� تل
ُ
�y وق  �ءمران

ُ
Pم?ن�قّد ا

�كث?hة �جماعة  بَ زْ أ�م~uم،
ُ
Pا�  ك

َ
�وغ?hهّح ك �ل  �ثّم .

ّ
zوو� �باي �ُم انكسر�طومان �ارً بِ ْد ى ، 

َ
عليه��ْت ّم وت

�الهزيمة  �فثبَت .
َ

�الك �طومان�بابعد �ي�نحو�عشرين�درجةسرة بنفسه�dي��]أ93[وهو�يقاتل�،

 
َ
ْخ لِ ي�ولم�ُيعْ فِ طومان�باي�ُخ �ّن إ�ثّم .�ماترُّ ن�الر�قليل�مِ َف ن

ُ
Pم� ِ¥h�، 

َ
رة�وقعت�َس وهذه�ثاني�ك

ي�ال���توّج ،�ةرقة�الثانية�من�العثمانيّ ا�الفِ ّم وأ.�لعسكر�مصر ¤uا�فإ،�من�تحت�الجبل�هْت ̄و

ح�¼�.�لكغ?�hذIت�حرب�و ِقماش�وسTح�وآفيه�من�ف~uبوا�كل�ما�،�نزلت�ِوطاق�طومان�باي

�أ I ًشيئ� �ابقوا �قلي، I 
ً
T� ًh?كث� Iاو� �ذ، �جرْت وكان �بما �اPقادير�لك �به �الع�يّ ، �� �والحكم

h?الكب� �العثمانية�ّن إ�ثّم . �من �جماعة ، 
ّ
Pباي� �طومان �السلطان �هرب �ا �إ، �القاهرة�دخلوا zى

�خرجوا�كّل وقد�أحرقوا�باuÁا�وأ،�اPقشرة�zىإه�جماعة�م~uم�توّج �ثّم .�يفوقد�¤uبوها�بالّس 

 ،�ة�سج~uم�طومان�بايوكان�uÁا�جماعة�من�العثمانيّ .�اPحابيس�ِمنن�كان�uÁا�َم 
ّ
Pي�dا�كان�

�ةيدانيّ الرّ  �وأفأ، �َم طلقوهم �بالرّ طلقوا �كان �والقاعةن �حبة �إتوّج �ثّم . �خاير�بك�هوا �بيت zى

                                                           

�الخادم 1 �هو�سنان�باشا ى�الصدارة�العظم¼�dي�عهد�السلطان�سليم�عام�.
ّ
zا�ح�¼�،�م1514/�هـ920توuوبقي�ف�

 .�87،�اPنح�الرحمانية،�الصّباغ:�راجع.�م1517/�هـ923مقتله�عام�
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 أ،�اPعمار
ُ
Pف~َ ،�م?نقّد حد�ا َuلك�وكذ،�1بوا�ما�فيه 

ّ
ن�وبيوت�جماعة�مِ ،�hجمانبيت�يونس�ال�

 yالناس�ءمرا�h?ومياس� �واPباشرين �الزّ . �البيوت��3والعياق�2عقوصارت �ي~uبون والغلمان

�البحّج  �ةثمانيّ عة �أ�طلَق فانْ ، �مصر�جمرتانdي �4هل �الأ: �من �ةثمانيّ عحدهما �من�، والثانية

خذوا�ما�وأ�]ب94[لطواح?ن�zى�اة�إثم�دخلوا�جماعة�من�العثمانيّ .�عق�والعياق�والغلمانالزّ 

�5سلخ�سنة�اثنت?ن،�«ثن?نوdي�يوم�.�قاي?نمال�الّس خذوا�ِج وأ،�كاديشغال�وyف�uا�من�البِ 

�وتسعمائ �ةوعشرين �أم?�hاPؤ ،  دخل
ّ
�اPتوك �إمن?ن �هللا �ع�ى �القاهرةل �zى �وزراء�وُص ، حبته

 والقضاة�الثTثة�،�وجماعة�من�عساكره،�السلطان�سليم
َ
Pِذ ي�بِ ِد بْ ا 

ْ
الذين�كانوا�dي��،رهمك

 y الغورّي ْس� �مات �ح?ن �من �ر �مِ �ثّم . �النّ دخل �باب �وشّق ن �القاهرة�صر �من وتجاهه�،

�با< اPشاعليّ  �تنادي �و«طمة �ئنانمان ، 
ّ

�والش �راءوالبيع ، yوالعطاو� �ءخذ �من�أ��Iْن وأ، حد

�أالعسكر�يشوّ  �ع�ى �حدش ِ وق.
ّ
ل

ُ
�غ  �َق د

ّ
�الظ تِ باب

ُ
�وف �العَ �َح لم �لْد باب �عنَم �ّن وأ، �كان ده�ن

 ّ�ÉÏجرك� �مملوك نِ و�Iُيعلِ ،
ُ

�ش �به �قم  لِ للَم �ءعاوالّد ،
ُ
Pا�  ك

َ
�خان�ّف ظ �سليم �السلطان ر�موIنا

�صربالنّ  �بالّد �ّج فَض ، �له �ءعاالناس �ر . �الجمعة �يوم �وعشرين�وdي �ثTث �سنة �محرم ابع

وقد�ترجم�له�.�موIنا�السلطان�سليم�ع�ى�منابر�مصر�والقاهرة�اسمب�بُخِط ،�6ةوتسعمائ

 صُ وانْ :�افقالو �ءطباالُخ 
ّ
وكاسر�،�نيْ رَ ْح ن�والبَ يْ موIنا�السلطان�بن�السلطان�مالك�ال¥hّ �َم هّ ر�الل

 يْ الَج 
َ

 وسلطان�العِ ،�ن?ْ ش
َ
 ?ْ َم رَ وخادم�الَح ،�ن?ْ راق

ّ
 ،�ن?ْ يَف رِ ن�الش

َ
Pلِ ا 

ُ
Pك�ا 

َ
ّهَم�.�ر�سليم�شاهّف ظ

ّ
الل

 �اْنُصره
َ
 ،�اعزيزً �ارً صْ ن

ْ
 �ْح تَ واف

َ
�ّن إ�ثّم .�العاP?ن�يا�رّب ،�ةخر يا�مالك�الدنيا�و· ،�ابينً ُم �اًح تْ له�ف

                                                           

 .�والصواب�ما�ثبت�أعTه�لسTمة�اللغة،�جاءت�dي�yصل�[ف�uا] 1
عر"�80ص،�جاءت�dي�التحفة�الuÕية 2 رق .�ومفرده�أزعر،�"الزُّ

ّ
اع�الط

ّ
ط

ُ
  .�أي�العاّمة�وق

 .�وهم�عاّمة�الناس�والّسَوقة 3
 .�أي�ِفْرقتان�أو�جماعتان 4
 .�م)1516/�هـ922والصواب�ما�ثبت�أعTه�(،�جاءت�dي�yصل�[اثَنْ?ن] 5
  .�م1517/�هـ923 6
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�أ �سليم �السلطان �الينجريّ �]أ95[رسل �1ةجماعة �أ، �ع�ى �يمنعون�وأوقفهم �اPدينة بواب

�َ¤ uّ ال~ّ  �من �البيوت�ِب uْ ابة �ةعسكر�العثمانيّ �ّن إ�ثّم . �إ، �يذهبون  صاروا
ّ
�ال� �والخرابات�zى hب

�الجراكسة �اPماليك �بسبب �َم ، �جزّ فكل �م~uم �وجدوه �ورأن �رأسه �هو�عوا �من �من�س نده

 أ،�السلطان�سليم�ّن إ�ثّم .�ن�وغ?hهمالحجازي?ّ 
َ
Pالناصري�محمد�بن�الغورّي �رّ َق رسل�خلف�ا�.

 ا�حضر�أفلّم 
ْ
 ُه�َس بَ ل

ُ
 خضر�ُم خمل�أُم �2طانْف ق

َ
َبَسهُ و ،�ابً ّه ذ

ْ
وأعطاه�ورقة�،�ةعمامة�عثمانيّ �أل

�نفسهبا<  �ع�ى �مان �أ�ورسَم ، �مدرسة �dي �يسكن �أن �بيهله ،�  أنشأال��
ّ

�بالش �نرابشي?ّ ها �ثمّ .

 وأ،�فأعطاه�yمان،�الوزير�يوسف�البدوّي م?�hه�y توّج 
ْ
 �هُ َس بَ ل

ُ
 تحّد وجعله�ُم ،�اطانً ْف ق

ً
ع�ى��اث

وكذلك�.�رحمه�هللا�تعاzى،�والدة�اPرحوم�الوالد�جّد ،�هذا�ويوسف�البدوّي .�ةهات�الغربيّ ِج 

 y� �ع�ى �مرازم?�hتِ خلع ، ِPا� �كاشف �الِج وغ?�hذل�ةيَ نْ وجعله �من �القبليةك �هات �ع�ى�وخ. لع

 حّد تَ وجعله�ُم ،�ي��ªبركات�بن�موÉË¼الزّ 
ً
نقل�،�اPحرم�3سابع�«ثن?نوdي�يوم�.�بةْس ع�ى�الِح �اث

 يدانيّ رّ ه�من�الِوطاقموIنا�السلطان�سليم�خان�
َ
يف�إzى�حت�الرصّ ن�تمِ �d4ي�بوIق�هُ بَ صَ ة�ون

قامة�0واختار�،�لكفلم�يلتفت�إzى�ذ،�حضروا�له�مفاتيح�القلعةأ�ثّم .�ىخر�الجزيرة�الوسطآ

 .�يلئ�¤uر�النّ ع�ى�شاط
َ

ا�ك
ّ
Pو 

ُ
Û َhد�ن�أوه�مِ رأ�نصاروا�كل�َم ،�ة�بالقاهرةالعثمانيّ �]ب96[�تIو

� �Iبس �لهأ�5زمطالناس �يقولون �حمر�وتخفيفة �جرك�ÉÏّ أ: �نت �رأ، �سهفيقطعوا . 
َ
�سْت بِ فل

وdي�يوم�.�من�مصروط�مطلوا�لبس�التخافيف�الزّ بوأ،�ءمراوIد�الناس�كلها�عمائم�ح�¼�y أ

                                                           

ي�الِفرقة�الرئيسية�dي�الجيش�العثمانّي  1 ُرها،�أي�0نكشارّية�̄و
ْ

  .�وقد�سبق�ِذك
ْيه�حزام،�هو�ثوب�فضفاض�سابغ�مشقوف�اPقّدم:�الُقْفطان 2

َ
َبس�،�وُيْصَنع�من�الحرير�أو�القطن،�يضّم�طرف

ْ
وُتل

َفط"،�اPعجم�الوسيط:�راجع.�فوقه�الجّبة
َ
 .�ماّدة�"ق

َحّرم"�81ص،�ءت�dي�التحفة�الuÕيةجا 3
ُ
Pثاني�ا"�.  

مالية�الغربية�من�من�مدينة�القاهرة 4
ّ

ل�ع�ى�¤uر�النيل،�¯ي�اPنطقة�الش
ّ
ي�تط �̄و �راجع. الخطط�،�ع�ي،�مبارك:

 .�18ص،�4ج،�التوفيقية
ط"�82ص،�جاءت�dي�التحفة�الuÕية 5

َ
  .�وهو�لباس�جركÉÏّ��يوضع�ع�ى�الرأس.�"َزن
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 �1ثامن�ءثTثاال
ُ
Pمرّ َح ا� �خان، �سليم �السلطان �ركب �إ، �النّ ودخل �باب �من �القاهرة ،�صرzى

 yباشرين�الذين�كانوا�بمص،�ربعوأمامه�الخليفة�والقضاة�Pروجماعة�من�ا�، 
َ

�القاهرة�ّق وش

�حافل �موكب �dي �الكث?hة، �الجنائب �وأمامه �رُ ، �ب?ن �ومشاةوالعساكر�ما �كبان �ضاقت�، ح�¼

 
ّ

zى�ه�من�هناك�إوتوّج ،�بعمن�تحت�الرّ خرج��ثّم .�zى�باب�زويلةاPوكب�إ�مرّ واست،�وارعuÁم�الش

 �طاقالوِ ونزل�ب،�بوIق
َ
 .�صيفبه�تحت�الرّ صَ الذي�ن

ّ
Pصوات��ارتفعْت ،�القاهرة�شّق �اوyله�

 .�ءzى�يوم�الثTثاطاق�اPذكور�إقام�بالوِ فأ،�بالدعاء
ّ
P2تا�كانو� yءربعاليلة��، 

ّ
هر�بعد�تاسع�الش

 يشعر�السلطان�سليم�إ�لم،�ءالعشا
ّ
Iحاط�بهوأ�وقد�هجم�عليه�طومان�باي��. 

ّ
ربت�فاضط

 ّم َح مال�ُم ِج ¤uم�هجموا�عليه�بِ <،�zى�الغايةأحوال�موIنا�السلطان�سليم�إ
َ

 ،�3انتّ لة�ك
ُ
 وأ

ْ
�َق لِ ط

�النّ  �ارف�uا �بعض�خيام�موIنا�السلطان�سليمفاْح ، �الووقع�ف�uم�الّس ،��hق ،�يلليف�تحت

� �عسكر�موIنا �من �عددً فُقتل ¼Éõُيح�I� �ما �سليم �االسلطان �الَج �]أ97[، �هناك �ّم واجتمع

�الزّ  �الغف?�hمن �النّ اوالعيّ عق �من �وغ?hهم�4ةواتيّ ق �عسكر�السلطان�. �ع�ى �يرمون وصاروا

 فTقاهم�y ،�ن�طلع�ال~uارإzى�أ�5سليم�باPقاليع
ّ
Tع�h?من�الناصريّ ن�الّد م�h?ة�عند�وادار�الكب

h?الكب� �اPيدان �عسكر�. �ب?ن �هناكفوقع �سليم �مصر�وعسكر�السلطان �م~uا�، �تشيب وقعة

�وا�ÉØالنّ  �الوسطى، �الجزيرة �رأس �من �م~uم �فملكوا �البَ إ، �باب �قنطرة �قنطرة�ر�إْح zى zى

�قديدار �ثائ�تتمرّ واْس .  الحرب
ً
�الفريَق �6رة �الفجر�إ?ْ ب?ن �طلوع �من �ن �اPغرب �بعد و¤uبت�zى

                                                           

1 Õي�التحفة�الdيةجاءت�u�،رابع�ُمَحّرم"�82ص"�.  
 .�والصواب�ما�ثبت�أعTه�لسTمة�اللغة،�جاءت�dي�yصل�[كان] 2
ّتان 3

َ
تانّية:�الك

َّ
ستعَمل�جذوعه�dي�الحروب،�هو�نبات�من�الفصيلة�الك

ُ
سيج�وت

ّ
ذ�من�أليافه�الن

َ
اPعجم�:�راجع.�ُيّتخ

ِ�ن"،�الوسيط
َ

 .�ماّدة�"ك
 .�80ص،�اليماني�ال¥hق ،�ال~uرواzي:�راجع:�أي�البّحارة 4
خ?ن�أو�الِجلد 5

ّ
عر�أو�الّصوف�الث

ّ
ستعمل�كسTح�ُيرمى�به�الَحَجر.�أداة�مصنوعة�من�نسيج�الش

ُ
،�الخطيب:�راجع.�ت

  .�404ص،�معجم�اPصطلحات�وyلقاب�التاريخية
  .�والصواب�ما�ثبت�أعTه�لسTمة�اللغة،�جاءت�dي�yصل�[واستمر�الحرب�ثائرا] 6
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صاروا�يكبسون�،�اPماليك�الجراكسة�ّن إ�ثّم .�ةيدانيّ ة�الذي�كان�بالرّ العثمانيّ �طاقربان�وِ العُ 

�العثمانيّ  �ع�ى �والحارات �ةالبيوت �العثمانيّ ، �كانت �الجراكسةكما �ع�ى �تكبس �ة وصار�.

�االطالب�مطلوبً  . 
ّ
Pحرم�1ا�كان�يوم�الخميس�عاشروPا�، 

ْ
ة�وب?ن�قتال�ب?ن�العثمانيّ ال�ّد تَ واش

�الجراكسة �الناصريّ ، �dي �باي �طومان �السلطان �ةونادى �للزّ ّس وقناطر�ال، �والباع ،�عياقعق

 َم �كّل �ّن بأ
َ
 خذ�َس يأ،�ع�ى�عثمانّي �َض بَ ن�ق

َ
سه�ويحضرها�ب?ن�يدي�السلطان�طع�رأقوي،�2هبَ ل

.�وملوكها�م~uم،�خرجوا�الجراكسة�من�بوIق�وجزيرة�الفيلة�أالعثمانيّ �ّن إ�ثّم .�طومان�باي

 
َ
 عَ فح?ن�ف

َ
 ،�د�قنطرة�قديدارْق خربت�الجراكسة�عَ أ،�لكة�ذثمانيّ عت�الل

ً
ة�من�العثمانيّ �اخوف

�عل�uمأ �يهجموا �ن �ةالعثمانيّ �ّن إ�ثّم �]ب98[. �الناصريّ أ، �من �الجراكسة �إخرجوا �قناطر�ة zى

ر�يركب�وصا،�ليبةdي�جامع�شيخون�الذي�بالصّ �3كرَ السلطان�طومان�باي�بَ �ّن إ�ثّم .�باعالّسِ 

 قناطر�الّسِ �zىليبة�إمن�الصّ �رّ ِك بنفسه�ويَ 
َ
ر�خندق�ْف َح بِ �َم رَس �ثَم .�ر�قليل�من�عسكرهَف باع�dي�ن

عند�جامع��آخرو ،�4ميلةس�الرّ عند�رأ�وآخر،�باععند�قناطر�الّسِ �وآخر،�ليبةس�الصّ dي�رأ

�طولون  �َح وآخر ، �البقررَ ْد عند �ة �باي�السلطان�ّن إ�ثّم . �طومان �ِبَحْفر�، �الخليلرَسَم ،�خان

 y� �بعض �ذمرافمنعه �من �لكء �أ، �يقّس وأمره �أن �عسكره �فِ م �ق رَ ربع �إفِ : �ِج رقة �قنzى اطر�هة

.�هة�باب�زويلةzى�ِج رقة�إوفِ ،�هة�جامع�طولون zى�ِج رقة�إوفِ ،�ميلةهة�الرّ zى�ِج رقة�إوفِ ،�عابالّسِ 

 ة�إمن�اPماليك�الطومانيّ �ْل تَ ْق يُ �فلْم 
ّ
Iالقليل��  dي�0 وصاروا�يختفون�،

ً
من��اصطبTت�خوف

 الرّ وقد�دخل�،�القتال
ً
ة�توجهوا�يّ فة�العثمانطائ�ّن إ�ثّم .�ةمن�العثمانيّ �اعب�dي�قلوuÁم�خوف

                                                           

 .�"سادس"�83ص،�dي�التحفة�الuÕية 1
ب 2

َ
َب"،�اPعجم�الوسيط:�راجع.�الثياب�والسTح:�الّسل

َ
  .�ماّدة�"َسل

�شيخون  3 �جامع �dي َزل
َ
�ن �أي �شيخو، �خانقاه �وتجاهه �الّصليبة �شارع �dي �يقع �الذي �yم?�hسيف�، �أنشأهما وقد

  .�315ص،�2ج،�الخطط�التوفيقية،�ع�ى،�مبارك:�راجع.�م1355/�هـ756الدين�شيخو�الناصرّي�عام�
ي�تمتّد�dي�القطائع�ب?ن�قصر .�¯ي�منطقة�اPنشّية�اليوم 4  .�طولون�وجامعهابن��̄و

ً
يل��اأصبحت�فيما�بعد�سوق

َ
للخ

  .�297-292ص،�2ج،�الخطط�التوفيقية،�ع�ى،�مبارك:�راجع.�وساحة�زمن�اPماليك�والعثماني?ن
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�1ى�وملكوا�من�باب�القرافة�الك¥hى رافة�الك¥h ن�ع�ى�القِ وطلعوا�مِ ،�من�ع�ى�مصر�القديمة

�يدة�نفيسة�ر��ÉÒهللا�ع~uاالّس �z2ى�مشهدإ �باي�ّن إ�ثّم . ن�¶uدم�قصد�أ،�السلطان�طومان

فهربوا�،�ةالجراكسة�هزموا�جماعة�من�العثمانيّ �ّن إ�ثّم .�لكثم�رجع�عن�ذ،�باعقناطر�الّسِ 

،�صاصالرّ ]�أ99[�ق�ُد نْ وصاروا�يرمون�ع�ى�الناس�بالبُ �3حيد�شيوا�إzى�منار�جامع�اPؤ وطلع

�زويلة �باب �دخول �من �ويمنعوهم �والعثمانيّ . �الجراكسة �من �القت�ى �ةوصارت جسادهم�أ،

�ع�ىمرميّ  �إ�4ة �بوIق �من �قناطر�الّسِ yرض �باعzى �الرّ ، �إومن �القلعةميلة �تحت �zى وdي�،

 yو�  الحارات
ّ
�ةزق �أ، �ر وهم Tب� �وسؤ بدان �ؤ ور ، Tب� �بدانأوس �والعُ . �عند�هذا �واقفة ربان

 ،�قنطرة�عمر�يعّرون�الناس
ُ
 ولو�Iل

ْ
،�بيوت�الناس�dي�القاهرة�5لهجموا�[ع�ى]،�ف�هللا�تعاzىط

 y� �سواقوي~uبون �سليم�واستمرّ . �السلطان �عسكر�موIنا �يقاتل �باي �طومان �م~uم�يو ، قتل

 �6ثاني�عشر،�بتzى�يوم�الّس إ�ءربعان�يوم�y م،�عتهويقتلوا�هم�من�جما
ّ

من�طلوع�هر�من�الش

 
ّ

�مسالش  فرأ،
َ
�الغ �ع?ن �باي �طومان  ى
َ
�بةل �واْخ . �القتال �عن �عسكره �تكاسل �dي�وقد تفوا

وكان�،�7شبَ ركة�الَح ه�طومان�باي�نحو�بِ فتوّج .�هةجماعة�dي�ِج �كّل ،�ءمراّرقت�y وتف،�بيوuöم

 اقليل�
ّ
  :�dي�اPعª¼�شعرقيل�ا�وكان�كَم .�فعالهأ�الحركات�dي�غ?�hمسعود�لحظ

                                                           

�الِقرافة 1 �اPوتى: �دفن �مكان �¯ي �الفسطاط، �شر¹ي �وتقع �اثنتان. ي �̄و :� �الك¥hى القرافة �ع�ي�، �أبي �بحوش وتقع

�البسات?ن �من �بالقرب �الصغرى . �والِقرافة �الشافûي، �0مام �محل ي �̄و �راجع: �مبارك. �ع�ى، �التوفيقية، ،�الخطط

 .�21ص،�1ج
 .�هـ208هـ�وتوفيت�سنة�145وقد�ُوِلَدْت�رÉÒ¼�هللا�ع~uا�بمكة�سنة�،�من�سTلة�آل�البيت.�أي�مكان�دف~uا 2
،�ع�ى،�مبارك:�راجع.�م1416/�هـ818بناه�اPلك�السلطان�اPؤيد�عام�،�ارع�اPناخلّيةيقع�جامع�اPؤيد�شيح�dي�ش 3

  .�127ص،�2ج،�الخطط�التوفيقية
  .�والصواب�ما�ثبت�أعTه،�جاءت�dي�yصل�[dي] 4
5 ¼ªعPمة�اTا�ال�التعريف�لسu~صل�بعد�كلمة�[بيوت]�ال���حذفُت�مyي�dجاءت��. 
  .�ِمن�ُمَحَرم""ثامن��84ص،�dي�التحفة�الuÕية 6
�ِبركة�الَحَبش 7 �م~uا�أسماء�لها�عّدة،�¯ي�أقدم�ِبركة�dي�القاهرة: :h?َعافر�وِبركة�ِحْمPِبركة�ا� �راجع: ،�عبد�الرحيم.

 .�89ص،�التحفة�الuÕية
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َ
 َح ال�يُل لِ ق

ّ
 �كاَن �ولوْ ���       �دواءٌ �لهُ �ليَس ��ظ

َ
Pلهُ �يُح ِس ا� 

َ
  بيُب ط

ت�أ�وقد،�ن�سليممع�عسكر�السلطا�قعت�للعسكر�اPصرّي كسرة�و �1وهذه�ثالث
ّ
ل

ُ
يد¶uم�غ

 .�اطوًر ْس تاب�َم لك�dي�الِك وكان�ذ،�روالَقَد �ءعن�القتال�ح�¼�نفد�القضا
ّ
Pزم�السلطان�ا�ا¤ْ وu

�بايطو  �مان  �2توقع،
ُ
Pمصر�ا� �يُ ا�صيبةdي �لم �تقّد ل�� �فيما �بمثلها �الزّ سمع �من ،�مانم

حرقوا�وأ،�ليبةة�dي�الصّ تشرت�العثمانيّ فانْ ،�بت�اPذكور نه�ا¤uزم�dي�صبيحة�الّس < �]ب100[

�شيخون  �جامع �0 فاْح ، �سقف �الكب?�hوالُق �hق �لهبّ يوان �كانت �ال�� �ة  لِ ،
َ
السلطان��ِن وْ ك

�و  �به �كان �باي �الحربطومان �قت �دَ وأ. �dي �حوله �ال�� �البيوت �أرْ حرقوا �غزيّ ب �3ةبي �ّن إ�ثّم .

،�يفولعبوا�ف�uم�بالّس ،�عق�وغ?hهمة�بطشت�dي�العبيد�والغلمان�والعوام�من�الزّ العثمانيّ 

 وربّ ،�وراح�الصالح�بذنب�الطالح
َ
 ة�إو�Iقوّ �َل وْ ف�Tَح .�ب�لهنْ ما�عوقب�من��Iذ

ّ
I� ّبا��الع�ي�

 م�مرميّ ثuفصارت�ُج .�العظيم
ُّ
zى�إ،�ليبةzى�الصّ إ،�ميلةzى�الرّ من�باب�زويلة�إ،�قاترُ ة�dي�الط

تِ ة�َم وكان�عّد .�zى�مصر�القديمةإ،�ةzى�الناصريّ باع�إقناطر�الّسِ 
ُ
ما�ل�dي�هذه�الواقعة�ع�ى�ن�ق

��نقله �dيإابن �4تاريخه�ياس �مّد ، ي �أيام̄و �أربعة �ة �آ، �العشرة �Iففوق �من�ولعّ . �ذلك ل

�الرّ ?ْ فتَ الطائ �ومن �ةيّ عن �كانالعثمانيّ �ّن إ�ثّم . ��5واة �البيوت�يكبسون �dي �الجراكسة ع�ى

  وجامع�،�زهرالجامع�y �6واــــجماح�¼�أ¤uم�ه،�هــــنقوا�عُ ــــربــــم�ضــــدوه�م~uــــفمن�وج،�والحارات

   

                                                           

  .�"رابع"�84ص،�dي�التحفة�الuÕية 1
 .�والصواب�ما�ثبت�أعTه،�جاءت�dي�yصل�[وقع] 2
الّتحفة�،�عبد�الرحيم:�راجع.�وقد�اح�hقت�البيوت�ال���كانت�به�dي�هذه�اPعركة�،هو�َدْرب�مجاور�لجامع�شيخون  3

 .�85ص،�الuÕية
 .�156ص،�5ج،�بدائع�الزهور ،�إياسابن��4
  .�والصواب�ما�ثبت�أعTه�لسTمة�اللغة،�جاءت�dي�yصل�[كان] 5
  .�والصواب�ما�ثبت�أعTه�لسTمة�اPعª¼،�جاءت�dي�yصل�[هجموا] 6
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�الحاكم�1طولون  �2وجامع �واPزاراتوغ?�hذ، �واPدارس �الجوامع �من �لك ��قال. �:�3ياسإابن

هة�وس�الجراكسة�ِج ربان�يعزل�رؤ نق�أحد�من�الجراكسة�والعُ ذا�ضرب�عُ إ�وكان�اPشاع�يّ 

ق��4واري بال�ع�ى�الّص ُتنَصب�الِح �ثّم .�هةربان�ِج وس�العُ ورؤ 
ّ
عل

ُ
وس�عل�uا�تلك�الرؤ �]أ101[وت

 نه�شاهد�ُج أ،�ق�بهثِ ن�أخ¥hني�َم وأ�:�5ياسإابن��قال.�الذي�بالجزيرة�الوسطى�طاقdي�الوِ 
ّ
ة�ث

 y قانصو�h?مر أحد�أ�هم 
ُ
Pالذي�كان�نائ،�م?نقّد اء�ا 

َ
ي�ُم ،�طياب�ق ،�لقاة�تجاه�سبيل�الغورّي ̄و

 Tب�ت~uش�dي�ُج والِك 
ّ
 ،�تهث

َ
تل�من�y :�قال.�انه�كان�جسيًم فإ،�م�بطنهْح ومصارينه�وش

ُ
مراء�وق

 ،�هذا.�اما��IُيحÉõ¼�عددً 
ّ
Pا�هرب�السلطان�طومان�بايو�، 

ُ
 ل�َم تِ وق

ُ
سكر�كما�عن�الل�مِ تِ ن�ق

ه�طاقونصب�dي�وِ ،�ه�الذي�بالجزيرة�الوسطىطاقzى�وِ لسلطان�سليم�إرجع�موIنا�ا،�متقّد 

�ن?ْ َق َج نْ صَ  �و·خر�: �أبيض �حمرأأحدهما �إوذ. �الّس لك �لرفع �عندهم �أشارة �عن هل�يف

�اPدينة �إ. �بTدهم �dي �عادuöم �بالّس هكذا �وفتحوها �مدينة �ملكوا �يفذا �yقوال�، �هذه كل

 ð6ياسإ�بن� . y� �تلك �اPتوdي �صار�الخليفة  يام
ّ
�وك �هللال �ع�ى �الَح ، ،�قدوالعَ �ّل هو�صاحب

 yبالّد مر�والنّ و� �ò ّصريPةيار�ا� �أ. �مثلوصارت �دهال?§�بيته �dي �السTط?ن �وIد : 
َ
PئياTقر�الع�

�اPؤيد �بن �ع�ي  وأ،
ّ
�الظ �بن �هر�خشقدمحمد  وأ،

َ
Pا� �اPنصور وIد �لك ، y� �من ء�مراوغ?�hذلك

�مِ وأ �الناس �وغ?hهمعيان �اPباشرين �ن �أ. �وأ�حّق وكان �هلهاuÁا �أ، �من �كان  فإنه
َ

�الخ ?�hهل

                                                           

�طول 1 �مصرجامع �dي �العتيقة �الجوامع �أحد �ون ،� �عام �طولون �بن �أحمد �ببنائه �هـ263بدأ �منه�877/ �وفرغ م

  .�310-309ص،�2ج،�الخطط�التوفيقية،�ع�ى،�مبارك.�راجع:�م879/�هـ265عام
عز�لدين�هللا�عام�:�جامع�الحاكم 2

ُ
Pؤمن?ن�العزيز�با��نزار�بن�اPا�h?طبة�.�م991/�هـ380بناه�أم

ُ
ُعِرف�بجامع�الخ

ى�بالناس�فيه
ّ

،�الخطط�التوفيقية،�ع�ى،�مبارك:�راجع.�بجامع�yنوار�اوُيعرف�أيضً ،�<ن�yم?�hخطب�الجمعة�وص�

  .�168-167ص،�4ج
 .�اPرجع�السابق،�إياسابن��3
  .�أي�أعمدة،�ُمفردها�"صارية" 4
  .�اPرجع�السابق،�إياسابن��5
  .�157ص،�اPرجع�السابق،�إياسابن��6
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خالف�القانون�ي~uاه�عن�ر�يُ ْم وكان�موIنا�السلطان�سليم�إذا�أراد�فعل�أ.�ين�والصTحوالّد 

�لكذ ،� �السلطان �موIنا ��]ب102[فيمتثل �ما �بهأسليم �مره �النّ ، �من �يعلمه  Pِا
َ

�والخ .�?hصح

 �ءوdي�يوم�الثTثا
ُ
Pي�القاهرةبعد�العَ �خاننادى�السلطان�سليم�،�رمّح حادي�عشر�اdصر��،

 y �ّن بأ
ُ
Pربع?ن،�م?نقّد مراء�اyوأ،�وأمراء� 

ّ
 تفوا�بعد�الوَ فوا�واْخ مراء�العشرات�الذين�تخل

ْ
ة�عَ ق

�عسكر�الغورّي  �يظهروا�من �باي �وطومان ، y� �ناموعل�uم �كتب��ّن إ�ثّم . �سليم السلطان

 ،�dي�ورقة�طويلة�امانً لôمراء�أ
ّ
zى�مدرسة�هوا�إ¤uم�يتوّج �uا�أوف،�dي�جريدة�قها�اPشاع�يّ وعل

�1الغوري �y فظهر�ُج ، �من �الوِ �وقابلوا�ءمراملة �dي �سليم �السلطان �طاقموIنا . 
َ
 بَّ وَ ف

َ
هم�خ

�بالكTم �ق�dي�وجوههمصَ وبَ ، ، 
َ
 وذ

َ
 ك

ُ
�يصنعون�dي�اPسلم?نر�لهم�ظ �وما�كانوا �لمهم �رسَم �ثّم .

 يَ �ْن بأ
ْ
 تَ ْم اف.�ظ�عل�uمْف يقيموا�uÁا�مع�الِح �ْن وأ،�عوا�إzى�القلعةلط

َ
 ْم لوا�أث

ّ
 ره�الش

َ
 ريف�وط
َ
.�عوال

وقد�وصل�إzى�،�مان�من�موIنا�السلطان�سليم�خانيطلب�y ،�رسل�جان�بردي�الغزاzيّ أ�ثّم 

�الجراكسةوُص �الخانقاه �اPماليك �من �جماعة �حبته ،� �هربوا  الذين
َ

�الك �رةْس بعد فأرسل�.

 y� �سليم �السلطان �لهمموIنا �مان �باي�ّن ظهر�أ�ثّم . �طومان �السلطان ، 
ّ
Pعليه�� �وقعت ا

 
َ

 وأ،�2هرب�وظهر�بالuÕنسا،�ليبةرة�ال���كانت�بالصّ ْس الك
ّ
Pا�uÁا�ضجر�من�الذي�قاساه�من�قام�

 
ّ

ليطلب�له�الخليفة��]أ103[،�رسل�القا��ÉÒعبد�السTم�قا��ÉÒالuÕنساوأ.�رورالحروب�والش

 yسليم� �السلطان �موIنا �من �مان �الثTثا. �يوم �عش�ءوdي  �ر ثامن
ُ
Pمرّ َح ا� �ب، �جان ردي�دخل

ليه�وهو�dي�ه�إفتوّج .�مان�موIنا�السلطان�سليمأسه�ورقة�ف�uا�وع�ى�رأ،�zى�القاهرةإ�الغزاzيّ 

�هناك�طاقالوِ  �وقابله �وقيل. �الغزاzيّ �ّن إ: �بردي �جان �متواليً ، �dي��اكان �سليم �السلطان مع

�انًف كر�ذلك�آتقدم�ِذ كما��زمن�الغورّي   ،�السلطان�سليم�موIنا�ّن إ�ثّم .
َ
 ط
َ
dي�zى�القلعة�ع�إل

                                                           

ي�عبارة�عن�جامع�ومدرسة.�أنشأها�السلطان�قانصوه�الغوري،�الغورّيةتقع�dي�وسط�شارع� 1 وتحتوي�ع�ى�،�̄و

  .�114-112ص،�2ج،�الخطط�التوفيقية،�ع�ي،�مبارك:�راجع.�أربعة�إيوانات
�الuÕنسا 2 �اPنيا: �محافظة �مزار�dي �ªب� �مركز�بلدة �dي �تقع �راجع. �اللطيف: �عبد �لي�ى، �العصر�، �مصر�dي �dي 0دارة

 �.�378ص،�العثماني
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�  �حافلموكب
ّ
�uÁاوتوط �ن �الثTثا. �يوم  خا�ءوdي

ُ
Pا� �عشرين �مرّ َح مس �السلطان�، �موIنا خلع

 
ّ

 رdي�يونس�0 سليم�ع�ى�الش
َ
 ّد َح تَ وجعله�ُم ،�اطانً ْف ستادار�ق

ً
ليمسح�،�ةهات�الشرقيّ ع�ى�ِج �اث

0� �ع�ى �ويكشف �وغ?hهمالبTد �للجراكسة �ال�� �قطاعات �ذ، �أشبه �وما �yوقاف .�لكوع�ى

 ونزل�إ،�يعانوIد�الِج من�أ�1سيمخذوا�قواوأ
ّ

ر�قرّ ،�موIنا�السطان�سليم�ّن إ�ثّم .�ةرقيّ zى�الش

� �عوضفخر�الدين �بن �أ،  وبركات
َ

�الصّ خو�ش �الدين �غ?hرف �ُم ،  ّد َح تَ وجعله
ً
�جهات��اث ع�ى

 عله�ي��ªبركات�بن�موÉË¼�وجر�الزّ وقرّ .�ةالغربيّ 
ً
 ع�ى�ِج �اُمَتَحّدث

َ
Pَح هات�ا 

ّ
 وقرّ .�ةل

َ
رف�الدين�ر�ش

 فأ.�ةليّ بْ هات�القِ صطبل�dي�الِج ظر�0 الصغ?�hنا
ْ
 من�أ�Iءهر�كل�من�هؤ ظ

َ
Pي�حّق نواع�اdظالم��

 .�2قَز رّ قطاعات�والبسبب�0،�الناس
ّ

 ،�هر�اPذكور وdي�هذا�الش
َ
 غ
َ
سعار�بمصر�من�ِغTل�ت�y ل

�وغ?hها  ارْ �]ب104[�ح�¼،
َ
�الُخ ت �y فع �سواق¥§�dي ��قال. �3ياسإابن �إ:  �ةالعثمانيّ �ّن وذلك

ّ
Pا�

 �اPغّل ¤uبوا�،�لقاهرةدخلوا�ا
ّ

 �طعموها�لخيولهم�ح�¼�لم�يبْق وأ�4ون ال���dي�الش
ّ

ون�d�ùÉèي�الش

 .�Tلمن�الغِ 
ّ
 ،�واح?نو¤uبوا�القمح�الذي�dي�الط

ّ
قال�هللا��مر�كماوكان�y .�حوالربت�y فاضط

�dي �العزيز�تعاzى �كتابه  �نَّ إ﴿:
ُ
ل
ُ
Pدَ إ�وَك ا�  ذا

َ
 خ
ُ
 ل

َ
�ق  يَ رْ وا

ً
 �ة

َ
 أ

ْ
�وَ وَه ُد َس ف  عَ َج ا

ُ
 ل

َ
�أ  زَّ عِ وا

َ
 �ة

َ
�أهَ لِ ْه أ  ِذ ا

َّ
 ل

ً
�5﴾ة

�ية·  �إو�Iقوّ �َل وْ ف�Tَح .  ة
ّ
I� ّالع�ي� �العظيم�با� �بايأ�ظهر �ثّم . �مر�طومان �بالصعيد�وأ، نه

�عمر�عند �أوIد �إ، �الدخول �من �اPراكب �مصر�بالغِ ومنع �Tلzى �ذفبموِج ، �لكب حصل�،

 
َ
�ءTالغ . y� �جاءت �الجمعة �يوم �الصّ �خباروdي �بTد �بأمن  �ّن عيد

َ
�ق ،�شوكته�ْت يَ وِ طومان

                                                           

 .�"قوائم"�87ص،�dي�الّتحفة�الuÕية 1
¯ي�yرا��ÉÒال���أنعم�uÁا�السTط?ن�السابقون�ع�ى�بعض�الناس�وأصبح�حق�0نتفاع�uÁا�ينتقل�:�أرا��ÉÒالّرزق 2

�لورثuvم �بالوراثة �الّسطو. �من �لها �الدولة �حماية �مقابل �الحماية �ضريبة �سوى �الّضرائب �من �ُمعفاة ي �̄و :�راجع.

  .�69ص،�ّريف�اPصري ال،�عبد�الرحيم
  .�162ص،�5ج،�بدائع�الزهور ،�إياسابن��3
ة�ال���dي�اPخازن  4

ّ
َوَن"،�اPعجم�الوسيط:�راجع.�أي�¤uبوا�الغل

َ
  .�ماّدة�"ش

وا(:�و·ية�كاملة.�)34آيه�(،�)27سورة�الّنمل�( 5
ُ
َسُدوَها�َوَجَعل

ْ
ف

َ
�أ

ً
ْرَية

َ
وا�ق

ُ
ل

َ
ا�َدخ

َ
وَك�ِإذ

ُ
ل
ُ ْ
Pا� ْت�ِإنَّ

َ
ال

َ
  ق

َ
ة ِعزَّ

َ
��أ

ً
ة

َّ
ِذل

َ
ْهِلَها�أ

َ
أ

وَن 
ُ
ِلَك�َيْفَعل

َ
ذ

َ
 .�)َوك
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 إ�ثّم .��ùÉèكث?�hءمراومن�y ،�ربانواجتمع�عنده�من�العُ 
ّ
Pنه� 

َ
 ه�إتوّج �َي وِ ا�ق

َ
ر�اسكندرية�غْ zى�ث

�آ�1ق hَ ?ْ بَ  �الحربكب?�hمن �Iت . 
ّ
Pتحّق و� �ذا �سليمق �السلطان �موIنا �لك �ِح أ،  خذ

ْ
�منهذ ،�ره

 وصارت�ع�ى�رؤوس�أ
َ
 ا�وقع�لهم�dي�تلك�الوَ ّم مِ �h?2ةهل�مصر�الط

ْ
،�ليبةبالصّ �ة�ال���كانتعَ ق

 ْم وكان�أ
َ
�ْن إ:�رسل�طومان�باي�يقول�PوIنا�السلطان�سليمبعد�أيام�أ�ثّم .�اوًر ُد ْق َم �ارً َد ر�هللا�ق

 
ُ

�أ�َت نْ ك �الّس أ�ْن تروم  جعل
ّ

�بوالُخ �3ةك �كاسمطبة �نائوأ، �بمصر�ابً كون �عنك �إمِ ْح وأ، ليك�ل

 
َ

�خ ��4راجمن �عليه �يقع �ما �اPال�«تفاقمصر�حسب �من �بيننا �إ، �كّل لوأص?�hأرسله �dي �يك

 الحيّ zى�الصّ عن�مصر�أنت�وعسكرك�إ�ْل َح رْ فا،�سنة�]أ105[
َ
،�ن�دماء�اPسلم?ن�بينناقِ ْح ة�وت

 �ْن وإ.�هل�مصرو�Iتدخل�dي�ِوْزر�أ
ُ

وهللا�يعطي�.�الجزيرة�رّ zى�بَ إ�ْج رُ فاْخ ،�لكبذ�لم�ترَض �َت نْ ك

 النّ 
َ
Pِتحسب�أ،�ن�يشاءصر��Iو 

ّ
لف�فارس�ما�أمûي�ثTث?ن��ّن وإ،�زْج ليك�عن�َع إ�رسلُت ي�أن

�ُم  �أقّد ب?ن �و م?ن �وعشراتألوف �ربعينات �الّس �ّن إو . �اPماليك �من �نحو�عشرين�لطانيّ مûي ة

 الصّ �ولكّن ،�مثالكعاجز�عن�أنا�بِ وما�أ.�الًف أ
َ

وقف�موIنا��افلّم .�دماء�اPسلم?ن�ِن وْ َص لِ �h ?ْ لح�خ

�ُم  �ع�ى �سليم �بايالسلطان �طومان �طالعة �أ، �ؤمن?نم?�hاPأرسل ، y� �ربعوالقضاة �رَ ضَ ْح وأ،

،�zى�طومان�بايوكتب�بحضرuöم�صورة�حلف�إ،�ليهوأمرهم�باPس?�hإ،�جماعة�من�وزرائه

�أ�ْن بأنه�إ �رادحضر�يفعل�له�ما هاب�إع�الخليفة�منَ تَ فاْم .
ّ

�وقال،�ليهن�الذ �دوادارّي �ُل ِس رْ أ:

�القضاةُص  �حبة �الُق ، �إفسافرت �ودوادار�الخليفة �yربع �بايضاة �طومان �عند �zى �هذه�. وdي

 yيا 
َ
،�ا¼�عددً Éõَ ربان�ما��Iُيْح جمع�من�العساكر�والعُ ،�طومان�باي�ّن ت�0شاعات�بأيَ وِ م�ق

�سليم �السلطان �ع�ى �وهو�زاحف . 
َ

 وك
ُ
Û َhوالقال�� �القيل ، 

ّ
�«ضط �مصر�بسبب�ووقع �dي راب

                                                           

م:�الب?hَق  1
َ
 .�ماّدة�"َبَرَق"،�اPعجم�الوسيط:�راجع.�الّراية�أو�الَعل

يش 2
ّ
?hة�الغّضب.�أي�الِخّفة�والط

َ
ار"،�اPعجم�الوسيط:�راجع.�وهنا�اPقصود�ط

َ
  .�ماّدة�"ط

  .�أي�سّك�الّنقود 3
راج 4

َ
ة�yرض:�الخ

ّ
ل

َ
ذ�من�أموال�الناسو .�ما�يخرج�من�غ

ّ
،�اPعجم�الوسيط:�راجع.�هنا�القصد�الضريبة�أو�ما�يؤخ

َرَج"
َ

  .�ماّدة�"خ
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�لكذ �أ.  وdي
ّ

�الش �هذا �yخبار�بأثناء �وَبْردَ الُق �ّن هر�وردت �yربع �دوادار�الخليفةبَ ضاة ،�ك

،�ةوجماعة�العثمانيّ �]ب106[�رسلهمأ�الذين،�مصلح�الدين،�السلطان�سليماصد�موIنا�وق

ا�وصلوا�إ
ّ
P ى�قرzيب� ِÕنساالu�،م�جماعة�من�خليفة�طومان�باي�خرجuة�فقتلوا�العثمانيّ ،�عل�

�ُبْردَ  �الّد بَ وهرب �أك �سلبوه �أن �وُ¤uِ وادار�بعد ��بثوابه �هو�وغ?hهما �معه �كان . 
ُ
 ِش وأ

َ
�ق ل�تْ يع

 ِÕال��ÉÒنسا�عبد�القاuمTبوا�ما�كان�مع�الُق ،�سu¤ل�إتْ موا�من�الَق لِ وما�َس ،�ضاةو 
ّ
I� هد�بعد�ُج

h?كب�. 
ّ
Pنا�السلطان�سليم�خان�ذوIلكا�بلغ�مو�، 

ّ
طومان�باي��ّن ق�أوتحّق ،�حوالهأ�ربْت اضط

طاقه�من�الجزيرة�السلطان�سليم�نقل�وِ �ّن إ�ثّم .�مانكان�طلب�y �ْن بعد�أ،�لحبا�عن�الصّ أ

�بِ إ �الَح zى �شبَ ركة �الّس �وdي. �ثامنيوم �عشرينه�بت �إ، �باي �عسكر�طومان �ترسة�وصل zى

�الجزيرةبالق �من �1رب �وحسات�فرسَم ، �بعمل �سليم �السلطان �البحر��2موIنا �شاطئ ع�ى

�ءمراy �ّن بأ�السلطان�سليم�رسَم �ّن إ�ثّم .�ر�مصر�القديمةلك�dي�بّ وكذ،�سكرعربه�من�الُق لِ 

وهم�ع�ى�،�حال�فحضروا�dي�أسوأ،�طاقzى�الوِ ?ن�من�عسكر�طومان�باي�يحضروا�إاPسجون

�وحم?�hوِج بِ  �مالغال �وُم ، �بغ?�hشاشاتشاة �وقيل. �أكابر�y إ: �من �كانوا �ءمرا¤uم �َم فلّم . ثلوا�ا

وصارت�،�طاقعناقهم�dي�الوِ أ�ْت بَ فُضرِ ،�عناقهمأ�ِب رْ ضَ ر�بِ َم أ�ثّم .�وّبخهم�بالكTم،�ب?ن�يديه

ي�ُم Tب�ت~uش�dي�ُج الِك  :�وقيل.�م?hكانوا�مائ���أ،��ى�ما�قيلوهم�ع،�رضع�ى�y �لقاةثuم�̄و

 �ّن إ
َ
�ق �هؤ تْ سبب �الجماعةل �Iء ،� �فعله �سليم��]أ107[ما �السلطان �بجماعة �باي طومان

�الّص الذين�توّج  �dي�قضية �لحهوا . yي�يوم�dحد�ساو yى�السلطان�سليم�ول�عّد دس�ربيع�

 zى�يوم�الخميس�عاشر�وأقام�uÁا�إ،�تال�طومان�بايالجزيرة�بسبب�قِ �رّ zى�بَ إ
ّ

.�هر�اPذكور الش

 ن�وَ يْ فكان�ب?ن�العسكرَ ،�اتوقيل�ع�ى�اPنار ،�دانْر فتTقيا�العسكران�ع�ى�وِ 
ْ
ع�َم ة�لم�ُيْس عَ ق

�بمثلها �الوَ أ،  ك¥�hمن
ْ
�بالرّ عَ ق �كانت �ال�� �ةيدانيّ ة ، 

ُ
�العثمانيّ ِس وك �رت �ح�¼ �dي�أ�3رمواة نفسهم

                                                           

  .�"الج?§ة"�89ص،�dي�التحفة�الuÕية 1
  .�"وحشات"�89ص،�dي�التحفة�الuÕية 2
 .�والصواب�ما�ثبت�أعTه،�جاءت�dي�yصل�[أرموا] 3
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�حرالبَ  �وهزموهإ�ثّم . �باي �طومان �كسروا �¤uم �النّ ، �بالبُ فطيّ وجاءت �الرّ ُد نْ ة �صاصق ، 
ّ
zى�فو

 إ�امهزوًم طومان�باي�
ُ
 ،�2"تروجة"ع�ى�أ�1¼�البوطةّم سzى�قرية�ت

َ
رة�ع�ى�عسكر�ْس وهذه�رابع�ك

�باي �مصر�وطومان �َس . �له �ليس �باي �طومان �دعْ وكان �أكلّم ، �أراد �موIنا��ْن ا ينتصر�ع�ى

  :�3لفكان�كما�قال�القائ.�السلطان�سليم�ينكسر

ـــْن�َعـــْوٌن�ِمـــن�ِهللا�لِ 
ُ

َف�ـــ¼إذا�لـــْم�َيك
ْ
�ل ُل�مــــا�َيجªـــ��عليــــِه�اجuvــــاُدهُ  � ـــأوَّ

َ
�ف �

 
ّ
Pنا�السلطان�سليموIمن�عسكر�طومان�باي�اوجانبً ،�من�العرب�اوقتل�جانبً ،�ا�انتصر�مو�،

�الرؤ  �وسوتكاملت �بإ�رسَم ، �سليم �السلطان �حضار�مراكبموIنا �فلّم . وضعوا��4ِضَرْت ْح أا

ِط ف�uا�الرؤ 
ُ
 ،�خشب�ْي توا�بمنارَ أإzى�بوIق�و �5ادواعَ �ثّم .�ْت عَ وس�ال���ق

ّ
،�وسؤ وا�عل�uا�الر قوعل

�النّ  �واتيةوحملuvا �ال¥َ ، �من �خان �سليم �السلطان �جماعة  �hّ وIقوهم
ّ
�بالط �]ب108[بول

،�zى�باب�القنطرةحر�إوس�من�باب�البَ ؤ وا�بتلك�الر ينة�وشّق ونادوا�dي�القاهرة�بالزّ ،�مور الزّ و 

�أ �سوق �ع�ى �من �uÁم �6م?�hالجيوشوطلعوا �الوشّق ، �من �uÁم �قاهرةوا �يوًم ، .�امشهودً �اوكان

�قيل �ال�ة�الر كان�عّد :  ؤوس
ُ
�ق �القاهر dي�هذه�الوَ �7ِطَعت� �ودخلوا نحو�من�ثمانمائة�،�ةقعة

تِ .�لكوغ?�hذ،�ربانوعُ ،�س�ما�ب?ن�جراكسةرأ
ُ
قعة�وألقوهم�dي�البحر�أك�hÛلوا�dي�الوَ والذين�ق

�ذ �لكمن  �ّن إ�ثّم .
ّ
P� �باي �إطومان �وتوّجه �هرب �البوطةا �zى �له، �أ�فكان �صحابهناك من�،

                                                           

�1930وعندما�أن�ùÉÊمركز�أبو�اPطام?�hعام�.�و�ِحْمصكانت�تابعة�Pركز�أب،�من�البTد�القديمة�dي�مصر:�البوطة 1

  .�232ص،�القاموس�الجغراdي،�محمد،�رمزي :�راجع.�ألِحَقت�به
  171ص،�5ج،�بائع�الزهور ،�إياسابن��2
 .�اPصدر�السابق،�إياسابن��3
  .�والصواب�ما�ثبت�أعTه�لسTمة�اللغة،�جاءت�dي�yصل�[حضروا] 4
 .�ب�ما�ثبت�أعTه�لسTمة�اPعª¼والصوا،�جاءت�dي�yصل�[عدوا] 5
�اوكان�أحد�yسواق�العامرة�جًد ،�أيام�الفاطمي?ن�سمُعرف�uÁذا�« .�هو�سوق�لôقمشة�يقع�dي�حارة�برجوان 6

  �.�83ص،�2ج،�2ط،�الخطط�التوفيقية،�ع�ي،�مبارك:�راجع.�ح�¼�يومنا�هذا
طيعوا] 7

ُ
 .�والصواب�ما�ثبت�أعTه،�جاءت�dي�yصل�[الذي�ق
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�مرÔيُج  �بن �حسن �وشكر�ملuvم �للضّ . �عليه �ايفةفعزموا �لُحْس ، �باي �طومان �ظنّ فركب ه�ن

ف��احًف ْص حضر�ُم طومان�باي�أ�ّن إ�ثّم .�يافةف¨§ل�عنده�ع�ى�سبيل�الضّ ،�كونه�صاحبه
ّ
وحل

�بأ �عليه �و�Iيغُد �ْن حسن �ر�به�Iيخونه �عليه�1زمِ غْ و�Iيَ ، �أ، �من�فحلف �بوجه ��Iيخونه نه

ربان�من�كل�ت�به�العُ حاطعنده�أ�ا�استقرّ فلّم .�لكاي�ع�ى�ذفطاب�خاطر�طومان�ب،�وهالوج

�جانب  عْ أ�ثّم .
َ
�بذ�َم ل �سليم �لكالسلطان �إ، �العسكر�فُقبِ فأرسل �من �جماعة �ع�ى�ليه ض

�باليد�اطومان�باي�قبضً  ،� �به�إووضعوه�dي�الحديد �zى�السلطان�سليموتوجهوا فلّما�رأى�.

 تفرّ ،�ءمراالعسكر�وy �كان�مع�طومان�باي�من�نلك�َم ذ
ّ
�وتشت �dي�البTدقوا�من�حوله .�توا

 
َ
�الِح ّم وت �َح وخ،�طومان�باي�]أ109[يلة�ع�ى�ت �حسن�بن�مرÔي�بعد  انه

ْ
 �ِه فِ ل

ُ
Pا� صحف�ع�ى

 
ّ

 .�هأصدقائ�عّز وهو�من�أ،�ريفالش
ُّ
 ا�أفم،�وzى�dي�زمن�الغورّي وكان�له�عليه�اليد�الط

ّ
فيه��رَ ث

 
َ

  �:2ن�بعض�ما�قيل�dي�اPعª¼ومِ .�h?الخ

هُ 
ُ

َمــــــــــــــاؤ
َ
ريــــــــــــــِف�ف

َ
�إzــــــــــــــى�الخ نَّ

َ
¨

َ
ــــــــــــــْرك

َ
��Iت �  

ُ
ـــــــــــــــــــــــــاف

ّ
ط

َ
ٌم�وهــــــــــــــــــــــــواُه�خ

َ
�ُمْســــــــــــــــــــــــَتْوخ �

َ��صـــِديِقها
ْ

ÉـــÊجســـاِم�َمyمـــَع���ÉـــÊَيم� �  
ُ

اف
َ

�وِمَن�الّصديِق�ع�ى�الّصديِق�ُيخ �

��� 
ّ
Pنا�السلطان�سليم�خانا�أوIبْ ،�قبل�طومان�باي�ب?ن�يدي�مو

َ
ارة�سه�كالعرب�الهوّ كان�ل

أمر��ثّم .�فعاتبه�السلطان�سليم�ببعض�كلمات،�باكمام�ِك أوعليه�شاش�وملوطه�ب،�3بزنط

.�فظجل�الِح يوف�< ة�بالّس حاط�به�الينجريّ وأ،�قام�uÁافأ،�zى�خيمتههوا�به�إفتوّج ،�خراجهبإ

ثاني�عشر��«ثن?نإzى�يوم�،�طاق�السلطان�سليم�وهو�dي�الحديدوِ وهو�بِ �اياًم فأقام�هناك�أ

 yالسلطان�سليم�بَ �ّن إ�ثّم .�4ول�الخماس?نأيوم�لك�الوكان�ذ.�نةول�من�تلك�الّس ربيع� 
َ
 ل

َ
ه�غ

                                                           

1  Iأي� Üى�به�شرûعنها،��يس�h¥ِيتجّسس�عليه�وُيخ�Iعجم�الوسيط:�راجع.�وPَمَز"،�ا
َ
 .�ماّدة�"غ

 .�175ص،�5ج،�بدائع�الزهور ،�إياسابن��2
 .�175ص،�5ج،�dي�بدائع�الزهور  3
  .�"زمط"�175ص،�5ج،�dي�بدائع�الزهزر  3
4 h?ر�الّنصارى�وعيدهم�الكب

ْ
  .�91ص،�ةالتحفة�الuÕي،�عبد�الرحيم:�راجع.�هو�يوم�ِفط
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 الناس�تُ �ّن أ
ّ

 ؤْ يُ ر�بأْن�َم وأ،�لكفحنق�من�ذ،�قصّد ر�طومان�باي�وتُ ْم ب�dي�أكذ
َ
يه�به�ع�ى�زِّ �ىت

جاءوا�به��ثّم .�zى�بوIقإ�1بابةإْم �نع�مِ فطل،�وهو�dي�الحديد،�كديشبه�ويركب�إالذي�جاء�

 ِPبطول�لم�ّس وهو�ع�ى�هيئته�يُ ،�ةفارس�من�العثمانيّ ة�أمامه�نحو�من�أربعمائو �2قياسع�ى�ا

نزلوه�من�ا�وصل�أفلّم .�به�ُل عَ ْف �Iيدري�ما�يُ �]ب110[ة�وهو�zى�باب�زويلالطريق�ح�¼�وصل�إ

�فرسه �ع�ى �الِح وأ، �له �بالرخوا �العثمانيّ �ووقفْت ، �بالّس حوله �ُمّصلةة �3يوف . 
ّ
Pتحّق و� ق�ا

 وقف�ع�ى�أ،�لكطومان�باي�ذ
َ
Pِإ:�هن�حولقدامه�وقال� 

ْ
الفاتحة�ثTث��فقرأ.�وا�الفاتحةؤ رَ ق

 ا:�قال�للمشاع�يّ �ثّم .�اترّ م
ْ
 َق فانْ ،�قه�ورفعوهنُ بل�dي�عُ ا�وضع�الَح فلّم .�ريدما�تُ �ْل عَ ف

َ
،�به�َع ط

 َق نه�انْ إ:�فقيل،�فسقط�به�ع�ى�باب�زويلة
َ
 ل�مرّ بْ به�الَح �ِع ط

َ
،�شنقوه�وهو�مكشوف�ثّم .�ن?ْ ت

ه�لباس�لِ ْج وdي�رِ ،�باركمام�ِك ء�بأملوطة�بيضاوفوقها�،�قةحمر�ضيّ وع�ى�جسده�شاية�جوخ�أ

�أزرق�جوخ نِ .
ُ

�ش �وَ وPا  ق
َ
 ط
َ
�روحه�ْت عَ ل �وتباكْت ، �الناس �عليه�صرخ �إ. �منه �يروا �لم  فإ¤uم

ّ
I�

 
َ

ي�خمسة�أ،�ته�قد�كانت�يس?hةّد ُم �ّن < ،�?hالخ نه�تسلطن�فإ.�4اوعشرون�يوًم شهر�وستة�̄و

�عشر�رمضان �رابع ، Üشاب� �وأ�اوكان �نحو�أربعة �سنة?ربععمره �ن ، 
ُ

�ش  بط�اجاعً وكان
ً
T� قام�وأ.

 عَ ُم 
ّ
�زويلة�اًق ل �باب �أ�ع�ى �يامثTثة �فاحْت ، �حتهرائ�ح�¼ �والعامورآ، �الخاص �ه �اليو . �موdي

�وأ �أنزلوه �تابوتً الثالث �له �احضروا �فيه، �ووضعوه ، 
َ

�وصَ ّف وك  نوه
ّ
�عليهل �وا �بِ ، ش�وْ َح ودفنوه

 ْد َم 
َ
 دولته�كأ�ْت ضَ وَم .�ن�الغورّي ف

َ
 ¤uا�لم�ت

ُ
لك�dي�ذ�5ياسإابن��قالوقد�.��تعاzىرحمه�هللا،�ْن ك

  :�شعر

ـــــــــــــــــْد 
َ
اِن�ِمْصـــــــــــــــــَر�ق

َ
ط

ْ
َهِفـــــــــــــــــي�ع�ـــــــــــــــــى�ُســـــــــــــــــل

َ
�ل را �

َ
ك

ْ
ـــــــــــــــــــــــى�وزاَل�كأّنـــــــــــــــــــــــُه�لـــــــــــــــــــــــْم�ُيـــــــــــــــــــــــذ

ّ
zَو� �

                                                           

ي�.�"إمبابة"�وهو�الصواب�وما�ثبت�أعTه�91ص،�وdي�التحفة�الuÕية،�"إنبابة"�175ص،�5ج،�dي�بدائع�الزهزر  1 ̄و

 .�اليوم�إحدى�اPحافظات�اPصرّية
  .�"اPِقس"�91ص،�dي�التحفة�الuÕية 2
تة"�91ص،�dي�التحفة�الuÕية 3

ّ
  .�"ُمصل

 .�"اأربعة�عشر�يوًم "ِمقدار�ثTثة�أشهر�و �91ص،�dي�التحفة�الuÕية 4
 .�177ص،�5ج،�بدائع�الزهور ،�إياسابن��5
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ْســـًراأ111[
َ
ـــَنُقوُه�ق

َ
 �1]�ش

ْ
ـــْوَق�بـــاِب�زِويلـــة

َ
�ف َ¥ـــــــــــــــــــhا �

ْ
ـــــــــــــــــــوُه�الَوبـــــــــــــــــــاَل�yك

ُ
َقـــــــــــــــــــْد�أذاق

َ
�َول �

�َعـــــــــــْن�َعظـــــــــــائِم�ُجْرِمـــــــــــهْ 
ُ

ـــــــــــاْعف
َ
�ف �يـــــــــــا�رّبِ ْ¥ــــــhاواْجَعـــــْل�ِجَنـــــاَن�ا �

َ
ـــــِد�ِفيـــــِه�لـــــُه�ق

ْ
2لُخل

� �

� 
َ

�ش �َس �ُق نْ وكان �غاية �من �باي �سليمعْ طومان �السلطان �موIنا �د �يُ . �هذه��ْع َم ْس ولم بمثل

 �ّن أ،�ن�الزمانم�مِ و�Iفيما�تقّد ،�سTميالواقعة�من�الفتح�0 
ُ

ق�ع�ى�باب�نِ سلطان�مصر�ش

�زويلة ��ثّم . �سليمذبعد �للسلطان �الوقت �صفا �لك �أ�ثّم . �السلطان �موIنا �dي�خذ سليم

�إجهالتّ  �الرّ ?§ �بTد �ومzى �باشا، �يونس �بمصر�ابً نائ�3فجعل �عنه �من��ثّم . �شخص خلع

 عنه�لِ �ابً ره�نائوقرّ ،�جماعته
َ
فخرج�من�،�باPقدس�ابً ر�نائخر�وقرّ خلع�ع�ى�شخص�آ�ثّم .�ةزّ غ

 واخر�اأالقاهرة�dي�
ّ

zى�السلطان�ة�إفطيّ صنع�بعض�النّ ،�رابع�عشرينه�ءربعاوdي�يوم�y .�هرلش

 �سليم
ً
�انفط �إوتوّج ، �الوِ ه �dي �به �بإليه �أ�4بهمباطاق �مامهفأحرقوه �سليم��ّن إ�ثّم . السلطان

تى�أ،�هوdي�يوم�الجمعة�سادس�عشرين.�ومzى�الرّ ي�مصر�إهاzعزم�ع�ى�إرسال�جماعة�من�أ

�وِ  �من �سليم �السلطان �الذيطاقموIنا �إ�5مبابهبإ�ه �بوIقوعدى �zى �القاهرة�إ�هتوّج �ثّم . zى

 �وشّق 
َ

 يّ فزُ ،�6ق رَ من�باب�الخ
ّ

�وص� �زهر�صTة�الجمعةى�بالجامع�y نت�له�القاهرة ق�وتصّد ،

  ،�اء�م~uاـــريق�ال���جـــzى�بوIق�من�الطه�إتوّج �ثّم .�جاوري�الجامع�بصدقة�كب?hةهناك�ع�ى�ُم 

   

                                                           

ًم �92ص،�dي�التحفة�الuÕية 1
ْ
ل
ُ
  .�"ا"ظ

لد"�92ص،�وdي�التحفة�الuÕية،�اPرجع�السابق�"جّنات�الّنعيم"،�إياسابن��2
ُ

  .�"جّنات�الخ
  .�124ص�،�انيةراجع�اPنح�الرحم.�فهرب�م~uا�عندما�ثار�الناس�عليه،�هو�أم?�hالحاج�بمصر:�يوسف�باشا 3
  .�والصواب�ما�ثبت�أعTه،�جاءت�dي�yصل�"انبوبه" 4
 .�والصواب�ما�ثبت�أعTه،�"إنبابه"�178ص،�5ج،�dي�بدائع�الزهور  5
َرق  6

َ
أنشأها�.�للسقائ?ن�اوكان�dي�عهد�الفاطمي?ن�موردً ،�dي�yساس�كان�منظرة�أِقيم�ع�ى�الخليج�الكب?h:�باب�الخ

،�مبارك:�راجع.�هـ639ب�ضمن�اPيدان�السلطاني�الذي�أنشأه�لتدريب�مماليكه�عام�اPلك�الصالح�نجم�الدين�أيو 

 .�7ص،�3ج،�الخطط�التوفيقية،�ع�ى
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�أيام�دخل�إ�ثّم .�حافل�]ب112[وكان�dي�موكب� �ببوIق�1داراستام�z yى�حّم بعد �الذي �ثّم .

رين�لك�اليوم�بثمانية�وعشdي�ذ�امّي ّم نعم�ع�ى�الحأ�ثّم .�م~uا�ل���أتىخرج�وعاد�من�الطريق�ا

�اتامÜ �اعجابً ام�إعجبه�الحّم وأ،�ادينارً  �طاقzى�الوِ رجع�إ�ثّم . جماعة�من�وزراء�موIنا��ّن إ�ثّم .

�سليم �السلطان �الغوريّ ، �اPدرسة �dي �ةجلسوا �الُق ، �من �جماعة �يطلبون ضاة�وجعلوا

�والشهود �واPباشرين �تُ وأ، �اPغاربةّج عيان �ار �الو ّج وتُ ، �اق?نّر ار  وال،
ّ

�ربش ،�ةوالباسطيّ ،

 وَ وجماعة�من�السُّ 
ُ
Pي�البضائعتسبّ قة�واdجارينوالنّ ،�?نوطائفة�من�البّنائ،�ب?ن��، 

ُ
Pنمرّخ وا?�،

 
ُ
Pوا 

ّ
 وغ?�hذ،�ادينط?ن�والحّد بل

ُ
Pلك�من�ا 

ّ
ا�تكاملوا�فلّم .�ح�¼�طلبوا�جماعة�من�ال�uود،�م?نعل

هم�dي�أسماء�فكتبوا.�2ومzى�بTد�الرّ يسافروا�إ�ْن نوا�جماعة�م~uم�أعيّ �،dي�اPدرسة�اPذكورة

 حضر�كفييُ �ْن قوائم�وألزموا�كل�إنسان�أ
ً
T3يكفله�� �أفلّم .  ا

ُ
�الك �طلقوهمء�أفTحضروا وdي�.

 yءربعايوم��، 
ُ
وع�ى�يده�،�شاه�العوdي�إسماعيلحضر�قاصد�من�عند�،�وzىة�جمادى�y رّ غ

 عاِف فعل�انْ ها�انْ ا�قرأفلّم .�خان�مطالعة�PوIنا�السلطان�سليم
ً
I� ًh?ي�أوائ.�اكبdو 

ّ
هر�ل�هذا�الش

�القضاة �ÉÒقا� �الطويل�حضر �الدين �كمال �الّد ، �الدين �óمح� �القضاة �ÉÒي وقاh?م�،

�ِش  �ÉÒيّ والقاãالفتو� �الدين �الحنب�يّ �هاب �توّج . �إوكانوا �ِج هوا �الz ِÕى �yمان�هة �بسبب uنسا

�توّج  �الذي �السلطان �من �به �بايإ�سليم�]أ113[هوا �طومان �zى �توجُّ مِ �ْد َف يُ �ولْم . �هؤIء�ن ه

ùÉèوا�بّص أ،�ا�حضروافلّم .�انًف م�ذلك�آكما�تقّد �القضاة�h¥خ 
َ
ل�القا��ÉÒحسام�الدين�تْ حة�ق

 
ّ

�بي�بكرحنة�وأخيه�أبن�الش ى�موIنا�السلطان�سليم�خان�عّد ،�سادسه�«ثن?نوdي�يوم�.

�اPإ �قياسzى �ذ، �dي �عاصفةوكان �رياح �اليوم �لك �أ، �يغرق �ْن فكاد ، 
َ
�غ �من �بقي �ùÉèرَ وما .�قه

                                                           

�yستادار 1 �لôخذ: ي
ّ
zتوPا� �ªتع� �فارسية �كلمة �عل�uا�، �و0شراف �السTط?ن �بيوت �رعاية �عن �yم?�hاPسؤول أي

�وكذلك�عن�فتح�باب�القصر�وإغTقه �راجع. وعبد�،�27ص،�اPصطلحات�وyلقاب�التاريخية�معجم،�الخطيب:

  .�93ص،�التحفة�الuÕية،�الرحيم
 .�"إسطنبول"�93ص،�dي�التحفة�الuÕية 2
  .�"ا"ضمانً �93ص،�dي�التحفة�الuÕية 3
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�َس فلّم   �َم لِ ا
َ
�تجاه�مصر�القديمة،�وضةه�باPقياس�والرّ طاقرق�نقل�وِ من�الغ أمراءه��ّن إ�ثّم .

�الّس أ �بالرّ خرجوا �الذين �ومصر�القديمةكان �وضة �دورهم، �dي �وسكنوا �للناس�، فحصل

وضة�ون�للرّ ّد ه�يعوزراؤ �1وكان.�ة�طويلةّد قام�به�ُم وأ،�عجبه�اPقياسوأ.�لكرر�بسبب�ذالضّ 

 ويطالعونه�با< dي�كل�يوم�
َ

 ?مور�ال���يفعلو¤uا�dي�الناس�من�خ
ّ

بت�ثامن�وdي�يوم�الّس .�ر�hوش

�عشره �طائخ،  رجت
ُ
Pا� �هندس?نفة �?نائوالبنّ ، �جارينوالنّ ، �ادينوالحّد ، ،�م?نواPرّخ ،

 
ُ
Pوا 

ّ
�صارى�ح�¼�الَفَعلةط?ن�من�اPسلم?ن�والنّ بل ان�وذلك�بسبب�اPدرسة�ال���أراد�السلط.

فة�من�ائط،�ايضً وأرسل�أ.�طان�الغورّي ثل�مدرسة�السلمِ ،�ومرض�الرّ يفعلها�بأ�2سليم�[أْن]

�اPغاربة �هذ. �إوdي �خرج �اليوم �سفر�الرّ ا �أzى �طائفة �نوّ �3ى خر وم �الُق من  اب
ّ

�والش ،�هودضاة

�م~uم �الَح : �الدين �شمس �ÉÒالقا 
َ
�أل �Ö ّنو�  حد

ّ
�الش �ةافعيّ اب ،� �خرج �مصر��]ب114[وفد من

 الوخرج�زين�الدين�،�ربغاية�الُعْس 
ّ

والقا��ÉÒشمس�الدين�،�ةاب�الحنفيّ حد�نوّ أ،�قا�Éèنر ش

�الدين �جمال �بن �نوّ حأ،  د
ّ

�الش �ةافعيّ اب �ِش ، �ÉÒوالقا� �الدين �الهيثم�ّ هاب �بن �نوّ أ، اب�حد

�الحنابلة ، 
ّ

�ال¥ُ والش �hدي�ªريف �نوّ وآ، �من �الُق خرون �ضاةاب �أ. �ذ�ايضً وخرج �اليومdي ،�لك

�تُ  �من �كث?hة  اقار�الوّر ّج جماعة
ّ

�والش �رب?ن �آ.  وdي
ّ

�الش �هرخر�هذا �السلطان��أرسل، موIنا

h?م>� �يقول �من?ناPؤ �سليم ��ْل مِ عْ : �تسافر�ُص حيرقك �حب���¼ �تحّق فلّم . �ذا �الخليفةق ،�لك

 
ّ
�حوالهأ�ربْت اضط ، 

َ
�يرقهرَ وش �عمل �dي �ع �يسافرهو�وأ، �عَ وأنه �هّم وIد �شه. ر�جمادى�وdي

 yىzمعةله�يوم�الجوّ وكان�أ،�و�،� ،�يدع�ي�بن�اPلك�اPؤ �يئخرج�اPقر�العTففي�ذلك�اليوم

 
َ
Pشرف�إلِ وابن�اyى�سفر�الرّ وقد�كان�تعّ?ن�إ.�ينالك�zي�ذdايضً وخرج�أ،�لك�اليوموم�فخرج��

�الُف  �من �ءقهاجماعة �التُّ وأ،  ّم جار�مِ عيان
َ
�ت �إ?ّ عَ ن �الرّ ن �ومzى .� �الدين �شمس �ذلك بن�فمن

�ق وَ ْر زَ  ،� �بدر�الدين �ÉÒالقا� �اوكان  بن
ّ
�ادلوق �نوّ أ، �تع?ّ الحنفيّ �ابحد �إة �الرومن �zى ا�فلّم .

                                                           

 .�والصواب�ما�ثبت�أعTه،�جاءت�dي�yصل�[كانت] 1
  .�زيدت�لسTمة�اللغة،�ساقطة�dي�yصل 2
 .�اللغةزيدت�لسTمة�،�ساقطة�dي�yصل 3
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 �1من�وحصل�ع�ى�نقيب�الجيش،�تفىاْخ �لكق�ذتحّق 
َ

 لِ ،�?�hفيهالدف�hدار�ما��Iخ
َ
.�ه�كفيلهنِ وْ ك

 وdي�يوم�الّس 
ّ

،�الج?§ة�رّ طان�سليم�عسكره�dي�بَ ض�موIنا�السلرَ عَ ،�هر�اPذكور بت�ثاني�الش

ى�عّد ،�رابعه�«ثن?نوdي�يوم�.�ةسكندريّ إ�]أz]115ى�ثغر�حبته�إُص �2ونن�جماعة�يسافر ع?ّ و 

.�لعةالَق zى�من�جامع�طولون�إ�zى�مصر�القديمة�وشّق من�اPقياس�إموIنا�السلطان�سليم�

�إ�ثّم  �يومه �من �اPقياعاد �وأzى �بهس �قام �سابعه. �الخميس �يوم �وdي ، Iمو� �السلطان�نزل نا

�اPقيا �من �مراكبسليم �dي �س �هو�وجماعته، �التّ ، �ثغر�إ�هوّج وقصدوا �ةريّ سكندإzى وكان�.

 
ُ
�ف �من �أر معه �عسكره �فارسسان �لف �ال¥َ وتوّج ، �من �باشا �يونس Tقيه�خر�يُ آ�بعسكر �hّ ه

�هناك �الثTثا. �يوم �ءوdي �عشر�جماد، �y ثاني �3ىوzى �أم?�hاPؤ ،  خرج
ّ
�اPتوك �هللامن?ن �ع�ى �ل

�أوُص  �وIدهحبته �ومسفر�الرّ �اقاصًد ، �العTئ، �طاهر�بكوخرج �بن �ع�ي �ي ، 
ّ

�الش �رdيّ وخرج

�إzفتوّج .�عيانوآخرون�من�y ،�تابكي�سودون�العجم�ّ yيونس�بن� ونزلوا�من�،�ى�بوIقهوا

 فحصل�للناس�.�zى�ثغر�رشيدهوا�إهناك�dي�مراكب�ليتوّج 
َ
أم?�hاPؤمن?ن�من�مصر��ِد ْق ع�ى�ف

 y� �وقالواغاية �سف �الخلفا: �انقطعت �مصر�ءقد �من �سليم�ّن إ�ثّم . �السلطان �موIنا ، 
ّ
Pا�

 الجماعة�الذين�أ�ّن بأ�رسَم ،�ةسكندريّ إzى�ثغر�دخل�إ
َ
عوا�dي�وضَ يُ ،�وموا�من�مصر�لسفر�الرّ ت

�4الخانات �أ، �إzى �yبراج �يتكاملوا�ْن وdي �دُ �ثّم ، �واحدةيسافروا �فعة �أفو . �dي براج�ضعوهم

�ةسكندريّ إ �الخاناتونساؤ ، �dي �هم �َم .  فقاسوا
َ

�عظيمةّق ش �ة �الجمعة. �يوم �وdي �عشر�، ثاني

 yىجمادى�zى�خرج�إ،�وz]116وملرّ سفر�ا�]ب�، 
ّ

،�وابن�الجماzيّ ،�ناظر�الجيش،�حمدهابي�أالش

�5ناظر�الخاص �ُص ، �أوخرج �بدر�الدين �خوهحبته �أ، �الغزّ �ايضً وخرج �ي ناصر�الدين ،�¼óويح

                                                           

 .�وهذا��Iيستقيم�مع�معª¼�الّسياق.�"إبن"�95ص،�dي�التحفة�الuÕية 1
  .�والصواب�ما�ثبت�أعTه،�جاءت�dي�yصل�[ُيساقون] 2
 والصواب�ما�ثبت�أعTه،�جاءت�dي�yصل�[جماد�yّول] 3
  .�الفنادق:�الخانات 4
5 � �إليه �ويرفع �بالسلطان �الخاّصة �yموال �ينظر�dي �الذي خص

ّ
�ع�ى�هو�الش ع

ّ
�ويوق قه

ّ
�ويدق �لينظر�فيه حساuÁا

 .�150،�معجم�yلفاظ�التاريخية،�دهمان:�راجع.�اعتماده
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 وَ ُم �الطنبساوّي 
ّ
�1رجالّد �عق �دوادار�انْ وَج ، �بايبك . 

ُ
Pا� �الجمعة �يوم �ِذ تقّد وdي  م

ْ
�هرُ ك حضر�،

 Iثغر�مو� �من �سليم �السلطان �ةسكندريّ إنا  �وكانت،
َ
�الّس غ �هذه �dي �عشر�يبته �خمسة فرة

�ايوًم  �قامةوإ�ايابً وإ�اهابً ِذ ، �الّسف. �هذه �dي �الحافلةوأتاه �الهدايا �رة �اPقياسحضر�إ�ثّم . ،�zى

�الرّ �وشّق  �بَ ع�ى �ارÜ وضة  فانْ ،
ّ
�الن �له  طلقت

ّ
�الط �من �بالّزغاريد�2يقانسوان �الثTثا. �يوم �ءوdي

عسكر�السلطان�،�السلطنة�بمصرره�نائب�الذي�قرّ ،�ض�يوسف�باشارَ عَ ،�ثالث�عشرينه

 وم�zى�سفر�الرّ خرج�إ،�شرينهوdي�يوم�الجمعة�تاسع�ع.�سليم
ّ

يخ�زين�العابدين�قا��ÉÒالش

 ،�ضاةالُق 
ّ

،�3ناظر�اPواريث،�زين�الدين�البتنو�يّ �ايضً وخرج�أ.�يخ�كمال�الدين�الطويلوالش

بن�ااPعروف�ب�ومحمد�العادzيّ ،�يحó¼�بن�يونس:�م~uم،�ةردكاشيّ جماعة�من�الزّ �ايضً وخرج�أ

�ةالبدويّ  ، y� �محمود �الدين �عور وزين �الهواديم�ّ وأ، �بن �حمد �الزّ �خرينوآ، .�ردخانياتمن

نادى�موIنا�السلطان�،�خرةادى�· رابع�جم،�ءربعاوdي�يوم�y .�م�الدولةّد َق براهيم�ُم وخرج�إ

نِ وإ،�ة�يطلقهارأمن�مصر�باْم �اًج �§ّو من�كان�ُم �كّل �ّن بأ،�سليم�dي�عسكره
ُ

�ش
ّ
Iم�َم .�قu~ن�فم

 
َ
 ط
ّ
ى�موIنا�السلطان�وdي�يوم�الخميس�خامسه�عّد .�متهصْ بقاها�dي�عِ أ�]أ117[ن�ق�وم~uم�َم ل

�الرّ  �من �وضةسليم �إ، �الرّ وطلع �ميلةzى �الَق رَ وعَ ، �تحت �الذي �اPيدان �dي �عسكره ،�لعةض

 وع?ّ .�حبة�يونس�باشاوعّ?ن�جماعة�م~uم�يقيمون�dي�مصر�ُص 
ُ
 ن�جماعة�أ

َ
،�ر�يسافرون�معهخ

�يام�متواليةيعرض�dي�عسكره�ثTثة�أ�واستمرّ ،�حريسافروا�dي�البَ �ْن شاة�أللُم �ورسَم  وdي�.

�اليومذ �لك �حريم، �كب�خ?4�hخرج �الغزا، �بردي �جان  بَح �5ُيِقْمَن �zيّ وحريم
َ
�أل �إzى يأتي��ْن ب

 zى�َح السلطان�سليم�إ
َ
 ،�بل

َ
�قريب��لطانشاعات�بسفر�موIنا�الست�0 يَ وِ وقد�ق سليم�عن

                                                           

ع�كشوف�الحساب 1
ّ
خص�الذي�يعتمد�ويوق

ّ
 .�96ص،�التحفة�الuÕية،�عبد�الرحيم:�راجع.�هو�الش

ْوق  2
َ
ي�yبنية�ال���ع�ى�شكل�أقواس،�ُمفردها�ط  .�ماّدة�"طوق"،�اPعجم�الوسيط:�راجع.�̄و

 .�أي�اPسؤول�عن�اPواريث�وتوزيعها 3
  .�أي�ِنساء 4
  .�والصواب�ما�ثبت�أعTه�لسTمة�اللغة،�جاءت�dي�yصل�[يقيموا] 5
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:�م~uم،�ومzى�الرّ خرج�جماعة�من�اPباشرين�إ،�وdي�يوم�الجمعة�سادسه.�ميةو يار�الرّ zى�الّد إ

�الكريم �عبد �ÉÒالقا�  أ،
ّ

�الجيعانأ�هابّي خو�الش �بن �حمد �الخزائ،  �1نكاتب
ّ

�ريفةالش وخرج�،

�الجيعان�الناصرّي  �صTح�الدين�بن �ÉÒالقا� �أ،�محمد�بن �ايضً كاتب�الخزائن وخرج�عبد�.

�uÁاء�الدين�لبارزّي وIد�اوخرج�أ،�2يشَج ستوdي�ديوان�الالقادر�بن�اPلكي�ُم  وخرج�محمود�.

Pيّ اzزين�ردخاناه�وولدهناظر�الزّ ،�وخرج�عبد�الباسط�بن�تقي�الدين.�الغورّي �3غمارمِ �جو�.

 بعض�نصارى�مِ ،�لك�اليوموخرج�dي�ذ
ُ

وخرج�،�ددار§ وخرج�كمال�الدين�ال¥ُ .�اب�الخزينةتّ ن�ك

�الُح برويز�رأ �حاجب �نوبة �ابّج س �فتح. �ال�وخرج  دين
ُ
�ف  بن

َ
�4ةhَ ?ْ خ  أ،

ُ
�ك �اPماليكحد .�ّتاب

�الُ¥§ �]ب118[ �من �جماعة �ةدداريّ وخرج �سلوالرّ ، �الّصنائ،  وأرباب
َ
�ف �كل �من �ّن ع ،zديار�إ� ى

 .�ومالرّ 
ّ

وخرج�،�5وخرج�حسن�بن�طولون�معلم�اPعلم?ن،�حمد�بن�البدرّي هابي�أوخرج�الش

 ،�وخرج�بدر�الدين.�ودوادار�الواzي،�شكارم?�hأ
َ
وخرج�جماعة�كث?hة�من�،�ل زْ شيخ�سوق�الغ

ج�ن�خر ة�َم عّد �ّن إ:�قيل.�ةى�ثغر�اسكندريّ zونزلوا�dي�مراكب�إ،�قةتفرّ وقات�ُم غ?�hهؤIء�dي�أ

 ألف�وثمانمائ،�ةوميّ يار�الرّ zى�الّد هاzي�مصر�إن�أمِ 
َ
 �ّن إ:�وقيل.�رَف ة�ن

ّ
Pنا�السلطان�سليم�Iا�مو

�مصر�هؤ  �من �الجماعةأخذ �Iء �الّد أ، �من �ةيّ ومر�الرّ ايحضر�غ?hهم �بمصر�عِ ، �اًض وَ ليقيموا

إذا�فتحوا�بلدة�أخذوا�من�،�وهذه�عادة�سTط?ن�عثمان.�عن�الجماعة�الذين�خرجوا�م~uا

ابن��هذا�ما�قاله.�خرى�ليقيموا�بتلك�اPدينةوجاءوا�من�عندهم�بجماعة�أ،�هلها�جماعةأ

                                                           

أي�تسجيل�الواردات�والصادرات�من�الخزائن�،�هو�اPسؤول�عن�تسجيل�كل�ما�يدخل�الخزائن�وما�ُيْصَرف�م~uا 1

  .�97ص،�التحفة�الuÕية،�عبد�الرحيم:�راجع.�السلطانية
،�عبد�الرحيم:�راجع.�هو�الديوان�اPسؤول�عن�الجيش�واPختص�بعمليات�التجنيد�واPتطوع?ن:�ديوان�الَجيش 2

  .�اPصدر�السابق
�الuÕية 3 �التحفة �dي �"ِمهتار"�98ص، ."h¥كy"� �ªتع� �فارسية �كلمة ي �̄و �من�. �كب?�hطائفة �كل �به ّقب

َ
�ُيل وهو�لقب

راب�خاناه:�مثل،�غلمان�البيوت
ّ

 .�146ص،�معجم�yلفاظ�التاريخية،�دهمان:�راجع�.ِمهتار�الش
 .�والصواب�ما�ثبت�أعTه.�188ص،�5ج،�بدائع�الزهور ،�إياسابن��وكذا�عند،�جاءت�dي�yصل�[ابن] 4
م?ن�وكب?hهم�dي�الّصنعة�والِحرفة 5

ّ
م�اPعل

ّ
  .�98ص،�التحفة�الuÕية،�عبد�الرحيم:�راجع.�أي�ُمعل



 نصرة�أهل�%يمان�بدولة�آل�عثمان  بن�أبي�السرور�البكري�الصديقي محمد

162 

و�I،�و�Iجارية�دبْ �Iعَ �ْن أ،�نا�السلطان�سليم�نادى�dي�القاهرةموI �ّن إ�ثّم .�1ياس�dي�تاريخهإ

 Iو��Öى�الّس تخرج�إ،�ة�امرأصz وذ،�من�مصر�وق�ح�¼�يخرج�العسكر�العثمانّي 
ً
ع�ى��الك�خوف

 عيّ الرّ 
ّ
 �hالبِ ه�إzى�ب÷توّج ،�موIنا�السلطان�سليم�ّن إ�ثّم .�hكمانة�من�ال�

ّ
 �2سانل

َ
Pةطريّ ال���با�،

�الرئ�3ضافهفاْست �الناصرّي هناك ��يس �بن �القوصونّي الرئمحمد �يس  ِس �له�ّد وَم ،
ً
.�اماط

 لوكذ
ّ

 عَ َوَو ،�يخ�دمرداش�ر��ÉÒهللا�عنهك�الش
َ
zى�إلك�اليوم�سليم�dي�ذ�]أ119[السلطان��ظ

�الغاية �وَ ، �ما�Þهُ هَ ْج وغسل �uامن �إ، �uÁا �العَ وأقام �بعد �رصْ zى �إ�ثّم . �وِ رجع �طاقهzى �يوم�. وdي

�خامس �عشره�4الخميس ، y�  حضر�إzى
ّ

�الش ��،يفةر بواب  الّس ابن
ّ

�الش �بركاتيد �5ريف م?�hأ،

 
ّ

�ةمك .ù �ُيَ�ّ �أتى �أنه �حضوره �سبب �مصر�وكان �بمملكة �سليم �السلطان حضر�تقادم�وأ،

ة�ومائ،�س�غنمأمر�السلطان�سليم�بإحضار�ألف�رأ،�وdي�الخميس�سادس�عشرينه.�فاخرة

،�زهرy لك�ع�ى�مجاوري�الجامع�تفرقة�ذمر�بأ،�وا�ب?ن�يديها�حضر فلّم .�بقرة�ومائة،�لَم َج 

 رب�الّس تُ ع�ى�ح�¼�،�ات�اPشهورةواPزار ،�واياوالزّ ،�واPساجد
ُ
Pط?ن�اT ك�قوا�ذلففرّ .�مةتقّد

�6اياسابن��قال.�جميعه  ذا�َح إ،�لهم�عادة�dي�بTدهم�وسبب�ذلك�أّن :
ّ
 ل

ّ
رج�مس�dي�بُ ت�الش

 yنا�السلطان�سليم�خانتوّج �ثّم .�ربان�ع�ى�صورة�ما�تقدمقوا�هذا�الُق فرّ يُ ،�سدIى�،�ه�موzإ

                                                           

  .�188ص،�5ج،�إياس�بدائع�الزهور ابن��1
سان 2

ّ
طرّية�dي�ضواãي�مصر�بمحافظة�القليوبّية�اليوم:�ب÷�hالِبل

َ
Pي�منطقة�اdي�قرية�قديمة�جًد ،�يقع� ينمو�ف�uا��ا̄و

سان�الذي�ُيسَتخَرج�من�دواء
ّ
  .�11ص،�1ج،�القاموس�الجغراdيّ ،�محمد،�رمزي :�راجع.�شجر�الِبل

  .�والصواب�ما�ثبت�أعTه،�جاءت�dي�yصل�[فأضافه] 3
 .�"yحد"�99ص�،�فة�الuÕيةdي�التح 4
ريف 5

ّ
ّرمة�وسلطا¤uا،�هو�بركات�بن�محمد�الش

ُ
ة�اPك

ّ
،�yعTم،�الّزرك�ي:�راجع.�م1524/�هـ930توdي�عام�.�أم?�hمك

  .�20ص،�2ج
 .�191ص،�5ج،�إياس�بدائع�الزهور ابن��6
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 ناحية�·
ّ

 فقام�ع،�1ريفةثار�الش
ّ
يغرق�لو��Iْن فكاد�أ،�ربت�به�اPركبليه�ريح�عاصف�فاضط

 
ُ
�تعاzىل �هللا �طف  فل،

ّ
�الحمُد ل �سTمته�ه �ع�ى . 

ّ
�الش �هذا �هروdي  أ،

َ
�ن رخرج

ْ
�نفيسة�الّس �2ذ يدة

 ،�ر��ÉÒهللا�ع~uا
ّ
وكان�،�مانمن�قديم�الزّ �ءلفاوكان�بيد�الُخ ،�ل�ع�ى�هللاعن�الخليفة�اPتوك

 الِج �ل�لهم�من�هذهويتحّص .�من�جملة�تفاضلهم
َ

 هة�غاية�الخ
ّ

ومن�،�يتزّ موع�وال?�hمن�الش

�النّ  �صندوق �تحت �الّس رأذر�الذي �س �نفيسةيدة .� �الشهر�]ب120[وdي �هذا ا�موIن�أنشأ،

ار�يجلس�فيه�dي�وص،�ه�الغورّي ر�الذي�أنشأفوق�القص،�من�خشب�اسليم�قصرً �السلطان

ِح 
ُ
Pي�أ،�ّر اليوم�اdي�يوم�الخميس�رابعه.�ةّد يسر�ُم وأنشأه�dفر�الّس للّس �خرج،�و 

ّ
ريف�يد�الش

�بركات �بن  أ،
ّ

�ةم?�hمك �إفتوّج �، �وِ ه  �طاقهzى
ّ
�ةريدانيّ بال �حافل. �موكب �له �فكان �عليه�، وخلع

 السلطان�سل
َ
�وغالب�الحجازي?ن�الذين�بالقاهرة�ةفطيّ مامه�النّ وخرج�أ،�اطانً ْف يم�ق وكتب�.

 
ّ

 يكون�أ�ْن بأ،�ريف�بركاتموIنا�السلطان�سليم�خان�للش
ّ

ن�الباشا�الذي�ع�اضً وَ ة�عِ م?�hمك

 ،�uÁا
ُ
Pي�أتصرّ وجعله�اdف� 

ّ
صرف�ل�من�جعل�التّ وّ وهو�أ،�بةْس ضاف�له�نظر�الِح وأ.�ةمر�مك

 ادة�y للّس 
ّ

سادس��ءوdي�يوم�الثTثا.�بكرمه�وفضله،�حنةة�ب�Tمِ نّ ثابه�هللا�الَج أ،�ةشراف�بمك

 ،�شرف�قايتبايوأتى�إzى�بيت�y ،�ل�موIنا�السلطان�سليم�من�اPقياستحوّ ،�عشره
ُ
Pطل�ا

،�ءس�dي�لياzي�الوفاوكيف�نزل�من�اPقيا،�لكب�الناس�لذفعج،�قام�uÁافأ.�ركة�الفيلع�ى�بِ 

وسكنت�عساكره�.�لكالناس�حقيقة�ذ�3ولْم�يعلم،�روبوسكن�dي�هذا�اPكان�الذي�ب?ن�الّد 

�ال� �البيوت �الصّ �d�4ي �وأحول �عمالهاليبة �أ، �ع~uاوطردوا �صحاuÁا �الّض ، �للناس رر�فحصل

                                                           

دينية�dي�العصَرْين�اPملوكي�من�أهم�ُمت¨§هات�مصر�ذات�الّصبغة�ال،�أثر�الّن��Öعليه�السTم،�كان�ِرباط�·ثار 1

ِسب�إليه�من�آثار�للّن��Öعليه�السTم،�والعثماني
ُ
وتقع�هذه�·ثار�جنوب�مدينة�الفسطاط�وُتطل�ع�ى�.�بسبب�ما�ن

  .�99ص،�التحفة�الuÕية،�عبد�الرحيم:�راجع.�الّنيل
  .�والصواب�ما�ثبت�أعTه،�جاءت�dي�yصل�[نظر] 2
 .�ب�ما�ثبت�أعTه�لسTمة�اللغةوالصوا،�جاءت�dي�yصل�[يعلموا] 3
 .�والصواب�ما�ثبت�أعTه�لسTمة�اللغة،�جاءت�dي�yصل�[الذي] 4
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�لكبذ �اوأقام�موضعه�خاير�بك�نائبً �1[عزَل�يوسف�باشا]،�موIنا�السلطان�سليم�ّن إ�ثّم .

�بمصر �عنه �عشرينه. �ثالث �الخميس �يوم �وdي �السلطا، �إطلع �سليم �الَق ن �لعةzى �]أ121[،

�الحّم  �بالبَ ودخل �uÁا �الذي �ةر ْح ام �y �ثّم . �م¨§ل �إzى �قايتبايرجع �شرف ، 
ْ
�عليه�صطّف وا ت

�الّس  �باب �من �عساكره �الصّ إلسلة �يبةلzى �ُم ، �ب?ن �كبانوُر �شاةما �ثالث�. �الجمعة �يوم وdي

 ،�شعبان
َ
،�وخروجه�من�مصر،�ةوميّ يار�الرّ zى�الّد موIنا�السلطان�سليم�لعوده�إ�مُ زْ عَ �َي وِ ق

،�ةحبته�جماعة�من�العثمانيّ وُص ،�لك�اليومه�يقال�له�ع�ي�بك�dي�ذأمرائ�من�افعّ?ن�شخصً 

 ·� �غزّ ðصTح �طريق �dي �وتنظبار�ال�¼  ة
ّ
�الط �الوَ ر يف �من �السلطانعْ قات �خروج �ر�قبل . 

ّ
Pا�و

 ،�مو فر�لناحية�الرّ zى�الّس أمر�خروجه�إق�عسكره�تحّق 
َ

ت�مصر�تّج فارْ ،�رعوا�dي�عمل�يرقهمش

�لكلذ .� �ارَ عَ ثّم �باPيدان �عسكره �سليم �السلطان �موIنا �الَق ض �تحت �لعةلذي �يوم�. وdي

�سا �عشرهالجمعة �بع �سليتوّج ، �السلطان �y ه �الجامع �إzى  م
ّ

�الجمعةزهر�وص� �صTة �به ،�ى

�ثّم ،�خر�مواكبه�بمصروكان�ذلك�آ،�القاهرة�شّق �ثّم .�لك�اليوم�بمال�له�صورةق�dي�ذوتصّد 

ض�موIنا�السلطان�سليم�رَ عَ ،�حادي�عشرينه�«ثن?نوdي�يوم�.�zى�اPكان�الذي�هو�بهرجع�إ

 ْس خان�ِك 
ّ

 وة�ضريح�النّ ْس وِك ،�ريفةوة�الكعبة�الش
ّ

وة�لضريح�ْس وِك ،�ى�هللا�عليه�وسلم��Öص�

 َم ْح وصنع�للَم .�Tمبراهيم�الخليل�عليه�الّس دنا�إسيّ 
ّ

 َم ْح وجعل�َم ،�وةْس ريف�ِك ل�الش
ً
T� ًh?اصغ�

 Üي�ِك �وتنا¯ى،�ايضً أ�اروميd ي�زركشة�ال¥ُ �وتنا¯ى�]ب122[،�وة�الكعبة�ع�ى�العادةْسd ْh 
ُ
zى�إ�2عق

 .�الغاية
ّ

دقات�بالصّ �3بيك�الدينصلح�م?�hُم y ،�م?�hالحاجة�مع�أوقد�أرسل�من�أمرائه�إzى�مك

�ةوميّ الرّ   ْس ِك وبِ ،
َ
Pوا� �الكعبة  َم ْح وة

َ
�4ْ?نل �الّس ،  وبرز

ّ
�الش �بيد �TPر ريف �قاكات  ة

َ
Pَم ْح ا 

َ
�إzى�ل ْ?ن

                                                           

  .�وزيدت�لسTمة�سياق�اPعª¼،�100ص،�وقد�ثبتت�dي�التحفة�الuÕية.�ساقطة�dي�yصل 1
 .�أي�قناع�الكعبة 2
 .�3�،146ج،�بدائع�الزهور ،�إياس:�ابن�راجع.�م1517/�هـ923جاور�بمكة�عام�،�هو�خازندار�السلطان�سليم 3
ْحَمل 4

َ
Pريَفْ?ن:�ا

ّ
وهو�يشبه�الهودج�ويحمله�َجَمل�جميل��Iُيسَتعمل�.�هو�شعار�سيادة�السلطان�ع�ى�الَحرَمْ?ن�الش

َرض�اإ�Iلهذ
َ
�ل�الكسوة�السلطانية�للكعبةمَّ ،�حيث�ُيحالغ �ابن�راجع. ،�66ص،�1ج،�القTئد�الجوهرية،�طولون :

 .�97ص،�نيةاPنح�الرحما،�والصّباغ
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� �1الجو�يسبيل �ا، �لّس هو�وولده �محمد �الدين �جمال �2بو�نم�أيد �السُّ ، �الخلعة .�ةنيّ ولبس

ْ?ن
َ
ْحَمل

َ
Pا� �والرّ �وسار�أمام �ومياPصري ، 

ّ
 ودق

ّ
�الط �بول ت �أ�واستمّر ، �إzى �اPوكب فارق��ْن dي

 
َ
ْحَمل

َ
Pنا?ْ� ، yو� �الّس م?�hُم وأم?�hالحاج �باب �عند �من �الدين �Tمصلح  ِخ دْ وأ.

َ
Pا� �إَم ْح ل zى�Tن

 الَح 
ّ

�الش �ريفرم �قايتبايِض وُو ، �مدرسة �يم?ن �عن �3عا �أ، �الصفاونزل �باب �من ،�4م?�hالحاج

 
ُ
ة�ورين�لكل�شخص�مائا�جماعة�من�اPجار�ف�uوقرّ ،�مرَ ومية�dي�الَح الرّ �دقاتقت�الصّ رّ وف

 أ�اسمر�بوقرّ ،�دينار
ّ

¯ي�باقية�و ،�دقاتل�دف��hالصّ وّ سنة�خمسمائة�دينار�dي�أ�ة�dي�كّل م?�hمك

 ·�  إzى
َ
Pِ� عطى

ُ
�ت �مكانهن �يكون �ن �الذ. �هذه �بعد ّرق

ُ
�خ?hةوف �ُتجّهز�من�، �كانت �صدقة ي ̄و

�الجراكسة �ِقبل �مصر�من �خزينة �سليمف، �السلطان �موIنا �أبقاها ،zتعا� �هللا �ىرحمه ع�ى�،

�حالها �مصر�ُتَف وأ، �خزينة �من �عام �كل �dي �الَح جراها �فقراء �ع�ى  ?ْ َم رَ ّرق
ّ

�الش �ن?ْ ريَف ن وع�ى�،

ي�باقية�إzى�· ،�dي�طريق�الحاج�5كرَ رباب�الدَّ مشايخ�العرب�أ رِّ .�ن̄و
ُ
 وف

َ
دقات�هذه�الصّ �ْت ق

�أاPصريّ  �من �ُتجمع �ال�� �ة ريَفْ?نوقاف
ّ

�الش �ز�لهاهّ َج بمصر�وتُ �الَحَرَمْ?ن �قويُ . لها��]أ123[ال

مس�IستيTء�و�الُخ بع�أوقد�تقهقر�وصار�بحكم�الرّ .�نإzى�· �باٍق �ايضً وهو�أ،�6كم�الُح �رّ الصُ 

y 
َ
 ك
َ
�عل�uال �ة ، 

ّ
�الظ  ودخول
َ
�ف�uاَم ل �ة �َم �أحيا. �وأهللا �أحياها �َم ن �حياة �عّم نم¼ �وأن .�نماهارها

                                                           

�الحاج�اPصري ،�سبيل�عبد�الباسط�اوُيسّم¼�أيضً  1 وهناك�يTقيه�شريف�،�وهو�اP¨§لة�الثانية�ال���يتوّجه�إل�uا

 .�36ص،�14ج،�الخطط�التوفيقية،�ع�ي،�مبارك:�راجع.�مكة�أو�نائبه
�اكان�واليً ،�م1506/�هـ911ُوِلد�عام.�هو�محمد�بن�بركات�بن�محمد�بن�بركات�بن�الحسن�بن�عجTن�أبو�نم�ّ  2

ة�وتوdي�ف�uا�عام
ّ

 .�167ص،�0عTم،�ال~uرواzي:�راجع.�م1584/�هـP922ك
3 � �عام �اPتوdي �قايتباي �yشرف �اPملوكي �السلطان �هـ901بناها �م1495/ �اPذاهب�. �ع�ى �مدارس �أربعة �ف�uا قّرر

 .�226-0�،225عTم،�ال~uرواzي:�راجع.�yربعة
.�بباب�ب��ªمخزوم�وهو�أك¥y�hبواب�ومنه�يخرج�الجيج�إzى�اPسûى�اوُيعرف�أيضً ،�هو�أحد�أبواب�اPسجد�الحرام 4

  .�99ص،�اPنح�الرحمانية،�الصّباغ:�راجع
  .�أي�الَحَرس 5
،�مبارك:�راجع.�أي�ما�ُحِبس�من�الّرباع�وع�ى�الصدقات�وyسرى ،�هو�اPال�اPجتمع�من�إيراد�yوقاف�الُحكمّية 6

 .�107ص،�3ج،�الخطط�التوفيقية،�ع�ي
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�الّص  �توزيع �من �الفراغ �دقاتوبعد ، 
َ
ِرئ

ُ
�قرآ�ْت ق �شريفة �الحختمة �dي  �1طيمنية

ّ
،�ريفالش

ْه ،�خانموIنا�السلطان�سليم��اسمعيان�بء�وy والفقها�ءمراا�y حضره
ُ
ثواب�ذلك��ِدَي وأ

�صحائ  إzى
ّ

�الش �ريفةفه �ب�وخطَب .  اسمالخطيب
ّ

�الش �اPنيفه �اPوقف �dي �ريف �له�، ودانت

y 
َ

 قطار�ش
ً
 �ارق

َ
مية�dي�سT ة�واPمالك�0 طار�اليوسفيّ ق�Iزالت�هذه�y،�اربً وعَ �اًم َج َع ،�اربً وغ

 ُم 
ُ
�ذ �إريّ لك  ته

َ
Pا� �بجاه �القيام �يوم  لِ zى

ّ
Tالع� �مك �أ، �عليه �الصّ ونبّيه �والّس فضل �آTة .�م?نTم

الذين�،�من�اPماليك�الجراكسة�اب�السلطنة�كث?hً نائ،�خ?�hبك�ءمراك�y لِ طلق�َم وقد�أ،�هذا

�الَح  �dي �سبْ كانوا �نحوً . �أمِ �اوكانوا  ن
َ
�ن �كhÛوأ�اًس ْف ربع?ن �ثال. �الخميس �يوم �عشرين�وdي ث

�شعبان �إ، �الّس خرج �خانzى �سليم �السلطان �فر�موIنا �كان�، �الذي �م¨§له �من �معه وخرج

 ،�فيه�اساكنً 
ُ
Pى�الرّ ليبة�إوذهب�من�ع�ى�الصّ ،�ركة�الفيلل�ع�ى�بِ ِط اzي�موكب�حافل�،�ميلةd

�مصر �ملوك �من �مثله �لغ?hه �وقع �ما �راكبً .  غْ بَ �اوكان
َ
�ل �عالية�ءصفراة �قيل. �من�إ: �كانت ¤uا

 ،�سفاركان�يركuÕا�dي�y ،�لسلطان�الغورّي غال�ابِ 
َ
�]ب124[.�حمرل�أَم ْخ ُم فطان�وكان�عليه�ق

وقرأ�الفاتحة�،�ووقف�هناك،�شرف�قايتبايربة�y ونزل�من�ع�ى�تُ �2ّوةفطلع�من�ع�ى�الض

 ،�القاهرة�شّق �ثّم .�فوطبالنّ �ماةمامه�جماعة�كث?hة�من�الرُّ وكان�أ.�هداها�لهوأ
ّ
hب�من�ب?ن�ال�

hكة�¥ِ ب�له�بِ والذي�ُنِص �طاقلك�ح�¼�نزل�بالوِ ع�ى�ذ�واستمرّ ،�ءادل�ال���بالقضاربة�العzى�تُ إ

 
َ
�غ �ح?ن �ع�ى �لةْف الحاج �يشعر�أ، �الناسفلم �من �حد  �ثّم .

ّ
Pالعسكر� �ب?ن �من �خرج �ا قّسم�،

�نِ  �ن?ْ َف صْ عسكره �َم قِ : �الَج �رّ سم �تحت �yحمرمن �بل �َم وقِ ، �تُ �رّ سم �ع�ى �العادلمن �ربة �ثّم .

.�ف¨§ل�uÁا�ه�إzى�الخانقاهوتوّج ،�لم�ي¨§ل�به،�طاقى�الوِ ا�وصل�إzفلّم .�حاجركة�التTقوا�ع�ى�بِ 

                                                           

�وفيه�اPِْزراب،�هو�جدار�الكعبة�ما�ب?ن�الرُّكن�وزمزم�واPقام 1 مون�عنده�للّدعاء.
ّ
.�ُسّم��بذلك�<ّن�الناس�يتحط

�وقيل �با<يمان: �عنده �الناس م
ّ
�يتحط �الجاهلية �dي �كان �باط، �حلف �َمن  فكل

ً
Tعقوبته�� �تعّجلت �راجع. ،�ياقوت:

  .�273ص،�2ج،�معجم�البلدان،�الحموي 
2 d� �[الصّوة]جاءت �yصل �ي �أعTه، �ثبت �ما �والصواب �وباب�، �السلطانية �الطبلخاناها �ب?ن �اPمتّدة �اPنطقة ي ̄و

  .�98ص،�5ج،�الخطط�التوفيقية،�ع�ي،�مبارك:�راجع.�القلعة�اPعروف�بباب�اPدَرج�ع�ى�رأس�الضّوة
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 ،�موIنا�السلطان�سليم�ّن إ�ثّم 
ّ
Pا�من�عسكره�مِ ،�ا�خرج�من�مصرuÁن�يقيم�بالقاهرة�ّم ترك�

و�خمسمائة�صاص�نحق�والرّ ُد نْ مات�بالبُ ومن�الرّ ،�Iف�فارسنحو�خمسة�آ،�عند�خاير�بك

 يُ �اصً ه�شخوdي�زمن�أمرائ.�1راٍم 
َ

 وجعله�نائ،�?�hالدين�باشاقال�له�خ
َ
و��Iعة�ليقيم�uÁاب�القل

�إ �اPدينةي¨§ل �zى �آ، �الينجرية�2غاتوهو�·ن . 
ّ
Pمن�و� �خان �سليم �السلطان �موIنا �خرج ا

 ّم َح مل�ُم لف�َج كان�معه�أ،�مصر
ّ

ف�َح ا�معه�من�التُّ عّم �اهذا�خارًج ،�ةهب�والفضّ لة�من�الذ

�والصّ   والنّ �3ي�ªوالسTح
ُ
Pوا�  حاس

ْ
�4تفِ ك �والبِ ، �والِج والخيول �لكوغ?�hذ�مالغال �أ، ه�نّ ح�¼

�الرّ  �م~uا �الفاخرنقل �خام �أ، ùÉè� �كل �من �م~uا �حسنهوأخذ  وكذل.
َ
�غ �أوزراؤ �5َم نِ ك  ه

ً
�مو«

�6من�ف�uم�قّل وصار�أ.�uب�ما��Iُيحu¤¼Éõم�غنموا�من�ال~ّ فإ،�لك�عسكرهوكذ�]أ125[،�جزيلة

ثمانية�،�ة�موIنا�السلطان�سليم�بمصرمقاإ�ةّد وكانت�ُم .�لفم�أقّد ُم و ،�ةأعظم�من�أم?�hمائ

�أ
ّ
Iئ�اياًم أشهر�إTلق�. 

َ
 ه�ع�ى�َح واستيTئالغوري��ِل تْ ومن�ح?ن�ق

َ
ه�ة�استيTئّد فتكون�ُم ،�بل

zى�رات�إوهو�مالك�من�الُف .�اواحًد �اة�سنة�واحدة�وشهرً لبيّ ة�والّح ع�ى�مصر�والبTد�الشاميّ 

 يار�اPصريّ عثمان�ع�ى�الّد ل�ة�استيTء�آّد كون�ُم هذا�وت.�zى�الشامإ،�مصر
َ
ها�ِح تْ ة�من�ح?ن�ف

 وذ،�ن�الغورّي ــها�مِذ ـْخ وأ
ُ
  ذا�ـــنا�هـذا�جمعوإ،�7ةعمائــشرين�وتسـنة�ثTث�وعــة�سرّ ــلك�dي�غ

                                                           

 .�والصواب�ما�ثبت�أعTه�لسTمة�اللغة،�dي�yصل�[رامي] 1
،�ال~uرواzي:�راجع.�وُيْقَصد�uÁا�رئيس�ِقسم�الُجند.�سّيد�أو�موظف�كب?h:�وتع�ª،�فردها�"آغا"ُم .�أو�آغوات:�آغات 2

 .�85ص،�ال¥hق�اليماني
َزف�الصي��ªالفاخر 3

َ
 .�أي�yواني�اPصنوعة�من�الخ

ِفت 4
ْ

ك
ُ
Pما�ثوب:�اu~عجم�الوسيط:�راجع.�َمن�يلبس�ِدْرَعْ?ن�بيPَفَت"،�ا

َ
 .�ماّدة�"ك

 .�والصواب�ما�ثبت�أعTه�لسTمة�اللغة،�غنموا]جاءت�dي�yصل�[ 5
 .�والصواب�ما�ثبت�أعTه�لسTمة�اللغة،�جاءت�dي�yصل�[فيه] 6
  .�م1517/�هـ923 7
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فنسأل�.�2ن�وثTث?ن�سنة?ْ تَ ة�سنة�واثنمائ،�1وذلك�dي�سنة�خمس�وخمس?ن�وألف،�التاريخ

 يُ �ْن هللا�تعاzى�أ
ُ
Pديم�ا 

ُ
 �هذا.�د�ولد�عدنانبجاه�سيّ ،�مانخر�الزّ آته�إzى�ريّ لك�dي�ذ

ّ
Pه�ا�توّج و

�إمو  �خان �سليم �السلطان �الّد Iنا �ةوميّ يار�الرّ zى ، 
َ
�ت �ع�ى �ُم ْخ وجلس  ت

ْ
�كهل �مائةَم أ، �ر�بقتل

 
ّ
Tرج� �ُح �وخمس?ن �الخزائّف من �ناظ �ذ�ف~uاهُ . �ُم عن �اPوzىلك �الفاضل �العالم �فتيه عTء�،

�أ �بن �ع�ي �الجماzيّ الدين �محمد �بن �3حمد �إ�<نه، �الّد ذهب �العاzيzى �4يوان �من�، �يكن ولم

 �ْن عادuöم�أ
ُ
Pى�الّد ف���إيذهب�اzيوان�، 

ّ
Iحادث�عظيمِل �إ�، َh?ّا�دخل�فلّم .�يوانهل�الّد أ�فتح

 بَ ْق تَ فاْس �ءسليم�ع�ى�الوزرا
ُ
 �رِ ْد جلسوه�dي�صَ وأ،�وهل

َ
Pءأي�:�قالوا�له�ثّم �]ب126[،�جلسا�Éè�

فعرف�.�وzي�معه�كTم،�جتمع�بالسلطانأريد�أن�أ:�فقال�؟�يوانzى�الّد إ�اÎPيءzى�دعا�اPوzى�إ

 ،�به�موIنا�السلطان
َ
الفتوى�هل�أ�5وظيفة:�قال�ثّم ،�لم�وجلسوّس ،�ن�له�وحده�فدخلِذ أف

�· يُ �ْن أ �ع�ى �للسلطانحافظوا �خرة �سمعُت . �أ�وقد �مائتْ َق بِ �َت رْ َم أّنك �رجل �وخمس?ن  ة
ً
T��I

�شرعً  �قتلهم �ايجوز �بالعفو�ع~uم، �فعليك . 
َ
�سليمموI �َب ِض فغ �السلطان �نا �صاحب�، وكان

 �Iبل�أ:�قال.�يفتكوليس�ذلك�من�وظ،�مر�السلطنةض�< نك�تتعرّ إ:�وقال�له،�ةّد ِح 
َ
�ُض رّ عَ ت

�خرتكر�آْم <  �مِ ، �وظوإنه �يف��ن �النّ �َت وْ َف عَ �ْن فإ. �جاةفلك  �ْن وأ،
ُ

�تعف �العِ �لم .�قابفعليك

                                                           

 .�م1635/�هـ1055 1
حيث�يجب�،�والظاهر�أّن�اPؤرخ�أخطأ�dي�العملية�الحسابّية.�والصواب�ما�ثبت�أعTه،�جاءت�dي�yصل�[واثن?ن] 2

�"مائة�سنة�واثنت?ن�وعشرين�سنة"أن�تكون�النتيجة� ،�"سنة�إحدى�وثTث?ن�وألف�102ص،�dي�التحفة�الuÕية�.

  .�مائة�سنة�وثمان�سن?ن"
/�هـ932ذهب�إzى�مصر�وبقي�هناك�ح�¼�توdي�ف�uا�عام�.�درس�العلوم�العقلية�والشرعية،�هو�أحد�علماء�yتراك 3

قائق،�طاشك¥hي :�راجع.�م1525
ّ

  .�173ص،�الش
:�راجع.�ويرأسه�الصدر�yعظم�منذ�عهد�السلطان�محمد�الفاتح،�وهو�ُيعَقد�dي�الّسراي،�همايونيهو�الديوان�ال 4

Gibb & Browen, part I. p. 115-116�. 
وقد�قمُت�بتصحيحها�dي�كل�الكلمات�ال���وردت�،�dي�yصل�يستعمل�اPؤرخ�حرف�[الظاء]�بدل�حرف�[الضاد] 5

  .�dي�الّنص
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�ذ�فانكسرْت  �غضبهعند �سورة �لك �الكّل ، �عن �فعفا �ساعةتحّد �ثّم . �معه  �،ث
ّ
Pأو� �أراد �ْن ا

 :�يقوم�من�مجلسه�قال�له
ّ
 وبقي�zي�كTم�ُم ،�خرتكdي�أمر�آ�مُت قد�تكل

ّ
فقال�له�.�ق�باPرّوةتعل

�السلطان �هو؟: �قال�ما �السلطانؤ ه�ّن إ: �بعِ �فهْل .�Iء�من�عبيد ¤uم�أ�1ض�السلطانرْ يليق

�الناسيتكّف  �قال�؟فوا :I� �قال. �dي�مناصuÕمْر فقرّ :  .�هم
َ
�ذ�َل بِ َق ف  أ:�لوقا�لكالسلطان

َ
Iإ� 

ّ
ي�ن

مر�ُمفّوض�< �2رالتعزي�ّن < ،�زهذا�جائ:�فقال�اPوzى�اPذكور �؟هم�لتقص?hهم�dي�خدمuvمعّزر أ

�السلطان �وهو�مشكور انْ �ثّم . �السلطان�سليم�ّن إ�ثّم .�صرف�عنه �إzى�مدينة�أ، ،�درنهذهب

�اPذكور  �اPف�� �فسبقه �أ، �الطريق �dي �فلقي �رج�ةمائ�]أ127[ربع �dي �مشدودين .�بالالِح ل

 ،�ر�السلطانْم إ¤uم�خالفوا�أ:�فقيل.�ل�عن�حالهمأفس
ْ

وكان�السلطان�.��hوا�الحريروقد�اش

 ،�zى�السلطان�وهو�راكبفذهب�اPوzى�اPذكور�إ.�لكقد�منع�من�ذ
َ
 فك
ّ
�ّل �Iيِح :�ف�uم�وقال�هُ َم ل

 
َ
 .�لهمتْ ق

َ
 �ّل ِح ا�يَ َم أ،�uا�اPوzى¶ّ أ:�السلطان�وقال�َب ِض فغ

َ
:�قال�؟�لنظام�البا¹ي��3ملل�ثلث�العاتْ ق

 ى�إدّ إذا�أ�ْن ولِك ،�نعم
َ

 zى�خ
َ
 �ّي وأ:�فقال�السلطان.�ل�عظيمل

َ
 خ
َ
�؟مرل�أعظم�من�مخالفة�y ل

 وهذا�إ.�ع�ى�الحرير�ءمناy �َت بْ نك�نصّ يخالفوا�أمرك�< �4هؤIء�لم:�فقال�اPوzى
ْ
بطريق��ٌن ذ

  ،�رةــخور�· ـــن�أمم�7اـــهــإن:�قال.�كـــتــيفة�وظنلطــســور�الـــأم�6ليست:�فقال�السلطان.�I5لةالّد 

   

                                                           

 .�والصواب�ما�ثبت�أعTه�،جاءت�dي�yصل�[السلطنة] 1
 .�ماّدة�"َعَزَر"،�اPعجم�الوسيط:�راجع.�أي�اللوم�والتأنيب 2
 .�"العاّمة"�94ص،�dي�اPنح�الرحمانية 3
4 [I]صل�yي�dمة�اللغة،�جاءت�Tه�لسTوالصواب�ما�ثبت�أع�. 
  .�أي�الّدليل�وال¥hهان 5
 .�لغةوالصواب�ما�ثبت�أعTه�لسTمة�ال،�جاءت�dي�yصل�[ليس] 6
 .�والصواب�ما�ثبت�أعTه،�جاءت�dي�yصل�[إنه] 7
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�وظعرّ التّ �ّن وإ �من �لها �يف��ض  �ثّم .
ّ
�وفارقهسل �عليه �م �حّد . �سليم �للسلطان ة�فحصل

 طوي�اح�¼�وقف�ع�ى�فرسه�زمانً ،�عظيمة
ً
T�،ينتح?ّ ُم ،�وخلفهمامه�والناس�واقفون�أh1ي��d

 yّن إ�ثّم .�مرذلك�� 
ّ
Pنا�السلطان�سليم�Iى�م¨ا�وصل�إموzّما�وصل�فل.�عن�جميعهم�2اَف عَ ،�§له

�أ �أإzى �اPوzى �إzى �أرسل �فيهْم درنه �ر�يقول �العساكرعطيتُ أ: �قضاء �ك �ب?ن��وجمعُت ، لك

 
ّ
 الط

َ
 قت�أني�تحّق <،�ن?ْ رف

ّ
�تتكل �م�بالحّق نك �جوابه�فكتَب . �اPذكور�dي �اPوzى ،�كوصل�كتابُ :

 
ّ
�وأسل �هللا �بقاكمك �بالقضاوأ، �ªءمرت�  وإ،

ّ
�ُم ن �أثِ تَ ْم ي �مركل �أ�ّن غ?�hأ. �عهد �هللا �من ��Iْن zي

�ªّ صدر�مِ ي �لفظ  َح "�
َ

�"ُت ْم ك �َم بّ َح فأ. �السلطان �بّ َح ه �عظيمة �العِ راِض عْ ð �]ب128[ة �عن ،�ّز ه

�والجاه �واPال، �لِ ، �وِد ِض رْ عِ صيانة �ينهه �خمسمائ�َل َس رْ فأ. �دينارإليه �ة �هللا�فَق ، �رحمهم بلها

  .�¼òَ تَ نْ ا،�تعاzى

 

                                                           

  .�والصواب�ما�ثبت�أعTه�لسTمة�اللغة،�جاءت�dي�yصل�[ُمتحّ?hون] 1
 .�والصواب�ما�ثبت�أعTه�لسTمة�اللغة،�جاءت�dي�yصل�[عفى] 2
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  ا�قصد�العاشر

 ْخ جلس�ع ى�تَ .�كر�سلطنة�مو�نا�السلطان�سليمان�بن�مو�نا�السلطان�سليم�ي�ِذ 
ُ
 ت�ا'
ْ
ك�ل

،�2ةسنة�خمس�وسبع7ن�وتسعمائ�1وتو�ي��ي�ربيع�2خر،�ة�ي�سنة�ست�وعشرين�وتسعمائ

�ي��اًد يَّ وكان�مؤ ،�ربع7ن�سنةوأ�اسلطنته�تسعً �ةّد وكانت�ُم .�سنة�من�عمرهربع�وسبع7ن�عن�أ

 َس �ّل َح َم �أيُّ .�عه�ومراميهي�وقائ��امشهوًر ،�حروبه�ومغازية
َ
 ك�َم ل

َ
.�كه�فتح�وفتَ ين�توّج وأ،�كل

خذ�وأ،�وافتتح�البلدان�الواسعة�بالقهر�والحرب،�ربرق�والغَ قا�VWXالّش وصلت�سراياه�إSى�أ

 
ُ

 �ار�وا'aحدةّف الك
ّ
�الط �والضّ بقوة �ربعان �الحنيفّي �َد يّ أو ، �الباتريْ َس بِ �الدين �فه  وأ،

ّ
�اِ' لة�قام

�لها�من�مآ�وأحيا،�ةنيفيّ حال �وقمعهمومنع�أهل�h،�ثرما �فما�لهم�من�ناصر،�لحاد فكان�.

 ّم د�دين�m ّد َج ُم 
ُ
 نَ �ْن إ.�رة��ي�هذا�القرن�العاشديّ حّم ة�ا'

َ
،�نqrو�أ،�عقود�الجواهر�نّضدم�ظ

� �زاهرm ن�qrمنثور  أ،
َ
�ق  و�نطق
ّ
�الدُّ نفائ�عناقm �َد ل �ر�الفاخرس �رؤ .  وكان

ً
 ش�اوف

ً
�افوق ، 

ً
�اصادق

 صَ 
ً
�ادوق ،� �صدَق إذا �قال �صّدق�، �له �قيل �وإذا �الغِ ��، �داعوالِخ �ّل يعرف ،{W|عن��ويتحا

 ِ
ّ
�الط �باعسوء  �]أ129[،

َ
�ا'  و��يعرف

ْ
�فاَق والنّ �رَ ك ، m� �مساوئ �خaقو��يألف �هو�صادق�. بل

�ادالفؤ  �h نّ ُم ��عتقادطاهر�، �كامل �الباطن �يمانور �القلب، �سليم �الجنان، �خالص وله�.

 �ديوان�نظَم 
ّ
وكان�كث�q7.�زيدن�الذي�ما�عنه�َم ْس وهما��ي�غاية�الُح .�ةخر�بالفارسيّ وآ،�ةqكيّ بال�

مو�نا�،�عهده�يّ Sِ َو :�و�دهن�أفمِ ،�ءباَج و�د�النُّ كثm�q7 ،�دقللصّ �احب� ُم ،�عايافقة�ع ى�الرّ الّش 

 تي�ِذ السلطان�سليم�2
ْ

،�و�دهوهو�أك��qأ،�مو�نا�السلطان�مصطفى�هو�دومن�أ،�ره�بعدهك

 �استدعاهُ .�3ةمولده��ي�سنة�إحدى�وعشرين�وتسع�مائ
َ
 الذي�كان�وَ �ّل َح والده�من�ا'

ّ
،�اهيّ ه�إ�

�إتوّج وهو�ُم  �ت�qيزه �الَع �S4ى �مَج ببaد �إ. �ُم فوصل  متثليه
ً
aهُ رَ ْم أ��  باِذ ،

ً
�نفسه�� �والده�. وكان

                                                           

 .�والصواب�ما�ثبت�أعaه،�جاءت��ي�mصل�[2خرة] 1
  .�م�1567-1520/�هـ��975-926أي�أّن�ُمّدة�سلطنته�من�عام� 2
 .�م1515/�هـ921 3
�اليوم 4 �إيران �من �الغربي �الشمال ��ي �تقع �أذربيجان، �أشهر�ُمُدن �و�ي �راجع. �ياقوت: �الحموي ، �البلدان، ،�معجم

 .�13ص،�5ج
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�عليهيتوّه  �خروجه �م �حضر�إفلّم . �ليها  ر�طائَم أ،
ّ
�ال� �من �بِ فة �صَ قِ نْ َخ qكمان �فُخنق ب7ن��اqً �ْ ه

�يديه �وتسعمائ، �ست7ن �سنة ��ي �1ةوذلك �إ�رسَل أ�ثّم . �إSى �سليمان �السلطان براهيم�مو�نا

�الخادم �باشا �مصطفى، �السلطان �مو�نا �ولد �ليقتل �ا، �ُم وكان �رادسمه �ببورسا، ،�وهو

 ة�إو��قوّ �َل وْ ف�aَح ،�وخنقه،�براهيم�باشا�ا'ذكور ليه�إفم�W}�إ
ّ
ومن�.�العظيم�با��الع يّ ��

��ي�سنة�ثaث�وثaث7ن�وتسعمائم،�و�ده�مو�نا�السلطان�بايزيدأ �2ةولده �حصل�بينه�. وقد

تل�بي¡ ما�،�حاربات�جسيمةوُم ،�ة�عظيمةنَ تْ خيه�مو�نا�السلطان�سليم�فِ وب7ن�أ
ُ
�]ب130[ق

�أ �فارسنحو�خمس7ن �لف  �ثّم .
ّ
�و ' �مقاومة �عجز�عن �الدها �خيهوأ، ،� �طهمازإهرب �شاه �S3ى

 فَش ،�عن�حفظه�وعجز،�قام�عندهوأ،�ح�بهففِر ،�4بقزوين
َ
 رع�شاه�طهماز��ي�ا'

ْ
يلة�ر�والِح ك

 واغتنم�م¡ م�ما،�بعد�واحد�اوتفريق�عسكره�واحًد ،�داعوالِخ 
ً
�� ًq7سل�بينه�دت�الرّ وتردّ ،�اكث

� �السلطان �مو�نا �ولدهوب7ن �تسليمه ��ي �سليمان �تأفلّم . �طهمازا �من �طلبه �كد ، 
َ
كر�أنه�ذ

 رَ صْ أ
َ

 أو ،�عليه�خزينة�مال�ف
ّ
 مه�إنه���يسل

ّ
يم�ر�السلطان�سليمان�تسلَم أف.�خذ�هذا�ا'الأ��

�لك�ا'ال�لهذ  فلّم .
ّ
نه�وكل�واحد�م¡ م�كأ،�ربعةر�السلطان�بايزيد�وأو�ده�m حضمه�أا�تسل

 ْد البَ 
ّ
لوا��ي�توابيت�وُحّم ،�والدهم�السلطان�بايزيد،�من�بعدهم�ثّم .�و�دق�m فخنَ ،�العر�الط

�سيواسإ �S5ى �ووالدهم، �هم �¦ ا �وُدفنوا �أّم وأ. �ا �فهمو�ده �محمود: �وعثمان، ،� ،�هللاوعبد

هان�السلطان�ِج :�السلطان�سليمان�و�د�مو�نان�أومِ .�ليه�راجعون ا�إنّ ا���وإنّ فإ.�ورخانوأ

                                                           

 .�م1554-1553/�هـ960 1
  .�م1527-1526/�هـ933 2
�الّصفوي  3 �إسماعيل�شاه �بن �طهماسب �هو�الّشاه �عام�، �هـ931ُوِلد /1524� �وتو�ي�عام �هـ984م �م1576/ تّم7©�.

�العثمانية �والدولة �mوزبك �مع �بالحروب �عهده �عمره. �من �العاشرة �وهو��ي �العرش ى
ّ
Sتو� �راجع. �ا'عارف�: دائرة

  .�ماّدة�"طهماسب"،�hسaمية�ا'عّربة
�إيران 4 �شمال ��ي �تقع �مدينة ��ي �بحر�قزوين، �جنوبي �طهران، �من �الغربي �الشمال �وإSى �راجع. �الحموي : ،�ياقوت

  .�342ص،�4ج،�البلدان�معحم
�mناضول  5 �هضبة ��ي �تقع �أرماق، �ل¡ ر�ق7©يل �اليم} �الضفة �ع ى �راجع. �ماّدة�: �ا'عّربة �hسaمية �ا'عارف دائرة

 .�"سيواس"
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 q7خانك� ��1[كان]، �سنة ��ي �وتسعمائمولده �وثaث7ن �2ةسبع �أ. �اظريًف �3ابً َد ْح وكان خفيف�،

�وحالرّ   �دجيّ ،
ُ
�عاشرةا'  �َج ْه بَ ،

ُ
�سامرةا' �َم بّ ِح يُ ، �والده �شديدةبّ َح ه �ة �أ، ���يفارقه�بحيث نه

�اللحظات �من �لحظة �َس ، ��ي �َح � ��ي �رَض فر�و� �يقظه، ��ي �و� �نوم ��ي �و� �ُح مِ ، ن�ْس ن

 تُ �ْن إSى�أ،�صاحبتهُم 
ّ
 َح ي�بِ و�

َ
ل�وُنقِ �]أ131[،�5بمرض�الخوانيق،�4ةست7ن�وتسعمائ�ب��ي�سنةل

ه�لِ َج تو�ي�بأ،�السلطان�مراد،�و�دهن�أومِ .�خيه�السلطان�محمدوُدفن�عند�أ،�سطنبول إSى�إ

ه��ي�سنة�ثمان�لِ َج تو�ي�بأ،�السلطان�محمود،�و�دهن�أومِ .�ة�ي�سنة�سبع�وثaث7ن�وتسعمائ

aث7ن�وث�77نته��ي�سنة�اثنلِ َج تو�ي�بأ،�هللالسلطان�عبد�،�و�دهأن�ومِ .�6ةوعشرين�وتسعمائ

ى�عشرة�ليلة�حدبرز�إلº ا�من�القسطنطينية�¹ ،�9نكروسها�إلوّ وأما�فتوحاته�فأ.�8ةوتسعمائ

 2� �جمادى �من �وتسعمائ�خرةمضت �وعشرين �سبع �10ةسنة �بعسكر�كثيف، ، 
َ
��ي�َح تَ وف ها

�ا'ذكورةالّس  �نة �وقِ ، �حصو¼ ا �وفتحوا �aعهاوملكوها . 
َ
�ق  وثانº ا
ْ
�بلغراطعَ ل �11ة ، 

َ
�ق  و�ي
ْ
ة�عَ ل

�ُم  �نيفةعظيمة  ْح ُم ،
َ

�ءناالبِ �ةَم ك ، 2� �إSى �باقية �بأو�ي �ا'سلم7نن �يدي �غنيمة�. �م¡ ا وغنموا

�عظيمة �البaدوُزيّ ، �له �نت �إ، �سرير�ُم وعاد  Sى
ْ
�ِك ل ��ي �وعشرين�ه �سبع �سنة �القعدة ذي

                                                           

 .�وزيدت�لسaمة�ا'ع}،�ساقطة��ي�mصل 1
  .�م1531-1530/�هـ937 2
 .�والصواب�ما�ثبت�أعaه�لسaمة�اللغة،�جاءت��ي�mصل�[أحدب] 3
  .�م1553-1552/�هـ960 4
�الخوانيق 5 �مرض :� �صاحبه �ُيصيب ق

ْ
�الَحل ��ي �ا'وت�با�ختناقهو�َوَرم �ورّبما �راجع. �الصّباغ: �الرحمانية، ،�ا'نح

 .�109ص
  .�م1522/�هـ928 6
 .�والصواب�ما�ثبت�أعaه�لسaمة�اللغة،�جاءت��ي�mصل�[اثن7ن] 7
  .�م1526-1525/�هـ932 8
َجر�أو� 9

َ
 .�هنغاريا�اليوم�ي�بaد�ا'

  .�م1521/�هـ927 10
�¼ ر�الّدانوب 11 �ع ى �تقع �البيضاء"، �"ا'دينة �بالصقلّية Vتع� �و�ي �يوغسaفيا. �عاصمة �كانت �وقد �راجع. دائرة�:

  �.�ا'عارف�hسaمية�ا'عّربة�ماّدة�"بلغراد"
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�ةوتسعمائ . 
َ
�ق  وثال¿ ا
ْ
�رودسعَ ل �1ة �البحر، �وسط ��ي �جزيرة �و�ي �إ، �ب7ن �ومصرما .�سطنبول

 
ُ

�الك �اينً ِص َح �انً صْ ار�ِح ّف بناها �َم واتّ ،  خذوها
ْ

�ا'سلم7ن�ِذ ْخ Á �انً َم ك ،h� �غاية ،�تقانوأتقنوها

�أ �قد �تخوم�m ّس بحيث�أ¼ م �رضسوها��ي  وعَ ،
ّ
�ُج ل �إ،�درا¼ اوا ن�فائSى�الّس فصاروا�ينظرون

�تمرّ  VÂبعيدة�ال� �مسافة �البحر�من ��ي �مويأخذو¼ �فيتأّهبون ، ،� �كانوا �أسواء و�مسافرين

�2غازينم �َم النّ �3هاواّتخذ. �إهّ َج يُ �]ب132[�اًد بَ عْ صارى �أموالهم �لº ازون �إرَ لُتصْ ، ��ي�ف لº ا

 ،�سفلهمن�أعaه�إSى�أ�وجعلوا،�4ورهاكام�بناء�سْح تِ اْس 
ُ
،�وضعوا�فº ا�ا'دافع�الكثq7ة،�اقوبً ث

�َم  �ع ى �خارجترمي �من �يقصدها �5هان �البحر. �وسط ��ي �وسلسلة �حديد �باب �ولها تمنع�،

فإذا�.�وا'دافع،�جالوالرّ ،�مشحونة�بالسaح�6ةبَ رِ غْ أوا�أوهيّ ،�Sى�البابا'راكب�من�الوصول�إ

�إحّس أ �يخرجون �بأحد �ليهوا �في¡ بون ، �خذون ويأ، �رونِس ويأ، ، m� �موالويجمعون وهذا�،

 
ْ
� م¦ُ َدأ �بعسكرهفتجّهز�إ. �السلطان �مو�نا �لº ا �رَ �رٍ ْش عَ لِ ، �من �وعشرين�َج بق7ن �تسع �سنة ب

.�ارً ْح وبَ �ار� ¦ ا�بَ فأحاط�،�نة�ا'ذكورةوكان�نزوله�علº ا��ي�شهر�رمضان�من�الّس .�7ةوتسعمائ

 ْم ما�أو 
َ

وما�،�ندق�العظيم�الذي�حولهان�الَخ صار�رودس�مِ ن�ِح رب�مِ ْق يَ �ْن �qأن��ي�ال�ّ َم �َن ك

 ْم أ
َ

�البحر�أَم �َن ك ��ي �Á ر قيَ �ْن ن �للّسلسلة �م¡ ا �َم ب �يَ صابة �با'دافع¦ر ْق ن � ا ا'سلمون�فصار�.

�يُ  �با'دافع �إصابون �عدم �النّ مع �مِ صابة �ا'سلم7نصارى �مدافع �ن �q عساكر�ال�َ �ْت رَ ّخ فتأ.

                                                           

�الصغرى  1 �آسيا �من �الغربي �الجنوب �إSى �تقع .� �عام �ا'سلمون �العرب �هـ53غزاها �م673/ �تركوها، �ثّم فعادت�،

وبقيت�،�ثّم�سقطت�ع ى�يد�السلطان�سليمان�القانوني،�م1470/�هـ875حاصرها�محمد�الفاتح�عام.�للب7©نطي7ن

م�بموجب�1947وأعيدت�إSى�اليونان�عام�،�استولت�علº ا�إيطاليا�،�حيثم1912تحت�الحكم�العثماني�حÂ}�عام�

  �.�hسaمية�ا'عّربة�ماّدة�"رودس"دائرة�ا'عارف�:�راجع.�م1923تفاقية�لوزان�عام�ا
 .�والصواب�ما�ثبت�أعaه�لسaمة�ا'ع}،�جاءت��ي�mصل�[غازي7ن] 2
 .�والصواب�ما�ثبت�أعaه�لسaمة�اللغة،�جاءت��ي�mصل�[واتخذوها] 3
 .�والصواب�ما�ثبت�أعaه�لسaمة�اللغة،�جاءت��ي�mصل�[صورها] 4
 .�ب�ما�ثبت�أعaه�لسaمة�ا'ع}والصوا،�جاءت��ي�mصل�[من�خارج] 5
رب"،�ا'عجم�الوسيط:�راجع.�و�ي�سفينة�بحرية�قديمة،�ُمفردها�"غراب" 6

َ
  .�ماّدة�"غ

  .�م1523/�هـ929 7
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 قلي
ً
a� �بِ مِ وأ،  الرّ �ِق وْ َس روا

ّ
�وال� �qابمل �قلي�1سواتر و ، �يقدمو¼ ا �وصاروا  ¦ ا

ً
aقلي� 

ً
a� �أ، �ْن إSى

 
ّ
رحمه�هللا�،�السلطانل��ي�ذلك�مو�نا�َم ن�َح ول�َم وكان�أ.�به�Æ تَ Sى�الخندق�واْم qاب�إوصل�ال�

�تعاSى ، 
ُ

�تحتمِ ار�ّف فصار�الك �يُ صَ يُ �2[ا'سلم7ن]�ن �و� �يبون ِص ابون ،� �أْن ورموا �إSى �علº م

�عجزوا �ووهنوا، �قو وتحّق ، �مأ�]أ133[ا �خوذون أ¼ م ، m� �مانفطلبوا �مو�نا�وَش . �ع ى رطوا

السلطان�إSى�فأجا¦ م�مو�نا�.�رادواويذهبوا�أين�أ،�طفالهمالسلطان�أن�يحملوا�نساءهم�وأ

ن�نجوا�وإ،�qة7موالهم�كثوأ،�عةنْ لهم�مِ �¼ م�لم�يبَق فإ،�ما¼ مء�عن�أالوزرا�ن�¼ اهُ بعد�أ،�لكذ

رجوا�إSى�وخ،�لكمو�نا�السلطان�إSى�ذ�فلم�يلتفْت .�ي�ع ى�ا'سلم7نقوّ ¦ ا�يحصل�م¡ م�التّ 

رسل�فأ.�5مالطةقال�لها�يُ ،�ندلسجزيرة�m �4سبانياروا�جزيرة��ي�عمالة�إوعّم ،�3ربغَ بaد�ال

�عسكرً  �السلطان �عِ Á �امو�نا �بعد �مارÇ اخذها �أ، �مكنفما  لُخ ،
ْ
�الّس ل �ب7ن �وقع �6ردارف

�القبطان �وب7ن �باشا �7مصطفى �بأ، �2ن �إSى �النّ و�ي �صارى يدي �لِ . �رودس �فتح �سٍت وكان

                                                           

  .�والصواب�ما�ثبت�أعaه�لسaمة�اللغة،�جاءت��ي�mصل�[ت�qسوا] 1
  .�113ص،�ثبتت��ي�ا'نح�الرحمانية�اوكذا�أيضً ،�زيدت�لسaمة�ا'ع}،��ي�mصل�ساقطة 2
  .�والصواب�ما�ثبت�أعaه�لسaمة�السياق،��ي�mصل�[ا'غرب] 3
�أوروبا 4 �غربي �جنوب �تقع �بالعمارة�، �عهدهم ��ي �ازدهرت �حيث �للميaد �الثامن �القرن �بداية �ا'سلمون فتحها

�والحضارة�حÂ}�أواخر�القرن�الخامس�عشر�للميaد لكلمة�"وندلوسيا"��ادلس"�تعريبً وقد�سّماها�ا'سلمون�"mن.

- 262ص،�1ج،�م�البلدانجمع،�وياقوت�الحموي ،�113م�البلدان�جمع،�ياقوت�الحموي :�راجع.�أي�بaد�الفاندال

264�. 
،�م870/�هـ257فتحها�ا'سلمون�عام�.�جزيرة��ي�البحر�ا'توسط�ب7ن�صقلية�وساحل�أفريقيا�الشمالية:�مالطة 5

�استقaلهانالت�الجزيرة�.�حيث�أصبحت�لغÊ م�السائدة�هناك،�ويتحدثون�العربيةواعتنق�معظم�سكا¼ ا�hسaم�

 .�114ص،�ا'نح�الرحمانية،�الصّباغ:�راجع.�م1962عام�
�بنفسه 6 �السلطان �يقودها �� �عندما �للحملة �mع ى �القائد �هو�لقب �فهو�الوزير�الخامس�. �باشا �مصطفى أّما

  .�Gibb & Browen, part I,p. 95, Creasy. p. 188:�راجع.�والصدر�mعظم�لدى�السلطان�سليمان
�الرحمانية 7 �ا'نح ��ي �"قابدان"�114ص، �عسكري"، �"رئيس �أو �"رئيس" Vوتع� �mصل ��تينية �و�ي أطلقها�.

  .�Gibb & Browen, part I, p. 95, Creasy. p. 188:�راجع.�العثمانيون�ع ى�القائد�mع ى�لÆسطول�العثماني
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�وتسَم  �ثaث7ن �صفر�سنة �من �1ةمائعض7ن �لسيّ . �وقع �تعاSىدنوقد �با� �العارف �ومو�نا ،�ا

� �عظمm mستاذ ، m� �فخموا'aذ ، 
ّ
aدهرهع� �مة �عصره، �ووحيد �أالّش ، �تاج�يخ �الحسن بي

�الصّد االع �2يقيرف7ن �آبْ ِس ، �الحسنط �ل �سرّ ، �هللا �هقّدس �ضريحهونوّ ، �ر ،� �هذه ،�كرامة�ي

 
ْ
 نَ فل

ْ
 ذ

ُ
 ،�ي�ا'ذكور جّد �ّن و�ي�أ:�هارْ ك

ُ
وكان�معه�من�.�جع ى�سبيل�التفرّ ،�ة�الغورّي بّ كان��ي�ق

 ِج أ
ّ
aالعلما� �الالّش �ءء �الدين �كمال �طويليخ �الَغْيطيوالّش ، �الدين �نجم �نور�والّش �3يخ يخ

�العسي ي �وSيّ والّش �4الدين �البص�q7يخ �وغq7هم�5الدين �النّ . �زمن ��ي �6يلوكان فحصل�،

 Æل� �عظيم�]ب134[ستاذ �حال �أ، �من �لشخص �خمسة�فأعطى �الباسط �عبد �ُيدÌى تباعه

q7واْش �اذهب:�وقال�له،�دنان 
َ
� ِq� ى ،�جل�من�حينهفذهب�الرّ .�باللنا�ِحqوجاء�،�لكبذ�7واش�

 mى�حضرة�Sا�إ ¦ 
َ
 .�ل�ا'ذكور ّح ستاذ��ي�ا'

َ
 وكان�هناك�ف
ْ
،�تباعهفقال�mستاذ�Á،�خشب�ُق ل

 
َ
�العلماوِ' �من �بحضرته �ءن �لناأ: �الَف �ربطوا �لقهذا  وأ،

ْ
�البحرُق ل ��ي �وه �أفربطو . �كما ،�رَم ه

�الج �جانب�ّد وسحب �من �جانب، �من �والجماعة  وأ،
ْ
 الَف �او َق ل

ْ
�البحرل ��ي �ق �الّش �ّم ث. يخ�قال

 :�ر�VWÎهللا�عنه،�الجّد 
ُ
.�فكان�يوم�فتحها،�لك�اليومذ�ّرَخ فأ،�حت�رودس��ي�هذا�الوقتتِ ف

                                                           

  .�م1523/�هـ930 1
م�1493/�هـ898ُوِلد�عام�.�يرجع�نسبه�إSى�الخليفة�أبي�بكر�الصّديق�ر�VWÎهللا�عنه،�هو�ع ي�بن�محمد�البكري  2

،�ع ي،�مبارك:�راجع.�وهو�من�كبار�علماء�الشافعية��ي�عصره�ومن�أقطاب�الصوفية.�م1545/�هـ952وتو�ي�عام�

  .�54�،116- 48ص،�ا'نح�الرحمانية،�والصّباغ،�127ص،�3ج،�الخطط�التوفيقية
/�هـ910عاش�ما�ب7ن�.�أحد�علماء�مصر��ي�عصره.�نجم�الدين،�هو�محمد�بن�أحمد�الغيطّي�الّسكندرّي�الشافÐيّ  3

 .�234ص،�6ج،�mعaم،�الّزرك ي:�راجع.�م1575/�هـ983-م1504
م�النحو،�أتقن�العلوم�النقلية�والعقلية،�هو�ع ي�بن�محمد�ا'صري  4

ْ
لم�ُيعرف�تاريخ�ميaده�أو�.�وأتقن�الشعر�وِعل

  .�180ص،�3ج،�الكواكب�السائرة،�الغّزي :�راجع.�وفاته
 .�لم�ُيع�qrع ى�ترجمته 5
 .�أي�موسم�فيضان�الّنيل 6
  .�والصواب�ما�ثبت�أعaه،�جاءت��ي�mصل�[واش�qا] 7
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.�2ةثaث7ن�وتسعمائو �71نتلك��ي�ستة�اثنوذ،�لº ا�بنفسهوخرج�إ،�انكروس�ثانيً ورابعها�فتح�إ

� �فتح �3نبدوخامسها �أ¼ ار�وأ، �ذات �عظيمة �مملكة �شجارو�ي �وافر�q7 وَخ ، �كثq7ةوغِ ، .�aل

�ي�سنة�أربع�و�ي�،�5ولونةوسادسها�غزوة�أ.�4ةوتسعمائخذها��ي�سنة�ست�وثaث7ن�أوكان�

�وتسعمائ �mربع7ن �قتهتباحفاْس  ،6ةبعد  ا
ً
a� او¼ بً �اسرً أو� . 

ْ
�البحرواف �ذلك �جزيرة �من �7تتح

�ِح أ �وثaث7ن �اصنً ربعة �m �مْت وغنِ ، �من ���يخطر�ببالجيوشه �ما �موال .� �إتوّج وسابعها Sى�ه

�الَع  �مَج بaد �بغدادوأ، �وغq7ها�8خذ �ذ. �إSى �خروجه �لليْ وكان �بقِ 7ْ لتَ لك �mول يَ ن �ربيع �من ،�تا

�وتسعمائ �وأربع7ن �إحدى �9ةسنة �هللا. �رحمه �ووصل �َح إ�]أ135[،  Sى
َ
�وشÂّ ل �¦ اب {� خرج��ثّم .

فÒ©ل�،�Sى�بغداده�إفلزم�التوّج ،�وصار�يخادع،�فخرج�م¡ ا�العدو،�Sى�قزلباشإ�ام¡ ا�متوجهً 

�قزلباش�10حافظ �جانب �من �الذي �بغداد �خان، �11وهو�محمد �فهرب، ،� �من هناك�وجاء

�الّش  �'قامه �ريفبمفاتيحها �¦ ا. �عسكره �ف�qك ، Á� �mمان �هلهاوأعطى �من�، �بغداد وصارت

Sى�إ�اهً متوّج ،�وخرج�م¡ ا��ي�شهر�رمضان.�نماخر�الزّ ��زالت�كذلك�إSى�آ،�مانل�عثممالك�آ

                                                           

  .�والصواب�ما�ثبت�أعaه،�جاءت��ي�mصل�[اثن7ن] 1
  .�م1526/�هـ932 2
وتقع�ع ى�.�و�ي�"بودا"�أحد�قسَم�Vْمدينة�"بودابست"�عاصمة�ا'جر�اليوم،�"بدون"�118ص،�الرحمانية�ي�ا'نح� 3

  .�118ص�،�ا'نح�الرحمانية،�والصّباغ.،�Creasy. p. 165:�راجع.�الضّفة�اليم}�ل¡ ر�الّدانوب
  .�م1529/�هـ936 4
و�ي�ميناء�ع ى�ساحل�البحر�،�أفالونا�وألونا�وفالونا:�ولها�أسماء�أخرى�مثل.�"ألونه"�118ص،��ي�ا'نح�الرحمانية 5

  .�118ص،�ا'نح�الرحمانية،�والصّباغ:�راجع.�mدرياتيكي��ي�ألبانيا
 .�م�1538-1537/�هـ944 6
ِكر�أعaه 7

ُ
 .�أي�بحر�mدرياتيك�الذي�تقع�ع ى�سواحله�أولونه�كما�ذ

ياقوت�:�راجع.�تقع�ع ى�¼ ر�دجلة��ي�وسط�العراق،�مدينة�معروفة�غنّية�عن�التعريف.��ي�عاصمة�الِعراق�اليوم 8

 .�22-3ص،�4ج،�معجم�البلدان،�الحموي 
  .�م1534/�هـ941 9

  .�أي�نائب�الّشاه 10
 .�لم�ُيع�qrله�ع ى�ترجمة 11
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�الّش  �بت�qيز�1اهقتال �بلفلّم . �الّش ا �ذغ �لكاه �الصّ أ، �يطلب �لحرسل �السلطان��ابهجفأ، مو�نا

��2ي�طريقه�عراق�العربوفتح�،�ومSى�الرّ وعاد�إ،�لكSى�ذرحمه�هللا�إ . 
َ
،�عة�بلغرادلوثام¡ ا�ق

�قلع �عظيمةو�ي �ة �منيعة، �حصون �ذات �فعةشجار�ياوأ، �خمس7ن�. �سنة ��ي �فتحها وكان

 ×ي�الّش جم�بواسطة�أالَع �من�بaد�4روانشخذ�وتاسعها�أ.�3ةوتسعمائ
ُ
،�5}�بالقاسّم َس اه�ا'

�ي�،�خذها�مو�نا�السلطان�رحمه�هللافأ.�خيهمن�أ�اSى�مو�نا�السلطان�هاربً ح7ن�مجيئه�إ

�أوغ �بaد �من �خيهq7ها �وذ، �وتسعمائلك �وخمس7ن �خمس �سنة �6ة�ي �أخذ. �7جب�وعاشرها

�8ودستوار �آ، �الكبارو�ي �خر�غزواته ،� �وسبع7ن �أربع �سنة ��ي �9ةوتسعمائوذلك ،�لهصّ َح وُم .

 �ّد وع ى�َح ،�واته���ُتحWÚ}فغز 
ُ
  �وعمَل ،�q7ات�باهرةودولته�بالَخ ،�يامه�زاهرةفأ،�}WÚَ ْق تَ ْس ف�aت

   

                                                           

هو�"طهماسب"�والذي�جئنا�ع ى�،�والّشاه�هنا.�وهو�صاحب�السلطة�العليا��ي�البaد،�لقب�فار�VّWÛللملك:�الّشاه 1

  ا.�ِذكره�سابًق 
 .�أي�بaد�العراق�اليوم 2
  .�م1543/�هـ950 3
وشروان�إقليم�إيراني�.�والصواب�ما�ثبت�أعaه،�"وان"�121ص،�و�ي�ا'نح�الرحمانية،�جاءت��ي�mصل�[روان] 4

  .�يقع�غربي�بحر�قزوين
Áخيه�فثار�عليه�وانضّم�إSى�الهجوم�العثماني�ع ى�بaد�إيران��اكان�نائبً ،�هو�القاس�مq7زا�أخو�الّشاه�طهماسب 5

 .�121ص،�ا'نح�الرحمانية،�الصّباغ:�راجع.�م1548/�هـ955عام�
  .�م�1549-1548/�هـ955 6
�[بيج] 7 �mصل ��ي �جاءت �الرحمانية، �ا'نح �و�ي ،� �"بج"�121ص �أعaه، �ثبت �ما �والصواب �مدينة. �إSى��و�ي تقع

 .�م1686بقيت�مع�العثماني7ن�حÂ}�عام�.�الجنوب�الغربي�من�هنغاريا
  .�Creasy. p. 198:�راجع.�و�ي�مدينة��ي�أقWÚ}�غرب�رومانيا�اليوم،�"دمستوار"�122ص�،��ي�ا'نح�الرحمانية 8
  .�م�1567-1566/�هـ974 9
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.�رحمه�هللا�تعاSى،�3ع7ن�عرفات�وأجرى ،�2شايشوالّد �1كاياوالتّ �]بq7�،]136ات�وا'دارسالَخ 

 وَ �4ةو�ي�سنة�سبع�وعشرين�وتسعمائ
َ
،�امب�الّش ئاالجرك�VWÝن�عليه�جان�بردي�الغزاSيّ �َب ث

�السلطنةوادّ  �Ìى �لنفسه، �وخطب �باشا، �فرهاد �سليمان �السلطان �مو�نا ،�5فجّهز�عليه

�الصّ  �بقرب �رأالحيّ فقاتله �وقطع �ومسكه �سهة �بالّد وأ، �السلطان �'و�نا .�وميةيار�الرّ رسلها

�وتسعمائة �وعشرين �سبع �سنة �و�ي ،VWÝالجرك� �جانم �الّش �6خرج �7ةرقيّ بمصر�وهو�كاشف

 
ّ
�الط �اعةعن �البحq7ة، �كاشف �معه �9ينالإ�8وخرج �العُ ، �من �جماعة �علº ما ،�ربانواجتمع

                                                           

�الّتكّية 1 �وا'ساك7ن: �للفقراء �أو�ماوى �للمتصّوفة �زاوية ��ي �الصوفية. �رباط �ع ى �أطِلق �تركي �وهو�لفظ :�راجع.

 .�ماّدة�"�تكّية"،�ا'عجم�الوسيط
�الّدشيشة 2 �"جشيشة": �الفصÞى �اللغة ��ي �وأصلها �ا'رضوض. �ا'شوي �القمح �و�ي �راجع. �الصّباغ: ا'نح�،

  .�122ص،�الرحمانية
ة.�"عرفة"�122ص،��ي�ا'نح�الرحمانية 3

ّ
 .�و�ي�إحدى�العيون��ي�مك

  .�م1520/�هـ927 4
ع ى��اأصبح�واليً .�"فرحات"�كما�جاء��ي�الكواكب�السائرة�اوُيسّم}�أيضً ،�هو�الوزير�الثالث��ي�الدولة�العثمانية 5

 .�170ص،�1ج،�الكواكب�السائرة،�الغّزي :�راجع.�تو�ي��ي�دمشق،�م1522/�هـ929دمشق�بعد�إياس�باشا�عام�
شغل�.�وكان�خاله�خايربك،�كذلك�بالحابي�والحمزاوي وقد�ُعِرف�بلقب�"جانم"�و ،�هو�محمد�بن�يوسف�قرقماس 6

ى�إمارة�الحاج�عام�،�منصب�كاشف�الà نسا�ومنفلوط�والفيوم��ي�مصر
ّ
Sابن�راجع.�م1519/�هـ926وتو� ،�إياس:

  .�231�،256�،265ص،�3ج،�بدائع�الزهور 
�العثمانية 7 �الدولة �عهد ��ي �مصر�hدارية �أقاليم �هو�أحد ،� �وعاصمته �الدلتا �شرáي �ا'نصورةيقع �مدينة :�راجع.

  .�380ص،�hدارة��ي�مصر،�لي ى،�عبد�اللطيف
�دم¡ ور  8 �مدينة �وعاصمته �العثماني �العهد �مصر�ي ��ي �الخمسة �hدارية �mقاليم �وهو�أحد �الدلتا، �غربي .�ويقع

  .�ا'صدر�السابق،�لي ى،�عبد�اللطيف:�راجع
وقد�.�للغربّية�والشرقّية�والبحq7ة�اكان�كاشًف .�لجراكسةمن�أمراء�ا'ماليك��ي�دولة�ا،�هو�إينال�الّسيفي�طراباي 9

  .�102ص،�أوضح�hشارات،�عبد�الغV،�شلVâ:�راجع.�أظهر�عداءه�للدولة�العثمانية
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�ء�فقاتلوا�هؤ �اعسكرً ،�بيكلر�بيك�مصر،�1لº م�مصطفى�باشافأرسل�إ.�صيانظهروا�العِ وأ

�غاتالبُ  �إ، �وجانموقتلوا �ينال ،� �باشاإ�2ا مºْ َس أر بوجاءوا �مصطفى �Sى ، 
ّ
�باب�فعل �ع ى قهما

�زويلة �أ�ثّم . �سليمانإرسلهما �السلطان �مو�نا �Sى  وذ،
ُ
�ا' ��ي �الّس رّ َح لك �من �ا'ذكورةم ،�نة

 فمِ :�ن7ْ ريَف ن�الّش q7 ْ7اته�بالحرَم ومن�َخ .�ماُه رّ وكفى�هللا�َش 
ّ

 ¡ ا�بمك
ُ
�ّب دَ رْ فة�خمسمائة�إشرّ ة�ا'

 ق��ي�كل�سنة�ع ى�أُتفرّ ،�قمح�بالكيل�ا'صري 
ّ

 هل�مك
ُ
بالكيل��إْرَدّب �لفوم¡ ا�أ.�فةشرّ ة�ا'

ومن�.�aمشرف�الّس aة�وأفضل�الصّ ع ى�صاحà ا�أ،�رةهل�ا'دينة�ا'نوّ ق�ع ى�أُتفرّ ،�ا'صري 

 بتلك�m �ايضً q7اته�أَخ 
ُ
 ماكن�ا'

َ
 ن�عرفات�إع�7]أ137[جراء�إ،�مةرّ ك

ّ
 Sى�مك

ُ
ومن�آثره�.�فةشرّ ة�ا'

 m� �ماكنبتلك ، m� �السُّ ا'دارس �3ةليمانيّ ربع �الّس . �عِ وكان ��ي �mم�q7إبب �بيكمارÇ ا �4براهيم

 فإ.�ع7ن�عرفات�الذي�أجرى 
ّ
،�لكة��ي�ذا�فرغ�من�إجراء�الع7ن�عرض�لÆبواب�السلطانيّ نه�'

 mزت�qلينتفع�بذلك�أ،�ة�ببناء�أربع�مدارسوامر�السلطانيّ ف� 
ّ

وع7ّن�لهذه�الخدمة�.�ةهاSي�مك

 mقاسم�بيك�q7جّد أ،�5م�q7ةم�، mى�عمل�ذلك��ي�أحسن�Sماكنوأن�يبادر�إ�.�q7مmفأجمع�رأي�

�mم�q7إ�قاسم �مِ ورأي �وغq7هما �عيانm �نبراهيم �ا'دارسالaئ�ّن أ، �هذه �لبناء �ق الجانب�،

                                                           

- 102ص،�ا'صدر�السابق:�راجع.�م1523/�هـ929م�حÂ}�عام�1522/�هـ928ع ى�مصر�ب7ن�من�عام��اكان�واليً  1

103�.  
2
 .والصواب�ما�ثبت�أعaه�لسaمة�اللغة،�جاء��ي�mصل�[رؤوسهم] 

�الّسليمانّية 3 �ا'دارس �mربعة: �لÆئمة �ُمخّصصة �مدارس �أربع ��ي �والحنب ي: �والشافÐي �والحنفي �ا'الكي :�راجع.

  .�355-350ص،�hعaم،�ال¡ رواSي
ة،�والّراجح�أنه�هو�إبراهيم�بن�تغري�بردي�الدف�qدار 4

ّ
ا'صدر�،�ال¡ رواSي:�راجع.�وهو�الذي�أجرى�ع7ن�عرفات�بمك

 .�348-342ص،�السابق
�qله�ع ى�ترجمة 5

َ
rى�مصر�عند�دخول�،�وقد�يكون�هو�الخواجا�قاسم�الّشرواني�الذي�كان�بمكة.�لم�ُيْعSثّم�سافر�إ

  .�284�،348ص،�ا'صدر�السابق،�hعaم.�راجع:�م1571/�هـ979وقد�تو�ي�عام�.�السلطان�سليم�إلº ا
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 ،�الجنوبي�من�ا'سجد�الحرام
ُ
 .�1ةيادSى�باب�الزّ ريف�إكن�ا'سجد�الّش صل�من�رُ تّ ا'

َ
ت�رِ ّم عُ ف

 
َ
�ا' �هذا ��ي �حلا'دارس �أ، �من �الّد فجاءت �مدارس �نياحسن �الّش . �دولته �ريفةو�ي ن�ر�بأَم أ،

 �هاSيوغq7هم�من�أ،�ءوالعلما،�ءللفقرا�2اSيتكون�الجو 
ّ

�و�ي�دولة�الجراكسة�لم.�وغq7هم،�ةمك

 يكن�من�ذلك�إ
ّ
 ،�اهللا�خq7ً �فجزاهُ ،�القليل�الذي���ُيذكر��

ُ
ولم�.�اوضq7ًْ �3ايته�هم� رّ ودفع�عن�ذ

�ُم  �هللا �رحمه �اتللخq7 �اب� ِح يزل �ا'�اكاشًف ، �الضّ عن �جميع �روراتسلم7ن �أ،  إSى
ّ
�تو� �إن Sى�ي

�سكتوارر  �غزوة ��ي �تعاSى �هللا �4حمة �الوزير�m وأ. �ا'رحوم �موته �باشاخفى �محمد ،�5عظم

،�مانسلطان�سليلمو�نا�اع ى�لسان�ا'رحوم�،�وا'ناصب�وغq7ها،�عطاءاتh �وصار�يعطي

 وذ�]ب138[
َ
 لك�لعدم�ط

َ
�رسل�خفية�يستدÌي�ولده�مو�ناوأ.�سaميرة��ي�العسكر�h َف مع�الك

�سليم �السلطان �إ،  التّ Sى
ّ
�ويحث �ع خت �الحضور ه �سرعة �ى �سليم��فوصل، �السلطان مو�نا

�إ �هللا �التّ رحمه �بالقسطنطينيةSى �خت �أ، �ةّد سر�ُم يْ �ي �إ، �فº ا �يجلس  ولم
ّ
�قليلةرْ بُ �� �هة �ثّم .

�قاصًد  �سكتوارإ�اخرج �Sى �القتالّح َم ، �ل �عشر�يوًم ، �الخمسة �دون ��ي �افوصل �أ، ¼ ا�مع

                                                           

1 � �[باب �mصل ��ي �الزيارة]جاءت �أعaه، �ثبت �ما �والصواب �ويقع�. �الشريف �الحرم �أبواب �هو�أحد �الزيادة وباب

وقد�ُسّم�Vبذلك�عندما�زيد��ي�الحرم�الشريف�بإدخال�دار�الندوة�فيه��ي�عهد�الخليفة�العبا�VWÛا'عتضد�.�شماله

 .�148-146ص،�ا'صدر�السابق.�راجع:�هـ284عام�
ِ'ا�قاله�الّنÁ�،�Vâّن�عمر�بن�الخطاب�أجaهم�عن�الجزيرة�العربية،�جاليةوقيل�Áهل�الذّمة�،�"جالية"�ُمفردها 2

وا��سموقد�لزمهم�هذا�.�عليه�السaم�فº م
ّ
.�ثّم�أصبح�ُيطلق�ع ى�كل�من�لزمته�الجزية�من�أهل�الكتاب،�أينما�حل

� �أصبح �بعد �نفسها��سموفيما �الجزية �ع ى �ُيطلق �أو�مقاطعة، �"وجاق �العثمانيون �أسماها ،�الجواSي"�حيث

ماّدة�،�لسان�العرب،�منظور :�ابن�راجع.�وأموالها�ال�VÂُتجمع�كانت�ُتصَرف�ع ى�mيتام�وmرامل�والعلماء�والفقراء

"�aمة��ي�مصر��ي�العصور�الوسطى،�وقاسم�عبد،�"ج
ّ

  .�71-68ص،�أهل�الذ
  .�والصواب�ما�ثبت�أعaه،�"ا"ملًم �129ص�،�جاءت��ي�ا'نح�الرحمانية 3
 .�Creasy,p. 138:�راجع.�بالقرب�من�حدود�رومانيا�اليوم،�ة�"تزيغيد"��ي�أقWÚ}�جنوب�هنغاريا�ي�مدين 4
ترّبى��ي�الّسراي�العثماني�وُع7ّن�.�م1503/�هـ909ُوِلد��ي�قرية�صقولو��ي�البوسنة�عام�،�هو�محمد�باشا�الّصُق ي 5

��اصدرً  �عام �هـ968أعظم �،�م1560/ �سليمان �السلطان �عهد ��ي �به �الثالثواحتفظ �وُمراد �الثاني �وسليم غتيل�.
ُ
أ

  .�78ص،�3ج،�الكواكب�السائرة،�الغّزي :�راجع.�م1579/�هـ987عام�
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 شعر�العسكر�hسaمي�إ�فما.�مسافة�بعيدة
ّ
وا�لّق خرجوا�تَ أ:�والوزير�محمد�باشا�يقول�لهم��

�سلطانكم �خا، �سليم �السلطان �نمو�نا �سليمانوترّح ، �السلطان �مو�نا �ع ى �موا فدخل�.

� �إمو�نا �سليم �الِج السلطان �بaد �هادSى ، 
َ

�أَف وقهر�الك �الفسادرة �هل �هادالِج �تّم أ�ثّم . وبلغ�،

 
ُ
�رادا' �بوالده، �سطنبول إ�1[إSى]�وعاد �َع وُوِض ، �ع ى �تابوت ��ي �لةَج ع �بسرعة، �به �وساروا

 محمو �واستمرّ ،�وعجلة
ً
،�ءSى�استقباله�جميع�العلماوخرج�إ.�سطنبول إSى�وا�به�إتَ إSى�أن�أ��

�العظام �وا'واSي ،m� �الكرام�ءتقياوا'شايخ ، m� �ناموسائر�أصناف ، 
ّ

�أوص  �ا'وSى �عليه بو�ى

 وُدفن�بِ ،�عودالّس 
ُ
 طوي�وبكوا�عليه�بكاءً .�ها�لهعّد أ�qبة�كان�

ً
a�،ووأqrوعوي�اا�نحيبً ك 

ً
a�.وأ 

ْ
�َد َش ن

  :�2الحال�ساُن لِ 

 
ُ
 نْ ا

ُ
 �رْ ظ

َ
 الُق �qِ 7ْ غَ ¡ ا�بِ مِ �راَح �هْل ����ها���عِ َم ْج بأ�نياالّد �لَك َم �ْن ِ'

ْ
 �ِن ط

ْ
 وال

َ
  ِن َف ك

�الّش  �لسان�ءعراورثاه �بكل �الرُّ بقصائ، �¦ ا �سارت �طّنانه �كباند �وأ�]أ139[، حس¡ ا�وأعظمها

�ا'و  �أقصيدة �الّس Sى �عودبي �َح ، �طويلة  و�ي
َ

 ذ
ْ
�رَ �ُت ف  وأ�لaختصار �اًم ْو بعضها

ْ
ختارها�ُم �تُّ بَ ث

  :�و�ي��3ختيارن�ْس ُح بِ 

�الّصـــــــــــورِ 
ُ
�أَصـــــــــــْوُت�عاصـــــــــــفٍة�أم�نفخـــــــــــة 4فـــــــــاÁرُض�قـــــــــد�ُمِلئـــــــــْت�ِمـــــــــن�َنْقـــــــــر�نـــــــــاقورِ  �

� �

�و�ــــــــــــي�داهيــــــــــــة�5أصــــــــــــاَب�م¡ ــــــــــــا�الــــــــــــورى �الّصـــــــــــــــــورِ  �
َ
�وذاَق�م¡ ــــــــــــــــا�ال�qايـــــــــــــــــا�صـــــــــــــــــعقة �

عÊ ــــــــــــــــــــا
ْ
�الـــــــــــــــــــّدنيا�ِلَوق

ُ
�Ç ـــــــــــــــــــّدمْت�ُبْقَعــــــــــــــــــــة �واْ¼ ـــــــــــّد�مـــــــــــا�كـــــــــــان�ِمـــــــــــن�ُدور�وِمـــــــــــن�ســـــــــــورِ  � �

هــــــــــــــــــــا�تيمــــــــــــــــــــاَء�ُمْقِفــــــــــــــــــــرةً 
ُ
�أْمَســــــــــــــــــــْت�معا' �مــــــــــــــــــــا��ــــــــــــــــــــي�ا'نــــــــــــــــــــازل�ِمــــــــــــــــــــن�دار�وَدّيــــــــــــــــــــورِ  � �

  

                                                           

 .�وزيدت�لسaمة�ا'ع}،�ساقطة��ي�mصل 1
 .�"�عتبار"�131ص،��ي�ا'نح�الرحمانية 2
 .�138-132ص،�ا'نح�الرحمانية،�الصّباغ 3
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ـــــــــــُل 
َ
ل

ُ
�mطـــــــــــواِد�واْرتعـــــــــــَدْت �1تصـــــــــــّدعْت�ق �كأنـــــــــــــــــــــــه�قلـــــــــــــــــــــــُب�مرعـــــــــــــــــــــــوٍب�ومـــــــــــــــــــــــذعورِ  � �

ــــــــــــَدَرْت 
َ

�الخضــــــــــــراء�واْنك
ُ
ــــــــــــ�qّناصــــــــــــية �واْغَ� ورِ �تمت ـــــــــــــــــــــئوكـــــــــــــــــــــاد�أْن� �

ُ
2الَغْ�ـــــــــــــــــــــqاُء�بـــــــــــــــــــــا'

� �

ـــــــــــٍف  �فِمـــــــــــن�كئيـــــــــــٍب�وملهـــــــــــوٍف�وِمـــــــــــن�َدِن �عــــــــــــــــــــاٍن�بسلســــــــــــــــــــلة�mحــــــــــــــــــــزان�مأســــــــــــــــــــورِ  � �

�عقــوُل�الــورى�ِمــن�َهــْوِل�َوْحَشــِتِه �3[تاهــْت] �فأصــــــــــــــبحوا�ِمثــــــــــــــل�مجنــــــــــــــون�ومســــــــــــــحورِ  � �

aًعـــــــــــا�منـــــــــــه�القلـــــــــــوُب�فـــــــــــ
َ
عـــــــــــْت�ِقط

ّ
�تقط �  qُمكســـــــــــــــــورِ �يكـــــــــــــــــاُد�يوَجـــــــــــــــــد�قلـــــــــــــــــٌب�غ7ـــــــــــــــــ� �

ـــــــــــــــــَدٍم أجفـــــــــــــــــاُ¼ م�ســـــــــــــــــفٌن� �ِب
ٌ
�مشـــــــــــــــــحونة �تجـــــــــــري�ِبَبْحـــــــــــٍر�مـــــــــــن�الَعَ�ـــــــــــqات�مســــــــــــجورِ  � �

�أتـــــــــــــــــــى�بوجـــــــــــــــــــه�¼ ـــــــــــــــــــار���ضـــــــــــــــــــياَء�لـــــــــــــــــــهُ  ت�بــــــــــــــــــــــــــــَدْيجورِ  �
ّ
�كأّنــــــــــــــــــــــــــــه�غــــــــــــــــــــــــــــارٌة�ُشــــــــــــــــــــــــــــن �

ــــــــــــــــــــــاِن  �أم�ذاَك�نـعــــــــــــــــــــــُي�ُسـلـيـمــــــــــــــــــــــاَن�الـَزمـ �وَمــــــــــن�قَضــــــــــْت�أوامــــــــــرُه��ــــــــــي�كــــــــــّل�مـــــــــــأمور  � �

�مــــــــــــــــــداُر�ســــــــــــــــــلطنِة�الــــــــــــــــــدنيا�ومركُزهــــــــــــــــــا �[هللا] �
ُ
��ـــــــــــــــــي�2فـــــــــــــــــاق�مـــــــــــــــــذكورِ �4خليفـــــــــــــــــة �

�ُمْع ــــــــــــــــي�معــــــــــــــــالَم�ديــــــــــــــــِن�ِهللا�ُمظهُرهــــــــــــــــا ��ـــــــــــــــي�العـــــــــــــــا'7َن�بســـــــــــــــÐٍي�منـــــــــــــــه�مشـــــــــــــــكورِ  � �

 �5وحيـــــــــــُد 
ٌ

ـــــــــــqاِت�ُمنصـــــــــــرف �رأٍي�إSـــــــــــى�الَخ7ْ �وِصــــــــــْدِق�َعــــــــــْزٍم�ع ــــــــــى�hطــــــــــaق�مقصــــــــــورِ  � �

ِسـٌك �بآيِة�الَعـْدِل�وhحسـاِن ]�ب140[�
َ
�ُمْمت �بغايــــــــــــــة�الِقْســــــــــــــِط�وhنصــــــــــــــاِف�موفــــــــــــــورِ  � �

�مجاهـــــــــــــــــــٌد��ـــــــــــــــــــي�ســـــــــــــــــــبيِل�ِهللا�ُمجÊ ـــــــــــــــــــٌد  ـــــــــــــٌد��ـــــــــــــي�ِجنـــــــــــــاِن�الُقـــــــــــــدِس  � �منصـــــــــــــورِ �6ُمؤيَّ �

ـــــــــــــــــٌف 
َ
�وإSـــــــــــــــــى�mعـــــــــــــــــداِء�ُمنعط مّيٍ

َ
ْهـــــــــــــــــذ

َ
�ِبل ّفـــــــــــــــــــــار�مشـــــــــــــــــــــهورِ  �

ُ
�ع ـــــــــــــــــــــى�الك 7وَمْشـــــــــــــــــــــَر�ّيٍ

� �

�ورايــــــــــــــــــــٍة�ُرِفَعــــــــــــــــــــْت�للَمْجــــــــــــــــــــِد�خافقــــــــــــــــــــٍة  شــــــــــــورِ �8َتجــــــــــــري  �
ْ
ــــــــــــٍم�بالّنصــــــــــــر�َمن

َ
�ع ــــــــــــى�َعل �

  

                                                           

ة" 1
ّ
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َ
هو�:�مشر�يّ ،�القاطع�من�السيوف:�ِبل
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َ
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1وَعســـــــــــــــــــــكٍر�مـــــــــــــــــــــ2�Æفـــــــــــــــــــــاَق�منظـــــــــــــــــــــُرهُ 
� ـــــــٍر�ع ـــــــى�mقطـــــــاِر�َمْحســـــــورِ  �

ْ
ط

ُ
�ق ـــــــّلِ

ُ
2ِمـــــــن�ك

� �

 
ٌ
�طـــــــــــــــاُمورِ  �����لـــــــــــــــُه�وقـــــــــــــــائٌع��ـــــــــــــــي�mكنـــــــــــــــاِف�شـــــــــــــــائعة ـــــــــــــــّلِ

ُ
3أخباُرهــــــــــــــا�[ُزِبـــــــــــــــَرْت]��ـــــــــــــــي�ك

� �

َفــــــــــة
ّ
�يـــــــــا�نفـــــــــُس�مالـــــــــِك��ـــــــــي�الـــــــــّدنيا�ُمَخل ورِ  � 4ِمـــــــــــن�ِرحلـــــــــــٍة�بعـــــــــــدُه�عـــــــــــن�هـــــــــــذه�الـــــــــــدُّ

� �

 
ً
�فكيـــــــــِف�َتمشـــــــــ7َن�فـــــــــوَق�mرِض�حافلـــــــــة ماُنـــــــــــــــــــــــه�فº ـــــــــــــــــــــــا�ِبَمْقُبــــــــــــــــــــــــورِ  �

ْ
ـــــــــــــــــــــــْيَس�ُجث

َ
5أل

� �

رةٌ  َمنايـــــــــــــــــــــــــــــــــــا�مواقيـــــــــــــــــــــــــــــــــــٌت�ُمَقـــــــــــــــــــــــــــــــــــدَّ
ْ
�وِلل ـــــــــــَدٍر� �

َ
ـــــــــــوِح�َمْســـــــــــطورِ �تــــــــــأتي�ع ـــــــــــى�ق

ّ
��ـــــــــــي�الل �

ـــــــــــرٍ 
َ
�ولــــــــــيِس��ــــــــــي�شـــــــــــأِ¼ ا�للنــــــــــاس�ِمــــــــــن�أث �  ِq7وَمـــــــــــــــــــــــــْدَخٍل�مـــــــــــــــــــــــــا�بتقـــــــــــــــــــــــــديٍم�وتـــــــــــــــــــــــــأخ� �

��ــــــــــــــي�ســــــــــــــلِك�َمْعــــــــــــــذورِ  �����Ç لكـــــــي�أَســـــــًفا�6يـــــــا�َنْفـــــــُس�قـــــــد�تبـــــــدئي
ٌ
�فأنــــــــــــــِت�َمْنظومــــــــــــــة �

ســـــــــــــــتحيِل�و��7إذ
ُ
ْســـــــــــــــِت�مـــــــــــــــأمورًة�با'

َ
�ل ِل�َمْجهــــــــــــــوٍد�وَمْيســــــــــــــورِ �ِبمــــــــــــــا�ِســــــــــــــَوى  �

ْ
�َبــــــــــــــذ �

Vـــــــــ ِّ
ُ
ـــــــــْل�ُهـــــــــَوذا�8و��تظ ـــــــــُه�قـــــــــد�مـــــــــات�َب �أّن �ِبـــــــــــــــــــَنٍص�ِمـــــــــــــــــــن�القـــــــــــــــــــرآن�َمْزُبـــــــــــــــــــورِ  � �êَـــــــــــــــــــيٌّ �

َرةٌ  �لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــُه�نعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــيٌم�وأْرزاٌق�ُمَقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــدَّ �تجـــــــــــــــري�عليـــــــــــــــِه�بوْجـــــــــــــــٍه�غ7ـــــــــــــــ�qمشـــــــــــــــعورِ  � �

 
ٌ
َمــــــــــــــــــــــــــة �ا'نايــــــــــــــــــــــــــا�وإْن�َعّمــــــــــــــــــــــــــْت�ُمَحرَّ �إنَّ ــــــــــــــqورِ  � �ع ــــــــــــــى�شــــــــــــــهيٍد�جميــــــــــــــِل�الحــــــــــــــاِل�َمْ� �

��ــــــــــــــــي�ســــــــــــــــبيِل�ِهللا�ُمْقــــــــــــــــَتِحٍم �ُمجاِهــــــــــــــــٌد � �معــــــــــــــارَك�الَحْيــــــــــــــِف�بالّرضــــــــــــــواِن�مــــــــــــــأجورِ  � �

�مـــــــا�مـــــــاَت�َبـــــــْل�نـــــــاَل�َعْيًشـــــــا�باقًيـــــــا�أبـــــــًدا �الّشــــــــــِر�َمْغمــــــــــورِ  � ــــــــــاٍن�بكــــــــــّلِ
َ
�عــــــــــن�َعــــــــــْيِش�ف �

َنِة أ141[
َ
ط

ْ
�الـــــّدنيا�ِبَســـــل

َ
َنة

َ
ط

ْ
�]�إبتـــــاَع�َســـــل 9الُعْقâَـــــــــ}�فـــــــــأْعِظْم�بـــــــــأْجٍر�غ7ـــــــــ�qَِمْخُصـــــــــورِ  �

� �
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ــــــــــــــٍة �1ِكلَتºْ مــــــــــــــاَبــــــــــــــْل�حــــــــــــــاَز�
َ
ِ©ل

ْ
Òَم� �َحــــــــــــــلَّ

ْ
�إذ ـــــــــــــــْم�ُيغـــــــــــــــاِيْرُه��ـــــــــــــــي�أْمـــــــــــــــٍر�ومـــــــــــــــأُمورِ  �

َ
�َمـــــــــــــــْن�ل �

�آل�إSــــــــــــــــى َّVْحِمـــــــــــــــ
َ
ـــــــــــــــُه�ا'

َ
ك

ْ
�أَمـــــــــــــــا�تـــــــــــــــرى�ُمل ْهِر�َمْشــــــــــــُهورِ �2ِســــــــــــّرٍ�َســــــــــــِرّيٍ  � �لــــــــــــُه��ــــــــــــي�الــــــــــــدَّ �

هـــــــــــــــــــــــا
ُ

َنِة�2فــــــــــــــــــــــاِق�ماِلك
َ
ط

ْ
�َســـــــــــــــــــــــل �وSِــــــــــــــــــــــيُّ ـــــــــــــــورِ  �

ُ
ـــــــــــــــِف�َمْنظ

ْ
ط

ُ
ا�وَبْحـــــــــــــــًرا�ِبعـــــــــــــــ7ِْن�الل �َبــــــــــــــر� �

�hلــــــــــــــِه�  ِظــــــــــــــلُّ
ً
ــــــــــــــِق�قاطبــــــــــــــة

ْ
�الَخل

ُ
�مــــــــــــــaذ �َمْقهــــــــــــــــــــــــوٍر�وَمــــــــــــــــــــــــْدُهورِ  � �كــــــــــــــــــــــــّلِ

ُ
َتجــــــــــــــــــــــــأ

ْ
�وُمل �

َرةٍ 
َ
�مــــــــــــــــــــــأث ــــــــــــــــــــــّلِ

ُ
ــــــــــــــــــــــُه��ــــــــــــــــــــــي�ك �فإنــــــــــــــــــــــُه�َعْيُن ورِ  �

ُ
�أْمـــــــــــــــــٍر�عظـــــــــــــــــيِم�الّشـــــــــــــــــأِن�َمـــــــــــــــــأث ـــــــــــــــــّلِ

ُ
�وك �

ْرقـــــــــــــــــــــــــــــاَن�بي¡ مـــــــــــــــــــــــــــــا
ُ
�و��امتيـــــــــــــــــــــــــــــاَز�و��ف ــــــــــــــــورِ  � ــــــــــــــــُ©�بــــــــــــــــ7ن�الّشــــــــــــــــمِس�والنُّ �وهــــــــــــــــل�ُيَم7َّ �

�َســــــــــــــــــــــــــَمْيَدٌع�ماجــــــــــــــــــــــــــٌد�زاَدْت�مهاَبُتــــــــــــــــــــــــــهُ  3الِخaفـــــــــــــــــِة��ـــــــــــــــــي�ِعـــــــــــــــــّزٍ�وَبْيُقـــــــــــــــــورِ َتْحـــــــــــــــــَت� �
� �

�الجديـــــــــــــداِن  ِتـــــــــــــِه �4جـــــــــــــدَّ
َ
ورِ  ���ـــــــــــــي�أّيـــــــــــــاِم�َدْول

ُ
 مـــــــــــــــــــــــــا�ِمْســـــــــــــــــــــــــٌك�وكـــــــــــــــــــــــــاف �صـــــــــــــــــــــــــارا�كأ¼َّ �

Êِ ــــــــــــــــــا �أْضــــــــــــــــــÞَى�بَقْبَضــــــــــــــــــِتِه�الــــــــــــــــــّدنيا�ِبُرمَّ �مـــــــــــا�كــــــــــــاَن�ِمــــــــــــن�ُمْجَهــــــــــــٍل�ِم¡ ــــــــــــا�وَمْعُمــــــــــــورِ  � �

ـــــــــــــــْرٍب 
َ

ـــــــــــــــِه�والّنـــــــــــــــاُس��ـــــــــــــــي�ك َعِت
ْ
ل
َ
ـــــــــــــــدا�ِبط �َب �حـــــــــــــاٍل�ِمـــــــــــــَن�mحـــــــــــــواِل�َمْشـــــــــــــُهورِ �وُســـــــــــــوِء  � �

ـــــــْت�َمفـــــــاِخُرهُ 
ّ
�أْضـــــــÞَى�َمِليـــــــَك�الـــــــَورى�َجل هـــــــــــــــــــا�ُنـــــــــــــــــــوٌر�ع ـــــــــــــــــــى�ُنـــــــــــــــــــورِ  �

َ
ناف

ْ
5وعـــــــــــــــــــاَد�أك

� �

 
ً
ة

َ
�فأْصـــــــــَبَحْت�َصـــــــــَفحاُت�mرِض�ُمْشـــــــــِرق ــــــــــــــــــــــورِ  �

ُ
ــــــــــــــــــــــوٍم�وَمْنث

ُ
6عــــــــــــــــــــــِن�البيــــــــــــــــــــــاِن�ِبَمْنظ

� �

�كأّ¼ ـــــــــــــــــــــــا�َوْيـــــــــــــــــــــــراُع�الواِصـــــــــــــــــــــــف7ن�لهـــــــــــــــــــــــا 7ُعْصـــــــــُفورِ �َبْحـــــــــٌر�[مقـــــــــيٌس]�ع ـــــــــى�ِمْنقـــــــــارِ  �
� �

 
ً
���زاَل�أْحكاُمـــــــــــــــــــــــُه�بالَعـــــــــــــــــــــــْدِل�جاريـــــــــــــــــــــــة ـــــــــــــــــورِ  � ـــــــــــــــــِة�حÂـــــــــــــــــ}�َنْفَخـــــــــــــــــِة�الصُّ �بـــــــــــــــــ7ن�الqِ�َيَّ �

�����������  

                                                           

 .�أعaه�لسaمة�اللغةوالصواب�ما�ثبت�،�جاءت��ي�mصل�[كلتاهما]  1
�الّسر 2 :� �وأطيبه�الVWëءخالص �والّسري . �ُسرى : �مفرد �الّسìي، �وهو�الّسيد �راجع. �الوسيط: �ا'عجم �"سّر�، ا'واد

  .�وسّرر"�و�"سرا"
  .�"تنوير"�137ص،�وقد�ثبت��ي�ا'نح�الرحمانية.�أي�جماعة�البقر:�و"َبْيقور"،�السّيد�الكريم�والّشريف:�َسَمْيَدع 3
  .�ماّدة�"جّد"،�ا'عجم�الوسيط:�راجع.�أي�الليل�وال¡ ار:�الجديدان 4
 .�137ص،�للبيت�الذي�يليه�حسب�ما�جاء��ي�ا'نح�الرحمانية�اهذا�العجز�ورد�عجزً  5
  وهو�"�137ص،�هذا�العجز�جاء�لبيت�آخر��ي�ا'نح�الرحمانية 6

ت�مفاخره��"
ّ
 عن�البيان�منظوٍم�ومنثور"���������يا�خ�qَ7َمن�ملكا�جل

�[الواصفون] 7 �mصل ��ي �جاءت �اللغة، �لسaمة �أعaه �ثبت �ما �والصواب �"خميس". �وكذلك �ثبت�، �ما والصواب

 aمة�ا'ع}�هأعa138ص،�وكذا��ي�ا'نح�الرحمانية،�لس�.  
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  ا�قصد�الحادي�عشر

�ِذ  �السلطان�ي �مو�نا �بن �سليم �السلطان �مو�نا �سليمان�]ب142[كر�سلطنة �ع ى�. جلس

 
ُ
�ا' �تخت ��ي �لك ��لتسٍع ��ثن7نيوم �من �رمضانمض7ن �شهر �وسبع7ن�، �خمس سنة

ة�ّد وكانت�ُم .�ةوثمان7ن�وتسعمائ�2ن7تمن�سنة�اثن،�ضانوتو�ي��ي�سابع�شهر�رم.�1ةوتسعمائ

،�اعظيًم ،�اهابً ُم ،�اكريًم �اوكان�سلطانً .�اربعة�عشر�يوًم وأ�اواحًد �اسلطنته�ثمان�سنوات�وشهرً 

�النّ ��يُ  �ليهظر�إستطاع �وزرائ، �من �عليه�قدامٌ إ�هو��Áحد �شكيمتهلّش ، �دة ز�الجيوش�جهّ .

�الكافرين�لقتاِل  �أ�ِع نْ وَم ، �عن �التّ أذاهم �وسائهل �ر�ا'سلم7نوحيد �عديدة. �فتوحات ،�وفتح

�ديدةالّس �بآرائه �قفأ، �جزيرة �q�3سعظمها �أ. �الِج وكان �يعطون �زيةهلها ،�q7باط¡ م��4أّن غ

 �ءمملو
َ
�يلةكر�والِح با' . 

ّ
�الط �يقطعون �ا'سلم7نفصاروا �البحر�ع ى ��ي �ريق �أخذوا�، وإذا

إSى�،��qهاخفاء�َخ Áجل�إ،�دينن�ا'وّح ن�فº ا�مِ قتلوا�جميع�َم ،�ن�ا'سلم7نسفينة�من�سفائ

 أ
َ

�ك  ن
ُ
rأ�q ّوشر� �همذاهم �تعاSىفاْس ، �هللا �رحمه �السلطان �مو�نا {Âتف� �عودبو�الّس أ، ،�{Âفأف

�العهدبأ �ونقضوا �غدروا �¼ م �قتالهموأ، �يجوز �نه �سليمفّج . �السلطان �مو�نا ،�هز�علº م

ففتحها�ع ى�أحسن�.�ر�دار�العسكر�مصطفى�باشاوجعل�ِس ،��qوالبحرمن�ال�ّ ،�اكبq7ً �اعسكرً 

 m� �من �يكون �حوالما  وَم ،
َ
�قِ ل �جميع �aعهاك �قaع، �ثaث �و�ي �ب4د. ،�5اليمن�]أ143[�وفتح

                                                           

�الرحمانية 1 �ا'نح ��ي �185ص، �وال¡ رواSي، �hعaم، �وتسعمائة"�360ص، �وسبع7ن �أربع �2خر�سنة �شهر�ربيع "�.

  .�م�1574-1567/�هـ�982-975:�فإّن�ُمّدة�سلطنتهوحسب�ا'خطوط�
 .�م1574/�هـ982أي�عام�.�والصواب�ما�ثبت�أعaه،�جاءت��ي�mصل�[اثن7ن] 2
وتتمتع�بموقع�،�وعاصمÊ ا�نيقوسيا،�الجزيرة�ا'عروفة�شرáّي�البحر�ا'توسط��يوتكتب�أيضا�بالصاد�(ق�qص)�و  3

ِردوا�862واستقروا�فº ا�منذ�عام�،�م805م�ثّم��ي�عام�649غزاها�ا'سلمون�منذ�عام�.�اس�qاتيïي�هام
ُ
م�إSى�أن�ط

 .�186- 185ص،�ا'نح�الرحمانية،�الصّباغ:�راجع.�م965م¡ ا�عام�
 .�والصواب�ما�ثبت�أعaه�لسaمة�اللغة،�جاءت��ي�mصل�[أ¼ م] 4
  .�187ص،�ا'نح�الرحمانية،�الصّباغ،�208- 69ص،�ال�qق�اليماني،�ال¡ رواSي:�راجع 5
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�اليمن�من�صنعا�ّن وذلك�أ ��ي�ِس ،�2نَد Sى�عَ إ�1ءبaد �داخلة �ا'مالك�العثمانيّ كانت ة��ي�لك

�أ �مو�نا �ا'رحوم �دولة �سليمانيام �السلطان �أ، �هللا �الِج أسكنه �فراديس �نانع ى �وحّف ،

 روضته�الطيّ 
ّ
وكان�أول�فتحها�ع ى�.�د�ولد�عدنانبجاه�سيّ ،�حانيْ ح�والرَّ ْو بالرَّ ،�اهرةبة�الط

 mدمعظم�سليمان�باشا�الخايد�الوزير��، 
ّ
قام�وأ،�ال�qتغال�3نجرِ لغزو�الفِ ،�Sى�الهنده�إتوّج �ا'

�بيكلربي  ¦ ا
ً
�اك �تصرّ �لككذ�تواستمرّ . �البيكلر �ي �بيكف ، 

ّ
Sيتو� �االذي �من �السلطانّي ى ،�لباب

 
ّ
رض�ا'رحوم�محمود�ن�بعَ يْ مq7َ مملكة�اليمن�ب7ن�أ�ْت ن�ُوّزعَ إSى�أ،�واحدبعد��اها�واحًد يتو�

 َو ن�يُ ويمكن�أ،�مملكة�اليمن�واسعة�ّن إ.�باشا
ّ
Sها��ي�الِج ى��ي�أaء�إبال�من�صنعاعS 

َ
�4زعِ ى�ت

 لك�َم ذ�ّن فإ،�طأالخوكان�هذا�ع7ن�.�خرأم�q7آ
َ
:�كما�قال�هللا�تعاSى،�دالوالِج ��ختaل�5ةنّ ظ

﴿ 
َ
 �وْ ل

َ
�آَم º ِ فِ �اَن ك  هَ لِ ا

ٌ
 �هللاُ ��َّ إ�ة

َ
�6﴾اتَ َد َس َف ل �عَ . قِبل

ُ
�العاSيضُ رْ ف �الباب ��ي �7ه �تكث�q7إ�اقصًد ، Sى

 .�ةبكيوتعديد�البيكلر ،�ا'ناصب
َ
 ُو ف

ّ
Sقال�وكان�يُ .�راد�باشاللمرحوم�ُم ،�ع ى�اليمن�وجبالهاأ�ي

�ءمراومن�أ،�لطانقد�خرج�من�سرايا�السوكان�.�حدى�عينيه�عور Áنه�كان�بإ،�رادور�ُم كأله�

 �ثّم ،��q7الحاج�ا'صري موصار�أ،�الصناجق
ّ
Sف�مملكة�اليمن�ْص ي�نِ ِط عْ أ�ثّم .�ةى�صنجق�غزّ تو

                                                           

�اليمن 1 �عاصمة ��ي �صنعاء �الوفq7ة، �ومياهها �بخq7اÇ ا �ومشهورة �راجع. �الحموي : �ياقوت �البلدان، �معجم ،�3ج،

 .�425ص
�الرئيسة 2 �اليمن �مدن �إحدى ��ي �البحر�العربّي ، �ع ى �وميناء عت��qمركزً ،

ُ
�ت �الِقَدم�اهاًم �اتجاريً �اكما �منذ :�راجع.

  .�90-89ص،�4ج،�ا'رجع�السابق
  .�"hفرنج"،�187،�ا'نح�الرحمانية�ي� 3
 .�مدينة��ي�اليمن�تقع�شرáي�صنعاء 4
  .�ماّدة�"ظÒن"،�ا'عجم�الوسيط:�راجع.�هو�مكان�وموضع�الّشك 5
ِه�َرّبِ (:�و2ية�كاملة.�)22آيه�(،�)21سورة�mنبياء�( 6

َّ
ُسْبَحاَن�الل

َ
َفَسَدَتا�ف

َ
ُه�ل

َّ
�الل

َّ
�ِإ�

ٌ
اَن�ِفºِ َما�آِلَهة

َ
ْو�ك

َ
ا� ل َعْرِش�َعمَّ

ْ
ال

 .�َيِصُفوَن)
�قصر�السلطان 7 �ع ى �البداية ��ي طِلق

ُ
�أ �اصطaح �الدولة، �شؤون �ُتدار�منه �الذي �أصبح�. �الثالث �عصر�ُمراد و�ي

 .�Gibb & Browen, I. p. 162:�راجع.�ا'قصود�به�"القصر"
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ّ
Sايموو Êرايا�ّس برز�من�ال،�ةمن�ا'ماليك�السلطانيّ �]ب144[�ايضً وهو�أ،�2سن�باشالَح �1ى�ال

 عُ وضَ .�ن7ْ َف صْ Sى�نِ ومحصولها�إ،�موالهاوأ،�عساكرها�قسمْت فانْ 
َ

وكان�.�امر�كل�واحد�م¡ ْم أ�ف

.�صيانت�له�نفسه�العِ لوسوّ ،�يطان�بعقلهلعب�الّش ،�3يديلزّ ر�بن�شرف�الدين�يحò}�اطهَّ ُم 

�العِ  �داعية �ُم وكانت �خاطرهصيان ��ي �ضمرة  �اطمعً ،
ُ
�ا' �كل�ي �ا'ملكة، �انقسام ،�فصادف

� �ا'رحوم �خ��qوفات �سليمانوصول �السلطان �مو�نا فظهر�العِ فأ،
ْ
ث

َ
�هو�وك من��4صيان

راد�فقطعوا�ع ى�ُم ،�ربانوجمع�عليه�العُ ،�5عيْ قال�له�ُشرَ يُ ،�همن�أمرائ�امq7ً ز�أوجهّ .�ربانالعُ 

 َح باشا�الطريق��ي�َم 
ّ
و�ي�،�ءSى�صنعاز�إتع�اوكان�قاصًد .�صيا¼ موهو�غافل�عن�عِ ،�6ة�ذمارل

� �الزّ بالعُ محصورة �يدي7نربان . 
َ
�الَخ ق �ع ى �يلدموا  َخ و ،

َ
 �7وال

ّ
�الط  �8عاممن

ُ
�ةليّ بالك �َم ، ن�وكل

�طائ �من �أرسل �يأَم فته �بالغِ ن �aلتيه �q7ةوا'ِ ، ،� �الطريق �عليه �وقتلوهقطعوا �هذا��افلّم . زاد

                                                           

�أي�منطقة�Çُ امة 1 �وقد�ُسّميت�بذلك�لشّدة�حّرها�وركود�ريحها. ،�1ج،�معجم�البلدان،�الحموي �ياقوت:�راجع.

 .�188ص،�كذلك�ا'نح�الرحمانية.�63ص
ُعِزل�عن�.�م1580/�هـ988أرسله�السلطان�ُمراد�بن�سليم�إSى�اليمن�عام�،�كان�من�أعيان�الوزراء:�حسن�باشا 2

  .�76-73ص،�2ج،�خaصة�mثر،�ا'حVâ:�راجع.�م1608/�هـ1016وتو�ي�عام�،�م1604/�هـ1013اليمن�عام
.�م1572/�هـ980جرت�بينه�وب7ن�العثماني7ن�حروب�طاحنة�وتو�ي�عام�.�إمام�زيدي�من�ملوك�اليمن�وسادÇ اهو� 3

  .�161ص،�8ج،�mعaم،�الّزرك ي:�راجع
 .�والصواب�ما�ثبت�أعaه�لسaمة�اللغة،�جاءت��ي�mصل�[كثيفة] 4
�[سريع] 5 �mصل ��ي �جاءت �أعaه، �ثبت �ما �والصواب �ُشَرْيع. �بن �وهو�ع ي �مع�، �مواقفه ��ي �ُمتّقلب �بأنه وُعِرف

{òمام�ا'طهر�بن�يحmوتو�ي��ي�أوائل�القرن�الحادي�عشر�ا،�تقّرب�من�حسن�باشا�وأصبح�صنجًق .�العثماني7ن�و

ة،�السابع�عشر�للميaد/�للهجرة
ّ
عرف�سنة�وفاته�وميaده�بدق

ُ
 .�320ص،�ال�qق�اليماني،�ال¡ رواSي:�راجع.�ولم�ت

،�ياقوت�الحموي :�راجع.�حيث�عسكر�فº ا�السلطان�ُمراد�باشا.�تقع�ب7ن�صنعاء�وتعز،��ي�قرية�صغq7ة�وحصينة 6

 .�7ص،�2ج،�معجم�البلدان
 .�والصواب�ما�ثبت�أعaه�لسaمة�ا'ع}،�جاءت��ي�mصل�[حلوا] 7
 .�والصواب�ما�ثبت�أعaه�لسaمة�ا'ع}،�جاءت��ي�mصل�[الطغيان] 8
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 mمر� �للعِ ، �العُ وفطن �من �ربانصيان �ُم ، �إرجع �باشا �تعزراد �Sى  وَس ،
َ
�ل �وادي �1نُخباك وهو�،

 عِ حل�وَ َم 
َ
 ِس عَ ،�غاية��ي�الوعورة�والصعوبة،�ن7ْ ن�عاليَ 7ْ ر�ب7ن�جبل

َ
 ،�لكْس ر�ا'

َ
 هْ كث�q7ا'

َ
ا�فلّم .�كل

 توّس 
َ

 يْ طوا�ب7ن�هذ
َ
 ،�عرابباa2� Áلهمات�قِ وقد�امتÆ ،�ن7ْ ن�الجبل

ُ
حاب�والّس ،�نتشركالجراد�ا'

 
ُ
يخوضون�عسكره��فصار.�طلقوا�علº م�ا'ياهوأ،�بارغار�والِك حجار�الصّ ورموهم�باÁ،�¡ مرا'

،�ب�الخروج�منهعْ صَ ،�قيّ وهو�مكان�ضَ ،�ع ى�محل�الخروج�]أ145[دحموا�وازْ ،��ي�تلك�ا'ياه

�مِ  �¦ م �نجدةعنوليس �لهم �و� �ة �قوّ ، �لخيولهم  و�
ُ
�ق �و� �الَج ة �ع ى ��نوَ درة تسلموا�فاْس .

 َج ن�دنا�أفُقتل�َم ،�لتْ للَق 
ُ
،�ربانفكبسÊ م�العُ ،�اومعه�عشرون�صنجًق ،�راد�باشاوخرج�ُم .�هل

�كّل  �م¡ م�وتركوا �يانعر �واحد �مكشوفَد ر�بَ وسائ، �نه �إوَ فأ، �موا �يُ Sى �حل �له ،�3مضرحقال

�إ �تسرح �ا'نايا �وتطمحوعيون �لº م �مضرح، �شيخ �لهم �فوصل �ثأ، �له �عند��ر وكان قديم

 mروام� �أ، �صلب �باشا �سليمان  Áن
ّ
'� �عدنباه �افتتح �ا �فصاح. �ُم راهثأ�وا: َتل

َ
�وق �باشا�! راد

�إ �رأسه �مطهَّ وأرسل �رSى �m وقيّ �، �ءمراد �إوقّد ، �مطهَّ مهم �رSى �يقتلهم، �فلم ،� �بل �ي�حبسهم

 m� �رضمطام�q7تحت �الضّ ، �من �بعضهم �والضّ ومات �نكيق �ذوَخ ، �بعد �م¡ م �لكلص ن�َم ،

صن�وِح ،�وتعز،�أخذ�صنعاء�ْن إSى�أ،�ليمنبال�اخذون�ِج ر�يأمراء�مطهَّ أ�واستمرّ .�مرهيقي�عُ 

مع�،�مع�حسن�باشا،�روامرذمة�قليلة�من�m ِش �و¦ ا،�بيدذ�زُ ْخ وعجزوا�عن�أ.�وعدن،�4ّب َح 

� �وغشمه �زُ Á ظلمه �بيدهل �أ، �لكل �حدومصادرته �ُش �ثّم . �بن �ع ي �Áخذها �يعرَ وصل ومعه�،

 وَح ،�لف�مقاتلخمسون�أ
ّ
�بيدخارج�زُ �ط �العسكر�السلطانيبقيّ �ليهفخرج�إ. �ة نحو��5وهم،

 وَ ﴿.�الغف�q7ّم وبرزوا�لقتال�هذا�الَج ،�ارسة�فمائ
َ

 �ٍة ئَ فِ �ْن م�ّمِ ك
َ
 لِ ق

َ
 �ٍة يل

َ
 غ
َ
 ئَ فِ �ْت بَ ل

ً
 �ة

َ
 ِبإ�ةً q7َ ثِ ك

ْ
�ِن ذ
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�1﴾هللا �ُش وَح . �بن �ع ي �ع ى �2يعرَ ملوا �أ،  وقد
ْ
�بأَق ل �وا �الÊّ إ�]ب146[يدõ م � لكهSى ف�©لزلت�.

 ،�ن�ع ى�فرسه��ي�هروبهوسقط�مِ ،�اهاربً وفّر�،�قدامهأ
َ

رادوا�أ،�جماعة�من�hسباهية�هُ َق ِح ول

 
َ
 تْ ق

َ
 .�هل

َ
�ونجا�بنفسه،�فركب�وهرب،�ن�عبيده�بفرسهقه�عبد�مِ ِح فل يد�بع�من�مقابر�زُ مِ وُس .

�علº مأ �ترمي �مدافع �صوات �غ7، �شخصيُ �ْن �qأمن �رى �أولئ�ر�هللاُ فنصَ . �ع ى ك�ا'ؤمن7ن

 
ُ
 .�يندين��ي�الّد لِح ا'

ُ
 علم�عددهم�إم¡ م�ما���يَ �َل تِ وق

ّ
 .�هللا�تعاSى��

َ
،�همطاقنمت�العساكر�وِ وغ

�بغالهممالهم�وأوِج  ، 
ّ
�ُم وول �راجع7نرين�بِ ْد وا �زُ موا�بعد�ذِد ْق ولم�يَ . ما�علº ا�نّ وكأ،�بيدلك�ع ى

�َح ِح  �حديدصن �من �ص7ن �العزيز�الحميد، �هللا �عند �من �فلّم . �الّش أا �العلوم ريفة�حاطت

�لكبذ �إ، �باشاأرسل �سنان �3ليه �أ، �ع ى �حوالm �تّم ففتحه �ب7ّ .  وقد
َ
�ف �ُم تْ ن �اليمن  فصّ ح

ً
a�،

 
ّ
�ا'ك �الدين �فطب �الشيخ �4يمو�نا �موَّ ،  �ي

َ
�ال�َ ّم َس يُ �فل �اليماني} �qق ، 

َ
�أوذ �قصيدة�وّ كر��ي له

ºشيحفq
ّ
 ��بأس�ِبِذ ،�مر�اليمنبأ�5 ا�ال�

ْ
  :�و�ي�6رهاك

                                                           

ا(:�و2ية�كاملة.�)249آيه�(،�)2سورة�البقرة�( 1 مَّ
َ
ل

َ
َمن ف

َ
م�ِبَ¡َ ٍر�ف

ُ
َه�ُمْبَتِليك

ّ
�الل اَل�ِإنَّ

َ
ُجُنوِد�ق

ْ
وُت�ِبال

ُ
ال

َ
َصَل�ط

َ
َشِرَب� ف

ْم�
َّ
�Vَوَمن�ل ْيَس�ِمِّ

َ
ل

َ
�Vِإ�َّ ِمْنُه�ف �ِمِّ ُه ِإنَّ

َ
َعْمُه�ف

ْ
ِلي َيط

َ
�ق �ِإ�َّ �ِمْنُه

ْ
َشِرُبوا

َ
�ف �ِبَيِدِه

ً
ة

َ
ْرف

ُ
�غ

َ
qَف

َ
�
ْ
 َمِن�اغ

ً
a� ْم ُ¡ْ �ُهَو� ّمِ ا�َجاَوَزُه مَّ

َ
ل

َ
ف

َنا
َ
�ل

َ
ة

َ
اق

َ
�ط

َ
��

ْ
وا

ُ
ال

َ
�َمَعُه�ق

ْ
ِذيَن�آَمُنوا

َّ
¼َّ  َوال

َ
وَن�أ نُّ

ُ
ِذيَن�َيظ

َّ
اَل�ال

َ
وَت�َوُجنوِدِه�ق

ُ
َيْوَم�ِبَجال

ْ
واال

ُ
ق

َ
a ٍة� ُ م�مُّ

َ
ِليل

َ
ن�ِفَئٍة�ق م�ّمِ

َ
ِه�ك

ّ
الل

ِه 
ّ
ِن�الل

ْ
ِثqَ7ًة�ِبِإذ

َ
�ك

ً
َبْت�ِفَئة

َ
ل

َ
اِبِريَن) غ ُه�َمَع�الصَّ

ّ
 .�َوالل

�ي��5راجع�هامش�رقم.�والصواب�ما�ثبت�أعaه.�"شويع"�193ص،�و�ي�ا'نح�الرحمانية،�جاءت��ي�mصل�[سريع] 2

 .�الصفحة�السابقة
ي�الحكومة��ي�مصر�،�فتح�اليمن�وتونس.�م1596/�هـ1004هللا�سنان�باشا�ا'تو�ى�عام��هو�يوسف�بن�عبد 3

ّ
S وُو

ى�الصدارة�العظم}�وذلك�.�م1967/�هـ�975ي�عهد�السلطان�سليم�الثاني�عام�
ّ
Sو�ي�عهد�السلطان�ُمراد�الثالث�تو

حVâّ:�راجع.�م1573/�هـ988عام�
ُ
  .�194-193ص،�نح�الرحمانيةا'،�والصّباغ،�217-214ص،�2ج،�ُخaصة�mثر،�ا'

ُيلّقب�بقطب�الدين�.�م1580/�هـ988هو�محمد�بن�أحمد�بن�محمد�قا�VWÎخان�محمود�ال¡ رواSي�ا'تو�ي�عام� 4

ة،�ا'كي�الحنفي
ّ

ال�qق�اليماني��ي�الفتح�العثماني�وhعaم�بأعaم�:�وله�عّدة�مؤلفات�م¡ ا،�وهو�مؤرخ�من�أهل�مك
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�لـَك�الحمــُد�يـا�َمــْو�َي��ـي�الِســّر�والَجْهــرِ  �ع ـــــــــى�ِعـــــــــّزة�hســـــــــaم�والفـــــــــتح�والّنصـــــــــرِ  � �

ــــــْتُح�الــــــبaِد�إذا�َســـــــَعْت 
َ
ن�ف

ُ
ــــــَيك

ْ
ل

َ
�كــــــذا�ف كرِ لـــــــُه�الِهَمـــــــُم�العليـــــــا�إSـــــــى�أْشـــــــرف� �

ّ
�الـــــــذ �

بــــــــــاِن�ِخياَمهـــــــــــا
َ

ْوك
َ
�جنــــــــــوٌد�َرَمــــــــــْت��ــــــــــي�ك 1وآخُرهـــــــــا�بالنيـــــــــل�ِمـــــــــن�شـــــــــاطئ�مصـــــــــرِ  �

� �

َضــــــــــــْنَفرٍ 
َ
�غ �ِمـــــــــــن�mبطــــــــــــاِل�كـــــــــــلَّ �تجـــــــــــرُّ كرِ �2بصـــــارمه�يســــــطو � ِ

ّ
3ع ـــــى�َمْفــــــَرِق�الــــــذ

� �

�عســــــــــــاكُر�ســــــــــــلطاِن�الّزمــــــــــــاِن�َمليِكنــــــــــــا �خليفـــــــِة�هـــــــذا�الَعْصـــــــِر��ـــــــي�ال�ـــــــ�qّوالبحـــــــرِ  � �

�الـــــــــــّدين�الحنيفـــــــــــي�أ147[
َ
]�َحَمـــــــــــ}�َحـــــــــــْوَزة

�بالَقنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا �

ـــــــــــــْمرِ   َفـــــــــــــِة�السُّ قَّ
َ
ث
ُ
4وبـــــــــــــيِض�الَعـــــــــــــواSي�وا'

� �

ـــــــــٌل 
ّ
ـــــــــِك�أْصـــــــــٌل�مؤث

ْ
ل
ُ
�لـــــــــُه��ـــــــــي�ســـــــــبيل�ا' �َتلّقـــــــــــاه�عــــــــــــن�أســـــــــــaفه�الّســــــــــــادة�الُغــــــــــــّرِ  � �

�ُملـــــــــــــــوك�تســـــــــــــــاَموا�للُعـــــــــــــــ�aوخaئـــــــــــــــٌف  ولــــــــو�mْمــــــــرِ  �
ُ
ولــــــــو�الَعــــــــْزِم��ــــــــي�أزمــــــــا¼ م�وأ

ُ
�أ �

�تمحــوا�غياهبــاشــموٌس�ِبَفــْيِض�الّنــوِر�  ـن�الـمِ  �
ُ

 فـك
ْ
 هم�ُمسـنـِر�مـ

ْ
�ضيـَتَم ــ �ْدرِ ـا�البَ ــدٌّ �

َبــــــــــهُ �5ُهمــــــــــو
ْ
ل

َ
ــــــــــوا�َعــــــــــ7َْن�الّزمــــــــــاِن�وق

َ
�أْمل َقـــــــــــّرت�َعـــــــــــ7ُْن�العـــــــــــا'7ن�ِمـــــــــــن�الِبْشـــــــــــرِ  �

َ
6ف

� �

مـــــا
ّ
�ُهــــُم�الِعْقـــــُد��ــــي�[أغ ـــــى]�الSøــــي�ُمَنظ رِ  � �الـــــــــدُّ

ُ
لـــــــــك�واســـــــــطة

ُ
7وســـــــــلطاُننا��ـــــــــي�ا'

� �

شـــــــاهُ 
ْ
�ســـــــلطاُن�ا'لـــــــوِك�جمـــــــيعهم�َشِهن ْجــــــــرِ  � ــــــــُب�النُّ ُه]�طّي

ُ
8ســــــــليٌم�كــــــــريٌم�[أصــــــــل

� �

ـــــــــــــــــــِه 
ّ
�ا'ســـــــــــــــــــلمون�ِبِظل

ُ
�عمـــــــــــــــــــاٌد�يلـــــــــــــــــــوذ ْفــــــــــــــــرِ  �

ُ
�منيــــــــــــــــٌع�لÆنــــــــــــــــام�ِمــــــــــــــــن�الك �َوَســــــــــــــــدٌّ �

                                                           

رب�صنعاء 1
ُ
 .�494ص،�4ج،�معجم�البلدان،�ياقوت�الحموي :�راجع.�اسم�جبل�ق

 .�والصواب�ما�ثبت�أعaه،�جاءت��ي�mصل�[يسطوا] 2
ةالّرجل�:�الغضنفر 3

ّ
"الّدهر"��195ص،�و�ي�ا'نح�الرحمانية.�ماّدة�"غضفر"،�ا'عجم�الوسيط:�راجع.�غليظ�الجث

 .��ي�هذا�البيت
أّما�.�ماّدة�"عa"،�ا'عجم�الوسيط:�راجع.�و�ي�القناة�أو�الّنصف�الذي�ي ي�السنان�من�السيف،�ُمفردها�عالية 4

 .�ا'ثّقف�وmسمر�فهما�"الّرمح"
  .�والصواب�ما�ثبت�أعaه،�جاءت��ي�mصل�[هموا] 5
 .�"عيون"�196ص،��ي�ا'نح�الرحمانية 6
 .�الع7ن:�وا'ع}�هنا.�ا'ع}��ستقامةوالصواب�ما�ثبت�أعaه�،�جاءت��ي�mصل�[أعاSي] 7
والصواب�،��ي�mصل�جاءت�[فاضل].�من�ألقاب�السلطان�العثماني،�كلمة�فارسية�تعV"�ملك�ا'لوك":�شهنشاه 8

جر.�196ص،��ي�ا'نح�الرحمانية�اوكذا�أيضً ،�لسaمة�ا'ع}ما�ثبت�أعaه� ا'عجم�:�راجع.�أي�mصل�والَحسب:�والنُّ

 .�ماّدة�"نجر"،�الوسيط
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�جانــــــــــٌب  �وحــــــــــ7َن�أتــــــــــاُه�أْن�قــــــــــد�اختــــــــــلَّ ــــرِ  �
ْ

ك �ع ــــى�النُّ 1ِمــــن�الــــيمِن�mقÚــــW}�أَصــــرَّ
� �

�فســـــــاَق�لـــــــه�جيًشـــــــا�خميًســـــــا�َعَرْمَرًمـــــــا �ِفجـــاَج�mرِض��ـــي�الّســـهِل�والـــَوْعرِ  � 2ُيـــذلُّ
� �

�لهــــــــــم�أســــــــــٌد�شــــــــــاكي�الســــــــــaح�عريُنــــــــــهُ  �  ِqــــــــــــــ
ْ
ــــــــــــــْمَهرّيِة�والُب� 3ِطــــــــــــــواُل�الّرمــــــــــــــاِح�السَّ

� �

�وزيـــــــــــٌر�عظـــــــــــيُم�الّشـــــــــــأن�ثاقـــــــــــٌب�رأُيـــــــــــهُ  ْعرِ  � ـــــــــــُز��ـــــــــــي�آٍن�ُجيوًشـــــــــــا�ِمـــــــــــن�الـــــــــــذُّ 4ُيَجّهِ
� �

 
ً
ْوَمــــــــــــــــــــة

َ
�يقـــــــــــــــــــوُم�بأعبــــــــــــــــــــاِء�الـــــــــــــــــــوزارة�ق �جيــــــــــــوش�الــــــــــــّديِن�باÁْيــــــــــــِد�وmْزرِ  � �َيُشــــــــــــدُّ �

ــــــــــــــَن�الــــــــــــــ مَّ
َ
ــــــــــــــَن�ُهللا�الــــــــــــــبaَد�وط �ـبــــــــــــــِه�أمَّ َشـــــرَِح�الّصـــــْدرِ  �

ْ
�عبـــــاَد�وأْضـــــÞى�الـــــّديُن�ُمن �

�ســـــــناٌن�عزيـــــــُز�الَقـــــــْدِر�يوســـــــُف�َعْصـــــــِرهِ  ــــــــــْم�َتــــــــــَرُه��ــــــــــي�مصــــــــــَر�أحكاُمــــــــــُه�َتجــــــــــِري  �
َ
�أل �

�إSـــــــــــى�أقÚـــــــــــW}�الـــــــــــبaِد�ِبَجْيِشـــــــــــِه  �َتـــــــــــَدلَّ ــــــــــــــــرِ  � َق�بالشَّ ــــــــــــــــا�قــــــــــــــــد�َتَمــــــــــــــــزَّ
ً
ك

ْ
ـــــــــــــــَد�ُمل 5َوَمهَّ

� �

هـــــــــــــــــــــم ِحـــــــــــــــــــــديَن�وردَّ
ْ

ل
ُ
َت�رأي�ا' �وَشـــــــــــــــــــــتَّ ْعرِ  � ــــــــُروٍد��ــــــــي�الِجبــــــــال�ِمــــــــن�الــــــــذُّ

ُ
�ِمثــــــــاَل�ق �

ع�رؤوًسا�ِمـن�ِكبـاِر�رؤوسـهمب148[
َّ
ط

َ
�]وق �  ِq�َْق

ْ
ــــــ�qِكــــــال 7ْ

َّ
ــــــْرحاِن�والط 6لهــــــم�بــــــاطُن�الّسِ

� �

�مـــــــا ـــــــلَّ
ُ
ـــــــُف�ك قَّ

َ
�عصـــــــا�موÛـــــــW}�َتل �وكـــــــأنَّ ـــْحرِ  � ِحـــديَن�ِمـــن�الّسِ

ْ
ل
ُ
7َبـــدا�ِمـــن�َصـــنيع�ا'

� �

 
ً
aْمِح�عــــــــــام �و��زاَل�فــــــــــº م�عاِمــــــــــُل�الــــــــــرُّ ِل�بالَقْتـــــــــِل�وmْســـــــــرِ  � �و��َبَرُحــــــــوا��ـــــــــي�الــــــــذُّ �

�َح   وفتح
ْ
�8الواد�َق ل �ذ، �لكوبيان  �9سaط7ن�ّن أ،

ّ
'� �ضعفواتونس �ا ،� �بي¡ م ،��ختaفووقع

 ويأتي�،�فرنجإSى�بaد�h �يلتïئر�بعضهم�وصا
َ

خذ�تونس�يستع7ن�¦ م�ع ى�أة�رَ َف بجيوش�الك
                                                           

ْفر"�196ص،��ي�ا'نح�الرحمانية 1
ُ

 .�"الك
  .�والصواب�ما�ثبت�أعaه�لسaمة�ا'ع}،�جاءت��ي�mصل�[وساق] 2
 .�ماّدة�"سمهر"،�ا'عجم�الوسيط:�راجع.�أي�الّرمح�الّصلب:�الّسمهري  3
ْفر"�196ص،��ي�ا'نح�الرحمانية 4

ُ
عر"�هو�الخوف.�"الك

ّ
 .�أي�الجيش�الذي�يخيف�ويذعر�mعداء:�و"الذ

ى]�197ص،�و�ي�ا'نح�الرحمانية.�بمع}�نزل�أو�أخذ�من�أع ى:�تدّل  5
ّ
Sد�"�و��مادة�،ا'عجم�الوسيط:�عجرا.�[تد"

  .�"أدل"
ْرحان 6  ماّدة�"سرح"،�ا'عجم�الوسيط:�راجع.�الذئب:�الّسِ
7 [{WÚع]صلmه،�جاءت��ي�aما].�والصواب�ما�ثبت�أع

ّ
 .�والصواب�ما�ثبت�أعaه�لسaمة�اللغة�وا'ع}،�وكذلك[كل

 .�198-197ص،�ا'نح�الرحمانية:�راجع.�ويقع��ي�مدخل�بحq7ة�تونس�ع ى�البحر�ا'توسط،�هو�ميناء�تونس 8
عرف�بالسaلة�الحفصّية�ا'نسوبة�إSى�،�م)1574/�هـ�981- م1228/�هـ626الحفصّية�(وهم�سaط7ن�الدولة� 9

ُ
وت

  .��474من�صفحة،�7ج،�دائرة�ا'عارف�hسaمية�ا'عّربة:�راجع.�الشيخ�أبي�حفص�عمر
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،�وذرارõ م�ون�نساءهمبُ ْس ويقتلو¼ م�ويَ ،�ن��ي�تونسيقاتلون�َم �1نجرِ وصار�الفِ ،�من�ا'سلم7ن

�أ �ُح إSى �تحت �صار�ا'سلمون �النّ ن �صارى كم �ا'سلم7نالنّ �فردَ وانْ ، �عن �صارى ، 
َ
�ق  وبنوا
ْ
ة�عَ ل

 قال�له�َح بموضع�يُ ،�بغرب�تونس
ْ
ن�¦ ا�وصار�َم ،�رب�والقتال�ت�الَح بآ�وملؤوها،�الواد�قل

 
ّ
حضرة�مو�نا�السلطان�سليم�رحمه�خبار�ِل هذه�m �2تشرْت فانْ .�ريق�ع ى�ا'سلم7نيقطع�الط

 �دَّ تَ فاْش ،�هللا
َ
 ا�أصاب�ا'سلم7ن�ِمن�هؤ غضبه�ِ'

َ
ز�الوزير�سنان�فجهّ .�ينعداء�الّد أ�رةَف �ء�الك

 وعَ ،�ار� بَ ،�وجعله�سردار�العسكر،�تالهمقِ باشا�لِ 
َ

ا�وصلت�فلّم .�اردار�العسكر�بحرً ِس �3ج�ع يل

�إ  العساكر�ا'نصورة
ُ

�الك �بaد �ارّف Sى �كلّم ، �أصاروا �بلدة �نزلوا �و�قريةا �َم ، �مِ قتلوا �¦ ا ن�ن

 
ُ

�ارّف الك �أ، �موالهموأخذوا �ع ىتمرّ واْس . �أ�وا �إSى �َح َس رْ أ�ْن ذلك �جزيرة �ع ى  وا
ْ
�الواد�ِق ل �ي�،

 mشّد أفحاصروها�.�4تسعمائةحدى�وثمان7ن�و سنة�إ�]أ149[ول�الرابع�والعشرين�من�ربيع��

�الحصار �ا'تاريس�من�كّل وبَ ،  ومع�ذ.�جانب�نوا�علº ا
َ

�ا'aع7نَف لك�كانت�الك �ارْ وَم ،�رة �دَّ تَ ن

حÂ}�،�ويقتلو¼ م،�ع ى�ا'سلم7ن�5يهجمون و لعة�ن�الَق يخرجون�مِ ،�ربان�تونسن�عُ معهم�مِ 

 ن�ا'سلم7ن�َخ تشهد�مِ اْس 
ْ
�q7كث�ٌق ل �دائل�الرّ ْق Sى�نَ إ،�سنان�باشا�فبادر�الوزير . ،�لعةر�الَق مل

 تصل�إ،�نمدافع�ا'سلم�7ّن بحيث�أ،�وجعل�علº ا�ا'تاريس
َ
 Sى�وسط�ق

ُ
،�ار�وتقتلهمّف لعة�الك

 ،�ارحرقهم�بالنّ وتُ 
َ
 Sى�جهنّ وقهم�إُس وت

ْ
�ايوًم �6نربع7ع ى�ذلك�ثaثة�وأ�واستمرّ .�س�القرارم�وِبئ

                                                           

  .�كما�ثبت��ي�mصل،�الفرنج�وhفرنج:�تأتي�ع ى�حالت7ْن 1
ْت  2

َ
  .�أي�َوَصل

�باشا 3 �ع ي �علج �أيضً : �باشا�اواسمه �ع ي �قلج �إيطاليا. ��ي �ُوِلد ، ًq7أس�
َ

ِخذ
ُ
�ع ى��اوأ �العثماني7ن �غارات �إحدى �ي

كان�له�دور�كب��q7ي�معركة�ليبانتو�عام�.�hسaم�وارتقى�بالتدريج�مناصب�هاّمة��ي�الدولة�اعتنق.�شواطئ�إيطاليا

�م1571 �الّسيف، �أي �"قلج" �لقب �ومنحه �العثماني �السلطان �فكافأه �باش، �"قبطان �أمq7ً وعّينه �أي لÆسطول��اا"

 .�Gibb & Browen,I. p. 220-222،�200-199ص،�ا'نح�الرحمانية،�الصّباغ:�راجع.�البحري�العثماني
  .�م1573/�هـ981 4
 .�والصواب�ما�ثبت�أعaه،�جاءت��ي�mصل�[يهجمون] 5
  .�والصواب�ما�ثبت�أعaه،�جاءت��ي�mصل�[وأربعون] 6
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�محاصرÇ ا �من �بالّس ، �عنوة �يفوفتحوها �m َم �ّتٍ ِس لِ ، �جمادى �من �وSىض7ن �الّس ، نة�من

�ا'ذكورة  �ثّم .
ّ
'� �فرغ �الوزيرا �باشا �سنان �ا'رحوم �َح ،  من

ْ
�الواد�قل �إتوّج ، �تونس�ه Sى

 ،�هاِذ ْخ �ي�أ�Ê َد وحاصرها�واْج ،�بالعساكر�ا'نصورة
َ
 عَ وت

ّ
�وص�qَ ،�لعةطراف�الَق ق�بنفسه��ي�أل

،�ذوهاَخ ع ى�ذلك�إSى�أن�أ�تمرّ واْس .�ن�ا'سلم7نتشهد�كث�q7مِ واْس ،�هو�والعسكر�ع ى�النار

�مِ   وقتلوا
ُ

�الك �آخار�ّف ن �فارسمسة ��ف ، 
َ
�َم وغ �اكبq7ً �اًم نَ غْ نموا �m الَخ �سَل رْ وأ. بواب���qإSى

�ةطانيّ لالس �عاّم ، �h وفرح �بaد �سaمة  �ِذ ْخ أب،
َ

�اَف الك �امللئرة �يوم�. ��ي �الفتح �هذا وكان

�الخم �ا'بارك �مِ قِ بَ �ٍس ْم َخ ِل يس �7ن �سنة �mوSى �جمادى �وتسعمائن �وثمان7ن �ةإحدى ا�ّم أو .

�َد صَ  �فكثq7ة�]ب150[قات �سليم �السلطان �مو�نا �ا'رحوم �يتصّد ، �كان �ما �ع ى�م¡ ا �به ق

�ُل رِس نه�كان�يُ فإ،�ن�ي ي�السلطنةقبل�أ�1يام�كان�شاه�زادهأ�ي�،�ن7ْ ريَف ن�الّش 7ْ فقراء�الحرَم 

دقات�نواع�من�الصّ وله�أ.�ن7ْ ريَف ن�الّش 7ْ بالحرَم �ءللفقرا،�2لف�دينارسنة��ي�ا'وسم�أ��ي�كّل 

 وَح ،�ودمشق،�بالقدس
َ
وقد�.�ةثمانيّ عوغq7ها�من�ا'مالك�ال،�زهروديار�مصر�بالجامع�m ،�بل

،�عاياصaح�الرّ �ي�إ�اجÊ ًد ُم و��زال�.�نبيلةومكارم�،�ثر�جليلةوله�مآ.�ر�ا'سجد�الحرام�ا'كّي عّم 

الشيخ��ستاذ�الجّد هذا�وقد�وقع�له�مع�m .�رجاتالّد �ِع فرْ إSى�أ�َل َق تَ ن�انْ إSى�أ،�q7اتل�الَخ عْ وفِ 

بجاه�،�خرةنيا�و2 �ي�الّد ،�هن�بركاتعاد�هللا�ع ّي�وع ى�ا'سلم7ن�مِ أ،�يقيمحمد�البكري�الصّد 

�محمسيّ  �وآدنا �لهد �غريبة، �كرامة �أ،  و�ي
ّ
'� �بنه �السلطان �مو�نا �كان �3ماسيهأا �حياة، ��ي

لشخص��افقال�يوًم ،�عدم�موت�والدهوطال�عليه�،�والده�ا'رحوم�مو�نا�السلطان�سليمان

:�له�لناء�تسأوليان�m مِ �احًد تعرف�أ�وهْل ،�مر�ع يّ قد�طال�m :�غاشم�VWÝآدÌى�ه�يُ ِمن�ندمائ

 إ:�غا؟��فقال�شم�VWÝآلكأو�نموت�قبل�ذ�ي�السلطنةِ  هل�نَ 
ّ
  ا�شخص�ــوفº ،�رــبمص�ي�كنُت ن

                                                           

1  ًq7يه�السلطنةقبل��اأي�عندما�كان�أم
ّ
 .�تول

 .�ذهب"�"ألف�دينار�201ص،��ي�ا'نح�الرحمانية 2
�أماسية 3 �سيواس: �و�ية ��ي �الصغرى �آسيا ��ي �مدينة �"سيواس"، �مدينة �من �الغربي �الشمال �وإSى �راجع. دائرة�:

 .�610ص،�2ج،�ا'عارف�hسaمية�ا'عّربة
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�آ �الصّد من �يقل �شّك ، �و�يته�� ��ي �الّش يُ ، �البكري �يخسم} �محمد �شخصً تُ ، �له �ارسلوا

ة�معه�هديّ �رسَل وأ،�تباعهأ�ن�خواّص مِ �افع7ّن�شخصً .�لكوتسألوه�عن�ذ،�ة�بمكتوببالخفيّ 

�الجّد لÆ �]أ151[ �ستاذ �ُج مِ ، �ملÊ ان �أ: �صوافعشرة �أ، �غاياتوعشرة �ثواب �خمس7ن�، مع

�جوخِذ  �راع �الع، �الجوخ �لامن �لون أ�خمسة�كّل ، �ذرع �دينار�ذهبوأ، �لف �ِج وسافر�إ، هة�Sى

�مصر �إفلّم . �وصل �لº اا ، m� �ع ى �درويشدخل �شكل ��ي �ستاذ ، m� �الفرأى ��ي ،�1ِش وْ َح ستاذ

 ّVWÛكر� �ع ى �وهو�جالس �حول، �هوالناس ، Æل� �سليمفأعطى �السلطان �مو�نا �مكتوب .�ستاذ

فقال�.�ديسيّ �نعم�يا:�فقال�له�؟هدالعَ �لينا�تطلُب إ�َت ِجئْ ،�يا�درويش:�ستاذ�قالا�رآه�m فلّم 

�له �إ: �تأتي �بعد  لينا
ّ
�هرالظ ، 

ُ
�العَ ن �لك �هدعطي . m� �عنهوكان �هللا VWÎر� �ستاذ ، 

ّ
�الظ �هر��بعد

،�ستاذجلوس�m �ّل َح اب�القاعة�ال��VÂي�َم بوّ ،�رْد يخ�بَ تاذ�قال�للّش سm �ّن إ�ثّم .�دَح ُع�بأيجتم

�الّد إ �هذا �جاءك �رويشذا  ِخ دْ فأ،
ْ
��ع يّ �هُ ل �قاعةال�ي �الّد فلّم . �جاء �رويشا  َخ دْ أ،

َ
�ع ى�ل ه

 mستاذ� �الهديّ �2توكان، �ةمعه �لÆ َص وْ فأ، �ستاذلها �جواب�ِ' �كتَب ف. �سليم �السلطان و�نا

 نّ إ:�مونهضْ ن�َم ومِ .�تابالِك 
ّ
�ثّم .�وم�كذا�ي�ي،��ي�شهر�كذا،�وا�السلطنة��ي�سنة�كذاكم�تتول

�للقاصد �ا'كتوب �دفع �m �رسَل وأ، �الجّد مو�نا �ستاذ �هديّ �'و�نا، �سليم ،�و�ي�ةالسلطان

�وطاقيّ  �ةوفق �لبْ مِ ، �ن �ستاذm س �ةَح بْ وَس ، �للقاصد�َن َس ْح وأ، �القاصُد فلّم . �وصل �و�ناِ' �ا

�سليم �السلطان �الَف ، �غاية �حرَ فرح �فلّم . �الذي �اليوم �جاء  �]ب152[ا
َ
 ذ

َ
�أ�هُ رَ ك �ي ي�mستاذ نه

�فيه �السلطنة ،� �سليم �السلطان �مو�نا �آقال VWÝغالشم� : m� �ذكره �الذي �اليوم .�ستاذهذا

 ا�أفلّم 
ّ
 لم�يشعر�إ،�اليوملك�ر�من�ذصْ العَ �َن ذ

ّ
Sى�مو�نا�السلطان�إ�ةقيّ mوطا�وقد�جاءت��

�والده �بخ��qموت �سليم �سليمان، �السلطان �مو�نا ، 
ُ
�ا'  وتوليته
ْ
�كل �السلطان�. فصار�مو�نا

 ن�أسليم�مِ 
ُ
 ة�ُم ّد و�ي�ُم .�هر�VWÎهللا�عن،�ستاذ�الجّد عتقدين��ي�m ك��qا'

ْ
،�رحمه�هللا�تعاSى،�هِك ل

  .�ر�VWÎهللا�عنه�ستاذ�الجّد ان�يقطع�الهدايا�لÆ ما�ك

   

                                                           

 .�ماّدة�"حاش"،�ا'عجم�الوسيط:�راجع.�الِفناء:�الَحْوش 1
  .�والصواب�ما�ثبت�أعaه�لسaمة�اللغة،�جاءت��ي�mصل�[كان] 2
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  ا�قصد�الثاني�عشر

 ،�بن�مو�نا�السلطان�سليم�1رادكر�سلطنة�مو�نا�السلطان�ُم �ي�ِذ 
ُ
لك�جلس�ع ى�تخت�ا'

وتو�ي�،�ذ�ذاك�ثaث7ن�سنةوكان�عمره�إ.�3ةوثمان7ن�وتسعمائ�72نت�ي�عاشر�رمضان�سنة�اثن

لك�فهو�َم .�حدى�وعشرين�سنةة�سلطنته�إّد وكانت�ُم ،�4لف�ي�سادس�رمضان�سنة�ثaث�وأ

 ُم 
َ
�ا'شرق  7ْ لوك

َ
�وا' �5ن7ْ غربَ ن �الخافق7ن، �سaط7ن �6سلطان �عليه�أ، �خفقت �سلطان عظم

  :�7شعر.�د�الجنوديك�قد�جنّ لِ ك��qَم وأ،�البنود

 ْح َم ����������ِه لِ ْه بأ�ماُن الزّ �ذا�ضاَق إ�ٌك لِ َم 
ً
a� ََع وّس ت� 

َ
  8ْج رَ والَف �ِم كارِ �ي�ا'

�آ�ّل َج أ �ملوك ��ي �عثمان �الفضلل �والجود، ، hحسانو� ، 
َ
�شمس��]أ153[�9هُ بَس ن �من كان

 ،�اÞى�نوًر الضّ 
َ
 ومن�ف
َ
.�قئفا�مع}ً ق�الحاوي�لكل�ئاظم�الر له�النّ .�امشهوًر �ابح�عمودً ق�الصّ ل

 ًq7اجمع�كث� mموالمن��، Á ن�اشتغال�البالغالب�سلطنته�خالية�مِ �ّن�، mديدمن�الّش مع��،

�ويزيد�والخ�q7ينمو  �فº ا . 
َ
�ف �ووSيّ �اًح رَ جعل �بعده�لولده �من �عهده �السل، �محمد�مو�نا طان

،�لكطة��ي�ذمع�تبّس ،�ا'اض7ن�ءو��للخلفا،�حد�مثله�من�السaط7نما�وقع�Á ،�كرهتي�ِذ 2

hو 
َ
'ِ� �الكثq7ة �يأنعامات �مِ ن �أتي  ن

ّ
�الل �ا'مالكرباب �غالب �هو�من . 

َ
�الَف �ومكث �نحو�رَ هذا ح

                                                           

 .�354-341ص،�4ج،�خaصة�mثر،�ا'حVâّ،�418-399ص،�hعaم،�ال¡ رواSي:�راجع�ترجمته��ي 1
  .�والصواب�ما�ثبت�أعaه�لسaمة�اللغة،�جاءت��ي�mصل�[اثن7ن] 2
 .�م1574/�هـ982 3
  .�م1595/�هـ1003 4
�هما�ا'شرقان 5 �وا'غربان �والصيف: �الشتاء �فص ي ��ي �ومغرباها �الشمس �مشرقا �راجع. �الوسيط: �ا'عجم ماّدة�،

  .�"شرق"
  .�ماّدة�"خفق"،�ا'عجم�الوسيط:�راجع.�Áّن�الليل�وال¡ ار�يخفقان�فº ما،�هما�ا'شرق�وا'غرب:�الخافقان 6
 .�404ص،�hعaم،�ال¡ رواSي 7
 .�َفَسْح""وانْ �208ص،��ي�ا'نح�الرحمانية 8
َسٌب"�208ص،��ي�ا'نح�الرحمانية 9

َ
 .�"ن
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�نيْ هرَ الّش  ، m� �والصفامع �ءمن ، 
ُ
�العَ رّ وق �ن7ْ ة .� �ِص �1[قد]وكان �صواني �ذهبجعل ،�غار�من

ثابه�أ،�حسانويلقي�ذلك�Áرباب�ا'�aي�وغq7هم�من�طالh�Vâ ،�ةالذهب�بالفضّ �ومÆ ،�ةوفضّ 

�الَج  �بِ نّ هللا �آنّ َم ة �وكرمه �م7نه �هللا. �رحمه �وكان �الحرَم أ�حّب يُ ، �الّش 7ْ هل �ن7ْ ريَف ن �أنشأ، �وقد

 أووقف�علº ا�،�رةدشيشة�لفقراء�ا'دينة�ا'نوّ 
ً
 .�فق�¦ افع�والرّ وحصل�النّ ،�كثq7ة�اوقاف

َ
 وك
ُ
r َq�

.�ءالفضaن�ما�اجتمع��ي�زمنه�مِ ،�ل�عثمانن�آحد�مِ وما�أجتمع��ي�زمن�أ،�ء�ي�زمنه�العلما

 �اب� ِح وكان�رحمه�هللا�تعاSى�ُم 
ُ

،�ق�بالعربّي ظم�الرائوله�النّ .�سن�مطالعÊ امع�ُح ،�بتُ لجميع�الك

 
ّ
 كت�طائو�ي�زمنه�تحرّ .�لك�موجودةودواوينه��ي�ذ،�والفارq�، ّVWÛكيوال�

َ
لها��زفجهّ ،�رَج فة�ا'

 ،�الجيوش�الكثq7ة
ُ
�وعّمر.�و�د�يزيدون�ع ى�العشرينوكان�له�أ�]ب154[.�دن�الكبq7ةوفتح�ا'

�كثq7ةماعِ  �رات �ُج ، �الحرامومن �ا'سجد q7تعم� �2ملÊ ا . 
ّ
�تو� �زمنه �m و�ي �mستاذ ،�عظمي

�m او  �فخملعارف �العصأ، �علماء �رعظم  ْح رِ ،
َ
�ذل �لالفضائ�وي ة  وعليّ ،

ُ
�القصر�ة �َم�Æَم ، ن

m هكرُ قطار�ِذ�، 
ّ
 ر�m وعط

َ
،�الوجود�بعلمه�وماله�ومنَح ،�الوجود�بجماله�َن يّ زَ �عالُم .�هُ رُ ْش مصار�ن

�h �شيُخ  �ع ى �طaقhسaم ، 
ّ
aالزّ ع� �مة �با�تفاقمان ، ُq7أ�كث� �ا'ذاهبا'طالب �مام قل�عْ َم ،

�حقيقالتّ  �أُخ ، �عتيقaصة �3و�د �فسq7التّ منار�، �أ، �التّ قدوة �والتّ هل �حريرحقيق ، 
ُ
�4طبق

،�رقانرجمان�الُف تُ ،�رفانق�والعِ شمس�الحقائ،�سaم�وا'سلم7نجمال�h ،�نريدائرة�السائ

� �الشيخ �الصّد > �الجّد مو�نا �البكري �محمد �يقيستاذ �وا'سلم7، �هللا �ب�qكاتهنفعنا ،�ن

  ستاذ�m �ةوكانت�وفا.�م7ندنا�محمد�وآله�آاه�سيّ ـــــبج،�رةـــــخو2 �اـــــني�ي�الّد ،�هـــــومـــــات�علـــــركـــــوب

                                                           

 .�وزيدت�لسaمة�اللغة،�ساقطة��ي�mصل 1
ي 2

ّ
ه�يقصد�الَحَرم�ا'ك

ّ
  .�لعل

  .�أي�آل�عتيق�وهم�آل�أبي�بكر�الصديق�ر�VWÎهللا�عنه:�أو�د�عتيق 3
ُيقصد�به�أع ى�مرتبة�عند�ا'تصّوفة�أو�الّسالك7ن�الذين�ساروا��ي��و�ي�تعب�q7صو�ي.�سّيد�القوم�ومدار�أمرهم 4

  .�211ص،�ا'نح�الرحمانية،�الصّباغ:�راجع.�مسالك�التصّوف
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�2ةصفر�سنة�أربع�وتسع7ن�وتسعمائ��ي�ليلة�الجمعة�رابع�عشري ،�1الجّد  هذا�وقد�ترجم�.

 ،�ر�VWÎهللا�تعاSى�عنه،�نفسه
َ

�إتَ �ي�نسخة�ك فقال�ما�،�3حمدمو�ي�أ�غربSى�سلطان�ا'à ا

ختام�عام�ثaث7ن�،�ثالث�عشر�ذي�الحجة�الحرام�ءربعاm ليلة�،�ومولد�الفقq7،�هذا:�هصُّ نَ 

�4ةوتسعمائ  ،�عظمأبي�mستاذ�m �رِ ْج �ي�ِح �ُت ونشأ.
ُ
�ا'طلقا' �جÊ د محمد�،�بانّي العالم�الرّ ،

�الحسنأ�]أ155[ �بي �الّص ، �العارف7ن �5ديقّي تاج �مِ ّح أ، �هللا �النّ له �كل �بفردوسهن �عيم ن�ومِ ،

�ِح وختمُت�القرآ.�عمرها�بتقديسهأ�6دسر�الُق حظائ  ْف ن
ً
 �اظ

َ
 هْ عن�ظ

َ
 ر�ق
ْ
خر�السابعة�ي�آب��ل

 ،�من�عمري 
ّ
ادة�ا'الكية�عند�الكعبة�بمقام�الّس ،��ي�تراويح�شهر�رمضان�اماًم به�إ�يُت وصل

 ِج  ا�ع ى�أضÊرَ وعَ �7مالكابن��ةلفيّ أ�وفº ا�حفظُت .�نة�الثامنة�ي�الّس ،�ريفةالّش 
ّ
a ن�علماء�مِ �ٍء

 hءa8م� 
ّ

 بمك
ُ
 م�العالم�محمد�بن�ومالكºّ ،�9روانيسماعيل�الّش  م�العaمة�إشافعºّ .�فةشرّ ة�ا'

                                                           

�الصّديقي 1 �البكري �ع ي �بن �هو�محمد �وشعراü ا، �مصر�ومتصّوفº ا �كبار�علماء �من .� �عام �هـ994تو�ي .�م1586/

 .�ا'رجع�السابق،�الصّباغراجع:�
  .�م1586/�هـ994 2
�ا'هدي 3 �الّشيخ �محمد �بن �هو�أحمد �الّسعدي، �أبو�العباس �با�، �ا'نصور ، ّVâبالذه� �وُيعَرف �سaط7ن�. هو�رابع

�ا'غرب ��ي �السعدّية �الدولة .)� �عهده ��ي �السaلة �هـ986وصلت �هـ�1012-/�1578/ �سياسيً 1603/ �أوجها �إSى �ام)

  .�224ص،�1ج،�mعaم،�الّزرك ي:�راجعا.�واقتصاديً 
  .�م1523/�هـ930 4
تو�ي�.�من�كبار�علماء�القرن�العاشر�الهجري��ي�مصر�وأدباü ا�ومتصّوفº ا،�هو�ع ي�بن�محمد�بن�جaل�الدين 5

  .�197-194ص،�2ج،�الكواكب�السائرة،�الغّزي :�راجع.�م1545/�هـ952عام�
  .�كما�سبق�ِذكرها،�أي�الَجّنة:�القدس 6
وقد�وضعها�الّشيخ�جمال�الدين�محمد�.�مقاصد�النحو��ي�اللغة�العربيةُجِمعت�فº ا�،�و�ي�ألف�بيت��ي�الرجز 7

�ب �ا'عروف �الطائي �هللا �عبد �ابن �عام �ا'تو�ى �الّنحوي �مالك �هـ672بن �م1273/ �راجع. �حاýي: �خليفة، كشف�،

 .�151ص،�1ج،�الظنون 
ء"�212ص،��ي�ا'نح�الرحمانية 8

ّ
aجmالعلماء�"�. 

ة�وسك¡ ا�وارتحل�إSى،��ي�فارس�اكان�قاضيً  9
ّ

�انتقل�إSى�بaد�الّروم��ي�عهد�بايزيد�الثاني،�مك ة�،�ثّم
ّ

وعاد�إSى�مك

 .�214ص،�الّشقائق�النعمانية،�طاشك�qي�زاده:�راجع.�م1535/�هـ942وبقي�فº ا�حÂ}�تو�ي�عام�
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ّ
�1ابالحط ، ّºُم وحنف� �الّد  م VÂيار�الَح ف 

َ
�ةبيّ ل �ا'سلم7نرَ بَ ، ��،كة �ُم �2بaلابن �كان �اًر جاوِ حيث

 
ّ

�ذبمك �العامة �لك �إ�كلٌّ �وكتَب . �إSّي �روايتهم¡ م �وعنه �له �يجوز �ما �بجميع �جازة �ُت تمْم وأ.

قه�hمام��ي�فِ �q74ازي سحاق�الّش يخ�أبي�إهللا�الّش �ة�ا'جÊ د�وSيّ ّج الُح مام�لþ �3نبيهفظ�التّ ح

�إ �بن �محمد �الّش mعظم �افÐيّ دريس �عنه، �هللا VWÎر� �الع، �تمام �عمري �5شرةاقبل ،�من

 م�شيخ�hسaم�أبو�العباس�أحمد�فشافعºّ ،�ذوعرضته�ع ى�أعيان�علماء�بلدتنا�مصر�حينئ

ِ ،�العصر�قحّق  م�ُم ومالكºّ ،�افÐيّ  ي�الّش مالرّ 
ّ
قا�VWÎ،� موحنبلºّ ،�6اللقاني،�ينلة�والّد ناصر�ا'

�ي�حضور�دروس�والدي�للبحث��وشرعُت �.الطرابلVWÝّ �ع ي�الحسن�بوأ�hسaم�شيخ�القضاة

�ستفادةو�  �العلوم، �أنواع ��ي �والقراءة �حينئ، �من �وفاتهإ�]ب156[ذ �Sى �عنه، �هللا VWÎر�،

 ،�لكواختaف�حاSي��ي�ذ،�وسمعُت �ُت تaف�ما�قرأباْخ �امختلًف �احضوًر 
َ
 ْق ونَ �اًم هْ ف

ً
a7.� توفيُت واْس�

  �8بخارّي مام�الوصحيح�h ،�وقراءة�غq7ي ،�تيبقراء،�اتفسq7ً ،�ن�العظيمحضور�دروس�القرآ

                                                           

1 Vاب،�أبو�عبد�هللا،�هو�محمد�بن�محمد�بن�عبد�الرحمن�الرعي
ّ
ة�،�أصله�من�ا'غرب.�ا'عروف�بالحط

ّ
ُوِلد�بمك

 .�286ص،�7ج،�mعaم،�الّزرك ي:�راجع.�م1547/�هـ954وتو�ي��ي�طرابلس�عام�،�م1497/�هـ902عام�
�أبو�عبد�هللا�شمس�الدين،�هو�محمد�بن�محمد�بن�حمد�بن�بaل 2 عاش��ي�حلب�،�م1470/�هـ875ُوِلد�عام�.

  .�7ص،�2ج،�الكواكب�السائرة،�الغّزي :�راجع.�م1550/�هـ957وتو�ي�هناك�عام�،�واشتغل�بالتدريس�وhفتاء
  .�الّتنبيه��ي�فروع�الّشافÐّي":�هو�كتاب 3
�ُوِلد��ي�فq7وز�آباد�وقرأ�ع ى�علماء�شq7از 4 فكان�،�ونبغ��ي�علوم�الشريعة�hسaمية،�انتقل�إSى�البصرة�وبغداد.

 .�44ص،�1ج،�mعaم،�الّزرك ي:�راجع.�م1083/�هـ476تو�ي��ي�بغداد�عام�.�مف�VÂعصره
 .�214ص،�وكذا�ثبت��ي�ا'نح�الرحمانية،�والصواب�ما�ثبت�أعaه،�جاءت��ي�mصل�[العشرة] 5
.�م1551/�هـ958تو�ي�عام�.�فقيه�مالكي�ومف�VÂا'الكية�بمصر،�هو�ناصر�الدين�محمد�بن�حسن�اللقاني�ا'الكي 6

 .�214ص،�ا'نح�الرحمانية،�الصّباغ:�راجع
 .�"اقي� "تل�215ص،��ي�ا'نح�الرحمانية 7
وهو�hمام�الحافظ�أبي�عبد�هللا�.�واشÊ ر�بصحيح�البخاري ،�هو�الجامع�الصحيح��ي�الحديث�النبوي�الشريف 8

  .�541ص،�1ج،�كشف�الظنون ،�خليفة،�حاýي:�راجع.�م870/�هـ256محمد�بن�إسماعيل�البخاري�ا'تو�ي�عام�
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 وغ�q7ذ،�1مام�مسلموصحيح�h ،�البه�ورواية�لباغيهدراية�لغ
ُ

ومجاميع�،�نةتب�الّس لك�من�ك

�ديثحال ، 
ُ

�الفِ وك �هْق تب �وعُ . �القول صارة : �� �إ�إني ��ي �Sي �طريقشيخ �ع ى �العلوم �2فادة

�البحث �الخاصّ وأ، �التلمذة �ةوضاع  إ،
ّ
�والدي�� �ورحمه، �عنه �هللا VWÎر� �ي��وشرعُت .

،�مام�الشافÐيّ قه�h �ي�فِ ��4ختصارحينئذ�غاية��فشرحُت �3،ةصنيف��ي�السادسة�عشر التّ 

�ةلفات�فقهيّ بعض�قطع�مؤ ،�لكوبعد�ذ.�ر�VWÎهللا�عنه Sي��َن ِذ وأ.�ةل�كاملة�صوفيّ ورسائ،

،�ّق ن�الَح ون�مِ القوم�فيما�يتلّق ��5ي�الكaم�ع ى�الناس�ع ى�طريقة،�ر�VWÎهللا�عنه،�والدي

 لقون�ع ى�الَخ ويُ 
ْ
وذلك��ي�.��Vمناهل�الفيض�hل�7نمِ ،�ّوٍ رَ تَ �مع�ن�كانوإ،�6فرَ من�غ�q7تَ ،�قل

�ي�إقراء��ُت تدأوابْ .�بمجلس�كaمه�ع ى�الناس،�8ةربع7ن�وتسعمائشوال�أواخر�عام�ثمانية�وأ

�نالقرآ �والحديث، �قهوالفِ ، ،hالعام� �قراء  أوّ ،
ً
�ا'شهور �� �با'سجد �mب، ،�يضبالجامع

لك�العام�و�ي�ذ.�ةوخمس7ن�وتسعمائ�9عام�واحد،�ووالدي�ر�VWÎهللا�ع¡ ما،�يا'عروف�بجّد 

 �]أ157[صحابه�وهو�من�أ�ٍل َف ْح �ي�َم ،�ر�VWÎهللا�عنه،�قال�والدي
ّ

الذي�:�بمصر�وكنُت ،�ةبمك

وع7ن�فضaء�م¡ م�ست7ن�سنة�،�قام�بعض�جماعVÂلو�أ،�لولدي�محمد��ي�هذا�العامحصل�

                                                           

�الصحيح 1 �هو�الجامع �مسلم�باسمواشÊ ر�، �صحيح ،� �الحافظ �القشq7ي�لþمام �الحجاج �بن �مسلم �الحسن أبي

�النيسابوري�الشافÐيّ  بعد�أن�عاد�إلº ا�من�،�م875/�هـ261م��ي�نيسابور�وتو�ي�فº ا�عام�820/�هـ204ُوِلد�عام.

  .�100ص،�13ج،�تاريخ�بغداد،�البغدادي:�راجع.�تجواله��ي�الجاو�ومصر�والشام�والعراق
 .�"طرائق"�216ص،��ي�ا'نح�الرحمانية 2
 .�والصواب�ما�ثبت�أعaه�لسaمة�اللغة،�جاءت��ي�mصل�[عشر] 3
ف�لþمام�أبي�شجاع�الحس7ن�بن�أحمد�mصفهاني�الشافÐيّ  4

َّ
،�حاýي:�راجع.�م1056/�هـ448تو�ي�عام�،�هو�مؤل

 .�1189ص،�2ج،�كشف�الظنون ،�خليفة
  .�"طريق"�216ص،��ي�ا'نح�الرحمانية 5
 .�"ترّدد"�216ص،��ي�ا'نح�الرحمانية 6
  .�216وكذا��ي�ا'نح�الرحمانية�ص.�والصواب�ما�ثبت�أعaه،�جاءت��ي�mصل�[فِمن] 7
  .�م1542/�هـ948 8
  .�م1544/�هـ951.�والصواب�ما�ثبت�أعaه�لسaمة�اللغة،�جاءت��ي�mصل�[إحدى] 9
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 �ْن إ:�ة�mخq7ةر�VWÎهللا�عنه��ي�الحّج وقال�Sي�.�ليهما�وصل�إ،�يشتغل
َ
 �َت ْم ِد ق

َ
�ة�تكْن رّ هذه�ا'

 �افلّم .�ايً بّ رَ ُم �اشيًخ 
َ
نعم�:�قال�؟Vنجزت�Vما�وعدتّ يا�والدي�هل�أ:�فقلُت .�1لقيته�بالبويب�مَ ِد ق

لو�:�فقال�؟لدي�محمدما�لو :�وقلت.�ك�ع ى�رسول�هللا�ص ى�هللا�عليه�وسلمعرضتُ .�وزيادة

 �خ�qُت أ
ُ
 �اَم بِ �2اريًش ق

َ
�هللا�3هال �عند ، 

َ
�ْت رَ ِط بَ ل .� �يوم ��ثن7نو�ي �ظهره، �بعد �عشر�ربي، ع�ثالث

وخمس7ن��6ربعأعن�،�تو�ي�والدي�رحمه�هللا�تعاSى،�5ةوخمس7ن�وتسعمائ4اثنت7نل�سنة�mوّ 

�يوًم  �وخمس7ن �ثمانية aخ� �اسنة �Sيبإ�فجلسُت . �ذنه �أ، �دار�2 �نقبل �إSى �خرةينتقل �ي�،

 m� �زهرالجامع �َم ، �منهّح �ي �تدريسه �ل �الّش ¹، �العلوم �ةرعيّ قراء ، ًq7اتفس� �اوحديثً ، ،�اهً ْق وفِ ،

ه�النّ �7بما�يكاثر�ع يّ �نُّ ُم ى�يَ ولم�يزل�هللا�تعاS.�وا'عارف،�قوالكaم�بلسان�الحقائ
ّ
،�جومأقل

� �� �الَف �8يف}بل �منطقة �عليه �دارت  ما
ُ
�ا' �من �إلك �مقعدحدب �خومالتّ �S9ى �ي��ونظمُت .

�ديوانً  �لّق �االطريق �> بته �سرارترجمان ، m� �حيث �من �الّش وهو �عري سلوب �ترامى�ربّ ، ما

�10جادةهدف�S hى�بنفسه�إ مaحته�.�ع�ا'قاصد�وا'شارعكتاب�جامع�متنوّ هو�،�وبالحقيقة.

�ةنورانيّ  �الغVâُّ �ر وَ Sى�ُص يسبق�فيه�القول�إ،�ةرحمانيّ �ومحاله، �]ب158[،�اضيضً ح�يحسà ا

                                                           

:�راجع.�للحجاز�وتأتي�مباشرة�بعد�ِبركة�الحاج�للمسافر�من�مصر ،��ي�مÒ©لة�من�منازل�الحاج�ا'صري :�البويب 1

  .�22-21ص،�9ج،�الخطط�التوفيقية،�ع ي،�مبارك
ريش] 2

ُ
 .�والصواب�ما�ثبت�أعaه�لسaمة�اللغة،�جاءت��ي�mصل[ق

  .�والصواب�ما�ثبت�أعaه�لسaمة�ا'ع}.�"بماِلها"�كلمة�واحدة�217،�جاءت��ي�mصل�و�ي�ا'نح�الرحمانية 3
  .�أعaه�لسaمة�اللغةوالصواب�ما�ثبت�،�جاءت��ي�mصل[اثن7ن] 4
 .�م1545/�هـ952 5
  .�والصواب�ما�ثبت�أعaه�لسaمة�اللغة،�جاءت��ي�mصل[أربعة] 6
 .�ماّدة�"كqr"،�ا'عجم�الوسيط:�راجع.�ُيفاخر:�ُيكاثر 7
 .�"تفي"�218ص،��ي�ا'نح�الرحمانية 8
 .�"مقعر"�218ص،��ي�ا'نح�الرحمانية 9

  .�"hجابة"�218ص،��ي�ا'نح�الرحمانية 10
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 عن�البيان�طوي�صراتق،�وج�معنوّي وما�علم�أ¼ ا�أ
ً
a� ًى�مراٍق �1ويعلو،�اوعريضSا�يظ¡ّ �2فيه�إ 

 ،�القصد
ّ
rيّ تناطح�الqعُ ا� 

ّ
 وما�درى�أ،�امو� ث�q7ُس تفوق�mبل�،�اوً ل

ْ
مر�أ�ون�الغيب��يئاه�ُش تنن�اك

 ،�فكارفيه�m �وتاهْت ،�مَم حارت�دونه�الهِ 
ّ
ة�نّ وله�ا'ِ ،�هللا�تعاSى�ّن إ�ثّم .�مموصارت�تحت�الل

�والفضل  أ،
ْ
�بالتّ �َم عَ ن �3كلمع ّي ، m� �الجامع ��ي �البسملة �نقطة �زهرع ى �أ،  �ي

ْ
�مجلسَف ل ،�ي

�مجلسومائ VÂ� ،� �افتتاح �ألف �آ��سمو�ي �من  الجامع
ُ

�الك �4رVWÛية �ذ، �لكأك�qrمن �وفهم.

hي�êى.�مريفة�العُ ذلك��ي�وظ�ّن أ،�بانيلهام�الرّ القلب�من�وSهللا�تعا�{WÝن�يجعل�مِ �ْن أ،�وع

 ا�أّم مِ �ثّم .�ن�بعدهلك�مِ ن�يقوم�بذبناء�الفق�q7َم أ
ْ
 ،�هللا�ع يّ �َم عَ ن

َ
بي�أ،�عظم�Vâبالخليفة�m َس ن

والدي�رحمه��انيبي�بكر�كنّ بأ:�بو�ا'كارموأ،�بو�بكرالفق�q7أف.�ر�VWÎهللا�عنه،�5يقبكر�الصّد 

�هللا �الثانيةّم وأ. �ا �أ، �Áجّد �ّن فأصلها �بيتي �البكري ، �الدين �جمال �الحافظ �بنت .�6خديجة

إSى�،�امن�ثaث7ن�عاًم �اقامت�¦ ما�نحوً وأ،�ن7ْ ريَف ن�الّش 7ْ هاجرت�للحرَم ،�ة�صالحةوكانت�امرأ

 �ْت ورأ.�aمaة�والّس فضل�الصّ ا�أن�فº ع ى�َم ،�ريفةتوفيت�با'دينة�الّش �ْن أ
ّ

لليلة��ي�ا�ةبمك

 أ،�رفº ا�بمص�ُت ْد لِ ال�VÂوُ 
ّ
 ي�ُحمِ ن

ْ
طلبه�دي�أسيّ :�لةقائ�اسبوعً بي�أ�فحملت�Vوطافْت ،�لº اإ�ُت ل

 
ً
�اعاِ' �اًح صاِل ، �قالت. �بُم وإ: �مِ ين�ناٍد ذا �ادي �ِقبل �الكعبة�]أ159[ن �ا'كبأ�كّنوهُ ، �ارمبي ا�ّم وأ.

�العا �بزين Vâبدينلق� �أ، �محمد �بو�الحسنووالدي ،� �بن �العارف7ن �محمدتاج �البقاء�أ، بي

                                                           

  .�والصواب�ما�ثبت�أعaه،�جاءت��ي�mصل[يعلوا] 1
 .�والصواب�ما�ثبت�أعaه�لسaمة�اللغة،�جاء��ي�mصل�[مراáي] 2
  .�"الكaم"�219ص،��ي�ا'نح�الرحمانية 3
4 )� �البقرة �آي2سورة �)255(�ة) �كاملة2 . �ية : 

َ
�� وُم َقيُّ

ْ
�ال Þَيُّ

ْ
�ُهَو�ال �ِإ�َّ ـَه

َ
�ِإل

َ
�� ُه

ّ
 �(الل

َ
�َو�

ٌ
�ِسَنة ُه

ُ
ُخذ

ْ
�ِ�ي� َتأ �َما ُه

َّ
�ل َنْوٌم

ِذي�َيْشَفُع 
َّ
ا�ال

َ
ْرِض�َمن�ذ

َ
mَماَواِت�َوَما�ِ�ي� َفُهْم  السَّ

ْ
ْيِدõِ ْم�َوَما�َخل

َ
ُم�َما�َب7َْن�أ

َ
ِنِه�َيْعل

ْ
ْن� ِعْنَدُه�ِإ�َّ�ِبِإذ Vٍْء�ِمّ

َ
Wëوَن�ِب

ُ
�ُيِحيط

َ
َو�

هُ  ْرِسيُّ
ُ

ِمِه�ِإ�َّ�ِبَما�َشاء�َوِسَع�ك
ْ
َعِ يُّ  ِعل

ْ
ُهَما�َوُهَو�ال

ُ
�َيُؤوُدُه�ِحْفظ

َ
ْرَض�َو�

َ
mَماَواِت�َو َعِظيُم) السَّ

ْ
  .�ال

حافة 5
ُ
/�هـ13تو�ي�عام�،�أّول�من�آمن�بالرسول�عليه�السaم�من�الرجال،�أبو�بكر�الصديق،�هو�عبد�هللا�بن�أبي�ق

  .�وهو�غ�Vّعن�التعريف،�م634
�qله�ع ى�ترجمة 6

َ
rلم�ُيع�.  
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،�بن�عوض،�حمدبن�أ،�بن�محمد،�حمدبن�أ،�بن�محمد،�بن�عبد�الرحمن،�جaل�الدين

،�بن�يعقوب،�بن�يحò}،�بن�موWÛ}،�بن�الحسن،�بن�يحò}،�نعمبن�عبد�ا'،�بن�عبد�الخالق

بن�،�ةبن�طلح،�بن�نوح،�بن�محمد،�بن�داود،�WÝ}بن�عي،�بن�شعبان،�ن�عيWÝ}ب،�بن�نجم

 .�يقّد بي�بكر�الصبن�أ،�الرحمنبن�عبد�،�عبد�هللا
َ
 ،�برسول�هللا�ٌل ِص تّ ُم �ُب َس وللفق�q7ن

ّ
ى�ص 

 ،�الحسيبة،�ريفةدة�الّش و�ي�السيّ ،�هجّد �مّ من�جهة�أ،�هللا�عليه�وسلم
ّ
ة�الحسنيّ ،�سيبةالن

�وSي �بنت �تعاSى�فاطمة �هللا �الّد السيّ ، �تاج �يند �الّش السيّ ، �ا'ؤ د �عبد �منريف �السيّ ، د�بن

�ا'لكالّش  �عبد �ريف ،� �الّش السيّ بن �يَ د �حمرُ ريف �السيّ ، �الّش بن �حّس د �انريف �السيّ ، د�بن

�سليمانالّش  �ريف �السيّ ، �الّش بن �محمدد �ريف �السيّ ، �الّش بن �ع يد �ريف �السيّ ، د�بن

د�بن�السيّ ،�ا'كفوف�1سنَح د�البن�السيّ ،�ريف�عبد�ا'لكد�الّش بن�السيّ ،�ريف�محمدالّش 

ثِلثالَح �دبن�السيّ ،� يع
ُ
 بن�السيد�،�سن�ا'

ُ
 الحسن�ا'

َ
بن�،�بطد�الحسن�الّسِ بن�السيّ ،�}ّ ث

 ،�من7نؤ م�q7ا'وأ،�2ءدة�فاطمة�الزهراالسيّ 
ُ
،�ي�لوالدتيجّد ،�وبحمد�هللا�تعاSى.�3}ت�Wرْ ع ي�ا'

 ،�ن�ب�Vمخزوممِ 
ُ
�]ب160[وبنو�،�7وبنو�مخزوم،�6بنو�تميم:�5بيوت�4ةريش�ثaثفوالدي�من�ق

                                                           

  .�"الحس7ن"�221ص،�الرحمانية�ي�ا'نح� 1
تزوجت�.�م632/�هـ11م�وتوفيت�عام�605ُوِلَدت�عام�.�وأمها�خديجة�بنت�خويلد،��ي�بنت�الرسول�عليه�السaم 2

�وجهه �هللا �كّرم �طالب �أبي �بن �ع ي �الخليفة �من �وزينب، �كلثوم �وأم �والحس7ن �الحسن �وأنجبت �راجع. ،�الّزرك ي:

 .�329ص،�5ج،�mعaم
�أب 3 �بن �الُقر|VWهو�ع ي Vالهاشم� لب

ّ
�ا'ط �عبد �بن �طالب �ي �السaم، �عليه �الرسول �عّم �وابن �الخلفاء�، ورابع

غتيل�ع ى�يد�"فq7وز"�أحد�الخوارج�عام�600ُوِلد�عام�.�الّراشدين
ُ
 .�م661/�هـ40م�وأ

  .�والصواب�ما�ثبت�أعaه�لسaمة�اللغة،�جاءت��ي�mصل�[ثaث] 4
  .�"بنون"�222ص،��ي�ا'نح�الرحمانية 5
ريش 6

ُ
ريش،�هو�بطن�من�بطون�ق

ُ
وينتسب�إليه�الخليفة�أبو�بكر�،�يرجع�إSى�تيم�بن�ُمّرة�بن�كعب�بن�لؤي�من�ق

  .�الصديق
ريش 7

ُ
،�الّزرك ي:�راجع.�وهو�نسبة�إSى�مخزوم�بن�يقظة�بن�ُمّرة�بن�كعب�بن�لؤي�بن�غالب،�أحد�بطون�قبيلة�ق

  .�73ص،�8ج،�mعaم
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 �ثّم .�ن�هللامِ �لك�الفضُل ذ،�1هاشم
َ
 والذي�ف
َ
ليس�،�توى ش�اْس رْ وع ى�العَ ،�وى ة�والنَّ بّ ق�الَح ل

 اعتمادي�إ
ّ
 و��ثق�VÂإ،�عليه��

ّ
 .�به��

َ
 َم �غرورُ وا'

َ
 أع ى��نَّ ن�ط

ْ
 �ِن ذ

َ
 ق
ْ
 ،�ِبَحَسٍب �ءزدهاابه�ل

َ
 ف

َ
�نَّ ظ

�مركز�الَف ذ�ّن أ �هو �خارلك  عُ �ّل َح وَم ،
ُ
 �2ّوِ ل

َ
�نارا' . 

ّ
aيوربِّ �ك� �مِ نّ إ، ��ي �ةلهيّ إ�ٌح نَ ما  مِ وَ ،

َ
Ò ٌن�

 ة�إو��قوّ �َل وْ و��َح ،�تعاSى�با'قاصد�عليم�وهللاُ ،�صمدانية
ّ
انت?<�ما�.�العظيم�با��الع يِّ ��

 .�رحمه�هللا�تعاDى�ّد ستاذ�الَج قاله�> 
ّ
ن��ي�الثامنة�مِ ،�هللا�عنه�اعف،�ّد تاذ�الَج ُس كان�m ا�و'

�مرهعُ  �الَح أ، �لسان]�قُّ جرى �الّش �3[ع ى �أوالده �التّ يخ �درس ��ي �الحسن �صوفبي بالجامع�،

 mبيض� �عصرهمِ �4غف�q7ّمِ َج �ةِ رِ ضْ َح بِ ، �علماء �ن �فقال، �هذا�ُت نْ ِذ أ: �محمد �لولدي وكان�،

 �ْن أ،�احاضرً 
َّ
قال��ثّم .���كان�اَن ومن�َخ ،�تعدادو��اْس �من�غÇَ�q7َ ّيؤ ،�سان�القومع ى�لِ �َم يتكل

 m مذتهُسaت� �لبعض �تاذ �مع}رِ ْد تَ أ: �ما �ي �َخ ، ���كانمن �قال�؟ان :�� �قال. �Sىإ�فهو�راجٌع :

 الكل�رُ فتخط،�صوفالتّ �ِس رْ Sى�دَ يذهب�إ�ْن يخ�إذا�أراد�أالّش �ّن Á .�رسالّد �ُب اِح يخ�صَ الّش 
ُ
�مة

 ،�بعقله
َ
.�فتكون�خيانة�لك�منهُ ذ�حصَل �ْن فإ.�رستي�¦ ا��ي�الّد يأ�ْن أ�نفسهُ �ف�qاودهُ ،�ُن ُس ْح تَ ف

 ��يعرفه�إ�قامٌ وهذا�َم 
ّ
 ْه أ��

ُ
�ّد تاذ�الَج ْس والد�m ،�سن�البكرّي بي�الَح يخ�أالّش �وكانت�والدةُ .�هُ ل

�البكرّي  �محمد �العابداتمِ ، �ن �ماتالقائ، �أّم ومِ . �لها �وقع �عَ ¼ّ ا ��هللاَ �ِت َد بَ  ا �]أ161[سبحانه

 َس �سنة��ي�خلوة�فوَق �5ةعشر �ثماني،�وتعاSى
ْ
�ْت َق صَ  ا�بَ ¼ّ لها�أ�َد هِ ما�عُ ،�بيضح�الجامع�m ط

 َس �فوَق 
ْ
 .�ة�عظيمةودّ َم �ّد الَج �تاذْس لدة�m وكانت�بي¡ ا�وب7ن�وا.�رمة�لهُح �ح�ا'سجِد ط

ّ
�َد لِ وُ �او'

 m الَج ْس� �البكرّي �ّد تاذ �ُم �محمد  كانت
ّ

�بمك �ةجاورة ، m� �وَ ْس وكان  تاذ
َ
�هاُد ل �إنَ سافر�َس يُ ، Sى�ة

                                                           

  .�48049ص،�9ج،�mعaم،�الّزرك ي:�راجع.�مناف�أحد�أجداد�الرسول�عليه�السaم�نسبة�إSى�هاشم�بن�عبد 1
  .�"مجلب"�222ص،��ي�ا'نح�الرحمانية 2
 .�222ص،��ي�ا'نح�الرحمانية�اوكذا�أيضً .�زيدت�لسaمة�ا'ع}،�ساقطة��ي�mصل 3
 .�أي�جماعة 4
  .�اللغةوالصواب�ما�ثبت�أعaه�لسaمة�،�جاءت��ي�mصل[ثمانية�عشر] 5
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ّ

  ا�عنده�إذا�جاء�إÊُ يَ ّد وكانت�َه .�صرة�بمِ نَ ويقيم�َس ،�ةمك
ّ

 ة�رَ Sى�مك
ْ
ها�لؤ تم،�1مزَ ْم زَ �ن�ماِء مِ �ةٌ وَ ك

 وّ ن�أمِ 
ُ
 ل�ث
ْ
 خذها�تأ�ثّم ،�يفر ة�البيت�الّش بَ تَ عَ �ها�فوَق عُ ضَ وتَ ،�خq7ليل�m ال�ِث ل

ُ
ن�¦ ا�مِ �وتطوف

 �2ّل ِظ �}َم ْح لك�الوقت�حÂ}�يَ ذ
ّ
 ،�مسالّش �رِّ ن�َح واف�مِ الط

َ
 تَ ف

ْ
وتáaي�¦ ا�،�Ò©لهاى�َم S¦ ا�إ�ُب َه ذ

 با�الَح الّشيخ�أ�مو�نا،�هاولَد 
َ
 .�ذكور سن�ا'

َ
كانت�،�يخ�محمد�دة�الّش وِ �ِة نَ �ي�َس �ّن أ�َق َف اتَّ �ِد وق

 إ�َل صَ وَ �فح7ِن .�ج�والده�ا'ذكور َح ة�نَ َس 
ّ

 Sى�مك
ُ
 ه�بالرَّ مُّ ة��قته�أ

ْ
 ،�ةوَ ك

َ
 وَ ،�م¡ ا�َب رِ َش ف

َ
،�يدها�َل بَّ ق

 َم سن�أبا�الَح يا�أ:�فقالت
ُ
رً :�قالت.�نعم:�قال�؟ْت عَ ضَ وَ �القادرِ �ة

َ
ك

َ
.�نعم:�؟�قالاأَما�َوَضَعْت�ذ

ْنَيُته؟�قال:�قالت.�محمد:�قال�فما�سّميته؟:�قالت
ُ

،�يا�أبا�الحسن:�قالت.�ا'كارمأبو�:�فما�ك

ُدَك�هذا:�قالت.�نعم:�أَما�وضعْت��ي�الليلة�الفaنية؟�قال
َ
ا�ُوِلَد�َول

ّ
 َحَم ،�وهللا�'

َ
ا'aئكة��3ْتهُ ل

�إSيّ  �Sي، �وقالوا ِد :
َ
�ول ُد

َ
�َول �الحسنهذا �أبي �ِك �ثيابه. �لّبسته �أن �قبل �ذلك �وكان ُتُه�،

ْ
فأَخذ

�هذا �إزاري ��ي �ولّفْفُتُه ��]ب162[، �زمزموذهبُت �إSى �به ُتهُ ،
ْ
�ماü ا�وغّسل �من ،�م¡ ا�وسقيُتهُ ،

ْفُت�به�أسبوعً 
ُ
©م،�اوط

َ
�
ْ
ل
ُ
فسِمْعُت�الّنداء�أْن�،�ووضْعُتُه�تحت�أستار�الكعبة�4وأتْيُت�به�إSى�ا'

 
َ

�ا'كارمك �بأبي �ّنوه  أَخ �ثّم .
َ

�ِم6�Vّةكا'aئ�5ْتهُ ذ �والدته، �إSى �به �وذهبوا �mستاذ. �لها :�فقال

لتيه
ُ
�ق نا�ما

ُ
ْنَيت

ُ
�7الحمُد���الذي�وافقْت�ك  وقد�أشار�إSى�ذلك�mستاذ�فيما�تقّدم�ُمْجَم .

ً
a�.

�البكري  �محمد �الّشيخ �الجّد �mستاذ �كرامات �ومن �عنه، �هللا VWÎر� �ُحكِ ، �سّيدي��َي ما عن

                                                           

ة�ا'كّرمة 1
ّ

دسّيÊ ا،�ب��qزمزم��ي�مك
ُ
�الرسول�عليه�السaم.�معروفة�ولها�ق لب،�حفرها�َجدُّ

ّ
ياقوت�:�راجع.�عبد�ا'ط

 .�149-147ص،�3ج،�معجم�البلدان،�الحموي 
  .�"محل"�224ص،��ي�ا'نح�الرحمانية 2
  .�والصواب�ما�ثبت�أعaه�لسaمة�اللغة،�جاءت��ي�mصل[حملوه] 3
�والباب�مكان 4 �الحجر�mسود �ب7ن �ما �الشريف ي

ّ
�ا'ك �الَحرم ��ي �معروف �أيضً . �¹ل�©امه��اوُيسّم} َتَعّوذ

ُ
�وا' ْدÌَى

َ
ا'

 .�190ص،�5ج،�معجم�البلدان،�ياقوت�الحموي :�راجع.�الّدعاء�والّتعّوذ
  .�والصواب�ما�ثبت�أعaه�لسaمة�اللغة،�جاءت��ي�mصل�[أخذه] 5
  .�والصواب�ما�ثبت�أعaه،�جاءت��ي�mصل�[ا'aيكة] 6
 .�"قلته"�225ص،��ي�ا'نح�الرحمانية 7
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لم��اكنُت�سابًق :�أنه�قال،�ر�VWÎهللا�عنه،�1الّشاذSيّ �mدفاوي 'الكي�أبي�القاسم�امحمد�بن�

ْنِكرَ ،�أزل�من�دأبي�وشأني
ُ
،�ع ى�َمن�يحضر�درسه�وأع�qَض ،�ع ى�الّشيخ�محمد�البكرّي �أن�أ

�لدرسه �بالحضور �Sي �تسمح �لم VWÝنف� �وصارت ، 
َ
�الفاخرةِ' �ا'aبس qة

ْ
rك� �من �عليه �أرى ،�ا

اهرة
ّ
�الظ �وا'واكب �ما. �ُنكرانً �2وطال ْنِكر�عليه

ُ
�أ �ازائًد �اكنُت كر�،

ّ
�الذ �أحضر�مجالس وكنُت

� �تعاSىعند �با� �العارف �الرّ ، �محمد �3نجي�Vسّيدي �عنه، �هللا VWÎر� �ِذكره�، �مجالس [Áّن

حضوركم�عندي���ينفعك�:�فصار�يقول�Sي�محمد.�من�حارتي�باÁزهر�4]اكانت�قريبة�جًد 

�اشيئً  �غالبً ، �لك �الفائ�اولو�حصل �5دةمنه �الطرّ ، ��ي �أبوك �ما �محمد�فإنه �سّيدي
ّ
�إ� يق

�]أ163[إSى�،�و��أص�ي�إليه،�ولم�ألتفْت�إليه،�اع ى�ِذكره�Sي�غالبً فكنُت�ألومه�:�قال.�البكرّي 

كر�بمجلسه
ّ

يا�:�قال�Sي،�وذهبوا�تaمذته،�فلّما�فرغ�من�ا'جلس.�يوم�من�mيام�حضرُت�الذ

� �البكرّي امحمد �محمد �الّشيخ �إSى �بك �أذهب �أن �2ن qُْت
َ
�ْخ� �م�Vَّسِمْعَت �فإْن ، وذهبَت�،

فأخذ�يدي�بيده�،�فحصل�Sي�طارق��ي�قل�VâفطرقV:�قال.�الّداَرْينحصل�لك�سعادة�،�مÐي

�ا'باركة �وذهْبنا، �الجامع �من �وخرجنا �فيه. Vيرغّب� �يزْل �ولم �Sي، �ويمدحه �من�، نا
ْ
�دخل {Âح

َتلّقى.�باب�َعتبة�داره
ُ
�6وقال�Sي�بصوت�رخيم،�لتقاءوأكرمنا�بإكرام��،�فتلّقانا�بأحسن�ا'

�حسن  أه:
ً
aوسه� 

ً
a� ًاومرحب� �سائر. �أّن �جسم7�Vفَحِسْبُت �ع ى �صارت �الّدنيا �جبال ،�{Âح

ا�علم�م�Vّذلك:�قال.�كادت�نف�VWÝأن�تزهق
ّ
ودخل�أمامي�إSى�َمَحّل�جلوسه�،�أرفق�بي،�و'

بَتVWْ .�ودخلُت�خلفه،�بالقاعة
ْ

عدني�ع ى�ُرك
ْ
�العهد�وا'يثاق،�فأق كر،�وأخذ�ع ّي

ّ
،�ولّقن�Vالذ

                                                           

�qله�ع ى�ترجمة 1
َ
rلم�ُيع�. 

 .�وهو�أقرب�إSى�الّصواب،�لعّل�ا'ؤرخ�قصد�[طا'ا] 2
�qله�ع ى�ترجمة 3

َ
rلم�ُيع�.  

 .�والصواب�ما�ثبت�أعaه�لسaمة�اللغة�وا'ع}،�]اجاءت��ي�mصل�[Áنه�كان�مجالس�ذكره�قريبً  4
 .�والصواب�ما�ثبت�أعaه،�جاءت��ي�mصل�[الفايدة] 5
7ّن�والّسهل:�الّصوت�الّرخيم 6

ّ
  .�ماّدة�"رخم"،�ا'عجم�الوسيط:�راجع.�الل

  .�والصواب�ما�ثبت�أعaه،�جاءت��ي�mصل�[ساير] 7
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�الِخ  Vَبس
ْ
�ا'باركةوال �رقة ، 

ّ
�سائر�2داب�وبث ��ّي �سائر�mخaق�، �الّتلق7ن �ساعة �ع ّي وأْخلع

�الحميدة ميمة،
ّ

�الذ �سائر�mخaق Vّم� �ونزع �الّداَرْين، �سعادة �ب�qكاته �Sي �وحصل وِصْرُت�،

.�فكنُت�أِغيُب�عن�وجودي�1العا'7نذا�دّرس��ي�إ،�درسه��ي�بقع�َصْحن�الجامع�اأحضر�غالبً 

Vالّرنجي�� �فقال�Sي�سّيدي�محمد �اليوم�ما: �هذا �أبرك �اليوم�عندي. مثل�عيد�،�وكان�هذا

َهَم�Vهللا�تعاSى�أْن :�قال.�من�mعياد
ْ
ُت��فأل

ْ
ل

ُ
  :�كما�قال�شاعر�القوم�]ب164[ق

ِرها
ْ

ْيَتِـــــــــــــــــــــــ�Vِنَعًمـــــــــــــــــــــــا�أبـــــــــــــــــــــــوُح�ِبُشـــــــــــــــــــــــك
َ
�أَول �الهمــــــــــــــــــــوِم�بأْســــــــــــــــــــِرها � َفْيَتِــــــــــــــــــــ�Vكــــــــــــــــــــلَّ

َ
�وك �

ُمــــــــــــــــْت 
َ
َك�مــــــــــــــــا�َحِييـــــــــــــــُت�وإْن�أ َرنَّ

ُ
Æْشـــــــــــــــك

َ
�ف qِ�ْهـــــــــــــــــــا �

َ
ِمـــــــــــــــــــ��Vـــــــــــــــــــي�ق

ُ
َك�أْعظ َرنَّ

ُ
ْشـــــــــــــــــــك

َ
ت

ْ
ل

َ
�ف �

�كراماته� �ومن �عنه، �هللا VWÎر� �قال، �ا'قّري �مدين �الّشيخ �حكاُه �ما : 
ً
�ِمْسك �أقرأ مع��اكنُت

�الرئيس �الّنعمانّي �mستاذ، �عند نا
ْ
�فقرأ ، m� �بالجامع �القصر�الذي �بيض�ي �ِعمارته�، قبل

 
ُ
 �وكان.�ل�ع ى�ِبركة�الّرط يّ ِط 'Ò©له�ا'

ً
�،�اجًد �االّريح�ُمتحّرك

ّ
وأهل�hنعام���يصلح�لهم�الحظ

�أصواÇ م �لضرورة �بذلك .� �إSى حل��نتقالفأشار�الّنعامّي
ّ
�ا' �من �بذلك، �mستاذ ،�فسمَع

�فقال�mستاذ ن�الّريح:
ُ

�َيْسك
ْ
�إْن�يشأ �فسكَن��ي�الوقت. ما�،�ر�VWÎهللا�عنه،�ومن�كراماته.

كر�عن�سيّ 
ُ
كان�بالجامع�mزهر�رجل�:�أنه�قال،�ا'الكّي �شاذSيّ بي�القاسم�الدي�محمد�بن�أذ

ْمِهُل]وأ،�ويسأل��Vي�ذلك،�ع ى�mستاذ��جتماعيريد��اوكان�دائًم ،�مغربّي 
ُ
به�من�وقت��2نا�[أ

�ع ى�ذلك�سن7ن.�إSى�وقت
َ

�من�:�Áنه�قال�Sي،�فمكث
ّ
�إذا�كان�الوقت�خاليا

ّ
��تجمع�Vبه�إ�

تَ .�الناس
ْ
فلّما�دخلُت�.�وأخذُتُه�مÐي،�إSى�mستاذ�االِحكمة�hلهّية�أني�توّجهُت�يوًم �ِت ضَ فاق

�عليه �خاليً ، �ا'كان �الناس�اوجدُت �من �بالرجل، �فأْخqْ�َُتُه �به. ّم
ُ
�َهل �فقال فأخذُتُه���]أ165[.

�بيدي�وأْحضرتُه�إSى�ب7ن�يديه .�وأعطاها�لÆستاذ،�فأخرَج�ا'غربّي�من�رأسه�ورقة�مكتوبة.

�قر  �أهافلّما �لحيته، �َبلَّ {Âح� �صار�يبكي �الَحq7ة، �ذلك �من Vفدخل� �وقلُت ، �هللا: �شاء �ما ،��

                                                           

عاّمÊ م�ا،�يعً أمام�الناس�جم:�والقصد�هو.�والصواب�ما�ثبت�أعaه�لسaمة�ا'ع}،�جاءت��ي�mصل�[الَعلَم7ْن] 1

  .�وخاّصÊ م
ْمِحُل] 2

ُ
  .�والصواب�ما�ثبت�أعaه،�جاءت��ي�mصل�[أ
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�با�
ّ
�إ� �و��قّوة �َحْوَل .Vعي� �عن �الّرجل �فغاب �أشار�بيده �mستاذ �إّن �ثّم qُْت]،

َ
�ي��1[فاْح�

�أمري  �الورقة، �mستاذ Vفناول� �mستاذ، �حّق ��ي �القبائح �أنواع �فº ا �فإذا �mستاذ. �إّن ،�ثّم

،�ر�VWÎهللا�عنه،�ومن�كراماته.�ا��تذكْر�هذه�الورقة�ما�ُدْمَت�حي� :�قال�Sي،�ر�VWÎهللا�عنه

�رج  أّن
ً
a�{ُيسم� �الحريري ، �محمد �بكر�2الّشيخ �أبي �الّشيخ �بن �أبي�، �الّشيخ �َمَحّفة بّواب

 أّن�رج�3وهو،�فوق�العشرين�سنة،�وولده�الّشيخ�محمد�البكري�ا'ذكور ،�الحسن�البكري 
ً
a�

�اسمه �سليمانالّش �كان �يخ �طولون ، �جامع �4إمام �الصالح7ن، �هللا �عباد �من �وكان وكان�،

�أيضً  �العامل7ن�اوالده �العلماء �من �العِ ، �بيت �والصّ وبيÊ م �aحلم �ِمّمن�. �هذا �سليمان وكان

�mستاذ �ع ى �العهد �أخذ �عنه، �هللا VWÎر� �فيه، عتقدين
ُ
�أك��qا' �من �وكان �من�. �ليلة فنام

ه�الذي��ي�مجرى�الحWÚ}،�محمد�الحريري �وإذا�به�يرى�الّشيخ،�اللياSي
ّ
ب7ن�مصر�،��ي�َمَحل

�طولون  �وجامع �القديمة ،� �وسط �5يمانِك ال�ي �هذا، �محمد �والشيخ �زين�، �سّيدي خادم

ساعً ،�الذي�هناك�6العابدين
ّ
سَع�ات

ّ
َحّل�ات

َ
َرت�،�اعظيًم �اوإذا�با'

َ
�االّسماء�مطرً �]ب166[وأْمط

ه�قمح،�اعظيًم 
ُّ
ويخّزنه�كاÁهرام�،�محمد�واقف�يجمع�ذلك�القمحيخ�والّش ،�وإذا�با'طر�كل

أْعِطنا�من�القمح�قبل�أن�ُتَفّرَق�ع ى�،�يا�شيخ�محمد:�يخ�سليمانفقال�له�الّش .�من�كqrته

ن؟�وإذا�بالّشيخ�سليمان�يسمع�مناديً كيف�أعطيك�منه�من�غ�q7:�فقال�له.�الناس
ْ
ب7ن��اإذ

                                                           

  .�ولعّل�الصواب�ما�ثبت�أعaه،�جاءت��ي�mصل�[فتحq7ُّت] 1
�qله�ع ى�ترجمة 2

َ
rلم�ُيع�. 

  .�والصواب�ما�ثبت�أعaه�لسaمة�اللغة،�جاءت��ي�mصل�[و�ي] 3
:�راجع.�م1296/�هـ265بناه�أحمد�بن�طولون�عام�،�القاهرة�القديمةأحد�جوامع�،�هو�جامع�أحمد�بن�طولون  4

 .�102-96ص،�4ج،�الخطط�التوفيقية،�ع ي،�مبارك
 .�هو�ا'كان�الخرب�ا'Ê ّدم�والحاوي�Áنقاض�وأكوام�من�ال�qاب:�أوmكوام:�الكيمان 5
�العابدين 6 �زين ��هو�ع ي �وجههابن �هللا �كّرم �طالب �أبي �بن �ع ي �بن �الحس7ن �عشر�عند�وهو�. Vثm� �mئمة رابع

�hمامّية .� �عام �ا'نورة �ا'دينة ��ي �هـ38ُوِلد �م658/ ،� �فº ا�عام �هـ94ومات �م712/ �راجع. �الّزرك ي: �mعaم، ،�5ج،

  .�86ص
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فقال�.�ال��VÂي�الّسماء،��عنهر�VWÎهللا،�يقأبي�بكر�الصّد �1هذا�من�رزقة،�السماء�وmرض

�الّش  �محمدله �يخ �من�: �ففاق �البكرّي؟ �محمد �الّشيخ �ولده ن
ْ
�بغ�q7إذ �منه �أعطيك كيف

�نومه �الِبشارة، �¦ ذه �ُيبّشره �الحريري �محمد �للّشيخ �ورقة �وكتب �أ، �ما�و�ي �ع ى �الوكيل نه

�الرّ  �هذه �من �الّسماءز نزل ��ي VÂال� �قة �بكر�الصّديق، �Áبي �عنه، �هللا VWÎر� �الّشيخ�. �إّن ثّم

وضع�mستاذ�يده��ي�يد�،�وسaمه�عليه،�فِبُمَجّرد�وصوله�إليه،�سليمان�توّجه�إSى�mستاذ

�سليمان �الّشيخ ،q7دنان� �خمسة �إليه �ودفع ذنه،
ُ
�أ ��ي �له �وقال �بكر�: �أبي �رزقة �من هذه

الّشيخ�ثّم�إّن�.�وحكى�له�ا'نام،�فقّبل�الّشيخ�سليمان�يد�mستاذ.�الصّديق�ال��VÂي�الّسماء

�الّشيخ�سليمان�فقال �أرسلها VÂبالورقة�ال� ذُن ،�يا�سّيدي:�محمد�بعد�ذلك�جاء
ْ
Sي�أن��أتأ

عطي�للّشيخ�سليمان�ِمّما�وصل�إلينا�من�رزقة�أبي�بكر�الصّديق�ال��VÂي�الّسماء؟�فقال�
ُ
أ

�له �لك: �أِذْنُت �إردب� . �محمد �الّشيخ َتاَل
ْ

��افاك �القمح �عنده�]أ167[من �من �للّشيخ�، وأرسله

َرًح ،�سليمان
َ
ن�mستاذ�له�با¹عطاء،�¦ ذه�الِبشارة�اف

ْ
.�وأنه�وكيل�mستاذ��ي�الّتفرقة،�وبإذ

ستقWÚ}�2وكراماته���ُتحWÚ}�وع ى�أحد
ُ
ذكرُت�فº ا�،�له�ترجمة�خاّصة�به،�وقد�جعلت.���ت

،�البكري"�>ستاذالكوكب�الذي�Kي�مناقب�":� اÊُ يْ ّم َس ،�غالب�كراماته�وأنفاسه�الّرحمانّية

نا�وا'سلم7ن��ي�ُزمرته،�ر�VWÎهللا�عنه
َ
ى�هللا�عليه�وسلم،�وأْدَخل

ّ
  .�بجاه�سّيدنا�محمد�ص 

   

                                                           

  .�أي�رزق 1
  .�والصواب�ما�ثبت�أعaه،�جاءت��ي�mصل�[َحّد] 2
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  ا�قصد�الثالث�عشر

لك�.�رادبن�مو�نا�السلطان�ُم ��1ي�ِذكر�سلطنة�مو�نا�السلطان�محمد
ُ
جلس�ع ى�تخت�ا'

��ي�يوم�الّسبت�سادس�عشر�َرَجب�سنة،��2ي�سابع�عشر�رمضان�سنة�ثaث�وألف �وتو�ي

 .�اعشر�شهرً �4وأحدة�سلطنته�ثمان�سن7ن�وكانت�ُمّد .�وألف��V3عشرةÂاثن
ً
،�اُمهيبً �اوكان�َمِلك

تاّم�،�جليل�الَقْدر،�كاشف�الُغّمة،�عاSي�الهّمة،�اسني� ،�اسري� ،�اسخي� ،�اجوادً ،�اأديبً ،�اماجًد 

ٌر��ي�الوقائع�،�واسع�الجواب،�خفيف�الّركاب،�واسع�الّصدر،�الّشكل فَّ
َ
�5يمÆ،�والحروبُمظ

ُمْؤثر�للَعدل�،�7ُمثمر�mجنان،�Sى�الّرعّيةقريب�إ،�6طاهر�السجّية،�وُيرِجف�القلوب،�العيون 

 .�وافر�hحسان�وhنعام،�ُشجاع�مقدام،�8كريم�mعراف،�َحسن�mخaق،�وhحسان
َ
�َل تَ ق

� �و�يته �يوم  �]ب168[�ي
ُ
�إخوتها' �جميع �لك �ولًد ، �عشر �تسعة �اوكانوا ،� مو�نا�أك�qهم

�مصطفى �السلطان �سنة، �وعشرين �أربعة �عمره �وكان �سن7ن، �الخمسة �دون .�وأصغرهم

.�وبكْت�أهل�إسطنبول�لهذه�الِع�qة�العظيمة،�وكان�يوم�خروجهم�إSى�الّدفن�ُيَفّتُت�الكبود

�محمد �السلطان �'و�نا �وكان �قزنفر، �ُيدÌى �9آغا�آغا ،VWÛقز�ر�آغا� �بالسرايا�10وكان وله�،

                                                           

 .�222-216ص،�4ج،�mثرخaصة�،�ا'حVâ:�راجع.�هو�السلطان�الثالث�عشر�من�آل�عثمان�1
 .�م1595/�هـ1003 2
 .�م1603/�هـ1012.�والصواب�ما�ثبت�أعaه�لسaمة�اللغة،�جاءت��ي�mصل�[عشر] 3
  .�والصواب�ما�ثبت�أعaه�لسaمة�اللغة،�جاءت��ي�mصل�[إحدى] 4
  .�والصواب�ما�ثبت�أعaه،�جاءت��ي�mصل�[يملو] 5
ق 6

ُ
بيعة�والُخل

ّ
  .�ماّدة�"سجا"،�الوسيطا'عجم�:�راجع.�الط

 .�"mفنان"�247ص،��ي�ا'نح�الرحمانية 7
  .�"mعراق"�247ص،��ي�ا'نح�الرحمانية 8
�qله�ع ى�ترجمة 9

َ
rلم�ُيع�.  

�الرحمانية 10 �ا'نح ��ي �"آغا"�248ص، �بالسراي. �وقز�ر�آغا �دار�السعادة: �أو�آغا �النساء �آغا �أي ا'وظف��وهو .

ص�،�ا'نح�الرحمانية،�الصّباغ:�راجع.�الرئي�VWÝلقصر�السلطان�و�ي�ا'ركز�الثالث�بعد�السلطان�والصدر�mعظم

248�. 
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7ْن�عند�مو�نا�السلطان�رِّ صَ وكانا�ُمتَ ،�بالسرايا�1وكان�ق�Vâّآغا.�ثمان�آغاأيضا�آغا�ُيدÌى�ع
َ
ف

�هللا �رحمه �محمد �العساكر�الرّ ، �م¡ مافتشّوشت �ومّية �الّشريفة، �حضرته �ع ى ،�فقاموا

ْتِل�2غَت7ْن�ا'ذكوَرْين.�2وذلك�بإغراء�ا'ف�VÂصنع�هللا�أفندي
َ
مهما�.�وقالوا���ُبّد�ِمن�ق

ّ
فسل

�إخماد �الِفتنة�Áجل ،aفُقِت� �أكري . �مدينة �الّشريفة �بنفسه �3وفتح �بينه�، �شديد �ِقتال بعد

ّفار
ُ

فه�وفتحها،�وا¼ زمْت�عساكر�ا'سلم7ن،�وب7ن�طائفة�الك
ْ
ط

ُ
وكان�ذلك�.�ثّم�تدارك�هللا�بل

و�ي�.�اوبالخq7ات�مجبوًر ،�امنصوًر �اورجع�إSى�الّديار�الّرومّية�مؤّيًد ،��ي�ثاني�سنة�من�ُملكه

بِج الخوارج�بِ �زمنه�ظهرت
َ
،�الذي�كان�يبكلربيك�بالجيش،�4فم¡ م�حس7ن�اليازýي،�هات�َحل

ب�فعزله�امتولي� �5و�ي�زمنه�ناصف�باشا
َ
ى،�مدينة�َحل

ّ
S ى�،�6جنبaطابن��َوَو

ّ
Sثّم�بعد�ذلك�و

ن،�جنبaطابن��،باشا�عوض�]أ169[ناصف�
ّ

بابن��فلم�ُيَمك
َ
.�جنبaط�ناصف�باشا�من�َحل

� ©اع
ّ
Òال� �بي¡ ما �بفوقع �أدى �الِعصياناالذي �إSى �جنبaط �بن �واّدÌى�، ب

َ
�َحل لعة

َ
�ق وأخذ

                                                           

�الباب 1 �أو�موظف VWÛآغا� Vâّهو�ق� �قصر�السلطان، ��ي �الحريم �شؤون �ع ى �يشرف VّWÚمخ� �وهو�عبد :�راجع.

  .�ا'رجع�السابق،�الصّباغ
،�3ج،�خaصة�mثر،�ا'حVâ:�راجع.��ي�القسطنطينية�اوقاضيً ،��ي�بaد�الّروم�افقº ً وكان�،�هو�صنع�هللا�بن�جعفر 2

 .�259-256ص
 .�Creasy,p. 235-236:�راجع.�تقع�شماSي�بaد�ا'جر،��ي�قلعة�"كريزتيس" 3
،�2ج،��ي�خaصة�mثر��ع ى�ما�أورده�ا'ح�Vâاعتمادً اكما�تقول�لي ى�الصّباغ�،�يبدو�أنه�هو�"عبد�الحليم�اليازýي" 4

 .�248ص،�ا'نح�الرحمانية،�الصّباغ:�راجع.�322
ثّم�صار�من�،�خدم��ي�حرم�السلطة�الخاص.�أصله�من�"درمه"�من�بaد�روم�إي ي،�"نصوح�باشا"�اوُيقال�له�أيضً  5

�ا'تفرقة ب،
َ
�َحل �كفالة �وبعدها �أم�q7آخور �ثّم �له. �يشفع �لم �ذلك �أّن

ّ
�إ� �السلطان �ابنة �من �قتله��،تزّوج حيث

- 250ص،�ا'نح�الرحمانية،�والصّباغ،�448ص،�4ج،�خaصة�mثر،�ا'حVâ:�راجع.�1614/�هـ1023السلطان�عام�

251�. 
�الرحمانية 6 �ا'نح ��ي �بaط"�251-250ص، �"جان �الكردي. �جانبو�ذ �باشا �وهو�حس7ن �من�. �كان �أمره �بداية �ي

�ا'تفرقة �أبيه، ز�بعد
ّ
�كل �إمارة ى

ّ
Sوتو� �راجع. �الصّباغ: �الرحمانية، �ا'نح �251ص، ،Vâوا'ح� �mثر، �خaصة ،�2ج،

  .�87-84ص
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�السلطنة �ُتّجارها، �جميع �و¼ ب �أفقرهم، �أنه �بحيث �محمد. �السلطان �مو�نا �موت ،�وقبل

َغُه�عن�ولده�مو�نا�السلطان�محمود
َ
 ،�َبل

ُ
ق�با'

ّ
فأْرَسَل�،�لكوهو�أك��qأو�ده�بعض�أمور�تتعل

�وأحضرهُ  �له�1إليه �وقال �تدخل:  �مالك
ُ
�أمر�ا' �أرضاه�ي �ما �بجواب �فأجابه �لك؟ فَضَرَبُه��.

وندم�،�سنة�2الثماني�عشرةوكان�عمره�نحو�.�بخنجر�فقتله،�والده�مو�نا�السلطان�محمد

ْتِلِه�غاية�الّندم
َ
،�وِمّما�قيل�عن�مو�نا�السلطان�محمد.�ومرض�بعدها�ُمّدة�يسq7ة،�ع ى�ق

�أيام �بثaثة �موته �قبل �أنه �سائر�الوزراء، �وا'ف�VÂ،جمع �العساكر، �وقضاة وسائر�أكابر�،

لك�من�بعدي:�وقال�لهم،�الدولة�عنده
ُ
ْشِهُدكم�ع ّي�أني�َعِهْدُت�لولدي�أحمد�با'

ُ
فأجابوا�.�أ

�الّشريف�اجميعً  �Áْمره �با¹متثال �أحمد. �السلطان �فأحضر�مو�نا �أْن�، �بحضرÇ م وأوصاه

 و��يقبل�لها�قو ،��4ي�أسكي�سرايا�3تكون�َجّدته
ً
،���5تقتل�أخاك�مصطفى:�ال�له�أيضً وقا،��

�مصر �بيكلربيك �باشا �ع ي
ّ
�إ� �وزيرك �و��تجعل �و . �للجماعة �قال �6ولدهلثّم �إْنَصِرفوا: ا�.

ّ
و'

�محمد �السلطان �مو�نا �تو�ي ،� �أهل �ب170[اجتمع �وأرسلو] �باشا�7إSى�الّسرايا ،�8القاسم

                                                           

 .�والصواب�ما�ثبت�أعaه�لسaمة�ا'ع}،�جاءت��ي�mصل�[أحضره] 1
  .�والصواب�ما�ثبت�أعaه�لسaمة�اللغة،��ي�mصل�[الثمانية�عشر] جاءت�2
�"بندáّي" 3 �أصل �من �صفّية �السلطانة ��ي ،�q7كب� �دور �لها �كان �ُمراد�حيث �أبيه �وفاة �بعد �العرش �اب¡ ا �إيصال �ي

 .Creasy, p:�راجع.�وقد�كانت��ي�الحاكمة�الفعلية��ي�البaط�السلطاني�وخaل�ُحكم�اب¡ ا�محمد�الثالث.�الثالث

230-233�.  
  .�أي�السرايا�القديمة 4
  .�253ص،�ا'نح�الرحمانّية،�والصّباغ.،�238�Creasy,p:�راجعا.�عقليً �ابسبب�أنه�متخلًف  5
�[ولده] 6 �mصل ��ي �جاءت �ا'ع}، �لسaمة �أعaه �ثبت �ما �والصواب �الرحمانية. �ا'نح �و�ي �كلمة��253ص، سبقها

  .�"ا'ذكورين"
 .�253ص،�وكذا�ثابتة��ي�ا'نح�الرحمانية.�زيدت�لسaمة�ا'ع}،�ساقطة��ي�mصل 7
وقد�،�م1604/�هـ1013وُعِزل�عام�م1601/�هـ1010ع ى�مصر�عام��اأصبح�واليً .�هو�ع ي�قاسم�باشا�السلحدار 8

�صدرً  ��اأصبح �عام �أحمد �السلطان �عهد ��ي �هـ1013أعظم �م1604/ �راجع. :Vâشل� ،Vالغ� �عبد �hشارت، ،�أوضح

 .�127ص
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�الوزير�mعظم �مقام �القائم �الينجرية، �وÁغاة ،VÂوللمف� �الّس �فلّما. ��ي �رايااجتمعوا خرج�،

ودعوا�،�وبايعوه،�فقّبلوا�يده�الّشريفة.�وأعلمهم�بموت�والده،�علº م�مو�نا�السلطان�أحمد

تو�ي�والدي�رحمه�هللا�،�رحمه�هللا�تعاSى،�زمن�مو�نا�السلطان�محمد�1[و�ي].�له�أجمع7ن

مة�mنام،�وهو�شيخ�hسaم،�تعاSى
ّ
aَمن�فاق��ي�الفضل�،�مآثرالجامع�لكل�،�ا'فاخر�ذو،�ع

�ع ى�أقرانه ق،�وتم7ّ©�ع ى�أهل�زمانه،
ّ
دق

ُ
فّسر�ا'

ُ
حّق ،�ا'

ُ
،�كان�ذا�ذهن�سّيال.�قوالفقيه�ا'

�مّيال �الغوامض �َحّل �وِفكر�إSى ،� �ع ى ّب
َ

�أك ��شتغالقد �هو�نفيس�، �ما �العلم �من وطلب

�وغال �وناظر، �وجادل، �وعادل، �الخصوم �وحاول �وأتق¡ . �العربية ��ي �تبّحر �اقد وحّرر�،

فكان�،�وأّما�الّتفسq7.�وأرهب�م¡ ا�mسّنة�والّنصول ،�2واْستطال�باÁصول ،�قواعدها�ومكّ¡ ا

�الّزخارة �بحاره �يستحضُر�ِمن �مهّمة، �كّل لمة،
ُ
�الظ �حوادث �الّسيار�كّل �كوكبه �ومن وكان�.

ا�فيه�من�أمراض�،�3يكشف�أسرار�الكّشاف
َ
وُيفري�،�دقائقه�5يدري .�كّشاف��4ع�©الوهو�ِ'

�حقائقه �وحديثه، �للخطيب، �يدع �درجة�6ما �ألّم ، ��و� �خّرجه�7عساكرابن �و� �به وأّما�،

                                                           

  .�وزيدت�لسaمة�ا'ع}،�جاءت��ي�mصل�غ�q7واضحة 1
 .�أي�أصول�الدين�والحديث�والفقه 2
/�هـ539وهو�كتاب�"الكّشاف�عن�حقائق�التÒ©يل"��ي�التفس�q7للمفّسر�محمود�بن�عمر�الّزمخشري�ا'تو�ي�عام� 3

  .�55ص،�8ج،�mعaم،�الّزرك ي:�راجع.�وهو�مع�©Sي�شديد�hنكار�ع ى�ا'تصّوفة،�م1144
�و�ي�فرقة�أي�مبادئ�ا'ع�©لة 4 عملت�ع ى�استعمال�الحجج�العقaنية�ا'نطقية��ي�ا'عتقدات�،�سaمّية�دينّيةإ.

�الدينية �آراü ا. �من �والعدل: �ا'Ò©لت7ن �ب7ن �وا'Ò©لة �القرآن ق
ْ
�وَخل �والتوحيد �hرادة �حرّية �راجع. �حسن: إبراهيم�،

 .�144-140ص�،�3ج،�تاريخ�hسaم�السياVWÛ،�حسن
  .�أي�ع ى�ِعلم�ومعرفة�وِدراية 5
م�وتو�ي�فº ا�1002/�هـ392ُوِلد��ي�بغداد�عام�،�وهو�أحمد�بن�ع ي�بن�ثابت.�بالخطيب�البغداديويقصد�ا'ؤرخ� 6

  .�167ص،�1ج،�mعaم،�الّزرك ي:�راجع.�أشهرها�تاريخ�بغداد،�له�عّدة�مؤلفات.�م1072/�هـ463عام�
م�وتو�ي�فº ا�عام�1105/�هـ499ُوِلد��ي�دمشق�عام�،�هو�ع ي�بن�الحسن�بن�هبة�هللا�أبو�القاسم:�عساكرابن��7

�هـ571 �م1176/ �معروف. �ومؤرخ �ُمحّدث �مؤلفاته، �ومن :"q7الكب� �دمشق �تاريخ "� �راجع. �الّزرك ي: �mعaم، ،�5ج،

 .�82ص
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�الّسلف �ومذاهب �الخaف �َدرج، �منه �الذي �عّشه �فذاك �ودخل�، ف
ّ
�أل �الذي ْيِثِه

َ
�ل وغابة

�تقّدم�إماًم ،�اإماًم �1علم�الّتصوف�]أ171[وكان��ي�.�وخرج ن
َ
'ِ� ّنِه

َ
�او�ي�ف وكان�بفّن�الكaم�.

 
ً
ووقع�،�معرفته�5لق4�aأو�الباقaني،��3ْنَفَرك�2فوركابن��لو�رآه،�بغوامضه�ب7ن�mنام�اعارف

َرك 'ا�نسج�ا'ستصفى�ع ى��8أو�الغزاSي،�لتأّخر�عن�مقامه�7أو�إمام�الحرَم7ْن،�6معه��ي�الدَّ

  مع�سaمة�باطنه�،�وجعله�دون�الناس�إمامه�،لَحمل�العصا�أمامه�9الحاجبابن��أو ،�منواله

                                                           

إSى�عبادة��و�نقطاعهو�الِعلم�الذي�يوصل�صاحبه�إSى�الحق�وذلك�عن�طريق�العكوف�ع ى�العبادة�:�الّتصوف 1

  .�475-467ص،�ا'قّدمة،�خلدون :�ابن�راجع.�هللا�عن�كّل�ملذات�هذه�الّدنيا�وزخارفها
من�فقهاء�.�م1015/�هـ406هو�محمد�بن�الحسن�بن�فورك�mنصاري�mصà اني�أبو�بكر�ا'تو�ي�عام�:�فوركابن��2

  .�313ص،�6ج،�mعaم،�الّزرك ي:�راجع.�وهو�عالم�باÁصول�والكaم،�الشافعية
ة�مكانته�لتضاؤلهأي� 3

ّ
  .�ماّدة�"فرك"،�ا'عجم�الوسيط:�راجع.�وقل

�جعفر�أبو�بكر�الباقaني 4 �بن �محمد �بن �الطّيب �بن �هو�محمد �الكaم، �علماء �من .� �عام �البصرة ��ي /�هـ338ُوِلد

 .�46ص،�7ج،�mعaم،�الّزرك ي:�راجع.�م1013/�هـ403م�وتو�ي��ي�بغداد�عام�950
ِرَه�وبغَض�وهجَر :�أي 5

َ
  .�ماّدة�"ق ى"،�ا'عجم�الوسيط:�راجع.�ك

ْعر�:�أي 6
َ
  .�ماّدة�"َدَرك"،�ا'عجم�الوسيط:�راجع.�الVWëءأقWÚ}�ق

ُوِلد��ي�ُجَوْين�من�.�هو�عبد�ا'لك�بن�عبد�هللا�بن�يوسف�بن�محمد�الجوي�Vأبو�ا'عاSي�ا'لّقب�بإمام�الحرَم7ْن 7

ة�وا'دينة،�1028/�هـ419نواêي�نيسابور�عام�
ّ

،�الّزرك ي:�راجع.�م1085/�هـ478وتو�ي�عام�،�رحل�إSى�بغداد�ومك

 .�306ص،�4ج،�mعaم
�فيلسوف�ومتصّوف،�هو�محمد�بن�محمد�بن�محمد�أبو�حامد�الغزاSي 8 ورحل�إSى�،�م1085/�هـ450ُوِلد�عام�.

�عام �فº ا �وتو�ي �بلده �إSى �ومصر�وعاد �والّشام �والديار�ا'قّدسة �وبغداد �هـ505نيسابور �م1111/ �راجع. ،�الّزرك ي:

 .�247ص،�7ج،�mعaم
�فقيه�مالكي�ومن�كبار�علماء�اللغة،�هو�عثمان�بن�عمر�بن�أبي�بكر�أبو�عمرو�جمال�الدين�بن�الحاجب 9 من�.

� �مصر�عام �هـ570مواليد �عام1174/ �فº ا �وتو�ي �هـ646م �م1249/ �الّشهq7ة. �تصانيفه �من �mمهات: ،�جامع

  .�374ص،�4ج،�mعaم،�الّزرك ي:�راجع.�والكافية،�والشافعّية
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�حشرهتنفع �يوم �ه ،� �نشره�2الحافظان�1ّدخرهااوديانة �ليوم �له �بإفتاء�. َب ّقِ
ُ
�ل �َمن وهو�أّول

إSى�،�ولم�يزْل�رحمه�هللا�ع ى�ذلك.�ةوتخوÇ ا�اليوسفيّ ،�السلطنة�الّشريفة�بالديار�ا'صرّية

الثامن�من�ربيع�الثاني���ثن7نوذلك��ي�ليلة�،�وبكى�عليه�حÂ}�الَحَمام،�3أن�َحّل�به�الِحَمام

�وألف �سبع �الّنبوّية�4ستة �الهجرة �من �والّسaم، �الّصaة �أفضل �صاحà ا �ع ى �ست�، عن

ْشِره،�نفعه�هللا�بصالح�عمله،�وثaث7ن�من�عمره
َ
ك�تسع�اوكان�عمري�إذ�ذ.�يوم�َحْشِره�ون

 ،�سنوات
ً
��ي�الّرحمة�والَخq7ات�ا��زال�غارق ،�ورضوانهتغّمدُه�هللا�برحمته�،�ومن�تآليفه.

�ِجنانه �فسيح �وأسكنه �يُ ، �لم دات
ّ
�ُمجل �أربع �Kي �العظيم �َبّيضتفس\]�القرآن وتفس\]�،

َدْين
ّ
د�كب\]،�سورة�>نعام�Kي�ُمجل

ّ
وتفس\]�سورة�الفتح�،�وتفس\]�سورة�الكهف�Kي�ُمجل

د�كب\]
ّ
أسكنُه�هللا�،�ومن�شعره.�بمّنه�وكرمه�]ب172[رحمه�هللا�،�ورسائل�عديدة،�Kي�ُمجل

 m� �ع ىالفردوس �ومو�نا�امادًح ، �سّيدنا �أفندي، �سعدي �hسaم �مف5�VÂشيخ الّديار�،

َح 
ُ
  :�ّمدّية�العثمانّيةالّرومية��ي�الدولة�ا'

ْجـــــــــــِد 
َ
�يــــــــــا�ســــــــــائًقا�نحـــــــــــو�ِطــــــــــaب�ا' ��ــــــي�الّســــــ�qِ7جــــــواد�الجســــــِد  � 6َيِجــــــدُّ

� �

�إْن�ُرْمــــــــــَت�عــــــــــن�آمالــــــــــه�ِمــــــــــن�حــــــــــّدِ  7وســــــــــــــؤدٍد�بــــــــــــــه�تــــــــــــــواSي�الَقْصــــــــــــــِد  �
� �

  أْن�تسÐى�لباب�سعِد �فالّسعُد 

�ذاَك�hمـــــــــــــــاُم�العـــــــــــــــاِلُم�الّنحريــــــــــــــــر �  ِqث7ـــــــــــــmِمـــــــــــــن�دوِن�عليـــــــــــــاه�تـــــــــــــرى�� �

                                                           

 .�"طواها"�268ص،��ي�ا'نح�الرحمانية 1
فان�بتسجيل�حسنات�وسيئات�hنسان 2

ّ
كل

ُ
  .�ا'لكان�ا'

َدُره 3
َ
  .�ماّدة�حمم"،�راجع�ا'عجم�الوسيط.�أي�قضاء�ا'وت�وق

  .�م1598/�هـ1007 4
وهو�ُمعلم�السلطان�،�ُوِلد��ي�القسطنطينية�وتو�ي�فº ا.�الت�qيزي وُيدÌى�سعد�الدين�،�هو�محمد�بن�حسن�جان 5
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 .�"الجّد"�270ص،��ي�ا'نح�الرحمانية 6
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q7ْهِمـــــــــه�يســـــــــ
َ
ــــــــْم�َمْبَحـــــــــٍث�ِمـــــــــن�ف

َ
1ك

� �  ِqبمنطـــــــــــــــــــــــــــــــق�بديعـــــــــــــــــــــــــــــــه�يث7ـــــــــــــــــــــــــــــــ� �

 ـُمنَ 
ّ
  ِد ــــقـٍؤ��ي�عِ ـؤلـم�كلـظ

�للمعـــــــــــــــــــالِم 
َ

�تفســـــــــــــــــــq7ُه�الكّشـــــــــــــــــــاف ِم  �
َ
�للعــــــــــــــــــــــــــــال

ٌ
وُمــــــــــــــــــــــــــــُه�كافيــــــــــــــــــــــــــــة

ُ
�ُعل �

 ُqِر�َخ7ــــــــــ ْخــــــــــُر�الــــــــــَوَرى�للــــــــــدُّ
َ
�نــــــــــاظِم �ف �بـــــــــــه�جمـــــــــــاُل�الُعـــــــــــْرِب�وmعـــــــــــاجِم  � �

  عaَّمة�لُه�العلوُم�Çَْ ِدي

�تصــــــــــريُفُه�الِفْعــــــــــَل�ِمــــــــــن�ا'صــــــــــاِدرِ  �الخـــــــــــــــــــواِطرِ  �
ُ
ـــــــــــــــــــُه�شـــــــــــــــــــافية

ُ
�ألفاظ �

ـــــــــــــــــــــــــــواهرِ 
ّ
ِلـــــــــــــــــــــــــــِم�الظ

َ
ك

ْ
�م7©اُ¼ ـــــــــــــــــــــــــــا�ِلل 3وآخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرِ �Á2ّوٍل�َوَوِســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــٍط  �

� �

ِد  ها�جواُ¦ ا�بالرَّ
ُ
  ِخaف

 
ْ
َعـــــــــــــٍة�َشْمســـــــــــــّية

ْ
ل
َ
ـــــــــــــٌب�َبـــــــــــــدا�ِبط

ْ
ط

ُ
�ق  �ِم7ـــــــــــــــ©اُن  �

ْ
ِقّيـــــــــــــــة

ْ
�أفكـــــــــــــــاٍر�ِقـــــــــــــــوًى�ُنط �

 
ْ
ّيــــــــــــــــــــــــــــــــــة

ّ
ل

ُ
�ُمَبّيًنــــــــــــــــــــــــــــــــــا�قواعــــــــــــــــــــــــــــــــــًدا�ك �  

ْ
ـــــــــــــــــــــــُق�hْنتـــــــــــــــــــــــاَج�للَقِضـــــــــــــــــــــــّية �ُتحّقِ �

ٍل�َصحُّ ��]أ173[
ْ
�َشك ّلِ

ُ
  بالَحّدِ �هُ ٍمن�ك

ـــــــــــ
َ
�ًما��ـــــــــــي�َعْصـــــــــــِرنا�وُمْفـــــــــــَردُ ـيـــــــــــا�عال دُ  � 4ِلــــــــــــــــدِيِننا��ــــــــــــــــي�َدْهِرنــــــــــــــــا�ُمَجــــــــــــــــّدِ

� �

ُد  شـــــــــــــــــــــــيَّ
ُ
�أْركاًنـــــــــــــــــــــــا�لـــــــــــــــــــــــه�ت َشـــــــــــــــــــــــدُّ

ُ
�ت ـــــــــــــــــوْ  �

َ
دُ �ل َعــــــــــــــــــّدِ

ُ
ِــــــــــــــــــ�Vِصــــــــــــــــــفاِتكم�أ �أنَّ �

روٌس�َعن�َمدا�وَحّدِ 
ُ
  5ضاقْت�ط

�ذا ِكـــــــــــنَّ
َ
�العبـــــــــــد�مـــــــــــع�الُقصـــــــــــورِ �6ل ْقُصـــــــــــورِ  �

َ
ُل�ُجْهـــــــــــَد�ُجْهـــــــــــِدِه�ا'

ُ
�َيْبــــــــــذ �

ا�ِبِخْدَمــــــــــــــــــــــــــــِة�الكبــــــــــــــــــــــــــــ
ً
ف �q7ِ ـتشــــــــــــــــــــــــــــرُّ �  ِq7ــــــم �عســــــاُه�َيْجــــــِري�منــــــُه��ــــــي�الضَّ �

                                                           

1 [q7يث]صل�mمة�ا'ع}،�جاءت��ي�aه�لسaوالصواب�ما�ثبت�أع�. 
  .�"وأوسط"�271جاءت��ي�اِ'نح�الّرحمانية�ص� 2
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 .�والصواب�ما�ثبت�أعaه�لسaمة�ا'ع}،�جاءت��ي�mصل�[يجّدد] 4
 .�"ِمداد�مّدي"�272ص،��ي�ا'نح�الرحمانية 5
  .�"لكّن�Vالعبد"�بدون�كلمة�"ذا"�272ص،��ي�ا'نح�الرحمانية 6
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aنً 
ُ
�ف   �ي�mناِم�عبديِ �اأنَّ

�Vإحســـــــــــــــاًنا
َ
ـــــــــــــــْم�َســـــــــــــــْرَبل

َ
�هـــــــــــــــذا�وك مانـــــــــــــــــــا � ِه�الزَّ ـــــــــــــــــــ�Vِبِعـــــــــــــــــــّزِ �ِمِّ

َ
�أَخـــــــــــــــــــذ �

�أْخَضـــــــــــــَع�Sِـــــــــــــي�ِبِمْصـــــــــــــِرنا�mقـــــــــــــراَن  1حÂـــــــ}�َســـــــَبْقُت�ِمنـــــــُه�َمـــــــْن�َدانانـــــــا �
� �

 
َّ
َل�ُمَوث

ْ
  2ِد يبالَق �اًق فصاَر�ِمث

 
ْ
تـــــــــــــاَء�ِمـــــــــــــَن�الخليفـــــــــــــة

ْ
ــــــــــــَدِني�hف

َّ
�قل �  

ْ
ـــــــــــــــــــــــــــــــا�ُمنيفـــــــــــــــــــــــــــــــة َغـــــــــــــــــــــــــــــــ�Vَمراِتًب

َّ
�َبل �

ْشــــــــــــِريَفهْ 
َ
َبَســــــــــــ�Vِِمــــــــــــْن�َمْجــــــــــــِدِه�ت

ْ
�أل ـــــــــــــــــــــــُه�الَوِريَفـــــــــــــــــــــــهْ  �

َ
ـــــــــــــــــــــــ�Vِظaل ِ

َ
ْدَخل

َ
�أ �

 
َ
�Vِِعز� أ

َّ
ى�َنْجِد �اَهل

َ
ْع 

َ
  بأ

ــــــــــُم�َمْحُســــــــــوُب 
ُ

ك
َ
ــــــــــي�ل ِ

ّ
ن

َ
�أ ــــــــــْد�َصــــــــــحَّ

َ
�ق ُســــــــــــــــــــــــوُب  �

ْ
ْم�َمن

ُ
�َوعائـــــــــــــــــــــــٌذ�ِبَبـــــــــــــــــــــــاِبك �

ــــــــــــــــوُب 
ُ
ل
ْ
ط

َ
ــــــــــــــــي�ا' Sِ� ــــــــــــــــذا�قــــــــــــــــْد�َتــــــــــــــــمَّ �ِب ـــــــــــي�ُيِجيـــــــــــُب  � Sِْدُعـــــــــــوُه�

َ
�َمـــــــــــْن�أ ـــــــــــلُّ

ُ
�َوك �

َعٍة�أْو�َمْجِد 
ْ
ٍة�أْو�ِرف   ِمْن�ِعزَّ

قاِصـــــــــدا
َ
�Sِـــــــــي�ا' ــــــــْـي�ُتـــــــــِتمَّ

َ
�أْدُعـــــــــوَك�ك َعاِنــــــــــــــــــــــــــدا �

ُ
ــــــــــــــــــــــــــاِنَع�وا'

َ
�َوَتْقَمــــــــــــــــــــــــــَع�ا' �

�َوَحاِســـًدا�]ب174[
ً
ـــاَع�َعـــاِذ�

َ
�َوَمـــْن�أط ـــــــــي�َناِصـــــــــًرا�ُمَســـــــــاِعدا � Sَِمـــــــــا�� ـــــــــنَّ

َ
�َوظ �

�َوَنْصِري�َحاِصٌل�ِمْن�َسْعِد 
َ

  3[ي]كيف

َمـــــــــــــــــَواSِي�تاًجـــــــــــــــــا
ْ
ا�ِلل ـــــــــــــــــَت�ِعـــــــــــــــــز�

ْ
���ِزل نــــــــا�إSـــــــــى�الُهــــــــَدى �

َ
�ِمْ¡َ اَجـــــــــا�ُتْبــــــــِدي�ل �

ــــــــــــــــى�ِديَباًجــــــــــــــــا
َ

ًجــــــــــــــــا�إSــــــــــــــــى�الُع  4ُمهّيِ
� نــــــــــــــــا�ِســــــــــــــــَراَجا �

َ
�ُتْبــــــــــــــــِدي�ِبَمــــــــــــــــْرآَك�ل �

Vُء�ُنوًر  ِWِدي�اُت� ْÇََورى�َو
ْ
  ِلل

   

                                                           

  .�"دانا"�272ص،��ي�ا'نح�الرحمانية 1
  .��272ي�اِ'نح�الّرحمانية�ص�اوكذا�أيضً .�والصواب�ما�ثبت�أعaه،�جاءت��ي�mصل�[موثق�بالقد] 2
 .�زيدت�لسaمة�ا'ع}،�الياء�ساقطة��ي�mصل 3
  .�"¼ّ اجا"�273ص،��ي�ا'نح�الرحمانّية 4
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  ا�قصد�الرابع�عشر

لك�.�بن�مو�نا�السلطان�محمد،��1ي�ِذكر�سلطنة�مو�نا�السلطان�أحمد
ُ
جلس�ع ى�َتْخِت�ا'

وتو�ي��ي�يوم�mربعاء�ثالث�عشر�،�3وألف��2ي�يوم�mحد�سابع�عشر�َرَجب�سنة�اثن�VÂعشرة

�وألف �وعشرين �ست �سنة �الحرام �الِقعدة �4ذي �تسع�، �سنة �عشر�رجب �سابع ��ي ومولده

وكان�.�سنة�وأربعة�أشهر�وأربعة�أيام�6أربع�عشرةة�سلطنته�وكانت�ُمّد .�5وتسع7ن�وتسعمائة

�و�شتغال،�والّتدبÁ�q7ْمِر�الّرعّية،�من�أَجّل�ملوك�آل�عثمان��ي�الّشجاعة،�رحمه�هللا�تعاSى

َجر�بالعساكر�،�أنه�أْرَسَل�وزيره�mعظم�ع ي�باشا،�فأّول�ما�بدأ�به.�بأْمر�ا'ملكة
َ
إSى�ِجهة�ا'

�hسaمية �هللا، �رحمه �فماَت َجر،
َ
�ا' �إSى �وهو�ُمتوّجه �باشا، �7فصار�محمد ��ي�، �كان الذي

ب7ن�حضرة�،�راد�باشابعد�ذلك�أوقع�الّصلح�ا'رحوم�ُم �]أ175[ثّم�.�سردار�للعسكر،�رمي ي

�أحمد �السلطان �مو�نا َجر،
َ
�ا' �وب7ن �عشر، �ُمّدة �سن7ن�8ع ى �الّديار�الّرومّية�، �إSى ودخل

ّفار
ُ

َقِبَل�مو�نا�السلطان�أحمد�ذلك،�والّتَحف،�ومعهم�أنواع�الهدايا،�ِبُرسل�الك
َ
وكفى�،�ف

�الِقتا �ا'ؤمن7ن �لُهللا �دابر�الجaلّية. �قطع ��ي �تعاSى �هللا �رحمه �شرع �9ثّم �عن�، فقطعهم

                                                           

 .�223ص،�1ج،�خaصة�mثر،�ا'حVâ:�راجع.�هو�السلطان�الرابع�عشر�من�آل�عثمان 1
  .�والصواب�ما�ثبت�أعaه�لسaمة�اللغة،�جاءت��ي�mصل�[اث�Vعشر] 2
  .�م1603/�هـ1012 3
  .�م1617/�هـ1026 4
  .�م1591/�هـ999 5
 .�لسaمة�اللغةوالصواب�ما�ثبت�أعaه�،�جاءت��ي�mصل�[أربعة�عشر] 6
�البوسنوّي  7 �باشا �هو�محمد �بالسلطان، �الخاص �الَحَرم �جماعة �من �كان �أم�q7آخور ، �ثّم �الجند، �ضابط ،�ثّم

،�ا'حVâ:�راجع.�م1606/�هـ1015تو�ي�عام�.�م1604/�هـ1013ثّم�الصدر�mعظم�عام�،�وحصل�ع ى�ُرتبة�الوزارة

  .�288ص،�4ج،�خaصة�mثر
 .�Creasy,op. cit P239-240:�راجع.�وهو�mقرب�للصواب،�"عشرين"�281ص،��ي�اِ'نح�الرحمانية 8
�السادس� 9 �أواخر�القرن ��ي �mناضول ��ي �انتشروا �الذين �الّسكبان" �"الُجند �غ�q7النظامي7ن �الُجند �من �فئات �ي

اسمهم��وترّجح�الصّباغ�أن.�ع ى�الّسلب�والّ¡ ب�وإجبار�الناس�ع ى�دفع�الجزية�لهم،�حيث�عاشوا�عشر�للميaد
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ب�من�يد،�آخرهم
َ
ُه�باشوّية��ي�ِج �1جنبaطابن��وأخذ�َحل

ّ
ثّم�بعد�ذلك�قتله�.�هة�رمي يوو�

ب�أْعَمُر�ما�يكون ،�بذنب�ظاهر�حصل�منه
َ
،�وذلك�بعد�إزالة�الجaلّية،�وصارت�ِجهات�َحل

�جانبً وقت �الّصدور �الوزراء �من �ال �أحًد . �م¡ م �قتل �كلّما �اوكان �الِكْشك�، ��ي �عمامته وضع

َتله�م¡ م�ناصف�باشا.�الذي�يقعد�فيه�الوزراء�ليعت��qبذلك�بقّية�الوزراء
َ
،�وكان�أجّل�َمن�ق

 
ً
ْتك

َ
�ف �2اوهو�آخرهم �أنَّ ، ْتله

َ
�ق � �مكاتيب�وسبب �السلطان �'و�نا �حملوا �جماعة �أنه�ا، عوا دَّ

فح7ن�.�فº ا�الّتحريض�لهم�ع ى�عدم�الّصلح�والّتلويح�بمساعدته�لهم،�ِلِجهة�الَعَجمكتà ا�

�أحمد �السلطان �مو�نا �قرأها �الوزراء، �بعض ف
ْ
�َخل �أرسَل �لجماعة�، �وليمة �يفعل وأَمره

ف�باشا�جماعة�ناص�3فجاءت،�ذ�ذاكإ�اوكان�ناصف�باشا�متمّرضً .�ناصيف�باشا�بأسرهم

�بأجمعهم�إSى�الوليمة ه�ِمن�أتباعه�]ب176[فح7ن.
ّ
أرسل�مو�نا�السلطان�أحمد�،�خ�aمحل

�القبجّية �ليقتلوهناصلِ �4جماعة �باشا �ف �الدخول ، ��ي �فاْستأذنوا �بعض�، �لهم فقال

،�فدخلوا�عليه�وليس�عنده�أحد.���ُبّد�ِمن�ذلك:�به؟�فقالوا��جتماعما�يمكن�:�mغاوات

؟�تجمعوني�بمو�نا�السلطان�ما�يمكن�أْن :�فقال،�ْتِلهمو�نا�السلطان�أحمد�ِبَق �وأظهروا�أْمرَ 

�القبجّية�5فقال �سبيل: �لذلك �ما �لهم�6][فقال. �ركعتَ : ي
ّ

ص 
ُ
�أ وني

ُ
�ن7ْ أْمِهل �فقالوا. �ذلك: .�لك

                                                                                                                                                    

� �عام �جaل �الّشيخ �¦ ا �قام �دينية �سياسية �إثر�ثورة �ع ى �م1519/�هـ925جاء �راجع. �الصّباغ: �الرحمانية، ،�اِ'نح

 .�282-281ص
ب�ثّم�انت�}�أمره�،�هو�ع ي�بن�أحمد�بن�جان�بaط�الكردي 1

َ
وابن�أخ�حس7ن�جان�بaط�الذي�سيطر�ع ى�و�ية�َحل

�بالقتل �ثار�ع ي. �الثأر�لعّمه�وقد �بحجة �العثمانية �الدولة �ع ى �عام�. �باشا �ُمراد �السلطان �قتله �أن �¼ ايته وكانت

  .�135ص،�3ج،�خaصة�mثر،�ا'حVâ:�راجع.�م1611/�هـ1020
تْ �282ص،��ي�اِ'نح�الرحمانية 2

َ
 "ق

ً
a"�.  

  .�والصواب�ما�ثبت�أعaه�لسaمة�اللغة،�جاءت��ي�mصل�[فجاءوا] 3
  .�79ص،�hعaم،�ال¡ رواSي:�راجع.�وهم�ُحّجاب�الباب�العاSي،�مفردها�قابوýيّ :�القابوجّيةالقبجّية�أو� 4
 .�والصواب�ما�ثبت�أعaه�لسaمة�اللغة،�جاءت��ي�mصل�[فقالوا] 5
  .�زيدت�لسaمة�الّسياق،�ساقطة��ي�mصل 6
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ى�ركعتَ ،�فقام�وتوّضأ
ّ

�ن7ْ وص  ا�فرغ�خنقوه�ع ى�سّجادة�الّصaة.
ّ
�ثّم�' �إSى�مو�نا�. ثّم�ذهبوا

�أحمد �السلطان �بذلك، �وأخ�qوه �فقال. :� �بهإيتوني �به، �له �فجاءوا �ودفنه. �أمر�بعوده .�ثّم

تْ 
َ
�1مو�نا�السلطان�محمد�أفندي�بن�الخوجة،�ف�باشا�ا'ذكور ل�ناصوكان�الواسطة��ي�ق

�الديار�الّرومّية VÂمف� �باشا. �'حمد �بعده �العظم} �الوزارة �السلطان �مو�نا ى
ّ
Sو� �2ثّم زوج�،

�ابنته ، 
ً
�بيكلربيك �كان �بمصر�االذي �م¡ ا، بة

ْ
ل
ُّ
�الط �الَعَجم�.وُمزيل �بaد �بالعساكر�إSى ،�وجّهزه

�عسكرً �اوأرسل�أيضً 
َ

فعند�وصول�الوزير�ا'ذكور�إSى�بaد�.�من�مصر�نحو�ألف�نفس�اأْخذ

�الَعَجم �ا'صاف، �عسكر�الَعَجم�3وقع �وب7ن �بينه �الَعَجم، �ع ى �الهزيمة �وكانت �َرأِت�. فح7ن

�أتباعه،�mعاجم�ذلك �أمالوا ��ختaل�]أ177[فوقع�،�فحصل�منه�الّتواني،�أرسلوا ِتل�،
ُ
وق

q7كب� �جانب �أحمد �السلطان �عسكر�مو�نا �من �تحصل، �فائدة aب� �وعاد �عليه�. فغضب

مّ ،�ن�قبلهَم وأراد�قتله�كما�فعل�بِ ،�مو�نا�السلطان
ُ
عنه�ِمن��اعفزوجة�الوزير��فبواسطة�ا

�الَقْتل سكدار،
ُ
�أ ��ي �جلوسه �بشرط �ُمِحبً . �أحمد �السلطان �مو�نا �الَحرَم7ْن��اوكان Áهل

�الّشريَف7ْن �داخل. �من �الّشريف �البيت {WÝك� ِكِه
ْ
�ُمل �من �سنة �ثالث �ففي �فعل�، وكذلك

�ا'ّنورة �الّشريفة �4بالُحجرة �البقيع�5وكسا، ان
ّ
�ُسك �جميع �6أضرحة ْعaة،

َ
�ا' ان

ّ
�7وُسك وكان�.

                                                           

،�بن�الخوجهاحسن�جان�الشه�q7بوهو�محمد�بن�محمد�سعد�الدين�بن�،�"الخوجا"�284ص،��ي�اِ'نح�الرحمانية 1

  .�168ص،�4ج،�خaصة�mثر،�ا'حVâ:�راجع.�م1616/�هـ1024تو�ي�عام�.�مف�VÂالسلطنة�ورئيس�علماü ا
�ب 2 �ا'عروف �باشا �قران"اهو�محمد �"قول �سم ،� �مصر�عام ى

ّ
Sهـ1016تو� �م1607/ ،� �عام �ع¡ ا /�هـ1020وُعزل

�م1611 �غ�q7وجه. �من �الفaح7ن �ع ى �hسباهية �فرضها VÂال� �أو�الّضريبة �ا'ظلمة �وإلغاء �اشÊ ر�برفع �وقد وقد�،

لبة"
ّ
سّم}�"الط

ُ
بة،�عبد�الرحيم:�راجع.�كانت�ت

ْ
ل
ُّ
ع�الط

ْ
ْربة��ي�َرف

َ
ْشف�الك

َ
 .�311ص�،�ك

©ال�واللقاء��ي�ا'عركة 3
ّ
Òأي�حان�وقت�ال�. 

 .�فº ا�الرسول�عليه�السaم��ي�الُحجرة�ال�VÂُدِفن 4
5 [{WÝك]صل�mه،�جاءت��ي�aوالصواب�ما�ثبت�أع�.  
  .�هو�مدفن�أو�مف�qة�أهل�ا'دينة�ا'ّنورة 6
ة 7

ّ
  .�هو�مدفن�أو�مق�qة�أهل�مك
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هب�و ،�أن�يجعل�ِحجارة�الكعبة�الّشريفة�ملّبسة،�رحمه�هللا�تعاSى،�أراد
ّ

واحدة�واحدة�بالذ

ولو�،�هذا�ُيزيل�ُحْرَمة�البيت:�وقال،�فَمَنَعُه�من�ذلك�ا'ف�VÂمو�نا�محمد�أفندي،�ّضةبالفِ 

ُه�ِقطعة�من�الياقوت،�أراد�هللا�سبحانه�وتعاSى
َ
َجَعل

َ
ّف�عن�ذلك.�ل

َ
وجعل�ثaث�مناطق�،�فك

هب
ّ

ّحaة�بالذ
ُ
ًف و .�لها�من�الَهْدِم �اَصْونً ،�داخل�الكعبة�الّشريفة،�من�الِفّضة�ا'

ْ
من��اأنشأ�وق

�وا'دنّي  ي
ّ
�ا'ك �الَحَرَم7ْن �ُخّدام �مصر�ع ى رى

ُ
�ق �علوفة، �ُتْصَرف �أن الّسنة��2لِخدمة�Á1جل

�كاملة �يُ ، �كان �ما �القديم ��ي �إÁّن �لهم صفصرف �الّنِ �ُحكم �ع ى
ّ
�� �عن��فجزاهُ . �تعاSى هللا

 ًq7خ� �اقصده �وعشرين�وألف. هب�،�3و�ي�سنة�أربع
ّ

ّحaة�بالذ
ُ
�الِفّضة�ا' أرسل�شبابيك�من

�أ'اس،�الّشريفة�]ب178[للُحجرة� صَّ
َ
ليجعل�فوق�الكوكب�،�قيمته�ثمانون�ألف�دينار،�َوف

�4الّدرّي  �ُتْرَسَل . �القديمة�5وأْن �الشبابيك �إليه �بالّديار�، �أنشأه �الذي �َمدفنه ��ي ليجعلها

qََض .�Áجل�الّت�qّك،�الرومّية
َ
،�ُنرسلها�من�البحر:�فقال،�عليه�ا'ف��VÂي�ِفْعل�الشبابيك�فاْع�

Vâى�هللا�عليه�وسلم،�فإْن�كان�الّن
ّ

�فتغرق�،�ف��Vتصل�سا'ة�من�غ�q7غرق ،�يقبلها،�ص 
ّ
وإ�

ثّم�أرسلها��ي�البحر�من�مصر�.�فوصلْت�سا'ة،�سكندرّيةفأرسلها��ي�البحر�إSى�إ.��ي�الطريق

،�بابيك�القديمةوكذلك�أَمر�أن�يفعل�بالّش .�أدنى�َمَشّقة�فوصلْت�سا'ة�من�غq7 ،�إSى�ا'دينة

ِنه�،�فوصلْت�إSى�إسطنبول�من�غ�q7أدنى�َمَشّقة،�اُتْرَسُل�إليه�من�البحر�أيضً 
َ
فجعلها��ي�َمْدف

  .كما�أراد

                                                           

 .�وَجْمُعها�"علوفات".�ُمَرّتب�شهرّي�أو�سنوّي :�أي 1
  .�والصواب�ما�ثبت�أعaه�لسaمة�ا'ع}،�جاءت��ي�mصل�[الخدمة] 2
  .�م1615/�هـ1024 3
هب 4

ّ
�بالذ �ُمَمّوه �الفّضة �هو�مسمار�من �حمراء، �ُرخامة ��ي �الجدار، ��ي �الّشريف �الوجه �تجاه �ُوِضَع �وقد ومن�،

 .�289ص،�1ج،�خaصة�mثر،�ا'حVâ:�راجع.�استقبله�كان�قد�استقبل�الوجه�الّشريف
 .�"يرسل"�286ص،��ي�اِ'نح�الرحمانية 5
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بأن�ُيرسل�،�بيكلربيك�مصر�2أرسل�أَمر�أحمد�باشا،�1و�ي�شّوال�سنة�ست�وعشرين�وألف

� �Áجل �الخزينة �من
ُ
�ا'دنّي ِمقدارا �الَحَرم �ِعمارة ي،

ّ
�ا'ك �الَحَرم �ُحكم �ع ى �أْمره�. فاْمَتثل

�الّشريف �قبل�الّشروع��ي�ذلك،�رحمه�هللا،�ومات�مو�نا�السلطان�أحمد. ْر�إSى�هذا�.
ُ
فاْنظ

اهره،�الَقصد�الَحسن
ّ
�أيامه�.�فرحم�ُهللا�تلك�الّروح�الط ،�q7تهوما�أْبهج�ِس ،�الزاهرةفما�أَجلَّ

خالية�من�،�ونضارÇ ا�يفخر�¦ ا�سائر�mنام،�لته�حسناء��ي�جà ة�mيامفدو ،�وأنوَر�طريقته

با�]أ179[عاطرة�،�الَوبا كّل�ِفتنة��ي�دولته�،�والّرزق�فº ا�ينمو�ويزيد،�الغaء�م¡ ا�بعيد،�الرُّ

لمة�بنظره�الّشريف�خامده،�ليست�زائدة
ّ
ُرُه��ي�إصaح�الّرعايا���يزال�ثاقب،�ونار�الظ

ْ
،�ِفك

ِتَفاِتِه�لهم�حاز�أوفر�ا'ناقب
ْ
 وكان�بط.�وبال

ً
a� ًحسان�دفاعً �اسخي� ،�اُشجاعþللّصيد��اُمِحبً ،�ال

تم���Æهُ أّ¦ تُ ،�وِفعل�حسن،�ذو�شكل�حسن،�له��ي�أسعد�الّساعات�اراكبً ،��ي�غالب�mوقات

�القلوب �مغلوب، �أسد �كّل �عندها �وَهْيبته �جامعً .
َ
�الّروم�اأنشأ �بaد ��3ي ، 

ْ
�ال ،�àََ احاز�كل

�زها �الجوامع �كل �ع ى �وبرونقه �2فاق. ��ي �ِمثله �َيِ�ْن �لم ،� �ِمنواله �ع ى َسْج
ْ
�ُين .�با�تفاقولم

�أمو�ً  �عليه
َ

�جزيلة�أصرف �mقطار�ُتَحًف ، �من �إليه ب
َ
�جليلة�اوَجل �رائقه،

ٌ
�بهجة ،�فصار�له

ذلك�،�موته�بأياموأَتّمُه�قبل�،�له�أربع�َمنارات�من�mربع�ِجهات،�ومعاٍن�من�الّصناعة�فائقة

م
ّ
aفلم�يقبل�،�كذا�َمّرة،�كذا،�هذا�وقد�سأله�سلطان�الَعَجم��ي�الّصلح.�تقدير�العزيز�الع

�وِخداعهم رهم
ْ

�َمك �ِمن �يعلم ا
َ
'ِ� �ذلك �وقال، �الِقتال: �ُبّد �� �جميع�، �ذلك ��ي ولو�أصرفُت

Vع يّ ،�خزائ�VÂياب�ال
ّ
،�ضه��ي�ذلك�الَجّنةوعوّ ،�اهللا�عن�hسaم�خq7ً �فجزاهُ .�ولو�ِبْعُت�الث

�ِمْحنة �بغ�q7سابقة �وألف. �وعشرين �ست �سنة �شّوال ��ي �َمرضه �ابتداء �وكان ��ي�، بقرحة

                                                           

  .�م1617/�هـ1026 1
��هو  2 �عام �مصر��ي �هـ1024واSي �م1615/ �الّصو�ي، �باشا �محمد �بعد ��اواستمّر�واليً ، �عام �ُعِزل {Âهـ1027ح�/

  .�135-134ص،�أوضح�hشارات،�عبد�الغV،�شلVâ:�راجع.�م1619
�بإسطنبول  3 �ميداني" �"آت �إميدان �وسط ��ي �بناه �¹حتوائه، �ا'دينة �جوامع �أجمل َحف��وُيعَت�q�َمن �التُّ ع ى

هبّية.�والقناديل�الجميلة�والُجدران�ا'كسّوة�بالقاشاني�mزرق
ّ

ع�الذ
َ
.�فاقت�تكلفته�مليون�ونصف�مليون�من�الِقط

حVâّراجع:�
ُ
  .�291ص،�1ج،�ُخaصة�mثر،�ا'
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أّن�مصطفى�،�إمام�جامع�مو�نا�السلطان،�1مو�نا�محمود�أفندي�]ب180[وأخ�qني�.�ظهره

VWÛه�بأّن�مو�نا�السلطان�أحمد،�آغا�قز�رآغاqوكان�وقت�الَعصر،�قبل�موته�بيوم،�أخ��،

�إSى�أْن�قال�ذلك�أربع�مرات،�عليكم�السaم:�يقول صار� يا�مو�نا�:�فقال�له�مصطفى�آغا.

م�ع ى�َمْن؟�فقال،�السلطان
ّ
َسل

ُ
،�وسّيدنا�ُعمر،�حضَر�إSّي��ي�هذا�الوقت�سّيدنا�أبو�بكر:�ت

�عثمان �وسّيدنا �ع ي، �وسّيدنا �Sي، �وقالوا �و2خرة: �الّدنيا �بسلطان �أجتمع ي
ّ
�بأن سّيدنا�،

 محمد�ص
ّ

رحمه�،�فمات��ي�ثاني�يومه.�فكان�كما�قال،�مثل�هذا�الوقت،��عليه�وسلمى�هللا 

�تعاSى �هللا �سنة، �وعشرين �الُعمر�ثمانية �من �وبلغ �وهم، �سبعة �الذكور �mو�د �من ف
ّ
:�وخل

�عثمان �السلطان �مو�نا �محمد، �السلطان �ومو�نا �ُم ، �السلطان �رادومو�نا ومو�نا�،

�بأورخان �ا'عروف �بايزيد �السلطان �قاسم، �السلطان �ومو�نا �سليمان، �السلطان ،�ومو�نا

ك�فيه،�نصره�هللا�تعاSى،�ومو�نا�السلطان�إبراهيم
ْ
ل
ُ
ّريته�إSى�آخر�الّزمان،�وجعل�ا'

ُ
،�و�ي�ذ

�بجاه�سّيد�ولد�عدنان �hناث. �فقط،�وأّما �2فواحدة  وأّما�َمن�تَو .
ّ
Sلك�ِمن�أو�ده�فهم

ُ
:�ى�ا'

�عثمان �السلطان �3مو�نا �ال، �ُم ومو�نا �4رادسلطان �إبراهيم، �السلطان �5ومو�نا �هو�، الذي

 �]أ181[ف�a،�سلطاننا�2ن
ً
لك�ا'ّنان�ازال�محظوظ

َ
  .�بعون�ا'

   

                                                           

�qله�ع ى�ترجمة 1
َ
rلم�ُيع�. 

�أربع�أيضً �290ص�،��ي�اِ'نح�الرحمانّية 2 ُهنَّ
َ
  .�"ا"ف

��وصل 3 �عام �مصطفى �السلطان �عّمه �خلع �بعد �السلطة �هـ1027إSى �م1617/ �عام�. �hنكشارية �عليه ثارت

�هـ1032 �مصطفى1622/ �وأعادوا �وخلعوه �م �خنًق . ِتل
ُ
�باشا"�اق �"داود �الصدر�mعظم � �يد �ع ى �راجع. :Vâا'ح�،

  .�108-105ص،�3ج،�ُخaصة�mثر
،�م1622/�هـ1032ُمراد�الرابع�بعد�خلع�السلطان�مصطفى�للمّرة�الثانية�عام��باسم�اوهو�الذي�أصبح�سلطانً  4

  .�341-336ص،�4ج،�ُخaصة�mثر،�ا'حVâ:�راجع.�م1640/�هـ1049وحكم�حÂ}�وفاته�عام�
،�ُخaصة�mثر،�ا'حVâ:�راجع.�م1604/�هـ1012حيث�وصل�السلطنة�،�فقط�اكانت�ُمّدة�و�يته�أربعة�عشر�شهرً  5

  .�296-291ص،�ا'نح�الرحمانية،�والصّباغ،�62-61ص،�1ج
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  ا�قصد�الخامس�عشر

�مصطفى �السلطان �مو�نا �سلطنة �ِذكر ��1ي �محمد، �السلطان �مو�نا �بن �مو�نا�، أ×ي

�أحمد �السلطان �عشر. �رابع �الخميس �يوم ��ي لك
ُ
�ا' �تخت �ع ى �جلس �mوSى ّدة

ُ
الِقعدة��2ا'

�الَحرام �وألف، �وعشرين �ست �سنة �سبع�. �سنة �mول �ربيع �ثالث �mربعاء �يوم ��ي وُخلع

وهو�،�بن�مو�نا�السلطان�أحمد،�أخيه�مو�نا�السلطان�عثمانابن��فُوSيّ .�3وعشرين�وألف

ِعهوعاد�إSى�ا،�أول�من�ُخلع�من�آل�عثمان
ْ
لك�بعد�َخل

ُ
من�،�ولم�أجْد��ي�الّتواريخ�الّسابقة.�'

�وسلم �عليه �هللا ى
ّ

�ص  �عهده �2ن، �إSى �مصطفى، �واسمه لك
ُ
�ا' ى

ّ
Sتو� �َمن �مو�نا�، q7غ

 .�السلطان�مصطفي�رحمه�هللا�تعاSى
ْ
،�ى�آغا��قز�ر�آغاVWÛعه�بموافقة�مصطفكان�سبب�َخل

�باشا �والوزير�محمد �مقام، �قائم �َيرَ . �لْم ا
ّ
'� �أهليّ وذلك �فيه �للسلطةْوا �ة ِلِه�،

ْ
�َبذ لِشّدة

�لÆموال �مِ ، �البعيدة ت
ّ
aح

َ
�ا' �إSى �ركوبه �غ�q7تقيوكqrة �و��غq7هن �بأمر�موكب �يد �كان�، Áنه

 
ً
�فº اللّد �اتارك �براغب �وليس �نيا �ُملكه�اًد ُمتقيّ ، �ُمّدة �كان �أنه �بحيث �بأْمر�التقّشف �ِلْبُسهُ ،

�عربّي  �بأكمام �خضراء �جوخة .� ه�]ب182[وأّما
ُ
ل

ْ
�أك �الّزفر�ُمطلًق ، �يأكل �لم �افإنه �كان�، وإنّما

ساء.�وأنواع�الفواكه،�والُبْنُدق،�واللوز ،�أكله�الكعك�الناشف
ّ
فإّن�والدته�،�وأّما�أْمره��ي�الن

َعه.�افلم�يقبْل�ِم¡ ّن�واحدة�أبًد ،�أحضرت�له�جواري�عديدة
ْ
وذلك��ي�يوم�،�فح7ن�أرادوا�َخل

�mوّ  �ربيع �ثاني �الثaثاء �من �ا'ذكورةل �الّسنة �أفندي، �أسعد VÂا'ف� �حضرة إSى��4ذهب

                                                           

ى�السلطنة��ي�ا'ّرة�mوSى�عام� 1
ّ
Sعام�1617/�هـ1026تو�{Âم1618/�هـ1027م�ح�.Vâعند�ا'ح�qrراجع�ترجمته�أك�:

  .�365-363ص،�4ج،�خaصة�mثر
 .�"عشرين"�329ص،��ي�ا'نح�الرحمانية 2
 .�م1618/�هـ1027 3
�الّت�qيدّي  4 �جان �حسن �بن �الّدين �سعد �بن �أسعد �هو�ا'وSى .� �عام �القسطنطينّية ��ي �هـ978ُوِلَد �م1570/ أحد�.

�mتراك �علماء qكّية،
ّ
�وال� �والفارسّية �العربّية �اللغة �أتقن �مّرَت7ْن. �السلطنة �إفتاء ى

ّ
Sتو� ،� �عام �مات /�هـ1034حيث

حVâّ،�120ص،�2ج،�aمّية�ا'عّربةدائرة�ا'عارف�hس.�راجع:�م�خaل�توليته�الثانية1624
ُ
،�1ج،�خaصة�mثر،�وا'

  .�398-396ص
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سكدار
ُ
�أ عتقد،

ُ
�ا' �محمد �الّشيخ �1الّصالح�'و�نا �ذلك، ��ي �يستشq7ه عه،

ْ
�بخل ،�فأشار�عليه

�عثمان �السلطان �مو�نا �ِعوضه ي
ّ
Sيو� �وأْن �عنده. �ِمن �جاء �فلّما �مقام، �أخ��qقائم ،�أرسَل

�mرب �ليلة �من �العشاء �قريب VWÛقز�رآغا� �عاءومصطفى .� �مقام �قائم �الصوبا|�VWإفأرسل Sى

�وقال�له،�بإسطنبول  َعْل�بما�فº ا،�إذا�جاءتك�ورقة�مختومة:
ْ
 واْح ،�فاف

َ
� ِqبوابmْس�ع ى��.

�فقال �وطاعة�اَسمعً : �آغا. �مصطفى �وأّما �ساعات، �ست �mربعاء �ليلة �من { َWم�� ا
ّ
'� ،�فإنه

وأخذ�،�3ال�VÂفº ا�أكابر�الّسرايا�والحرم�2وأبواب�hّده�الها�جميعً ذهب�إSى�أبواب�الّسرايا�وقّف 

�ا'فاتيح َح ،
َ
�ا' لكوهّيأ

ُ
�ا' �تْخت �فيه �الذي �ل �الّشموع، �فيه �وأوقد �أحسن�، �ِمن وفرشه

َح ،��ي�مجلسه�الذي�هو�فيه،�وذهب�من�حينه�إSى�مو�نا�السلطان�عثمان،�الُفرش
َ
ل�وهو�ا'

فحصل�.�وفتح�له�mبواب،�4السلطان�أحمد�]أ183[مو�نا�،��ي�حياة�والده،�الذي�كان�فيه

 ،�'و�نا�السلطان�عثمان
ً
فقال�له�.�ِمن�أْن�يكون�عّمه�أرسَل�إليه�يقتله�اغاية�الّرعب�َخْوف

فصار�يحلف�له�أّن�القول�.�فلْم�ُيصّدْق�ذلك.�اأنَت�ِصْرَت�سلطانً .���َتَخْف :�مصطفى�آغا

 ،�صحيح
َ
ف�به�إSى�أن�أْدَخل

ّ
 و��زال�يتلط

َ
َبَسُه�ثياب�ا'

ْ
وقّبل�،�وأجلسه�ع ى�الّتْخت،�ِلكُه�وأل

�يده �بابً . �الّسرايا �أبواب �ابابً �اوصار�يفتح �عثمان، �السلطان بايعة
ُ
'ِ� �فº ا �كان �َمن ،�ويدخل

�بغ�q7مبايعة �الّسرايا ��ي �يبَق�أحد �لم {Âح� . 
ُ
�ك  هذا
ّ
�عند�ل �نائم �مصطفى �السلطان �ومو�نا ه

�والدته �آغا�ثّم . �مصطفى ف�VÂأرسل
ُ
�وا' �مقام �قائم �أعلم ، aودخ� �مو�نا��فحَضرا ع ى

�عثمان �السلطان �أيضً ، �اوبايعاُه �الّشريفة، �يده aوقّب� .VÂف
ُ
�ا' �ذهب �ثّم �مقام، ،�وقائم

                                                           

وهو�من�كبار�ا'تصوفة�حيث�أقام��ي�،�وهو�الّشيخ�محمود�mسكدارّي .�"محمود"�330ص،��ي�اِ'نح�الرحمانية 1

خaصة�،�ا'حVâ:�راجع.�م1628/�هـ1038تو�ي�عام�.�وله�رسالة�سّماها�"جامع�الفضائل"،�أسكدار�زاويته�ا'شهورة

 .�329- 327ص،�3ج،�mثر
رفة"�-ومفردها�بال�qكّية�"أوضة،�أي�الُغَرف،�"mَوض"�331ص،��ي�اِ'نح�الرحمانية 2

ُ
ورّبما��ي�mصل�جاءت�.�أي�غ

  .�تحريف�لكلمة�"mَوض"
  .�الَخَدم"�331ص،��ي�ا'نح�الرحمانية 3
 .�وقد�أثبÊ ا�بعد�أن�كتب�ثّم�شطب�كلمة�"عثمان" 4
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ِلُب ،�وذلك�وقت�الَفْجر،�'و�نا�السلطان�مصطفى،�ومصطفى�آغا
ُ
ط

َ
فخرج�،�ِمن�الّداخل�ف

م:�لهم�وقال
ّ
:�وقال�له،�أسعد�أفندي�ا'فVÂ،�ما�جاء�بكم��ي�هذا�الوقت؟�فكان�أّول�ُمتكل

 ،�السلطنة�اخَتلَّ �أْمرُ 
ّ
لك،�طوا�عليناوmعداء��تسل

ُ
ْسَت�،�ونحن�نخWë}�ع ى�ضياع�ا'

َ
وأنت�ل

لك:�فأجابه�مو�نا�السلطان�مصطفى�بأْن�قال�له.�بaئق�للّسلطنة
ُ
،�أَنا�ما�طلبُت�منكم�ا'

�،�بقولك�مكن�هذايُ �]ب184[�ما:�افقالوا�له�جميعً .�وأنا�ليس�Sي�به�مصلحة،�و��أَرْدُتهُ  ��ُبدَّ

�أخيك �ولد �تبايع �تذهب �أّنك �عثمان، �السلطان �مو�نا �التْخت، �ع ى ْسناُه
َ
�أْجل �Áّننا فقال�.

�لهم : 
ً
�ُمباَرك �هللا �اجعله �مخالفة، �عندي �ليس �وأنا �السلطان�. �مو�نا �إSى �حينه �ِمن فقام

�وبايعه �عثمان �له. �فقالوا �ُتْحِضَر�بقيّ : �أْن �الوزراء�ة��ُبدَّ ،{òيح� �1أفندي�ومو�نا ،�VWÎقا

ِع ،�3مو�نا�حس7ن�أفندي،�2وقا�VWÎأناظوSي،�رمي ي
ْ
ْشِهد�ع ى�نفسك�بالَخل

ُ
َعُل�:�فقال.�وت

ْ
أف

�ذلك �الوزراء. �أحضروا �فأْرَسلوا �أناظوSي، VWÎوقا� �رمي ي، VWÎوقا� ،�
ً
�ُحّجة �عليه وكتبوا

ع
ْ
ا'ناداة�بتولية�ال�VÂكان�َوَعَده�فº ا�،�ورقة�للّصوبا|VW،�وأْرَسَل�الوزير�محمد�باشا،�بالَخل

�عثمان �السلطان �مو�نا �هللا، �نصره �الّديار�الّرومّية، ��ي �ِبَتْوِلَيِتِه ، ُنوِدَي
َ
�ف .� �الخاصُّ فأطاَع

لك،�والعامُّ 
ُ
�ا' �له �فصارْت�أيامه�أيام�أمان،�واْستقرَّ دورة،

ُ
�فº ا�ك ��ي�،�لم�يقْع و��تشويش

  .�mوطان

   

                                                           

ي�قضاء�مصر�،�وهو�تركي�ُمستعرب.�يبدو�أنه�هو�يحò}�بن�زكريا�بن�بq7ام:�تقول�الصّباغ 1
ّ
Sُوِلد�ونشأ�بإسطنبول�وو

�وإسطنبول  �وأدرنة �وبورسة �والشام �راجع. �الصّباغ: �الرحمانّية، �ا'نح �332ص، ،Vâوا'ح� �mثر، �ُخaصة ،�9ج،

 .�177ص
 .�[أناطوSي]�332ص،�حمانيةهكذا�يكتà ا�البكري��ي�كل�مخطوطته!�و�ي�ا'نح�الر  2
لدار�السلطنة�وكان�له�دور�كب��q7ي�صراع��اوقد�أصبح�مفتيً ،�م1618/�هـ1027هو�قا�VWÎعسكر�أناطوSي�عام� 3

ه�عام��،�إ� السلطان�ُمراد�الرابع�مع�السباهّية
َ
َتل

َ
،�ُخaصة�mثر،�ا'حVâ:�راجع.�م1633/�هـ1043أن�السلطان�ق

  .�111-109ص،�2ج
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  ا�قصد�السادس�عشر

�عثمان �السلطان �مو�نا �ِذكر�سلطنة ��1ي �أحمد، �السلطان �مو�نا �بن �تْخت�، �ع ى جلس

�mربعاء �ليلة �من �ساعة �سادس ��ي لك
ُ
�ا' �mوّ ، �ربيع �وألفثالث �وعشرين �سبع �سنة ،�2ل

.�وألف�]أ185[��3ي�يوم�الخميس�ثامن�َرَجب�سنة�إحدى�وثaث7ن،�و�ي�إSى�رحمة�هللا�تعاSىوتُ 

�أر  �سلطنته �ُمّدة �أياموكانت �أشهر�وستة �وأربعة �سنوات �بع �هللا. �رحمه �به �اْبتدأ �ما ،�فأّول

ِع�عّمه�مو�نا�السلطان�مصطفى
ْ
�عليه�،�بأن�وضعه��ي�أحسن�mماكن،�وذلك�بعد�َخل

َ
َرغ

ْ
وأف

َ}�بإكرام�والدة�عّمه.�جزيل�hنعامات
َ
�ث �إخوته��ثّم .�وجعلها��ي�مقام�أّمه،�ثّم ث�بوضع

ّ
ثل

�عامٌّ  �و� �خاصٌّ �� �علº م �يدخل �� �موِضع ��ي �الِكرام �الِخ . �هذه ْر�إSى
ُ
�الحميدةفاْنظ ،�aل

عليه�أفضل�الّصaة�،�بجاه�خm�q7نام،�mيام�َمَمّرِ ع ى��رحمه�هللا�تعاSى،�وا'كارم�الّسديدة

إSى�ذلك�عّم�مؤلفه��كما�أشار ،�وإنسان�ع7ِن�الّزمان،�فكان�ع7ُن�ملوك�آل�عثمان.�والّسaم

  :�بتاريخ�بديع�كأنه��ي�ُحسنه�زهر�الّربيع،�يقيلصّد االّشيخ�محمد�أبو�ا'واهب�

يــــــــــــــــــــــــُتم�ع ــــــــــــــــــــــــى�الqَ�َايــــــــــــــــــــــــا ِ
ّ
ــــــــــــــــــــــــا�ُول

ّ َ
'� ا �

ً
ــــــــــــــــــي�َحًقــــــــــــــــــا�وِصــــــــــــــــــْدق ِن�َرّبِ

ْ
�بــــــــــــــــــإذ �

�إلِ�ــــــــــــــــــــــــــــ4�Vفقلــــــــــــــــــــــــــــُت�عــــــــــــــــــــــــــــن�وارد لـــــــــــــــوِك�َحًقـــــــــــــــا �
ُ
�ُعثمـــــــــــــــان�َعـــــــــــــــ7ِْن�ا' �

ح
ّ
a'وهو�اًخ ُمؤرَّ �5وللّشيخ�عبد�الرحمن�ا�:  

  

                                                           

حVâ:��يراجع�ترجمته� 1
ُ
  .�108-105ص،�3ج،�خaصة�mثر،�ا'

  م1618/�هـ1027 2
  .�م1622/�هـ1031 3
  .�"ُحسن�وارد"�342ص�،��ي�اِ'نح�الرحمانّية 4
ح�زين�الدين 5

ّ
a'د/�أحد�شعراء�مصر��ي�القرن�الحادي�عشر�للهجرة،�هو�عبد�الرحمن�اaتو�ي�.�السابع�عشر�للمي

� �هـ1044عام �م1635/ �راجع. :Vâا'ح� �mثر، �خaصة �2ج، �404ص، �تو�ي�. �أنه �فيقول �الصّديقي �البكري أّما

  .�م1631/�هـ1040عام
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َشـــــْد �1أنشـــــأ
ْ
�الَقَمـــــُر��ـــــي�الـــــّروِض�وأن ّــــــــــــ} �

َ
ــــــــــــّردْ �2وع ــــــــــــى�أغصــــــــــــانِه�غ

َ
�وغ �

�وزمــــــــــــــــــاُن�الَخ7ْــــــــــــــــــ�qِوالَجْ�ــــــــــــــــــ�qُأتــــــــــــــــــى ســــــــّراُت�لهـــــــــا�الــــــــّرحمُن�أْوَجـــــــــْد  �
َ
�وا' �

َهنــــــــــا
ْ
ْت�شــــــــــمُس�ا'عـــــــــاSي�بال

َ
�أْشـــــــــَرق دْ  � ــْوِن�َتَجـــدَّ

َ
�والّصــفا�والَفــْوُز��ــي�الك �

ـــــــــــــَك�mرِض�الـــــــــــــذي
ْ
ى�ُمل

ّ
Sتـــــــــــــو�

ْ
�ُمـــــــــــــذ دْ بـــــــالعواSي� � ـــــــِك�َجـــــــدَّ

ْ
ُمل

ْ
ـــــــا�ِلل َب

ُّ
3والظ

� �

7ِْن�َســماب186[
َ

�]�َمِلــٌك�فــوق�الِســماك �ولـــــــُه��ـــــــي�هامـــــــِة�الَجـــــــْوزاِء�َمْقَعـــــــْد  � �

ْخـــــــــــــــــــٌر�بـــــــــــــــــــِه 
َ
ُهـــــــــــــــــــم�ف

َ
�آُل�ُعثمـــــــــــــــــــاَن�ل �ُمَســـــّددْ  � �وهـــــو��ـــــي�mْحكـــــاِم�والَحـــــّقِ �

�َعــــــــْن�أِبيــــــــِه�قــــــــْد�َبــــــــدا�َبــــــــْدَر�الُهــــــــَدى َقـــْد�أْحيــــا�لَنـــا�الّســــلطاَن�أحمــــْد  �
َ
�ول �

ــــــفا�َمــــــْن  ــــــَك��ــــــي�عــــــاِم�الصَّ
ْ
ل
ُ
ى�ا'

َّ
Sَتــــــو� ــــــــــــــْد  � ُخــــــــــــــوُه�شــــــــــــــاُه�ُعثمــــــــــــــاُن�ُمؤيَّ �أرَّ �

َدر،�ولياليه�بالّسعادة�باهرة،�فأّيامه�زاهرة
َ

وسابَق�الّسْعَد�ُمراده�،�َصَفْت�له�mيام�ِمن�الك

 ،�وَبَدر
ْ

 ،�وقالت�له�الّسعود�ا'خبوءة�ُخذ
ّ

اف�هللا�وُعذ
َ
ط

ْ
�،�4وقالت�mقدار�َتَحّصْن�بأل

ُ
خليفة

�hنسان �نوِع �أفراد ��ي �هللا �الَعصر�وmوان، �وفريد �ذو�الّنوَرْيِن ، �5ُعثمان �الُعمَرْيِن ،
ُ

،�6ثالث

�هللا�ا'مدود م�والَجْور��ي�زمنه�مفقود،�ِظلُّ
ْ
ل
ُّ
نعم�،�واسطة�ِعقد�ملوك�آل�عثمان،�من�الظ

ُ
ا'

لك�الّرحمن
َ
هم�بالِهبات�و ،�الّسنّية�8ع ى�خواّصه�بالجوائز�7َمْن�كان�أغدَق ،��ي�رحمة�ا' َعمَّ

ْم�لُه�ِمن�مناقب�شائعة�ب7ن�mنام،�الàَ ّية
َ

�والعاّمِ ،�فك ى�ع ى�الخاّصِ
َ
Sو

ُ
  :�شعر.�ويٌد�ط

َل�mيـــــادي�وفّتَحـــــْت 
ْ

ـــــذ ـــــٌد�أِلَفـــــْت�َب �َي كــــــــارِم�ُمْقَفــــــــِل  �
َ
�بــــــــاٍب��ــــــــي�ا' �لنــــــــا�كــــــــلَّ �

                                                           

  .�"انتWë}"�342ص�،��ي�اِ'نح�الرحمانّية 1
  .�والصواب�ما�ثبت�أعaه،�جاءت��ي�mصل�[غّنا] 2
  .�"شّيد"�342ص�،��ي�ا'نح�الرحمانّية 3
4  

ْ
  .�و�ي�من�hستعاذة.�أي�اسَتِعذ

  .�وهذه�ِكناية�عن�تشبº ه�بعثمان�بن�عّفان�ر�VWÎهللا�عنه�لتشابه�hسَم7ْن 5
  .�وهو�غ�Vّعن�الّتعريف.�هو�الخليفة�الثالث�بعد�عمر�بن�الخطاب�وعمر�بن�عبد�العزيز��ي�الَعدل�وhنصاف 6
 .�والصواب�ما�ثبت�أعaه،�جاءت��ي�mصل�[أغرق] 7
  .�بت�أعaهوالصواب�ما�ث،�جاءت��ي�mصل�[الجوايز] 8
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هــــا
َ
�إذا��ــــي�جــــادْت�أْوَمــــَض�الُيْســــُر�ِمثل Êَّ لـــــــــــِل  �

ُ
ـــــــــــْرِق�القاصـــــــــــِر�ا' �كإيمـــــــــــاِض�َب �

ِل�mيــــــــادي�ِبناُ¼ ــــــــا
ْ

ــــــــذ �إSــــــــى�َب �َتِحــــــــفُّ �ُمَقّفـِل  � لَّ
ُ
دى�ك 1وَتْحِمُل�ِمن�ِثْقِل�النَّ

� �

�الّشريفة �لحضرته �وقع �وِمّما �الّتْخت، �ع ى �جلوسه �بعد ،� �الّتتار�]أ187[أّن �سلطان �2أخا

ه
ّ
ل

ُ
أرسل�إSى�قائم�،�فح7ن�بلغ�مو�نا�السلطان�عثمان�ذلك.�هرب�3ا'وضوع�رهينة�بيدي�ق

�من�تحصيله:�وقال�له،�محمد�باشامقام� �Vّثaثة�.�فأجاب�بمزيد��متثال،���ُبدَّ ِWفبعد�ُم�

.�فأرسل�مو�نا�السلطان�عثمان�إSى�قائم�مقام�أْحِضْرهُ ،�لم�يحضر�به،�أيام�من�ذلك�اليوم

ْمِكَن�تحصيله،�يا�مو�نا:�ما�جرى��ي�الّرجل�ا'طلوب؟�فقال�له:�وقال�له
ُ
ولكن�هذا�،�ما�أ

وصار�محمد�باشا�ُيَعّدد��ي�هذا�.�وهرب�من�عندهم�مثل�ذلك،�رامÁجدادكم�الِك �وقع�اأيضً 

�mْمر �الغضب. �غاية �السلطان �'و�نا �فحصل �له، �وقال �ب7ن�: ِوّي
َ
�َحك �لتكوَن �طلبُتك أنا

هُ ا!�؟يدّي 
ْ
�وُتربة�أجدادي�أخذُت�رأسك،�ذهْب�وحّصل

ّ
وهو�،�فخرج�الوزير�محمد�باشا.�وإ�

ه،�فحّصله�بعد�يوَم7ْن�من�هذه�الواقعة.�ذلك�ي�غاية�الَغَضب�بسبب�
ّ
ل

ُ
،�ووضعُه��ي�يدي�ق

�الّرشوة،�أنه�كان�رحمه�هللا،�ومن�محاسنه.��ي�مكانه
َ

َغُه�عن�،�أبغض�ما�عنده�أْخذ
َ
وح7ن�َبل

ه�ونفاه،�|VWء�من�ذلك�4خوجته
َ
،�وِمّما�أحدثه��ي�أيامه.�مع�أنه�كان�أقرب�الناس�إليه،�عزل

َتل�أخاه،�لَقَزق أنه�غزا�طائفة�ا،�رحمه�هللا
َ
زاد،�مو�نا�السلطان�محمد،�وقبل�ذهابه�ق

ُ
�5ا'

�الِفتنة�بعده،�له��ي�عمره
َ

هُ .�وذلك�َخْوف
َ
ْتل

َ
�جلوسه،�وح7ن�أراد�ق وكان�،�أحضره�إSى�َمَحلَّ

�قال�له�مو�نا�،�كتاب�يقرأ�فيه�]ب188[وبيده�،�ع ى�صّفة�اجالًس  فح7ن�حضر�ب7ن�يديه
                                                           

ل"�244ص،��ي�ا'نح�الرحمانية 1   .�"ُمَفضَّ
2 � �عام �منذ �الجزيرة �شبه �استوطنوا �الذين �الِقرم" �جزيرة �"تتار�شبه �هم �بالتتار�هنا �هـ636ا'قصود م�1239/

�مصر ��ي �ا'ماليك �مع �وسياسية �تجارية �عaقات �وأقاموا �hسaم �ودخلوا �راجع. �الصّباغ: �الرحمانية، �ا'نح ص�،

244-245�. 
كما�،�وتقع��ي�الجنوب�الغربي�من�ا'دينة،��ي�قلعة�أَمَر�السلطان�محمد�الفاتح�ببناü ا�بعد�فتح�القسطنطينية 3

  .�سبق�ِذكرها
 .�"خوجاته"�346ص،��ي�ا'نح�الرحمانية 4
ناِدد"�348ص،��ي�ا'نح�الرحمانية 5

ُ
 .�ولعّل�ذلك�أقرب�للصواب،�"ا'
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،�و��تجعل�Vخصيمك�يوم�القيامة،�أ×ي���تدخل��ي�دميبا��عليك�يا�:�السلطان�محمد

�mْمر�بخْنقه.�وأنا�أقنُع�ِمنك�برغيف��ي�كل�يوم
ّ
فُخِنَق�بالَوْتر�ب7ن�،�فما�كان�من�جوابه�إ�

وكان�قتله��ي�.�الدم�إSى�أن�وصل�إSى�عمامة�مو�نا�السلطان�عثمان�1ففار�ِمن�ِمنخره،�يديه

�وألف �ثaث7ن �سنة �mوSى �2جمادى ��3[وكان]. �يوم ��ي �من���ثن7نخروجه �مض7ن لثمان

�وألف �ثaث7ن �سنة �2خرة �جمادى �مقاتل. �ألف �مائة �ست �نحو ��ي �لهم �فخرج وجعل�،

�البحر �ع ى VÂال� �القنطرة �الطائفة، �وب7ن �بينه �ا'ذكورة�4الحاجزة �وأتق¡ ا، �القنطرة�. وهذه

�عثمان �السلطان �مو�نا �أخذها VÂال� ��ي �هللا، �رحمه �ببaد�. �الّشريف �ركابه �حلول �ح7ن ثّم

�ِقتال،�الَقَزق  كال،�وحصل�لهم�ِمن�َحْضَرِته�الّشريفة،�فقاتلهم�أَشدَّ ونصرُه�هللا�،�مزيد�الّنِ

�م¡ م�جزية�ثaث�سن7ن،�أرباب�mحوال،�ِبqَ�َكة�mولياء،�علº م
َ

.�وصار�الّنصُر�له�ُمع7ن،�وأخذ

�هنالك �حاز�ما �فلّما ، 
َ
�ا' �تلك �ع ى �مالكواْستوSى �ُمؤّيًد ، �الّديار�الّرومّية �إSى ،�امنصوًر �اعاد

�مجبوًر  �اوبالخq7ات �وألف، �وثaث7ن �إحدى �سنة �عشر�َرَجب �سابع ��ي �5وذلك �جلس�. ا
ّ
'� ثّم

 
ُ
ِه�ا' شّرفة�]أ189[،�نيفع ى�تْخته�الّشريف�وَمَحّل�ِعّزِ

ُ
وأخرج�،�شرَع��ي�التجه7©�إSى�مكة�ا'

سكدار
ُ
�أ �إSى �خيامه ،� �يوم ��ي �وألفوذلك �وثaث7ن �إحدى �سنة �عشر�رجب �سابع ،�mربعاء

�ذلك �ع ى َم �وَصمَّ غط.
ّ
�الل �فحصل �والقيُل ، �والقال �الِفتنة، �وقامت �طائفة، �6واجتمعْت

�mّدة ��ي �والينجرّية �¦ م�h7سباهّية �ا'خصوصة �الجديدة �الّسفر�مع�، �عدم �ع ى واّتفقوا

                                                           

 .�"ِمنخَرْيه"�348ص،��ي�ا'نح�الرحمانية 1
  .�م1621/�هـ1030 2
 .�وزيدت�لسaمة�ا'ع}�والسياق،�ساقطة��ي�mصل 3
ايفة] 4

ّ
  .�والصواب�ما�ثبت�أعaه،�جاءت��ي�mصل�[الط

  .�م1622/�هـ1031 5
  .�والصواب�ما�ثبت�أعaه،�جاءت��ي�mصل�[طايفة] 6
 .�"mودة"�348ص،��ي�ا'نح�الرحمانية 7
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�عثمان �السلطان �مو�نا �حضرة �آت. �إSى �Ç يئوا �قد �دانمي�1ثّم �الوزير�، ْتل
َ
�ق �ع ى واّتَفقوا

�باشا �د�ور �والدف�qدار�m2عظم �الخوجة، �3وعمر�أفندي ��ي�. �الخوجة �مÒ©ل �إSى �ذهبوا ثّم

ا�كان�وقت�الَعصر�من�ذلك�اليوم.�ف¡ بوا�بيته،�فما�وجدوه،�ذلك�الوقت
ّ
اجتمعت�،�ثّم�'

�ا'واSي �باشا�،�وقضاة�العساكر�بمو�نا�السلطان�عثمان، وسألوه�أن�يعطي�للعسكر�د�ور

:�وقالوا�له.�هو�حÂ}�تسكن�الِفتنة�4أو�يقتلهما،�عادةوسليمان�آغا�دار�الّس ،�الوزير�mعظم

�السلطان �مو�نا �يا �الجماعة، �هؤ�ء
ّ
�للّسفر�إ� م

ُ
ك

َ
�حّرك �ما �أّن ق �العسكر�ُمَتَحّقِ فاْمَتَنع�.

َم ،�مو�نا�السلطان�عثمان�من�ذلك �5طاü ماإعع ى�عدم��وَصمَّ �وقال. ،�أّما�الّسفر�ف�qكته:

�ا'ذكوَرْين�أو�تسليمهماقتل��وأّما �فما�أفعُل�ذلك�6هذين �7واْستمّر�الحال�ع ى�ذلك�[إSى].

ا�أصبح�الصّ �]ب190[.�وتفّرق�العسكر�إSى�منازلهم.�ا'ساء
ّ
وهو�يوم�الخميس�ثامن�،�باحو'

�رجب �العساكر�جميعً ، �بالّسaح�ااجتمعت �والّسيوف، ،� �الحربوجميع �آ�ت �إSى�، وذهبوا

�أفواًج  �اأفواًج �اا'واSي �الجديد، �للجامع �¦ م �وأَتوا �السلطان�، �مو�نا �ا'رحوم �عّمره الذي

 ،�أحمد
َ
َفقوا�ع ى�ق .�وسليمان�آغا�دار�السعادة،�ود�ور�باشا،�وباáي�باشا،�عمر�أفندي�ِل تْ واتَّ

�العسكر VWÎقا� �فذهب �القسطنطينية، VWÎوقا� �مو�ن، �إSى �ا'واSي �السلطان�وبعض ا

ْتل�د�ور�باشا�وسليمان�،�يا�مو�نا�السلطان:�وقالوا�له،�عثمان
َ
�ق

ّ
هذه�الِفتنة���يدفعها�إ�

�آغا �ذلك. ��ي �السلطان �مو�نا �فعاند �كaمهم، �سمع �وما �أْمرً ، �ُهللا VWليق�� كان��اوذلك

                                                           

�آت 1 :� �تركية �الحصانكلمة Vتع� �ميدان. �وآت �أنقاض�، �عل �أقيم �والذي �إسطنبول ��ي �الحصان �ميدان أي

  .�1�،423ج،�دائرة�ا'عارف�hسaمية�ا'عربة:�راجع.�الهيبودروم�mم�qاطوري�شرáي�ا'دينة
�هو�صدر�أعظم��ي�الدولة�العثمانية�من�أصل�كرواتي 2 �ع ى�بغداد�اوواليً ، ِتل�عام�.

ُ
:�راجع.�م1622/�هـ1031ق

 .�351ص،��ي�ا'نح�الرحمانية،�الصّباغ
�qله�ع ى�ترجمة 3

َ
rالجوجا"�351ص،�وقد�جاءت�اِ'نح�الرحمانّية.�لم�ُيع�"�.  

 .�والصواب�ما�ثبت�أعaه�لسaمة�اللغة،�جاءت��ي�mصل�[يقتلهم] 4
  .�والصواب�ما�ثبت�أعaه�لسaمة�اللغة،�جاءت��ي�mصل�[إعطاü م] 5
 .�واب�ما�ثبت�أعaه�لسaمة�اللغةوالص،�جاءت�بصيغة�الجمع 6
 .�وزيدت�لسaمة�ا'ع}،��ي�mصل�ساقطة 7



 نصرة�أهل�+يمان�بدولة�آل�عثمان  أبي�السرور�البكري�الصديقي�بن محمد

232 

 مفعو 
ً
�كذلك�mْمر.�� هر،�واْستمرَّ

ّ
ع ى��فهجموا،��نتظاروعجز�العسكر�من�،�إSى�وقت�الظ

�الّسرايا �فأْخرجوه، �mبواب �ب7ن �مصطفى �السلطان �مو�نا �فوجدوا �تْخت�، �ع ى وأجلسوه

لك
ُ
�ا' �العلما، �وبايعه �الوقتء �ذلك ��ي �ا'وجودين �وا'واSي �ا'ساء. ْرَب

ُ
�وق بوا،

َ
مو�نا��1أْرك

فلّما�.�ا'عروف�¦ م،�السلطان�مصطفى��ي�الَعَربة�وأوصلوه�إSى�ا'سجد�ا'تعلق�بالينجرّية

ِه ر  الوزير�mعظم�،�2أخذ�معه�حس7ن�باشا،�أى�مو�نا�السلطان�عثمان�هذا�الِفعل��ي�حّقِ

�اسابًق  َر�أْمره، �ِلُيَدّبِ �الينجرّية �آغات �بيت �إSى �وذهب �عثمان، �السلطان �مو�نا �له :�وقال

�بخاطر�العسكر�]أ191[تذهُب�
ُ

وخمسة�،�اوتجعُل�لكل�إنسان�م¡ م�خمس7ن�شريفي� ،�وتأخذ

َزَمُه�بذلكأذرع�جوخ�
ْ
مهم��ي�ذلك،�فذهب�إSى�طائفة�العسكر.�وأل

ّ
فما�كان�ِمن�جوا¦ م�.�وكل

�الينجرّية �آغات ْتل
َ
�ق

ّ
�إ� �وَ¼َ ُبوه. �ا'ذكور �2غا �لبيت ْوِرهم

َ
�ف �ِمن �3وذهبوا حس7ن��4وقتلوا،

�باشا �عثمان، �السلطان �مو�نا �ع ى �وقبضوا �مصطفى، �السلطان �مو�نا �إSى .�وأحضروه

�يدي �إSى ُه
َ
ة�فأْرسل

ّ
ل

ُ
�ق �باشا، �وأحضر�العسكر�د�ور �دار�السعادة، �آغا �وسليمان وقطعوا�،

قوا�رأس�آغات�الينجرّية،�5رأسºْ ما
ّ
،�ود�ور�باشا�الوزير،�وسليمان�آغا،�وحس7ن�باشا،�وعل

�بايزيد �السلطان �ا'رحوم �جامع �6ع ى �مصطفى. �السلطان �'و�نا �العاّمة
ُ
�الَبْيَعة َعت

َ
،�وَوق

لك
ُ
�سرير�ا' �ع ى �وجلس �أخته، �زوج �mعظم �وزيره �وجعل �باشا، �7داود �بعد�. �كان ا

ّ
'� ثّم

                                                           

  .�والصواب�ما�ثبت�أعaه،�جاءت��ي�mصل�[فأركبوا] 1
�qله�ع ى�ترجمة 2

َ
rلم�ُيع�. 

 .�والصواب�ما�ثبت�أعaه،�جاءت��ي�mصل�[و¼ بوها] 3
 .�ا'ع}��ستقامةفحذفÊُ ا�،��ي�mصل�جاءت�بعدها�[ثّم] 4
  .�والصواب�ما�ثبت�أعaه،�جاءت��ي�mصل�[رؤوسهما] 5
بناه�السلطان�بايزيد�الثاني�عام�.�وُيطّل�ع ى�ميدان�"توري"،�يقع�إSى�الجنوب�من�الّسراي�القديمة��ي�إسطنبول  6

  .�م1505/�هـ911
مناصب�وقاد�حمaت�وعمل��ي�عّدة�،�وهو�بشناáّي�mصل�ونشأ��ي�الّسراي�السلطانية.�ولقبه�"قّره�داود�باشا" 7

�أحمد �السلطان �عهد ��ي �عسكرية .� �عام عِدم
ُ
�هـ1032أ �م1623/ �راجع. �ا'عّربة: �hسaمية �ا'عارف �دائرة ،�9ج،

 .�127-126ص
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ة،�الَعصر�من�هذا�اليوم
ّ
ل

ُ
،�من�غ�q7ِعلم�مو�نا�السلطان�مصطفى،�ذهب�داود�باشا�ليدي�ق

��ي�مو�نا�السلطان�عثمان
َ

ِمه،�وأْنَفذ
ْ

ى�عليه،�وغّسله�وكفّنه،�قضاء�هللا�وُحك
ّ

ودفنه�،�وص 

�أحمد �السلطان �والده �عند �أرَّ . �الرّ وقد �عبد �الّشيخ �وفاته  َخ
ّ
a'ا� �ححمن �بقوله�، �هللا رحمه

  :�شعر

{ َWوَم�ــــ�{ َWَمليــــُك�عــــدٍل�قــــد�اْنَق�ــــ� �عليــــــِه�ِمـــــــْن�ِذي�الَجــــــaل�رضـــــــواُن  � �

ُخــــهُ �]ب192[ لنــــا�نؤّرِ
ُ
1مــــاَت�شــــهيًدا�ق

� ِليــــــــــــُك�عثمــــــــــــاُن  �
َ
ِعــــــــــــيَم�ا' �النَّ �َحــــــــــــلَّ �

ا�كان�يوم�الجمعة�تاسع�َرَجب�من�الّسنة�ا'ذكورة
ّ
ذهبت�العساكر�لبيوت�ا'قتول7ن�،�ثّم�'

�ف¡ بوها �الدف�qدار، �باشا �باáي �بيت �وكذلك ،VW|الصوبا� �حاýي �2وبيت �ع ي، �ُسنبل ،�3وبيت

�ي�،�رحمه�هللا�تعاSى،�وم�W}�دم�مو�نا�السلطان�عثمان.�مركُمل�©م�الُج �4راد�جاوشوبيت�ُم 

َد�للَقَدر،�5هذا�الوقت�َهَدر ،�وذهابه،�ع ى�موته�وقد�أِسف�الناُس .�ولكن�َمن�يستطيع�الرَّ

ْوِتِه 
َ
�6وف �يأسفون . �� �وكيف �يبكون ، �� �وعليه �العادل، ِلك

َ
�وهو�ا' �والبحر�الكامل، زين�،

�الّسالك��ي�دولته�بأحسن�الّسلوك،�ا'لوك �الكما�ت، ،�وفاق�أرباب�الq�َاعات،�حاز�جميع

ُرُه��ي�ا'شارق�وا'غارب
ْ

ِة�أْهِلِه�طلوع�الوطلع�مِ ،�قد�شاع�ِذك
ّ
.�ّشمس��ي�الغياهبن�ب7ن�أِهل

ْم�له�ِمن�صدقاٍت�وافرة
َ

 ،�وَمكارم�ُمتكاِثرة،�ك
َ
َعل

َ
وران�آم7نف   .�ْيِه�الّرحمة�والّرِضوان�ما�دار�الدَّ

   

                                                           

  .�"تاريخه"�354ص،��ي�اِ'نح�الرحمانّية 1
�qله�ع ى�ترجمة 2

ّ
rلم�ُيع�. 

�qله�ع ى�ترجمة 3
ّ
rلم�ُيع�.  

�qله�ع ى�ترجمة 4
ّ
rلم�ُيع�.  

 .�ولكّن�ا'ؤرخ�أبقاها�لضرورة�الّسجع�مع�كلمة�[الَقَدر]�ال�VÂتلº ا،�]اأن�ُتكَتب�[هدرً �والصواب 5
 .�بمع}�زال�وغادر�هذه�الدنيا،�َمن�فات:�أي.�وmرجح�كما�ثبت��ي�mصل.�"وقّوته"�355ص،��ي�اِ'نح�الرحمانية 6
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  ا�قصد�السابع�عشر

لك�وقت�،�و�ي�ا'ّرة�الثانية،��ي�ِذكر�سلطنة�مو�نا�السلطان�مصطفى
ُ
جلس�ع ى�تْخت�ا'

�وألف �وثaث7ن �إحدى �سنة �َرَجب �ثامن �الخميس �يوم هر�من
ّ
�1الظ �ولد�، �َعْزِل �بعد وذلك

�أخيه �عثمان�]أ193[، �السلطان �ا'رحوم ُره،
ْ

�ِذك َقّدم
ُ
�ا' �ُخلِ . �َمن �هو�أّول �آل��َع فيكون من

ِعِه ،�عثمان
ْ
لك�بعد�َخل

ُ
ي�السلطان�ُم �ثّم�ُخِلَع .�وعاد�إSى�ا' ِ

ّ
S ،�ولد�ا'رحوم،�رادبعد�ذلك�وُو

وثaث7ن��2خامس�عشر�ذي�الِقعدة�سنة�اثنَت7ْن��ثن7نوذلك��ي�يوم�،�مو�نا�السلطان�أحمد

�3وألف ّرة�الثانية.
َ
.�سنة�واحدة�وأربعة�أشهر�وعشرة�أيام،�وكانت�ُمّدة�سلطنته��ي�هذه�ا'

ِعِه 
ْ
ْرناُه��ي�ترجمة�،�وأّما�سبب�َخل

َ
ك

َ
وقد�أّرخ�توليته�.�راد�رحمه�هللامو�نا�السلطان�ُم فقد�ذ

ح�فقالالّشيخ�عبد�الرّ 
ّ
a'حمن�ا�:  

�ُمصـــــــــــــــــــطفى�َخ7ْـــــــــــــــــــ�qَُمِليـــــــــــــــــــْك  �َخّصـــــــــــــــــــــــــــــــــُه�ُهللا�ِبَنْصــــــــــــــــــــــــــــــــــِرهْ  � �

ـــــــــــــــــــــْد  ـــــــــــــــــــــِم�ُمؤيَّ
ْ

�عـــــــــــــــــــــاِدُل�الُحك �َمِلــــــــــــــــــــــُك�أْوَحــــــــــــــــــــــُد�َعْصــــــــــــــــــــــِرهْ  � �

�الـــــــــــــــــــــــــــــــبaدْ  ـــــــــــــــــــــــــــــــّلِ
ُ
�ك

ُ
�ِزيَنـــــــــــــــــــــــــــــــة ــــــــــــْد�َوِلº ــــــــــــا�َحْســــــــــــَب�أْمــــــــــــِرهْ  �

َ
�ق �

ُخوهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا �َوِلهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذا�أرَّ �ِمْصـــــــــــــــِرهْ  �
ُ
�ُمصـــــــــــــــطفى�ِزيَنـــــــــــــــة �

  :�رحمه�هللا�تعاSى�اوله�أيضً 

ــــــــــــــــَك�العــــــــــــــــالَم�مو�نــــــــــــــــا�الــــــــــــــــذي
َ
�َمل َســاِلْك  �

َ
�َســالَك��ــي�َعْدِلــِه�ُحْســَن�ا' �

ِهـــــــــــــــــــْم 
َّ
ل

ُ
�هـــــــــــــــــــو�خاقـــــــــــــــــــاُن�الq�َايـــــــــــــــــــا�ك ـــــــْك  � ـــــــ�qََماِل �ُمصـــــــطفى�ِهللا�أمـــــــاَم�َخ7ْ �

ى��ـــــــــــــي�الَهنـــــــــــــا
ّ
Sَبْعـــــــــــــَد�عثمـــــــــــــاَن�تـــــــــــــو� ــــــــــــدا �

َ
ــــــــــــْك �َوغ ــــــــــــْوق�mراِئ

َ
�ُمْرَتِفًعــــــــــــا�ف �

ْخُتـــــــــــــــــــــهْ  ــــــــــــــــــــْد�أرَّ
َ
نيا�َوق ــــــــــــــــــــَن�الـــــــــــــــــــــدُّ �َزيَّ َماِلـــْك  �

َ
ـــَك�ا'

ْ
ى�ُمصــطفى�ُمل

َّ
Sــْد�َتـــَو

َ
�ق �

  :�اوِلَبْعِضهم�فيه�أيضً �]ب194[�

ــــــــــــِك�ُمصـــــــــــطفى�ِبَعــــــــــــْدٍل 
ْ
ُمل

ْ
�َعـــــــــــاَد�ِلل َمـــــــــــــــــــــــهْ  �

ْ
ـــــــــــــــــــــــَد�ُهللا�بالّشـــــــــــــــــــــــريعِة�ُحك �أيَّ �

                                                           

  .�م1622/�هـ1031 1
 .�سaمة�اللغةوالصواب�ما�ثبت�أعaه�ل،�جاءت��ي�mصل�[اثن7ن] 2
  .�م1623/�هـ1032 3
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ــــــــــــــــــــُه�ِبِعــــــــــــــــــــّزٍ�َوَنْصــــــــــــــــــــرٍ 
ُ

ك
ْ
ــــــــــــــــــــدا�ُمل

َ
�َوغ  �َوَصـــــــــــــــــــــــــفاٍء  �

ْ
�ِنْعَمـــــــــــــــــــــــــة �َوِنْعَمـــــــــــــــــــــــــِة�أّيِ �

ُخــــــــــــــــــوه ــــــــــــــــــْد�أرَّ
َ
واِم�ق �َعــــــــــــــــــْوُدُه�ِللــــــــــــــــــدَّ ِلُك�َصـاَر�بالَعـْدِل�َرْحَمـهْ  �

َ
�ُمصطفى�ا' �

�mطراف �قيام �ِمن ربة
ّ
�مضط �مصطفى �السلطان �مو�نا �أحوال �اْستمّرت �وقد ،�هذا

ْتلحÂ}�أّن�داود�باشا�شرَع��ي�تدب�q7،�داود�باشا،�وعدم�تدب�q7وزيره�mعظم،�والعساكر
َ
�ق

�عثمان�إْخَوةِ  �السلطان �مو�نا �مصطفى، �السلطان �مو�نا �بغ�q7معرفة �وذلك �ي��1فالوزير.

�mْمر�الّشنيع �تدب�q7هذا �باشا، �الوزير�حس7ن �الّديار�الّرومّية �إSى �ووصل
ّ
�إ� �عن�، نفصل

ُ
ا'

ْتل�مو�نا�السلطان�عثمان،�امصر�سابًق 
َ
ْتل�،�فسمع�¦ ذا�mْمر�الّشنيع�ِمن�ق

َ
أخوته�وإرادة�ق

�السلطان�مصطفى �ِمن�غ�q7ِعلم�مو�نا �فأْخ�qَ�َمو�نا�السلطان�بذلك. �داود�، فغضب�ع ى

َر�mمر�أحسن�تدبq7.�أعظم�اوجعل�حس7ن�باشا�وزيرً ،�باشا�مو�نا�السلطان وقام�بأمر�،�فدبَّ

 
ُ
ِع ،�ة�بتوليتهنواْستقّرت�أحوال�السلط،�لكا'

ْ
َر�ع ى�َخل �وأْن ،�مو�نا�السلطان�مصطفى�فدبَّ

َد�أخيه
َ
ي�َول

ّ
Sوكان�مو�نا�،�واّتَفَق�ع ى�ذلك�مع�بعض�أكابر�الدولة.�رادمو�نا�السلطان�ُم ،�يو

فذهب�ِمن�،�فحصل�له�ِضيُق�َصْدر.��ي�بعض�ُمتÒّ©هاته�]أ195[�اغائبً ،�السلطان�مصطفى

ِتِه�إSى�الّسرايا
ْ
ر�عليه،�َوق َدبَّ

ُ
حس7ن�فحصَل�له�غاية�الَغَضب�ع ى�،�فح7ن�دخل�رأى�mمر�ا'

 عْ فهرب�ولْم�يُ ،�باشا
َ
ْدر�ساعة�واحدة،�لله�َمَح �ْم ل

َ
�ق

َ
أ
َ
كان�جلس�مو�نا�السلطان�،�ولو�أْبط

لكُم 
ُ
�ا' �راد�ع ى�تْخت �هذا. �حس7ن�، �أموال واستوSى�مو�نا�السلطان�مصطفى�ع ى�جميع

ى�الوزارة�إSى�مصطفى�باشا�اللفكي،�باشا
ّ
S نفصل�عن�بيكلرّية�مصر،�2وَو

ُ
ومن�العجائب�.�ا'

:�وقال�له�3أنه�أْحَضَر�ُبستنïي�باشا،�ا'نقولة�عن�مو�نا�السلطان�مصطفى��ي�هذه�الّتولية

                                                           

 .�أي�الوزير�mعظم�داود�باشا 1
�مصر 2 �واSي �باشا �هو�مصطفى �يكون �قد �باشا"، �مصطفى �"كفلكي �بأنه �hشارات �أوضح ِكر��ي

ُ
�ذ �والذي :�راجع.

Vâشل�،Vشارات،�عبد�الغhية،�وعبد�الرحيم،�136ض،�أوضح� àى�ع ى�مصر�،�136،�التحفة�ال
ّ
Sحيث�ذكر�أنه�تو

 .�م1618/�هـ1027عام�
ى�و�ية�مصر�عام،�هو�خليل�باشا�الُبستنïي 3

ّ
Sية،�عبد�الرحيم:�راجع.�م1631/�هـ1041تو à155ص،�التحفة�ال-

162�. 
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�الوقت �هذا ��ي �تذهب �بالَقلعة، �الذي �الجاسوس �وتحضر�هذا �له. �فقال �أّي�: ��ي �مو�نا يا

�هو �َمَحّل �له، �قال �أنه �جوابه �ِمن �فكان �شكل؟ �أّي �وع ى �الُف : �الكنيسة �إSى aنية�تذهب

إSى�أن�،�وِلْبُسُه�كذا،�وطوله�كذا،�وِلْحَيُتُه�كذا،�ع ى�شكل�الّرهبان�1ٌص شخفº ا�،�فتنظر

�الجاسوس �شكل �السلطان �مو�نا �له
َ

�وصف �يراه، �كأنه �البُ . �ستنïيفذهب �إSى، �ودخل

� �السلطان�2الVÂالكنيسة �مو�نا �ذكرها �بصُر�البُ ، �وقع �الذي�فَما �الّراهب �ع ى
ّ
�إ� ستنïي

ِمْن�:�فقال�له�مو�نا�السلطان�مصطفى،�حضرته�الّشريفةفمسكه�وأحضره�إSى�،�وصفه�له

�أنت؟�فقال�له �البaد �أّيِ �ِمْن�ُرهبان�كنيسة�الَقلعة: �فقال�له. �تكذُب : إّنما�أنت�ِمن�باب�.

َر�أخبارنا،�3رومّية�ا'دائن
ُ
َك�ِلَتْنظ

َ
�الفaنّية�]ب196[وأنت�لك�،�أْرَسل

َ
ة دَّ

ُ
.��ي�هذه�الكنيسة�ا'

�هللا�تعاSى�َم لِ ما�عَ ،�لسلطانيا�مو�نا�ا:�فقال�له
ّ
ولكن�أنا�أخ�qك�يا�مو�نا�،�بحاSي�أحد�إ�

�السلطان �أخيك، �لولد �يقع �ما �ا'aحم �بعض ��ي �رأى �الباب �أّن �إرساSي �سبب �أّن مو�نا�،

ى�السلطة،�السلطان�عثمان�معك��ي�هذه�الّسنة
ّ
Sذلك،�وأنت�تتو�qأنظر�له�َخ��Vفأرسل�،

�هللا�وأشهُد�،�ولكن،�هللا�ع ى�حاSيفأنت�يا�مو�نا�السلطان�أطلعك�
ّ
أنا�أشهُد�أْن���إله�إ�

�محمًد  �هللا�اأّن �رسول نَ .
ُ
�ا' �بالّشهادَت7ْن �نطق �َت7ْنيَ ّجِ فح7ن �السلطان، �مو�نا �عليه ،�خلع

فحصل�له�من�hنعام�،�وأَمر�وزراء�حضرته�با¹نعام�عليه،�اوجعله�ُمتفّرقة�بأربع7ن�عثماني� 

َخَرْجنا�:�بعض�ما�َحكى�Sي�بعض�روسّية�البحر�الّرومي�أنه�قالوِمن�.�ما�يجّل�عن�الوصف

فخرج�علينا�مركب�،�أنا�وجماعة�من�الّتجار،�نريد�ثغر�hسكندرّية��ي�مركب�Sي�4ِمن�ساقز

                                                           

  .�والصواب�ما�ثبت�أعaه�لسaمة�اللغة،�]اجاءت��ي�mصل�[شخصً  1
 .�لسaمة�اللغةوالصواب�ما�ثبت�أعaه�،�جاءت��ي�mصل�[الذي] 2
�بالعراق 3 �الُفرس �ملك �ِكسرى �يÒ©لها �كان VÂال� �ا'دائن �بلدان �إحدى ��ي �ا'دائن، �رومّية �لها �ُيقال �ع ى�. وا'دائن

 ،�مسافة�بعض�يوم�من�بغداد
ً
ودجلة�يشّق�ا،�وغربً �اويشتمل�مجموعها�ع ى�مدائن�مّتصلة�ع ى�جان�Vْâدجلة�شرق

  .�276ص،�mقطار��ي�خ��qالّروض�اِ'ْعطار ،�الِحمq7ي :�راجع.�بي¡ ا
�ساقز 4 �خيوس��سمهو�: �لجزيرة �ال�qكي �ومصر، �وفلسط7ن �الّشام �بaد �إSى �الحاج �طريق �ع ى �تقع �و�ي :�راجع.

 .�ماّدة�"ساقز"،�دائرة�ا'عارف�hسaمية�ا'عّرية
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�الّنصارى  �مراكب �من حارب7ن،
ُ
�ا' �بالّنصارى �مشحونة ��ي ،� �أْخذنا �ُبرهة�فقاتلنفأرادوا اهم

�الّزمان �من �قلُت فحضر��، �بأْن �خاطري �ي �وأين�: �مصطفى؟ �السلطان �مو�نا �يا �أنت أين

�فيه �نحن �ِمّما نا �فنّجِ �الّصaح �أهل �ِمن ْنَت
ُ

�ك �فإْن �ِلَرِعّيتك؟ �حمايتك �وأين �و�يتك؟ :�قال.

�َعيانً  �مصطفى �السلطان �مو�نا �وشاهدنا
ّ
�إ� �الكaم �أتممُت �افما �ُمصلت، �سيف ،�1وبيده

َفرة�إSى�أن�
َ

ِبنا�ِمن�الك
َ

َفرة��]أ197[وهو�يضرب�ِرقاب�َمن��ي�َمْرك
َ

أف}�َمن�دخل�فيه�ِمن�الك

�الّد  �ينأعداء �ورحمه، �عنه �هللا VWÎر� �الضّ ، لك
َ
�ا' �غامر فهو ،� �الخاّصِ �ع ى �الّرحمة به

�والعامّ  َشّرع،
َ
ت
ُ
�ا' �الَوِرع، ّتصوف

ُ
�ا' تعّفف،

ُ
�ا' �mيام. �حسنة �أيامه �hبتسامُم ، ،�شرقة

ْين َّq�َال� �2سلطان �الخافق7ن�3خاقان، ��ي شر�الَعْدل
َ
�ن �َمن �البحَرْين �الّشريفة، ،�ذو�mوصاف

نيفة
ُ
�ا' �وا'ناصب �الِعقد، �واسطة �الّسعد، �وِقْبلة �العثمانّية، �الدولة �زين ريعة�ناشر�الّش ،

َسّرات،�بالخq7ات�4من�أيامه�مملوءة،�الحنفية
َ
ينمو�والخ�qُ7فº ا�،�طالعها�سعيد،�ُمزّينة�با'

َرِحَمُه�ُهللا�ع ى�تواSي�mزمان،�ويزيد
َ
  .�بجاه�سّيد�ولد�عدنان�آم7ن،�ف

   

                                                           

َت  1
َ
  .�ماّدة�"صلت"،�ا'عجم�الوسيط:�راجع.�بمع}�ضرب:�َصل

  .�أي�ال��qّوالبحر 2
  .�أي�َمِلك 3
  .�والصواب�ما�ثبت�أعaه،�جاءت��ي�mصل�[مملوة] 4
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  ا�قصد�الثامن�عشر

لك��ي�،�بن�مو�نا�السلطان�أحمد،�راد�ي�ِذكر�سلطنة�مو�نا�السلطان�ُم 
ُ
جلس�ع ى�تْخت�ا'

عصر���ي،�وتو�ي�إSى�رحمة�هللا�تعاSى،�وثaث7ن�وألف�1خامس�عشر�ِذي�الِقعدة�سنة�اثنَت7ْن

�وألف �وأربع7ن �تسع �سنة �عشر�شّوال �سادس �الخميس �2يوم �سلطنته. �ُمّدة ِسّت��وكانت

�وأحد �سنة �اواحًد �اويوًم �اعشر�شهرً �3عشرة �ا'رحوم�. �أو�د �ِمن لك
ُ
�ا' ي ِ

ّ
Sُو� �َمن وهو�ثاني

�أحمد �السلطان �مو�نا �توليته. ��ي �والّسبب �mكابر، �أّن �وmمراء، �والوزراء، ،�والعسكر،

�بأْمر�الِعبادة��]ب198[ �مصطفى �السلطان �مو�نا �اشتغال �ِمن لك
ُ
�ا' �اختaل �رأوا ح7ن

لك،�و2خرة
ُ
�اوقد�قامت�mطراف�وأخذت�جانبً ،�ونزهات�الّدنيا،�وأنه�ليس�له�ُشغل�بأْمر�ا'

�البaد �من �ُم ، �السلطان �مو�نا �تولية �ع ى �رأõ م �رادفأْجَمَع �ا'واSي�. �العساكر�إSى وجاءت

لك�قد�اختّل�بقيام�mطراف:�ا�لهموقالو ،�والوزراء
ُ
و��ُبّد�ِمن�،�5وقيام�أبازه�باشا،�4إّن�أْمَر�ا'

�مصطفى �السلطان �بمو�نا �اجتماعنا �أْمرِ ، ��ي �معه م
ّ
�ذلك�لنتكل �باب�. �ع ى فاْجتمعوا

م�معه،���ُبّد�من�إخراج�مو�نا�السلطان:�وقالوا،��ي�رابع�الِقعدة�الحرام،�الّسرايا
ّ
،�والتكل

نا�ليس�أ،�لخوفهم�أّن�مو�نا�السلطان�يقول ،�¦ م�6أن�آن�الَعصر�وهم�ُيْمِهلون �وجلسوا�إSى

لك
ُ
َرض��ي�ا'

َ
فVÂ.�اوكان�ذلك�قوله�دائًم .�Sي�غ

ُ
مو�نا�يحò}�أفندي�بن�زكريا�وقال�،�فقام�ا'

ٍد؟�فقالوا�له:�لهم
َ
Áّننا�نخWë}�،�ِبَشْرِط��أنك�تبات�الليلة��ي�الّسرايا�والوزير:�تص�qوا�إSى�غ

                                                           

 .�م1623/�هـ1032.�والصواب�ما�ثبت�أعaه�لسaمة�اللغة،��ي�mصل�[اثَن7ْن] 1
  .�م1639/�هـ1049 2
  .�والصواب�ما�ثبت�أعaه�لسaمة�اللغة،��ي�mصل�[ستة�عشر�سنة�وإحدى] 3
َرف"�و�ي�النواêي�أو�mطراف� 4

َ
 .�ماّدة�"طرف"،�ا'عجم�الوسيط:�راجع.�القاصية�والبعيدةُمفردها�"ط

�باشا 5 �أبازه �ال�qكّية: �باللغة �أبخازي �هو�اسم �أبازه �ا¼ زم. �عندما �جنبaط �عند �الخزائن �أم7ن �كان �باشا ،�وأبازه

ْحِضر�أمام�ُمراد�باشا
ُ
ا'عارف�دائرة�:�راجع.�م1634/�هـ1044كانت�¼ ايته�القتل�ع ى�يد�السلطان�عام.�فحي¡ ا�أ

  .�hسaمية�ا'عّربة�ماّدة�"أبازه"
  .�والصواب�ما�ثبت�أعaه،�جاءت��ي�mصل�[ُيمِحلوا] 6
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َغهم�،�من�والدة�مو�نا�السلطان�مصطفى،�ى�أو�د�مو�نا�السلطان�أحمدع 
َ
Áّن�العساكر�َبل

هم
َ
ْتل

َ
ت.�أّن�ُمرادها�ق

َ
وبات�مو�نا�يحò}�أفندي�ا'ف�VÂوالوزير��ي�الّسرايا�،�العساكر�1فاْنَصَرف

َفق�رأõ م�ع ى�َتْوِلَية�مو�نا�السلطان�ُم .�تلك�الليلة فأجلسوه�ع ى�الّتْخت�بعد�أذان�،�رادفاتَّ

�الليلة�]أ199[ �تلك �من �العشاء �الّصباح. �أصبح �فلّما �العساكر، �اجتمعت �وجاءوا، إSى��

َم�،�أْخِرجوا�لنا�مو�نا�السلطان�مصطفى:�وقالوا�'و�نا�يحò}�أفندي�والوزير،�الّسرايا
َّ
ِلَنَتكل

السلطان�:�وقال،�اب�ُمّدةفغ،�فذهب�الوزير�mعظم�ع ي�باشا�ِلطلبه.�مونامعه�كما�وعدتّ 

��:�وقالوا�له،�فقامت�العساكر�ع ى�يحò}�أفندي�ا'فVÂ.�و��يخرج،�ُمَتَمّرٌض��ي�هذا�الوقت

�أنك�تدخل�للّسرايا �ُبدَّ �وُتْخرِج�لنا�السلطان، �فقام�ودخل. ثّم�،�وغاب�ساعة�من�الّزمان،

�ُم  �السلطان �ومو�نا لِ خرج
َ
�ا' �بتاج َفُه

ْ
�َخل �كراد �مو�نا. �للعساكر�وقال �أفندي {òيح� ما�:

�مو�نا�السلطان�ُم 
ّ
وهذا�كان�،�رضينا�به:�العساكر�بلسان�واحد�2فقالت.�رادسلطناكم�إ�

�ُمرادنا �العساكر�بأْجَمِعِهم. �وبايعه �ب، �القسطنطينيةاونادوا ��ي �سمه �هذا. والعساكر�لم�،

ح7ن�،�رادن�ُم وشّرط�علº م�مو�نا�السلطا،�بأّن�جلوسه�ع ى�الّتْخت�كان�من�الليل�3تعلم

ي،�4جلوسه�أنه���يعطي�للعسكر�بقشيش
ّ
áا�أخرجه�،�و��تر

َ
Áّن�الخزائن�ليس�فº ا�|VWء�ِ'

،�رادإSى�ُمّدة�مو�نا�السلطان�ُم ،�رحمه�هللا،�الوزراء�من�ح7ن�ُمّدة�مو�نا�السلطان�عثمان

،�كنتم�تفعلون�مع�عّمVكما�،�و���ي�َتْوِلَيٍة�ِمن�أْمِر�وزير�وغq7ه،�وأْن���أحد�يعارضه��ي�َعْزٍل 

 �اَسْمعً :�افقالوا�جميعً .�السلطان�مصطفى
ً
�بذلك�مو�نا�]ب200[فكتب�.�وطاعة

ً
علº م�ُحّجة

�ُم  �رادالسلطان �أفندي، �حس7ن �عند �عساكر�رمي ي، VWÎقا� �mْمرُ ، �ذلك�وَتمَّ �ع ى و'و�نا�.

                                                           

  .�والصواب�ما�ثبت�أعaه،�جاءت��ي�mصل�[ُيمِحلوا] 1
  .�والصواب�ما�ثبت�أعaه،�جاءت��ي�mصل�[فقالوا] 2
  .�والصواب�ما�ثبت�أعaه،�جاءت��ي�mصل�[يعلموا] 3
  .�و�ي�الّرْشَوة،�أو�َبْخِشيش 4
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�الَعم �الصّد �m1ستاذ �ا'واهب �أبي �محمد �2يقيالّشيخ �الَحسن، �آل �ِسْبط تولية��اًخ ّر ُمؤَ ،

  :�فقال.�مو�نا�السلطان

ى�َمِليـــــــــــــــــــــــــُك�َعـــــــــــــــــــــــــْدٍل 
ّ
Sـــــــــــــــــــــــــَو ـــــــــــــــــــــــــا�َت

ّ َ
'� ــــــــــــــــــــــــــــروِر��ذا � �بــــــــــــــــــــــــــــِه�زمــــــــــــــــــــــــــــاُن�السُّ �

ــــــــــــــْوَن��ــــــــــــــي�اْنِبســــــــــــــاٍط 
َ
َح�الك

َ
�وأْصــــــــــــــل ـــــــــــــــــــــراد�هـــــــــــــــــــــذا �

ُ
ـــــــــــــــــــــّل�ا'

ُ
�أّرخـــــــــــــــــــــُت�ك �

ًخ ،�رحمه�هللا�تعاSى،�اولُه�أيضً    :�فيه،�اُمَؤرَّ

نــــــــــــــا
ُ

ــــــــــــــِك�َماِلك
ْ
ل
ُ
ى�َســــــــــــــِريَر�ا'

َّ
Sــــــــــــــا�َتــــــــــــــَو

ّ َ
'� ِبــــــــهْ وَزاَحــــــــَم� �

َ
ــــــــَك�العــــــــاSِي�ِبَمْنك

ْ
�الُفل �

ــْوَق�الّتْخــِت�ُمْرَتِفًعــا
َ
�َوَصــاَر�بالَبْخــِت�ف ـــــــُت�هـــــــذا�ُمـــــــراُد�ِهللا�جـــــــاَد�بـــــــهْ  �

ْ
ُقل

َ
�ف �

ًخ ،�رحمه�هللا�تعاSى،�3يقيالّشيخ�أحمد�زين�العابدين�الصّد ،�وِ'و�نا�ولد�الَعّم    :�فيه�امَؤرَّ

ــــــــــــــٌك  ى�َمِل
َّ
Sــــــــــــــَو �قــــــــــــــْد�َت �ِقيــــــــــــــَل�ِبَحــــــــــــــّقٍ ـــــــــــــــــــــــــــَك�أبيــــــــــــــــــــــــــــِه  �

ْ
�بعطــــــــــــــــــــــــــــاِء�هللاِ �ُمل �

�الــــــــــَورى ــــــــــّلِ
ُ
4واْختــــــــــاَرُه�ُهللا�ع ــــــــــى�ك

� �ســـــــــــــــــــــــــلطاًنا�ِبَعِظـــــــــــــــــــــــــيِم�الَجـــــــــــــــــــــــــاهِ  � �

ـــــــــــــــــــْن�َيشـــــــــــــــــــاءُ 
َ
ـــــــــــــــــــُه�ِ'

َ
ك

ْ
5ُيْعِطـــــــــــــــــــي�ُمل

� ـــــــــــــــــــــــــــــــــُه��ِ �
ُّ
ل

ُ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــوِك�ك

ُ
ل
ُ
�أْمـــــــــــــــــــــــــــــــــُر�ا' �

ْرَتِقــــــــــــــــــي�ِلُرْتَبــــــــــــــــــٍة 
ُ
ــــــــــــــــــراُد�ا'

ُ
هــــــــــــــــــَو�ا'

َ
�ف ــــــــــــــــــّل�[َســــــــــــــــــَماِه] �

ُ
6ِمــــــــــــــــــْن�ُدوِ¼ ــــــــــــــــــا�ك

� �

ــــــــــَت��ــــــــــي�تاريخــــــــــِه 
ْ
ل

ُ
�ِقيــــــــــَل�فمــــــــــاذا�ق �ذاَك�ُمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراُد�هللاِ أّرختـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه� � �

  :�فيه�اًخ ُمَؤرَّ ،�رحمه�هللا،�اوله�أيضً 

ـــــْم أ201[ ُه
َ
�]�آُل�ُعثمـــــاٍن�ل عــــــــــــــــــــــادْ  �

َ
�إSــــــــــــــــــــــى�ا'

ٌ
�دولــــــــــــــــــــــة �

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَر�ُهللا�ِ¦ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــْم  �َعمَّ �أقطــــــــــــــــــاِر�الــــــــــــــــــبaدْ  � ــــــــــــــــــلَّ
ُ
�ك �

َوةً 
ْ
�َوَحبـــــــــــــــــــــــــــاُهم�َســـــــــــــــــــــــــــط �دائًمـــــــــــــــــا�بـــــــــــــــــ7َن�الِعبـــــــــــــــــادْ  � �

                                                           

  .�أي�عّم�ا'ؤرخ�محمد�بن�أبي�الّسرور�البكري�الصديقي 1
2 Vâثر،�راجع�ترجمته�عند�ا'حmصة�a148- 145ص،�1ج،�خ�.  
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــْم  �َوَمحــــــــــــــــــــــــــــــــــا�ُهللا�ِ¦ِ  �أربـــــــــــــــــاِب�الِعنـــــــــــــــــادْ  � ـــــــــــــــــلَّ
ُ
�ك �

ـــــــــــــــوا
ُّ
ل

َ
ـــــــــــــــْم�أذ

َ
�َضـــــــــــــــْيَغًما�ك �َحـــــادْ  � �َعـــــْن�َســـــبيِل�الَحـــــّقِ �

َر�الـــــــــــــرَّ 
َ

�َوأبـــــــــــــاُدوا�َعْســـــــــــــك ـــــــــــــــــى�ُحْســـــــــــــــــِن� �
َ

ـــــــــــــــــِض�ع 
ْ
ف

اْعِتقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادْ  ف
َ
ــــــــــــــــٌف�َعــــــــــــــــْن�َســــــــــــــــل

َ
�َخل َشــــــــــادْ  � ــــــــــِرق�الرَّ

َ
وا�ط

ُ
ك

َ
�َســــــــــل �

ى�َماِجـــــــــــــــــــــــٌد 
َّ
Sمــــــــــــــــــــــا�َتـــــــــــــــــــــــَو� �َوَســــــــــــــــــــــــــــــــــادْ  �

ّ
�ِمــــــــــــــــــــــــــــــــــ¡ م�إ� �

�َوِلَشــــــــــــــــــــــــــْرِع�ِهللا�والــــــــــــــــــــــــــّدِ  �أَشــــــــــــــــــادْ  � �يــــــــــــــــــِن�والَحــــــــــــــــــّقِ �

ــــــــــــــــــــــدا �َمِلــــــــــــــــــــــٌك�ِمــــــــــــــــــــــ¡ م�َب ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُه�ُهللا�أرادْ  �
َ
�َول �

ــــــــــــــــــــت��ــــــــــــــــــــي�تاِريِخــــــــــــــــــــِه 
ْ
ل

ُ
�ق �ُمـــــــــــــــــــــــــــــَرادْ  � ـــــــــــــــــــــــــــــلُّ

ُ
�الك

َ
�َوِرث �

VW|نا
ّ
ًخ ؤَ ُم ،�رحمه�هللا�تعاSى،�وللقا�VWÎمحمد�الط   :�فيه�ارَّ

Æــــــــــــــ
َ
ى�2ن�ســــــــــــــلطاُن�ا'

ّ
Sـــــــــــــا�َتــــــــــــــَو

ّ َ
'1

� شــــــــــادْ  � �أبصــــــــــاًرا�وأهـــــــــدى�ِللرَّ ـــــــــرَّ
َ
ق

َ
�وأ �

�Vّالِخaفـــــِة�راقًيـــــا ِWـــــÛُر
ُ

ـــــى�ك
َ

�َوَعـــــ�aع  عــــــــــــــــاSي� �
َ
ْوَج�ا'

َ
�والÊّ ــــــــــــــــاِني�ِللِعبــــــــــــــــادْ أ �

ًخـــــا ـــــُت�ُمَؤّرِ
ْ
ل

ُ
qحـــــاِب�ق ِ

ّ
�َمـــــَع�غايـــــِة�ال� ــــــــِك�َمْو�نــــــــا�ُمــــــــرادْ  �

ْ
ل
ُ
ى�ا'

َّ
Sَمِلــــــــٌك�ّتــــــــو� �

عيدي   :�رحمه�هللا،�و'و�نا�الّشيخ�ع ي�الصَّ

ـــــــــــــــــَك�ُســـــــــــــــــلطاُننا
ْ
ل
ُ
ـــــــــــــــــَي�ا'

ّ
Sُمـــــــــــــــــراُد�ُو� �الِعبـــــــــــــــــــــادْ  � �َوَجـــــــــــــــــــــاَد�بـــــــــــــــــــــِه�ُهللا�َربُّ �

�الـــَورىب202[ ـــّلِ
ُ
ـــى�ا'ســـلم7َن�َوك

َ
2]ع 

� ـــــــــــــــــــــرادْ  �
ُ
�ا' ـــــــــــــــــــــلُّ

ُ
ـــــــــــــــــــــُروُر�َوك �َوَداَم�السُّ �

ــــــــــــــــــــفا �الصَّ ــــــــــــــــــــلُّ
ُ
�َرَحــــــــــــــــــــَل�الَهنــــــــــــــــــــا�َوك �َوَزاَل�الَعيــــــــــــــــا�والَعنــــــــــــــــا�والِعنــــــــــــــــادْ  � �

ــــــــــــــــــــــــَك�ُهللا�ُســــــــــــــــــــــــْبحانهُ 
َ
ـــــــــــــــــــــــْد�أْهل

َ
�َوق ـــــــــــــاِ'7ن�َوأهــــــــــــَل�الَفَســـــــــــــادْ  �

ّ
�بــــــــــــِه�الظ �

ى
َ
3َوَصاَرت�ِدماُء�الِعدا��ي�الَو	

ــــــــــــَرادْ    ِ
ّ
ــــــــــــَل�الط َســــــــــــاِبُق�َخْي

ُ
�ِبحــــــــــــاًرا�ت �

  

                                                           

1 [a'ا]صل�mه،�جاءت��ي�aوالصواب�ما�ثبت�أع�.  
  .�والصواب�ما�ثبت�أعaه،�جاءت��ي�mصل�[الوغا] 2
  .�والصواب�ما�ثبت�أعaه،�جاءت��ي�mصل�[الورا] 3
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ً
ـــــــــــــــــــــْت�َبْهَجــــــــــــــــــــــة

َ
ن �َوِمْصـــــــــــــــــــــُر�بــــــــــــــــــــــِه�ُزّيِ �الُقــــــــــــرى  � ــــــــــــلُّ

ُ
�والــــــــــــِبaدْ �2وا'ــــــــــــ1�Æَوك �

ّرُِخـــــــــــــــوا
َ
�َونـــــــــــــــاَدى�ُمنـــــــــــــــاِدي�الَهنـــــــــــــــا�أ ــــــَك�ُبْشــــــَرى�الِعبــــــادْ  �

ْ
ل
ُ
ــــــَي�ا' ِ

ّ
Sُمــــــراد�ُو� �

�لÆعداء�اقّهارً �اوكان�سلطانً  �اهابته�ملوُك�mطراف�جميعً ، لك.
ُ
�ا' ،�وح7ن�جلس�ع ى�تْخت

ة�
َ
َتل

َ
ْتِل�ق

َ
Áنه�كان�،�فقتَل�داود�باشا�وولده،�مو�نا�السلطان�عثمان،�أخيه�ا'رحومبدأ��ي�ق

ْتِل�السلطان�عثمان
َ
ْتِل�َمن�.�ثّم�أعقبه�بقتل�حس7ن�باشا.�أعظم�mسباب��ي�ق

َ
ثّم�شرع��ي�ق

ْتِل�أخيه
َ
وخرج�عليه�.�افَقَتَل�ع ى�الّتدريج�فوق�الثaث7ن�ألًف ،�كان�له�َدْخٌل�من�العساكر��ي�ق

�أبازه �ديار�بكر�محمد �ِجهة ��3ي �بمصر، �أم�q7الحاج �كان �الذي �باشا �ويوسف �من�، وهرب

َقَتل�محمد�،�فوقع�ب7ن�يوسف�باشا�ومحمد�أبازه�حرب،�مصر�ح7ن�قامت�عساكرها�عليه
َ
ف

،�رادفأرسَل�إليه�مو�نا�السلطان�ُم ،�ثّم�اْستقّل�محمد�أبازه�بالعساكر.�أبازه�يوسف�باشا

�mعظ �باشاوزيره �خسرو �فحاربه�4م �باشا�]أ203[. �خسرو �من �mمان �طلب �ثّم فأعطاه�،

ف�VÂ،�رادثّم�إّن�مو�نا�السلطان�ُم .�فأكرمه،�رادوجّهزه�إSى�مو�نا�السلطان�ُم ،�mمان
ُ
عزل�ا'

 ،�مو�نا�يحò}�أفندي�بن�زكريا
َّ
S �أ×ي�زاده،�لحس7ن�أفندي�h5فتاءى�وَو ��ي�مو�نا�.

َ
فَتَصّرف

�ُم   �رادالسلطان
ً
�ازائًد �اتصّرف �قبله، VÂف'� �وقع �ما �ُم . �السلطان �مو�نا �إن �رادثّم �إSى�، ذهب

وأْن�،�تدب�q7َعْزل�السلطان��ي�فشرع�ا'فVÂ،�عن�إسطنبول�مسq7ة�ثaثة�أيام�االّصيد�بعيًد 

�وهم �mربعة �إخوته �أحد �ُيْجِلس �بايزيد: �بأورخان، �ا'عروف �وسليمان، �وقاسم، ومو�نا�،

ْعِلْمُه�بذلك�افجّهزْت�له�قاصًد ،�لغ�ذلك�والدتهفب.�السلطان�إبراهيم
ُ
َغُه�الَخ�q،�ت

َ
،�فح7ن�َبل

                                                           

  .�والصواب�ما�ثبت�أعaه،�جاءت��ي�mصل�[الُقرا] 1
2 [a'ا]صل�mه،�جاءت��ي�aوالصواب�ما�ثبت�أع�.  
�بالتضامن�مع�خان�القرم�أثناء�حملة�ضد�الروس�عام�:�محمد�أبازة 3

َ
ف ِ

ّ
ل

ُ
/�هـ1183كان�بكلربيك�َمْرَعش�عندما�ك

  .�ا'عّربة�ماّدة�"أبازه"�دائرة�ا'عارف�hسaامية:�راجع.�وبعد�عام7ْن�تّم�قْتله،�م769
آخرة�،�ُزنبل:�ابن�راجع.�م1536/�هـ943م�حÂ}�1535/�هـ941أحد�ُو�ة�مصر�من�عام�.�هو�"ُخسرف"�أو�ُخسُرد" 4

  .�106ص،�التحفة�الà ية،�وعبد�الرحيم،�291ص،�ا'ماليك
  .�والصواب�ما�ثبت�أعaه،�جاءت��ي�mصل�[الفتيا] 5
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رَب�ِمن�أسكدار�ماتت�داّبته.�جاء�بالّسرعة�بُمفرده
َ
ْيه�إSى�أن�وصل�،�فلّما�ق

َ
فمWë}�ع ى�ِرْجل

�البحر �جانب �إSى �صغq7فعّد ، �قارب ��ي �الّسرايا �إSى �ى �أحٌد ، �به �َيعلْم �السلطان�ولم .�أنه

� �إSى �دخل �الّتْختفح7ن �ع ى �وجلس �الّسرايا �ا'فVÂأْرَس ، �أفندي �أْحضر�حس7ن �َل وعاتبه�،

 قلي
ً
a� �الِكaب، �إSى ته �ُجثَّ �ورمى �بيده ُه

َ
َتل

َ
�ق �ثّم �العلماء، �ِمن �جماعة �كانوا��1ونفى الذين

َر�إليه�وقال،�إSى�مو�نا�يحò}�أفندي�3وأعاد�hفتاء،�2مؤانس7ن
َ

�:�واْعَتذ
ّ
ما�حصل�لنا�هذا�إ�

�q7نا�فيكِبq�َكة�تقص .�والّدين�]بÁ�q]204ّن�مو�نا�يحò}�أفندي�كان�ِمن�أهل�الِعلم�والَخ7.

 ،�رادثّم�إّن�مو�نا�السلطان�ُم 
ّ
aْتل�الع

َ
فمنعته�عن�ذلك�والدته�،�شرافمة�نقيب�m أراد�ق

�وقالت�له ى�هللا�عليه�وسلم؟�فعزله�وأعطاه�قضاء�األيس�هو�منسوبً :
ّ

ة��4إSى�الّن�Vâص 
ّ

مك

ّشّرفة
ُ
�ا' �بنَدر�َجّدة، �إSى �وصل �فح7ن �تعاSى، �هللا �رحمة �إSى ي

ّ
�ُتو� �mخبار�من�. �له �جاءت ثّم

َجر�تحّركْت 
َ
ْصَد�الّتوّجه�إSى�ِقتالهم،�ف�qز�بعساكره�إSى�أدرنه،�ِجهة�رمي ي�بأّن�ا'

َ
فح7ن�،�ق

وضاعف�علº م�،�فأجاب�بعد�التمّنع�الّشديد،�سمعوا�بخروجه�أرسلوا�يطلبون�منه�الّصلح

ثّم�بعد�ُمّدة�قامت�عليه�العساكر�ِمن�ِجهة�.�ورحل�إSى�تْخته�الّشريف،�يأتون�بهما�كانوا�

�الّسلحدار،�عنده�اشخص�كان�ُمَقّربً  �وكان�عنده��ي�غاية�الِعّزة،�5ُيدÌى�موWÛ}�باشا فآل�.

َتله�العساكر�mْمرُ 
َ
�إSى�أْن�ق �فص��qعلº م�ُمّدةً ، ْتِلِه�واحًد �اوصار�يقتل�َمن�كان�سببً ،

َ
�ق �ا�ي

،�ُيدÌى�خسرو�باشا�اشديًد �اثّم�جعل�وزيرً .�إSى�أن�قتل�فيه�نحو�العشرة�آ�ف،�واحدبعد�

�قزلباش �ِجهة �إSى �6وجّهزه �بaدهم، �أطراف �غالب �أخرب �أن �بالعساكر�إSى �فذهب لقريب�،

                                                           

  .�والصواب�ما�ثبت�أعaه،�جاءت��ي�mصل�[العلما] 1
ناصرين 2

ُ
  .�والصواب�ما�ثبت�أعaه،�وقد�جاءت��ي�mصل�[ا'وانس7ن].�أي�ا'ؤّيدين�وا'

  .�والصواب�ما�ثبت�أعaه،�جاءت��ي�mصل�[الفتيا] 3
  .�والصواب�ما�ثبت�أعaه،�جاءت��ي�mصل�[قضا] 4
 .�ثبÊ ما��ي�الّسطر�التاSي�ي�mصل�جاء�بعدها�[فص��qعلº م]�ولكّن�ا'ؤلف�شطà ما�وأ 5
رها�سابًق .�"�قزل�باش"�اوُتكتب�أيضً  6

ْ
 ا.�وقد�جئُت�ع ى�ِذك
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فأْرَسَل�إليه�،�فرمى�فيه�بعض�mعداء�إSى�مو�نا�السلطان�،��2ي�أزروم�1وعاد�شتاءً ،�َتْخÊِ م

ْبِجّية
َ
�فقتلوه�ق ،� �باشا �أحمد ى

َّ
Sِعوضه�اوزيرً �3حافظ�]أ205[وو� �أعظم �العساكر�. فقامت

�راد�بسبب�خسرو�باشاع ى�مو�نا�السلطان�ُم  �وقالوا، �أحمد�:
ّ
ما�كان�الّسبب��ي�ذلك�إ�

ْتلِ ،�باشا
َ
ى�مكانه�َرَجب�باشا�ُمّدة�.�وخمدت�الِفتنة،�فقتلُه�Áجل�قيامهم،�ِه ف�aُبّد�ِمن�ق

ّ
Sوو

هُ يسq7ة�ثّم�
َ
َتل

َ
ى�مكانه�محمد�باشا،�ق

ّ
Sي�ع ى�مصر�سابًق ،�4وو

ّ
Sفذهب�محمد�.�االذي�كان�ُمتو

 
ً
�ُمحافظ �قزلباش �ِجهة �إSى �أزروم�اباشا ��ي �ُم . �السلطان �مو�نا �إن �رادثّم �الّسفر�إSى�، قصد

،��6ي�خامس�عشر�رمضان�سنة�أربع�وأربع7ن�وألف�5ف�qز�ِوطاقه�إSى�أسكدار،�ِجهة�قزلباش

�شّوال�من�الّسنة�ا'ذكورةورحل�من�أسكدار�� �ي�تاسع �روان�اواستمّر�ُمتوّجهً . ،�7إSى�ِجهة

وقتل�غالب�َمن�فº ا�ِمن�،�أخذها��ي�ربيع�mول�من�الّسنة�ا'ذكورة،�فعقب�ا'حاصرة�لها

�mعاجم �العساكر، �من �عشر�ألف Vاث� �مع �باشا {Wُمرت�� �فº ا �وجعل �الّديار�، �إSى وعاد

�الّرومية �ديار�. �إSى �وصل �بكرفلّما �بش�q7آغا، �بالروم�8أرسل �مقامه �القائم �إSى وهو�بq7م�،

�9باشا �مصر�سابًق ، ي
ّ
Sاُمتو� �وهما، �أخَوْيِه �يقتل �بأن �بأورخان: �ا'عروف �بايزيد ،�وسليمان،

aَتل�ستة�عشر�نفًس ،�فأّما�سليمان.�فُقِت
َ
ِتل�حÂ}�ق

ُ
فطلع�ع ى�حائط�،�وأراد�الهروب�افما�ق

                                                           

1 [{Âش]صل�mه،�جاءت��ي�aوالصواب�ما�ثبت�أع�.  
 .�اسم�مدينة�تركّية�تقع��ي�الّشرق  2
ى�و�ية�مصر�عام 3

ّ
S1591/�هـ999تو��{Âية،�عبد�الرحيم:�راجع.�1595/�هـ1003ح à118- 117ص،�التحفة�ال�.  

ى�و�ية�مصر 4
ّ
S1595/�هـ1003تو�{Âية،�عبد�الرحيم:�راجع.�م1596/�هـ1004م�ح à120- 118ص،�التحفة�ال�.    

�إسطنبول  5 �مدينة �من �2سيوي �الجزء ��ي �فº ا، �أك�m�qحياء �ومن ��ي�، �مراكز�الّتصوف �من عَت��qمركز�هام
ُ
وت

  ا.�ولقد�جئُت�ع ى�ِذكرها�سابًق .�ا'دينة
  .�م1634/�هـ1044 6
 .�إحدى�مدن�بaد�فارس 7
  .�248-247ص،�أوضح�hشارات،�عبد�الرحيما:�راجع�أيضً  8
ى�و�ية�مصر�عام� 9

ّ
S1626/�هـ1035تو�{Âية،�عبد�الرحيم:�راجع.�1628/�هـ1038م�ح à148-147ص،�التحفة�ال�. 
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�بنفسه�1فرمى ، 
َ
�ِرْجل �إحدى ِسَرْت

ُ
�ْيِه فك ،q7بش� ��فمسكه �وخنقه�]ب206[آغا �دخل�. ا

ّ
'� ثّم

ِكهمو�نا�السلطان�ُم 
ْ
ن�فº ا�ِمن�وقتلوا�جميع�َم ،�جاءت�mعاجم�إSى�روان،�راد�إSى�تْخت�ُمل

�العساكر �باشا، {Wُمرت�� �وقتلوا �السلطان، �'و�نا �الخ��qبذلك �فجاء �وزاد�، �غضبه فاْشتّد

�حنقه �زمنه. ��ي �الغريبة �الحوادث �وِمن ،� �وثaث7ن�أّن �تسع �سنة �عشر�شعبان �سابع �ي

 ،�2وألف
ّ

َشّرفة�ودخل�الَحَرم�الّشريفجاء�َسْيٌل�بمك
ُ
من��اوتزايد�ذلك�حÂ}�هدم�جانبً ،�ة�ا'

وجاءت�mخبار�إSى�وزيره�محمد�باشا�،�ولم�يبَق�منه�ِسوى�الّركن�اليماني،�البيت�الّشريف

ي�مصر�سابًق 
ّ
Sاُمتو�، 

ّ
َعرَ .�ةمن�السّيد�مسعود�أم�q7مك

َ
َض�الوزير�محمد�باشا�هذه�الواقعة�ف

�بعمارة�البيت�الّشريف،�رادع ى�مو�نا�السلطان�ُم  �فأَمر�وزيره�ا'ذكور�با�هتمام فأرسل�.

�باشا �محمد �أخشاب، �ِمن �ِعمارة �آلة �وحديد، �وغ�q7ذلك، �وُرخام .� با|�VWمعمار�وأرسَل

�يوسف �وِمعمارية، �آغا �رضوان �ُيْدÌَى �وشخص �نّجارين، �ِمن �معهما �وبنائ7ن، م7ن، ،�وُمَرّخِ

َمُنه�.�لك�ِمّما�يحتاج�إليهوفعلة�وغ�q7ذ
َ
فكان�ُجملة�ما�جّهزه�الوزير�محمد�باشا�ما�يزيد�ث

�3وتّمْت�هذه�الِعمارة��ي�سنة�أربع7ن�وألف،�ع ى�مائة�ألف�قرش ويكفي�مو�نا�السلطان�.

 
ً
�اَشَرف �الّشريف، �بيته �ِلِعمارة �تعاSى �هللا �أّهله �بأْن ،� �من��أْمرٌ �]أ207[وهذا �يتيّسْر�Áحد لم

�الخلفاء �مروان، �بن �ا'لك �عبد �زمن �ِمن �ا'لوك �4و� �أمّية، Vب� �خلفاء �رابع �زمنه�، إSى

�ي�ِجهة��اومن�الحوادث��ي�زمنه�أّن�شخصً .�و��شك�أن�هللا�تعاSى�يغفر�له�بذلك،�الّشريف

                                                           

 .�والصواب�ما�ثبت�أعaه،�جاءت��ي�mصل�[حايط�فأرمى] 1
  .�م1629/�هـ1039 2
  .�م1630/�هـ1040 3
ى�خaفة�الدولة�mموّية�عام� 4

ّ
Sعام646/�هـ26تو�{Âعن�التعريف،�م705/�هـ86م�ح�Vّعبد�الرحيم:�راجع.�وهو�غ�،

َول 
ُ
m116-115ص،�لطائف�أخبار��.  



 نصرة�أهل�+يمان�بدولة�آل�عثمان  أبي�السرور�البكري�الصديقي�بن محمد

246 

ليس�له�،�اٍص وباطنه�ع،�2ظاهره�طائع،�رأس�الّدروز،�1معنابن��ُيسم}�فخر�الدين،�الّشام

�به �يتدّين �دين �الّسابقة، �ا'لوك �عليه ِدَرْت
َ
�و��ق �الُقطر�مو�نا�. �هذا �من �إزالته ��ي فاْهتّم

�ُم  �رادالسلطان �أحمد�Sىإ�فأرسَل ، �كجك �الّشام  �3باشت
ْ
�وإزالته�هُ رْ ُم يأ �بمقاتلته �له�. فجمع

�إليه �العساكر�وذهب �باشا �أحمد �كجك �إتباعه، �غالب َتل
َ
�وق �فقاتله ،� �منه �4اواحًد وأخذ

�فحاصره�أشدَّ ،�5فَتَحّصَن��ي�قلعة�الّشقيف،�من�الحصون�hسماعيلية�اوعشرين�ِحْصنً 

�الّسنة �حصار�فوق �بالزوال، �أَحّس �أن �إSى �أسفله �ِمن �الجبل �ونقَب ،�وأحضر�الحّجارين

�وماله �أهله م
ّ
�فسل �ُيعْ ، �ولم �هرب �أنه  ثّم

َ
�َخ�qل �له �م �أمواله. �باشا �أحمد �فأخذ ،�وأو�ده،

وهم�الذين�ُيقال�،�فزالت�طائفة�الّدروز�من�هذا�الُقطر.�وأرسل�ذلك�إSى�حضرته�الّشريفة

�ِمن�باشوّية�الّشام،�كبq7ة�7وصارت�حصونه�باشوّية.�6لهم��ي�سابق�الّزمان�الباطنّية ،�أَجلَّ

ْرِسºّ ا�مدينة�طرابلس
ُ

  .�8وك

                                                           

بفخر�الّدين�ا'ع�Vالثاني�الكبÁ�q7ّن�جّده�كان�ُيسّم}�فخر��اُيْعَرف�أيضً ،�mم�q7فخر�الدين�بن�قرقماز�معن�هو 1

ِتل�.�للميaد�وهو�أحد�أعظم�أمراء�لبنان�من�آل�معن�الدروز��ي�القرن7ن�السادس�عشر�والسابع�عشر�.،الّدين
ُ
ق

 .�125�،282ص،�ا'نح�الرحمانية،�الصّباغ:�راجع.�م1635/�هـ1045عام�
 .�والصواب�ما�ثبت�أعaه،�جاءت��ي�mصل�[طايع] 2
 .�282ص،�اِ'نح�الرحمانّية،�الصّباغ:�راجع 3
  .�والصواب�ما�ثبت�أعaه،�mصل�[إحدى]جاءت��ي� 4
عَرف�أيضً  5

ُ
تقع��ي�لبنان�ع ى�هضبة�صخرّية�.�وقد�بناها�الّرومان،�بقلعة�"البوفور"�أو�"قلعة�شقيف�أرنون"�اوت

شرف�ع ى�¼ ر�الليطاني�وسهل�مرج�عيون 
ُ
 .�عالية�وت

�hسماعيلّية،��ي�إحدى�ِفَرق�الّشيعة 6
ُ
سّم}�أيضا

ُ
ّنة�Áّن�ظاهر�اعتقادهم�.�وت ُسّميت�بالباطنّية�ع ى�يد�أهل�السُّ

  .�بعكس�باطنه
  .�أي�تابعة�وتحت�سلطة�الباشا�العثماني 7
 .�أحدى�ُمدن�سوريا�اليوم 8
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�زمنه ا�كان�خامس�عشرين�شعبان�سنة�إحدى،�وِمن�الحوادث��ي
ّ
'� ،�1وأربع7ن�وألف�أنه

 �2وردت�عساكر�ِمن�ِجهة�اليمن�با'كاحل�والُعَدد�]ب208[
ّ

شّرفةإSى�مك
ُ
ف�qز�َمن�كان�،�ة�ا'

�ِلِقتالهم �العساكر�وmشراف �ِمن ة
ّ

�بمك �بيك، �mم�q7مصطفى �َجّدة �صنجق �وكذلك الذي�،

�ُمَعّينً  �َجّدة�اكان �محافظة �مصر�إSى �ِمن �الّزمان، �من �ُبْرهة �الفريقان �فتقاتل َسَرت�،
َ

فاْنك

�mشراف �بيك، �mم�q7مصطفى ِتل
ُ
�وق �محمد، �السّيد �وكذلك َشّرفة،

ُ
�ا' ة

ّ
�أم�q7مك َك�.

َ
وَمل

َشّرفة
ُ
�ا' ة

ّ
�مك �الُعَصاُة تْ ،

َ
�ق  واْستباحوها

ً
a� ًاوفسًق �اوَ¼ْ ب� ، ًq7أم� �علº م �mشراف��اوجعلوا من

،�5وعلº م�سردار�mم�q7قاسم�بيك�اعسكرً �4خليل�باشا،�فع7ّن�بيكلربيك�مصر،�3ُيسم}�نامي

�مصر �صناجق �بعض �ومعه �وأزالوهم. �إلº م �فذهبوا �أمq7هم، �نامي ِتل
ُ
�وق �الحوادث. ،�وِمن

�ِقنطارً  �عشر�ألف Vاث� �الّنحاس�اإرساله �من �باشا، �أحمد �وأمر�وزيره �ÁهاSي�، �يبيعه بأن

�فعّم .�7وألف�وذلك��ي�أواخر�شّوال�سنة�ثaث�وأربع7ن،�6كل�ِقنطار�بسبع7ن�شريفّي ،�مصر

وكان�الّسبب�.�حÂ}�أّن�بعضهم�باع�أو�ده،�وعقاراÇ ا،�فباعت�أسبا¦ ا،�ÁهاSي�مصر�8البaء

قابله�،�الذي�كان�ِمن�أتباع�الوزير�حسن�باشا،�الظالم�حسن�الدف�qدار،��ي�مïيء�الّنحاس

ْشِرِه�َوَحْشِرهِ ،�علهُهللا�بسوء�فِ 
َ
 وقد�بّينا�ذلك�ُمَفصّ .��ي�ن

ً
a�9ي�تولية�أحمد�باشا�ع ى�مصر��.  

                                                           

  .�م1631/�هـ1041 1
  .�أي�العتاد�الحربي 2
 .�157-156ص،�التحفة�الà ية،�عبد�الرحيم:�راجع 3
ى�و�ية�مصر�عام 4

ّ
Sعام�1631/�هـ1041تو�{Âية،�عبد�الرحيم:�راجع.�م1632/�هـ1042م�ح à150ص،�التحفة�ال -

162�.  
 .�105ص،�التحفة�الà ية،�عبد�الرحيم:�راجع 5
  .�353ص،�ا'نح�الرحمانية،�الصّباغ:�راجع.�هو�نقد�يعادل�الّدينار 6
  .�م1633/�هـ1043 7
8 [aالب]صل�mه،�جاءت��ي�aوالصواب�ما�ثبت�أع�.  
 .�136-133،�التحفة�الà ية،�الرحيمعبد�:�راجع 9
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وذلك�أ¼ م�كانوا��ي�غاية�،�hسباهّية�بالّروم�1واقعته�مع�طائفة،�وِمن�ُحسن�تدبq7ه�]أ209[

ة دَّ �الّشِ ، 
ً
�أوراق �ُيرسلوا �أ¼ م ¦ م

ْ
�دأ �ِمن �لÆكابر�اوكان �دراهم، �م¡ م �يطلبون �يسعهم�، aف

خالفة
ُ
�َمْن�خالف،�ا' فجاء�.�وإْن�ُوِجَد�قتلوه،�واستباحوا�حريمه،�هجموا�بيته�و¼ بوه،�وكلُّ

�mعياد �من �عيٌد �وزير�وغq7ه، �ِمن �أكابر�إسطنبول �ِلغالِب �فأرسلوا ْنَدِرّي�،
َ

ك �السَّ مع الشُّ

وان�الِعيد
َ
جّري ،�يطلبون�بذلك�َحل ِمن��اراد�جانبً لوا�'و�نا�السلطان�ُم َس أن�أرْ �2فأّداهم�التَّ

مع �:�فَرّدوها�عليه�وقالوا�الف�دينار�ذهبً أ،�فأرسل�لهم�مو�نا�السلطان.�الشُّ
ّ
نحن�ما�نريد�إ�

م�ليست�َد وكانت�هذه�الَخ .�وسّموها�له،�وجانب�رمي ي،��ي�جانب�أناطوSي�3اأن�تعطينا�َخَدًم 

 
ّ
،�فaن:�وهم،�يجتمع�عندي�أكابركم:�فأجا¦ م�مو�نا�السلطان�إSى�ذلك�وقال�لهم،�هالهم�كل

�وفaن �نحو�أربعمائة، �م¡ م�4وعّد �إنسان �ِشرارهم، �وهم �يطلبون ، �ما �جميع �أعطº م .�وأنا

وا�أّن�ذلك�صحيح �خديعة،�رادوما�كان�ذلك�من�مو�نا�السلطان�ُم ،�فظنُّ
ّ
فح7ن�دخلوا�.�إ�

�علº م ْت
َ
ِفل

ُ
�ق �الّسرايا �إSى �الّسرايا، ��ي �هم �الذين �وأَمر�أتباعه �الّسيف، �فº م �يضعوا ،�أن

�آخرهم �عن �فُقِتلوا �مو . �أتباع �السلطانوصاروا ��نا �البحر، ��ي ُقوَ¼ م
ْ
�ُيل �ذلك�، �رأوا فح7ن

،�اوهم�نحو�العشرين�ألًف ،�أخذوا�أسبا¦ م�وهربوا،�ِمن�hسباهّية�]ب210[�5بقية�طائفÊ م

�أناطوSي �ِجهة �إSى �وذهبوا �رئيًس ، �علº م �6اوجعلوا �محمد، �روم �ُيدÌى �م¡ م .�وهو�شخص

فأخذوهم�،�ِمن�طائفة�الينجرّية�اعسكرً ،�رادفأرسَل�لهم�مو�نا�السلطان�ُم ،�وصاروا�خوارج

�آخرهم �عن �ُم ، �السلطان �مو�نا �إSى �به �وýيء �محمد �روم �رادوُمِسك َبهُ ،
َ
َصل

َ
�ف �ُهللا�. وكفى

ومّية يار�الرُّ     .�َشّرهم�عن�أهاSي�الّدِ

                                                           

 .�والصواب�ما�ثبت�أعaه،�جاءت��ي�mصل�[طايفة]��ي�كل�الّنص 1
  .�أي�الُجْرأة 2
  .�والصواب�ما�ثبت�أعaه�لسaمة�اللغة،�جاءت��ي�mصل�[خدم] 3
  .�والصواب�ما�ثبت�أعaه،�جاءت��ي�mصل�[أربعماية] 4
  .�ثبت�أعaه�والصواب�ما،�جاءت��ي�mصل�[طايفÊ م] 5
  .�والصواب�ما�ثبت�أعaه،�جاءت��ي�mصل�[رءيسا] 6
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 ِذ 
ْ

 �رُ ك
َ
 ف

ْ
 راد�مدينة�بغداد�عُ موiنا�السلطان�ُم �ِح ت

ً
  نوة

�ُم � �السلطان �مو�نا �أّن �رادوذلك �العساكر�، �أقاليمهجمع �جميع �ِمن �إSى�، �الّتوّجه وقصد

اض
َ
ْرف

ْ
m� �طائفة �أخذها VÂال� �بالِح �1بغداد �منذ �عشرةيلة �سنة�2ثماني �الّديار�، �من فخرج

��اوما�زال�ُمتوّجهً ،�3الّرومّية��ي�شّوال�سنة�سبع�وأربع7ن�وألف بعساكره�الجّرارة�إSى�أن�َحلَّ

�ُيعرف�4ِركاُبُه�الّشريف��ي�ثامن�َرَجب�من�سنة�ثمان�وأربع7ن�وألف ،�بباش�دو�ب،�ِبَمَحّلٍ

لعة�بغداد
َ
َت7ِْن ،�بالقرب�ِمن�ق شاب�َمرَّ

ّ
ِمن�مقام�hمام�mعظم��اقريبً ،�مقدار�َرْمَيِة�َسْهٍم�بالن

ِمن��اجّيًد �اوَرِكِب�َجَوادً ،�ى�مو�نا�السلطانَف فاْسَتْخ .�ر�VWÎهللا�عنه،�أبي�حنيفة�الّنعمان

َر�ِمن�أي�ِجهاÇ ا�ُتْؤَخذ،�َخْيِلِه 
ُ
ولم�يخَش�،�وُيْمِكن�ا'حاصرة�إلº ا،�وسار�حول�الَقلعة�ِلْيُنظ

 �]أ211[
َ
فدار�حول�القلعة�بقلب�أقوى�من�.�دافع�والُبْنُدق�الذي�ُيرَمى�من�ِجهة�العدّو ِمن�ا'

�الّصخر ،� �ِج فنظر�بناء �من �حنيفةالَقلعة �أبي �hمام �مقام �هة �بالباب�، �ا'عروف والباب

حاصرة�من�ِجهته،�بناٌء�لم�يمكن�أْن�ُيْبَ}�مثله،�mسود
ُ
الخمس�لهم�نحو��Áّن ،�و��ُتمكن�ا'

 نظُرُه�َتْم ،�من�الباب�mبيض،�6وأّما�من�ِجهة�الَخaء.�سنة�َيْسَتْحِكُمون��ي�بنائه�5عشرة
ُ

�ُن ك

حاصرة�منه
ُ
حاصرة�من�ِجهتهلِ ،�Á¼ م�لم�يتقّيدوا�ببنائه،�ا'

ُ
فأَمر�مو�نا�،�توّهمهم�عدم�ا'

�ُم  �رادالسلطان �يُ ، �منهأن �حاصروا .� �ذلك �للمتاريس��7دخلتفعند �الينجرّية طائفة

                                                           

وقد�كانوا�أتباع�زيد�بن�ع ي�زين�.�وهم�من�شيعة�ع ي�بن�أبي�طالب�كّرم�هللا�وجهه،�وهم�الرافضة:�mرفاض 1

�أنه�عندما�أعلن�زيد�أّن�بيعة�أبا�بكر�وعمر�صحيحة،�العابدين
ّ
:�راجع�.تركه�بعض�أتباعه�فُسّموا�الّرافضة،�إ�

 .�172ص،�3ج،�ديوان�الِعq�َ،�خلدون ابن�
 .�والصواب�ما�ثبت�أعaه�لسaمة�اللغة،�جاءت��ي�mصل�[ثمانية�عشر] 2
  .�م1637/�هـ1047 3
 .�م1638هـم�1048 4
  .�والصواب�ما�ثبت�أعaه،�جاءت��ي�mصل�[الخمسة�عشر] 5
6 [aالخ]صل�mه،�جاءت��ي�aوالصواب�ما�ثبت�أع�.  
  .�والصواب�ما�ثبت�أعaه،�mصل�[دخلوا]�جاءت��ي 7
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�وأحكموها  �ووضعوا،
َ
�دافعا' ، 

َ
�با' �وأسوارها �الَقلعة �َهْدِم ��ي �دافعوشرعوا ْبَل ،

َ
�ق �وذلك

�الفأر �بطريق �ا'عروف ريق
ّ
�الط �َحْفِرهم �طريًق �Á1نه، �يحفروا �أن �العثمانّية �عادة �اجرت

�mرض ��ي �معوّجة �ا'تاريس، �إSى �م¡ ا�2ليدخلوا �العدو، ���يراهم {Âح� باخون�.
ّ
[وصار�الط

وكان�َحْفُر�هذه�الطريق�ا'ذكورة�بعد�،�¦ ا�إSى�ِجهة�ا'تاريس�3يحملون�الّدسوت�ويذهبون]

�يوًم  حاصرة�اعشرين
ُ
�ا' �من .VÂال� �الكبq7ة �والَقلعة �mبيض �الباب �ِجهة ن�فحاصر�من

ْ
�4ِبُرك

حاصرة�قبطان.�الوزير�محمد�باشا
ُ
ثّم�يليه��ي�.�6الوزير�مصطفى�باشا،�باشا�5ثّم�يليه��ي�ا'

حاصرة�من�ِجهة�ُبرج�الَعَجم�حس7ن�باشا
ُ
ومن�ِجهة�الَقلعة�،�ا'حافظ�بأناظوSي�]ب212[،�ا'

يور�قانصوة�باشا
ّ
ثّم�باشت�اليمن�،�وهو�الذي�كان�أم�q7الحاج�بمصر،�ا'عروفة�بقلعة�الط

VW|سلحداربا� �مع �mسود، �الباب �من �وحاصرهم �منه، هور
ّ
�الظ �العدو�من ن

ّ
���ُيمك {Âح�،

نوا�بمقابلة�ُبْرج،�وأّما�العساكر�ا'صرية.�8والباشا�بمرعش�7الباشا�بقرمان الَعَجم��فإ¼ م�ُعّيِ

 ،�للغفر
ً
 من�هجوم�العدو�لي�اخوف

ً
a�،فرموا�،�ودرويش�محمد�باشا�بديار�بكر�وراء�ا'تاريس

                                                           

  .�والصواب�ما�ثبت�أعaه،�جاءت��ي�mصل�[Áن] 1
ى�به�من�الَحرب 2

ّ
áنة،�ُمفردها�"ُتْرس"�وهو�ما�ُيَتَو

ّ
�ي�ما�،�وا'تاريس�هنا.�و�ي�قطعة�من�الحديد�ُمستديرة�وُمسن

فه�من�ا'حارب7ن�راجع
ْ
 .�"تّرس"ماّدة�،�ا'عجم�الوسيط:�ُيحتم}�به�أو�من�َخل

:�الّدسوت.�والصواب�ما�ثبت�أعaه�لسaمة�اللغة،�جاءت��ي�mصل�[وصارت�الطباخ7ن�تحمل�الّدسوت�وتذهب] 3

�ِدْست �ُمفردها �صدر�ا'جلس، �الكب��q7ي �للسّيد �ا'خّصص حل
َ
�ا' Vتع� �فارسية �كلمة �و�ي �أو�مقّر�السلطان، أو�،

ت�الّرسمّية"�او�ي�تع�Vأيضً .�كر�VّWÛالسلطان
ّ

aج ،�معجم�ا'صطلحات�وmلقاب�التاريخية،�الخطيب:�راجع.�"الّسِ

  .�77ص،�ال�qق�اليماني،�وال¡ رواSي،�181ص
  .�والصواب�ما�ثبت�أعaه،�جاءت��ي�mصل�[بالركن] 4
  .�79ص،�ال�qق�اليماني،�الّ¡ رواSي:�راجع.�أو�قائد�mسطول�أو�الّسفينة،�أي�"�الكاب�ن" 5
ى�و�ية�مصر�عام� 6

ّ
Sية،�عبد�الرحيم:�راجع.�م1623/�هـ1032تو à147-142ص،�التحفة�ال�. 

رها 7
ْ

 .�سبق�ِذك
�َمْرَعش 8 �أرمينية: �ثغور �من �منيع، �حجارة �سور �علº ا �حصينة �مدينة �و�ي �راجع. �الِحْمq7َي : �اِ'عطار، ،�الّروض

 .�542-541ص
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ٌق�كثq7،�مدافع�ع ى�ثaث�متاريس�هدمÊ ا�1ةقزلباش�نحو�الخمس
ْ
فعند�ذلك�أمر�.�وهلك�َخل

�ُم  �السلطان �رادمو�نا �يماز"، �"بال �لها �كبار�يقال �مدافع �بإحضار�أربع �تأكل�، �لم VÂال� أي

شار�إليه،�العسل�ِلِكq�َها
ُ
َم�َوْضَعها،�وأدخلها�محمد�باشا�ا'

َ
بحيث�ترمي�،��ي�ا'تاريس�وأْحك

 
َ
�ا' �الَعَجمع ى �ُبرج �ِمن �ترمي VÂال� �دافع �َرْمºَ ا، �فأبطل �العساكر. �لذلك �فاْس�qاحت Áّن�،

هذا�واْستمّر�الحاُل�ع ى�،�فأبطلها�بعون�هللا�تعاSى،�مدافع�العدو�كادت�أن�Ç دم�ا'تاريس

�mتربة�بالخندق�ثّم�شرعْت .�ااِ'نوال�عشرين�يوًم  ّبِ
َ

وب}�عساكر�السلطان�،�قزلباش��ي�ك

�شيئً  �جوانبه ��mاع ى �هيئة �2كوامع ى �كوًم ، �الخندق �جانب �ع ى �باشا �قبطان �اعاليً �اوب}

ركب�
َ
ِل�ا'

ْ
بحيث�،�يرمي�منه�إSى�داخل�بغداد،�ا'عروفة�عند�الّروم�بالُغراب�]أ213[ع ى�َشك

 ،�لم�يقدر�أحد�من�قزلباش�أن�يظهر�فº ا
َ
فخربت�ِمن�،�دافع�ع ى�الِقaع�وmسوارفرموا�با'

،�لكون�قزلباش�جعلوا�أتربة�الخندق�من�خارج�الَقلعة،�ن�أسفل�فلم�ُيمكنوأّما�مِ .�mع ى

qاب
ّ
�بال� �مدفونة �صارت �الَقلعة �أّن �بحيث ه،

ّ
�ِمقدار�َمَحل

ّ
�إ� �ُيَخّرب �لم �ا'دفع �رمى ،�فإذا

�mتربة �لكqrة �جانب�. �ع ى �َوُوِضَعْت ِرها
ْ

�ِبِذك بدي
َ
�الِكبار�ا' �ا'دافع ْحِضَرت

ُ
�أ �ذلك فعند

ثّم�شرع�عسكر�السلطان��ي�تدارك�.�وقامت�القيامة�ع ى�رؤوس�قزلباش�لذلك،�الخندق

�الخندق ��ي �َوَرْمِيه qاب
ّ
�ال� ّبِ

َ
�ك �الخندق، ��ي ّب

َ
�ُيك �الذي qاب

ّ
�ال� �يسرقون �قزلباش .�فجعلوا

�رأىفلّم  �باشا�3ا �مصطفى �باشا �قبطان �لذلك، �ِفْعلهم �مداخل�، �فº ا �وجعل �ا'تاريس َشقَّ

�ُمتعّددة �الخندق، �لذلك �جماعة �وأدخل �ِقتال، �أَشدَّ �فقاتلوهم �أيضً ، نحو�ثمانية��اوجعل

�بمقابلÊ م �الذي �الحائط �ِجهة �من �أبواب �الَقلعة، �بحائط �ُمَتَمّسكة �قزلباش ،�فصارت

� �الخندقوعسكر�السلطان�من�داخل �اِ'نوال�عشرة�أيام. �الِقتال�ع ى�هذا ف�qز�،�واستمرَّ

فاْجَتَمُعوا�حÂ}�صاروا��.�بأْن�يهجم�جميع�العساكر�دفعة�واحدة،�mمر�الّشريف�السلطانّي 

                                                           

  .�والصواب�ما�ثبت�أعaه،�جاءت��ي�mصل�[الخمس] 1
ُرها،�جاءت��ي�mصل�[الكيمان] 2

ْ
 .�وقد�سبق�ِذك

 .�والصواب�ما�ثبت�أعaه،�جاءت��ي�mصل�[رءى] 3
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طائفة�من�العسكر�هم��اوأيضً ،�عن�أنفسهم�1الفارغ7ن�]ب214[وحضر�العسكر�،�كالِجبال

 وأيضا�طائفة�من�العسكر�هم�،�أو�د�الناس
ُ
وُبِنَيت�،�وعادت�لهم�2جوامكهم�ْت عَ ِط الذين�ق

�للمتاريس�m3كوام �الخندق �بجانب �الك�qى . Þى �الضُّ �وقت �وكان �الوزير�mعظم�، و¼ ض

ِهّمة،�ذلك�الوقتا�محمد�باش
ُ
.�ودخل�ِلحضرة�مو�نا�السلطان�يشاوره��ي�بعض�mمور�ا'

ّو�صوÇ م،�ا'دافع�والُبْنٌدق�ِفمن�كqrة�َضْرِب ،�ثّم�عاد�إSى�ا'تاريس��ي�تلك�الساعة
ُ
�،�وُعل ظنَّ

هجموا�ع ى�،�فإذا�ذلك�طائفتان�من�العسكر�ا'نصور .�أنه�وقع�الهجوم�من�طائفة�الُفّجار

فإنه�لم�يكن�ُمراده�الهجوم�،�الوزير�mعظم�4وكان�ذلك�ِمن�غ�q7ُمراد.�الَقلعة�ال��VÂي�الرُّكن

�اليوم �ذلك ��ي �جانب. �العسكر�ا'نصور �من �فذهب �نحو�وت، �العسكر�ا'نصور �ِمن علق

�َنْفس �ستمائة �نحو�ذلك، �قزلباش �ومن �الَفِريقان. �ا'غرب�5فتقاتل �أذان �إSى �إSى�، وم¡ ا

�الَقلعة �فوق بح �الصُّ �ببعض، �بعضهم ق
ّ
�وتعل �والخناجر�، يوف �بالسُّ �يتaطمون وصاروا

ٌق�كثq7،�من�الجانب7ن�6وmطواق
ْ
ة�من�قوّ �7اتثّم�تداركهم�جماعة�ذ.�فهلك�من�الفريَق7ْن�َخل

�غq7همأ �ومن �باشا �قبطان �تباع �بالحيطان، قوا
ّ
�وتعل �فأخذوا�. �باشا �حس7ن �جماعة وأّما

�كبq7ة عة
ْ
ل

َ
�ق �ِنصف .� �ال¡ ار�وتلك �ذلك �هذا �ع ى �الحاُل �الليلة�]أ215[واْستمرَّ والِقتال�،

qَا�ولو�لساعة
ُ
Ç م�وهجموا�ش�بأجمعهم�أظهروا�قوّ وقزلبا،�8]واحدة�والِجدال�واقع�لم�[َيْف�

                                                           

  .�أي�َمْن�ليس�لهم�عمل�أو�ُمِهّمة 1
  .�أي�ُمرّتباÇ م 2
ُرها،�جاءت��ي�mصل�[الكيمان] 3

ْ
  .�وقد�سبق�ِذك

مه�وموافقته 4
ْ
  .�أي�بدون�ِعل

 .�الصواب�ما�ثبت�أعaهو ،�جاءت��ي�mصل�[فتقاتلوا�الفريق7ن] 5
�ُمفردها�"طوق" 6 حارب.

ُ
وهو�معروف�¦ ذا��سم�،�وهو�نوع�آخر�من�السaح�mبيض�يشبه�الخنجر�يستعمله�ا'

  .�عند�أهل�مصر
  .�والصواب�ما�ثبت�أعaه،�جاءت��ي�mصل�[ذو] 7
  .�ا'ع}والصواب�ما�ثبت�أعaه�لسaمة�،�جاءت��ي�mصل�[لم�يف�qوا�و��الساعة�الواحدة] 8
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ولم�يكن�العسكر�السلطاني�أن�يتأخر�ع¡ م�،�عنه���يمكن�الّتعب�q7اهجوًم ،�دفعة�واحده

 
ً
ْدَر�ِش�q�ْخوف

َ
وحصل�الِقتال�الّشديد�،�اثّم�¼ ض�العسكر�ا'نصور�علº م�ثانيً .�من�الهزيمة�اق

�مثله �ُيْعَهد �لم �الذي �يوًم ، �امشهودً �اوكان �الوزير�mعظم. ��ي �وجاءت �باشا، �محمد ،�
ٌ
َضْربة

�بندقّية �ِلوقتِه ، �اشهيًد �فمات �باشا�وتّو . �قبطان �الّساعة �تلك ��ي �بعده �العظم} �الوزارة Sى

هب�وقال�للعسكر�افجاء�إSى�ا'تاريس�فوًر .�مصطفى�باشا
ّ

أروني�قّوتكم�:�وأخرج�أكياس�الذ

رّوة،�وشجاعتكم
ّ
وأن�يقاتلوا�،�ع ى�القلعة�وأسوارها�اهم�بالهجوم�جميعً وأَمرَ �1فهذا�وقت�ا'

�  �َب رِ من�العسكر�أو�ضُ �أحٌد �حِر ُج �فكان�إذا.�الِقتالأشدَّ
َ
�2عشرةأعطاه�الوزير�،�َح ِر ُج بحجر�ف

q7دنان� �العسكر�بذلك�ى فقوّ ، �قلب �لو�ضُ ، �يتمّ} �بعضهم �أّن {Âبحجر�َب رِ ح� �أْخِذ�، Áْجِل

�hحسان �وتقّد . �قزلباش �ع ى �لهموهجموا �موا �أنفسهم، �تزهق �أن �قزلباش �كادت {Âح�،

�قزلباش�3وقالت �جماعة �الصّ : �إSى �الحال �هذا �mْمُر�ع ى �اْستمرَّ �بحإِن ِمّنا��ُيبُقوا�4[لن]،

�اأحًد  �أمانً �5و[لن]، �ايعطونا �جميعً ، �õُ لكونا �ابل ِب�.
َ
ل
َ
�ِبط �م¡ م داء �الّنِ �حصل �ذلك فعند

سبيح
ّ
�الت �وقت نارة�m6مان

َ
�ا' �ع ى �والُبْنُدق�]ب216[، �ا'دافع �َرْمَي �وتركوا .� �كلُّ واْستمرَّ

ه�ثابت�ع ى�قدميه�شخص
ّ
،�وقت�الّضÞى�7فلّما�أصبح�الّصباح�خرج�بكتاش�خان.��ي�َمَحل

�ُم  �السلطان �مو�نا �رادوحضر�ِلِركاب �mرض�8وباس، �قفطانً . �عليه �السلطان �مو�نا ��افخلع

                                                           

روءة 1
ُ
  .�أو�ا'

  .�والصواب�ما�ثبت�أعaه،�جاءت��ي�mصل�[َعْشر] 2
  .�والصواب�ما�ثبت�أعaه،�جاءت��ي�mصل�[وقالوا] 3
  .�والصواب�ما�ثبت�أعaه�لسaمة�اللغة،�جاءت��ي�mصل�[لم] 4
  .�أنظر�الهامش�السابق 5
 .�أي�وقَت�الفْجر�قبل�أذان�صaة�الّصبح 6
ر�.�وهو�الذي�ُتنَسب�إليه�الِفرقة�الصوفّية�البكتاشّية،�شيخ�الينجشرّية،�كتاشهو�الّشيخ�ب 7

ْ
وقد�جئُت�ع ى�ِذك

  ا.�ذلك�سابًق 
 .�أي�قّبلها 8
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بة هَّ
َ

ن�بالقلعة�من�بأن�ُيحضر�َم ،�وأَمر�حضرة�مو�نا�السلطان.�وخنجر،�ِبَفْرَوة�وِريشة�ُمذ

�وسائر  �الّسعيد�الخانات �ِلِركابه �أكابرهم �جميعً ، �mمان �اوأعطاهم . 
ُ
 ِس رْ فأ

َ
�mوراق��ْت ل لهم

�بذلك �هذا. �باÁمان، �خرج �خان �بكتاش �رأوا ا
ّ
'� �وعسكُر�السلطاِن ،� �ع ى ور طلعوا ،�1السُّ

.�ففّرت�جماعة�من�قزلباش�إSى�داخل�مدينة�بغداد،�واْختلطوا�بقزلباش�وتصاحبوا�معهم

،�ووضعوا�البيارق�والصناجق�علº ا،�قوا�ع ى�mبراج�وmسواروأّما�العسكر�ا'نصور�فتفرّ 

�3ورؤوس�2إْن�َخَرَجت�الخانات:�راد�لبكتاش�خانوقال�حضرة�مو�نا�السلطان�ُم .�وملكوها

�mمان ُهم
َ
ل

َ
�ف �اليوم �هذا ��ي �الَقلعة �العسكر�من ، 

ّ
�وإ� �ذلك، �بعد �عندي �لهم �أمان aف�،

ُموا�ذلك
َ
َيْعل

ْ
ل

َ
�ف �4الذين�همغ�q7أّن�الخانات�. ّتاح�خان:

َ
�خان،�م�q7ف ف

َ
�وَخل ،�وع ي�يارخان،

وإنّما�ُمرادهم�ونّيÊ م�،�ليس�لهم�ُمراد��ي�الُحضور ،�وسائر�َمن�َبِقَي�م¡ م،�و���محمد�حس7ن

فأرسَل��]أ217[.�5ويتوّجهوا�إSى�بaد�الَعَجِم ،�أن�يخرجوا�من�الباب�ا'عروف�بالباب�mسود

رّ 
َ
�ا' �طلà م ��ي �السلطان �العديدةمو�نا �ات �َنَفر�يطلà م، �حضر�لهم �وكلّما �فº م�، ُيوِقعوا

�بالّرصاص �الّضرب ًق ،
ْ
�َخل �mّول �اكثq7ً �افجرحوا ��ي �ُجرِح �يكن �لم �ِمّمن �خرج�. �ذلك �بعد ثّم

�ا'ذكورون  �الخانات �الهروب، �من �ُمراِدهم �إSى �يصلوا �لم �حيث ْصبً ،
َ
�غ ْخِرجوا

ُ
ْهرً �افا

َ
�اوق

�اوَضْربً  ،� �مو�نا �ِلحضرة �السلطانوجاءوا �يديه، �ب7ن �mرض �وقّبلوا �السلطان�. �مو�نا فقال

ّتاج�خان،�رادُم 
َ
َت�كذا؟�فقال:�ِ'�q7ف

ْ
َعل

َ
Áنه�لم�،�رادي�أن�آتي�لكم�بالحياةلم�يكْن�ُم :�ِلَم�ف

�به �أقابلكم �َوْجٌه �Sي �يبَق �روان، �قلعة ْتِح
َ
�ف �عند �أْعَتْقُتُموني �فإنكم �قاتلُت�، �فقد و2ن

�عسكركم وْ .
َ
�ِلك �ذلك �وعبيدهولكّن �عسكر�الّشاه �من �ِني �ُمخالفته، Vَِسَع

َ
�ت �ولم ِدْر�،

ْ
�أق ولم

                                                           

  .�والصواب�ما�ثبت�أعaه�لسaمة�hمaء،�جاءت��ي�mصل�[الّصور] 1
qكي،�ُمفردها�"خان" 2

ّ
ق�ع ى�السلطان�ال�qكي�أو�الحاكم�ال�

َ
"قاغان"�أو�بالرسم�ا:�وُيقال�أيضً .�وهو�لقب�تركي�ُيطل

  .�5ص،�ا'نح�الرحمانية،�الصّباغ:�راجع.�وُيقابله�بالفارسّية�"شاهنشاه"�أي�ملك�ا'لوك.�العربّي�"خاقان"
  .�والصواب�ما�ثبت�أعaه�لسaمة�hمaء،�جاءت��ي�mصل�[رءوس] 3
�qلهم�ع ى�ترجمة 4

ُ
rلم�ُيْع�. 

  .�أي�بaد�فارس 5
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ف
ّ
حÂ}�،�والِقتال��ي�داخل�ا'دينة�ُم�©ايد،�هذا.�رادوأّما�2ن�فاÁْمر�ِ'و�نا�السلطان�ُم .�أَتَخل

ِتل��ي�ذلك�اليوم�نحو�الخمسة�آ�ف�من�عسكر�قزلباش
ُ
َف7ْن�وقت�ا'غرب�،�ق

ْ
وخرج�م¡ م�أل

� VÂال� �الِجهة �العساكر�اِ'صرّيةمن �¦ ا .�VW|سلحدار�با� �كتخدا �آغا �عثمان �هناك وكان

�وباشت�قرمان�بعسكره،�بعسكره �ش�بعسكرهعَ رْ وباشت�َم ، َف7ْن�،
ْ
�mل

َ
ف

ْ
�الّس�qَ7َْخل وا َجدُّ

َ
ف

�ا'ذكوَرْين �كتخدا، �العسكر�عثمان �ع ى �وتقّدم �وشجاعته، �ِلقّوته ،� �ي��]ب218[فُجرح

7ْن
َّ
�َمَحل ،� �من �جانب �العسكروُجرح �جانب، تل

ُ
�وق �العساكر�. �من �الّشديد �الِقتال وحصل

�ا'صرّية �القزلباشّية، َف7ْن
ْ
�mل �من �أحد ْص

ُ
�َيْخل �فلم �ا'اضية، �الّسيوف �طعم ِذيقوا

ُ
�أ ،�بل

سع،�Á¼ م�كانوا�ُمشاة
ّ
َحّل�الذي�خرجوا�فيه�واٍد�ُمت

َ
ت�،�وا'

ْ
�وق

ّ
ْتلهم�إ�

َ
فلْم�ُيَحَسْن�تمام�ق

Þى تل�ِمن�قزلباش�نحو�عشرين�ألًف �فكان�ُجملة�َمن.�الضُّ
ُ
ْخِرجوا�.�اق

ُ
وأّما�الخانات�الذين�أ

�باÁمان �ورؤوسهم، �الِحجارة�1فوجوههم �َضْرِب �ِمن �مجروحة �وأبدا¼ م �ال�VÂوالنُّ . صرة

ولم�يقع�ذلك��ي�تاريخ�ِمن�،���نظ�q7لها،�رادأعطاها�ُهللا�تعاSى�ِلعساكر�مو�نا�السلطان�ُم 

َص�من�قزلباش.�الّتواريخ
ُ
وأّما�ما�.�اوهم�عشرون�َنْفًس ،�فإ¼ م�َخَدَمة�الخانات،�وإّما�َمن�َخل

وا
ُ
وم�q7.�عند�الوزير�mعظم،�ببكتاش�خان�ونف�VÂخان�2كان�ِمن�أْمر�الخانات�الذين�أْمَسك

�حس7ن �و���محمد � �خان اح تَّ
َ
�ف ،VW|سلحدار�با� �عند �رؤوس. �ِمن �وجماعة �خان �3وَخلف

�العسكر �با، �حس7ن �شاعند �العسكر، �ِمن �جماعات �عند �رؤوسهم �وبقية اح�. تَّ
َ
�م�q7ف وأّما

 ظهر�السُّ �فلّما�أن.�فإنه�َشرب�بعض�أقداح�ِمن�الِخْمِر ،�خان
ْ

َوِلَم�:�فقيل�له،�عليه�بكى�رُ ك

�فقال �تبكي؟ �أ: �� �وقدوكيف �هذه�بكي ْت
َ

ك
َ
ديدة�َهل �العساكر�الشَّ �هذه�، �ِمثل فق �يتَّ و�

اه�،�العساكر ها�كانت�بالَقلعة،�ا'وصوفة�بالشجاعة�]أÁ]219ن�عساكر�الشَّ
ُّ
ل

ُ
ْت�،�ك

َ
ِخذ

ُ
وقد�أ

ْت�بالّسيوف
َ
ِتل

ُ
َوْيُل�.�وق

ْ
َوْيُل�ثّم�ال

ْ
  فال

                                                           

  .�والصواب�ما�ثبت�أعaه�لسaمة�hمaء،�[رءوسهم]�جاءت��ي�mصل 1
  .�والصواب�ما�ثبت�أعaه�لسaمة�اللغة،�جاءت��ي�mصل�[الذي�مسكوا] 2
  .�والصواب�ما�ثبت�أعaه�لسaمة�hمaء،�جاءت��ي�mصل�[رءوس] 3
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اه �للشَّ ِتلوا،
ُ
�ق �العساكر�الذين �هؤ�ء �Áجل �يدفعها �كان �عشر�ِقaع �لو�ُخ�q7ّب7ن �Áنه Áعطى�،

�والَقَدُر ،�الِقaع�ولم�يعِط�العساكر ِكرو�ي�.�ولكْن�سبق�القضاُء
ُ
،�الحقيقة�أّن�عسكره�كَما�ذ

ّدة ْتِحها،�فº م�القَوة�والّشِ
َ
�بغداد�و��ف

َ
�الّشاه�أنه���ُيمكن�أْخذ نَّ

َ
فأرسل�فº ا�قز�ر�،�ولهذا�ظ

VWÛ1آغا� �ويقول ، �¦ ا �يفتخر �وكان �بالّرجال: �مبنّية لعة
َ
�ق �عندي �2ن. �وأّما �أخ�qت�، فقد

�ن
ّ
�العسكر�إ� �من �الّشاه �عند �يبَق �لم �أنه �َنْفسالجواسيس �آ�ف �حو�ثaثة �ِسرداره�، وعند

ِتل�من�عسكر�قزلباش��ي�ِقتال�.�اث�Vعشر�ألف�َنْفس،�ُرْسُتم�خان
ُ
ْبَل�ذلك�أنه�ق

َ
ولم�ُيعهد�ق

ة،�اعشرون�ألًف  رَّ
َ
��ي�هذه�ا'

ّ
ّنة�الّنصرة�hلهية،�إ� ْت�ِلعساكر�السُّ

َ
وكان�عندهم�الّرخاء�.�َوَحَصل

 :�اوقد�قال�بكتاش�خان�يوًم .�الزائد
َ
�قزلباش�هذا�الّسيف�الذي�وقع�فº مت Áّن�الَقلعة�،�ْسَتِحقُّ

qrوأك� �الحال �هذا �إSى ها
ُ
�مآل ام

ّ
�الُحك �من �خمس �فº ا VÂال� �بغداد. ْتح

َ
�ف �تّم ا

ّ
�و' �ِوطاق�، برز

توّجه�إSى��ثّم .�وُنِصَب�بالُقرب�من�بغداد،�حادي�عشر�شعبان��ثن7نالسلطنة�الّشريفة�يوم�

ْتِحها
َ
�ف �من �أيام �عشرة �بعد �بكر �ديار �السلطان، �مو�نا �وأَمر �أسوارها�]ب220[، .�ِبِعمارة

� �غاية �الِعمارة��جÊ ادفاْجÊََ دوا ��ي �باشا. �مصطفى �mعظم �وزيره �ذلك �ع ى �وكان ُموا�،
َ

فأْحك

ها�بعد�ذلك�ُعنو ،�أحسن�ما�كانت�عليه�2ِبناء�سورها
َ

ثّم�بعد�.�ةبحيث�أنه�لم�يبَق�يمكن�أْخذ

فبعد�عشرة�أيام�،�هو�وجميع�العساكر�إSى�ِجهة�الَعَجم،�توّجه�الوزير�mعظم،�تمام�الِعمارة

م��ي�،�ُيقال�له�صاري�خان،�أتى�إSى�الوزير�mعظم�شخص�من�خانات�الّشاه،�من�ذهابه
ّ
وتكل

ى�للوزير
َ
ْعط

ُ
َعَت7ْن�ت

ْ
ل

َ
م�بaد�الَعَجم،�قضية�الّصلح�ع ى�ق

َ
ْعِطيَ .�هما��ي�ف

ُ
وُوِضَع�،�ت�الَقلعتانفأ

�العساكر�ا'نصورة �الوزير�مؤّيًد ،�فº ما �امنصوًر �اوعاد �َوُوِض . �بغداد ��ي من��األًف �3راثنا�عشع

ّدة �والّشِ �القّوة �العساكر�ذوي �سنوات. �سبع �َخراج �إقليمها �ِمن ���ُيْؤَخذ �وأَمر�أن �¦ ا�، َوُوِضع

ِخذْت ،�باشا�ُيدÌى�درويش�محمد
ُ
��ي�هذه�الوقعة�ولم�ُيْعَهد�أّن�بغداد�ا

ّ
َتَل�مو�نا�.�ُعْنَوة�إ�

َ
َوق

�وهم �إخوته �من �إخوة �ثaثة ِكِه
ْ
�ُمل ة �ُمدَّ ��ي �ُمراد �السلطان �ا'عروف�: �بايزيد �السلطان مو�نا

�بأورخان �سليمان، �السلطان �ومو�نا ِقيَقْيِه ،
َ

�ش �وكانا �قاسم، �السلطان �ومو�نا �مو�نا�. وأّما

                                                           

1 [VWÛقز�ر�ءاغا]صل�mء،�جاءت��ي�aمhمة�aه�لسaوالصواب�ما�ثبت�أع�.  
خرى�بحرف�[الصاد]�امن�الّنص�أّن�البكري�يكتà ا�َمّرة�بحرف�[الس7ن]وأحيانً ُيaحظ� 2

ُ
 .�والصواب�ما�ثبت�أعaه.�أ

  .�والصواب�ما�ثبت�أعaه�لسaمة�اللغة،�جاءت��ي�mصل[�اث�Vعشر] 3
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�مصطفى �السلطان �َعوْ ، �عند َي ِ
ّ
�ُتو� �الَغْزوةفإنه �هذه �من �ُمراد �السلطان �مو�نا �ِد �وقد�. هذا

�مو�نا�السلطان�ُمراد�جميع�mقطار
ُ
وهاداُه�َمِلُك�،�وهابته�ملوك�mطراف�]أ221[،�مÆت�َهْيَبة

َت7ْن �َمرَّ �شاه �جرم �الهند �أشهر، �سفر�أربعة �بaده �وب7ن �بينه �أّن �مع �من�. لك
َ
'ِ� �ُيْعَهد �لم وهذا

 
ً
ِفَق��ي�ملوك�آل�عثمان�أْمٌر�لم�ُيّتفق�.�من�ملوك�الهند�هاداُه�فأّيَدهُ �املوك�آل�عثمان�أّن�َمِلك تُّ

ُ
أ

�غq7هم ��ي �محمد، �السلطان �ا'رحوم �أو�د �من لك
ُ
�ا' كا

َّ
�َتَمل �أَخوان �فº م �وُهما، السلطان�:

لك��ي�يوم�mحد�سابع�عشر�َرَجب�،�فأّما�السلطان�أحمد.�والسلطان�مصطفى،�أحمد
ُ
ى�ا'

ّ
Sفتو

� VÂاثن� �وألف�1عشرةسنة �وألف، �وعشرين �ست �سنة �mربعاء �يوم ��ي َي ِ
ّ
�2وُتو� �السلطان�. وأّما

�مصطفى �وألف، �وعشرين �ست �سنة �الِقعدة �عشر�ذي �رابع ��ي لك
ُ
�ا' ى

ّ
Sفتو� �يوم�، ��ي وُخِلَع

لك�من�أو�د�ا'رحوم�السلطان�.�m3ربعاء�ثالث�ربيع�mّول�سنة�سبع�وعشرين�وألف
ُ
ى�ا'

َّ
Sوتو

�وهم �ثaثة �أحمد �عثمان: �السلطان �ُمراد، �والسلطان �هللا�، �نصرُه �إبراهيم �السلطان ومو�نا

لك��ي�يوم�mربعاء�ثالث�ربيع�mّول�سنة�سبع�وعشرين�،�فأّما�السلطان�عثمان.�تعاSى
ُ
ى�ا'

ّ
Sفتو

�وألف �وألف، �وثaث7ن �إحدى �سنة �َرَجب �ثامن �الخميس �يوم ��ي َي ِ
ّ
�4وُتو� �الدولة��ولم. ��ي ُيْعَهْد

ْتُه�العساكر�غq7ه�االعثمانّية�أّن�أحًد 
َ
َتل

َ
وأّما�.�إليه�راجعون �]ب222[فإّنا���وإّنا�،�ِمن�ُملوكهم�ق

�ُمراد �السلطان �مصطفى، �السلطان عيد
ُ
�أ �أن �بعد لك

ُ
�ا' ى

َّ
Sفَتو� �أيضً ، �آل��اوهذا ��ي َفْق �ُيتَّ لم

ْملك�اأّن�سلطانً ،�عثمان
ْ
عيد�ِلل

ُ
وكانت�.�السلطان�عثمان،�بعد�َمْقَتل�ولد�أخيه�وذلك،�ُخِلَع�وأ

ْت7ْن
َ
َي��ي�َعْصِر�يوم�الخميس�،�وثaث7ن�وألف�5و�يته��ي�خامس�عشر�ذي�الِقعدة�سنة�اثن ِ

ّ
وُتو�

�وألف �وأربع7ن �تسع �سنة �عشر�شّوال �6سادس �إبراهيم. �السلطان �مو�نا �وأّما �ُهللا�، نصرُه

لك�،�تعاSى
ُ
ى�ا'

َّ
Sانت�}،�عشر�شّوال�سنة�تسع�وأربع7ن�وألف�ي�يوم�الجمعة�سابع�فَتَو�.  
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  ا�قصد�التاسع�عشر

�إبراهيم �السلطان �مو�نا �ِذكر�سلطنة ��ي �تعاSى، �ُهللا �نصرُه �السلطان�، �مو�نا �ا'رحوم بن

لك�ِمن�أو�ده،�رحمه�هللا،�أحمد
ُ
لك�.�وهو�ثالث�َمن�جلس�ع ى�تْخت�ا'

ُ
جلس�ع ى�تْخت�ا'

�ا'ذكورة �الّسنة �من �شّوال �عشر�من �الّسابع �الُجمعة �يوم �ِمن �ساعة �ثاني ��1ي ا�،
ّ
'� وذلك

�أخوهُ  َي ِ
ّ
�ُتو� �ُمراد، �السلطان �مو�نا �هللا، �رحمه �باشا. �مصطفى ،�فحضَر�الوزير�mعظم

VÂأفندي�بن�زكريا�ا'ف�{òى�مو�نا�فذهب،�وذلك�عند�الَفْجِر�من�يوم�الُجمعة،�ومو�نا�يحSوا�إ

لك�فأبى�،�الذي�هو�فيه�]أ223[السلطان�إبراهيم��ي�مكانه�
ُ
وطلبوه�للجلوس�ع ى�تْخت�ا'

 
ً
�َخْوف �أخيه�اذلك �من �ُمراد، �السلطان �مو�نا �كإخوته، �َيقتله �أن �له. �فقالوا �ِصْرَت�: أنت

�اسلطانً  �الُوُجوه. �من �ِبَوْجٍه هم
َ
�قول �ُيَصّدق �فلم �واِلدته. �إSى �فذهبوا ،� �ا'رحوم�و�ي واِلدة

يَ ،�وذكروا�لها�ذلك،�مو�نا�السلطان�ُمراد ِ
ّ
َفْت�له�بأّن�أخاه�ُتو�

َ
َحَضَرْت�إليه�وَحل

َ
�،�ف َمأنَّ

ْ
فاط

َحل�الذي�فيه�أخوه،�خاطره
َ
ه�إSى�ا' ى،�وذهب�مع�أّمِ َّïَرآُه�ُمَس

َ
ى،�ف

َ
.�فكشف�عن�َوْجِهِه�وبك

لك
ُ
�ا' �تْخت �ع ى �وجلس �خرج �ثّم بايعة.

ُ
�ا' �له َعْت

َ
�يكون �َوَوق �ما �بأْسهل �والعاّمة .�الخاّصة

�وقع �جلوس �أْسهل �كان ريف �الشَّ �جلوسه ِكَر�بأّن
ُ
�وذ �اثنان، �فيه �يختلْف �لم ز�أخاه�. وَجهَّ

ِلٍك�مثلها،�وأْخَرَجهُ 
َ
حفظه�هللا�،�ثّم�شرَع�مو�نا�السلطان�إبراهيم.�وكانت�له�جنازة�ما�وقع�ِ'

áqي�والبقشيش�للعساكر،�تعاSى�ونصره مال،��ي�إعطاء�ال�َّ
َ

مام�والك فَدَعْت�له�.�فأعطاه�بالتَّ

�العساكر �جميع �لجلوسه، ِرحوا
َ
�وف �مصر. �إSى �الَخ�qُ�َِبَتْوِلَيِته �وجاء �مو�نا�، �ا'رحوم وموت

�ُمراد �السلطان �وألف، �وأربع7ن �تسع �سنة �الَحرام �عاشر�الِقعدة بت �السَّ �َعْصِر�يوم ،��ي

� �ليلة �من �ا'غرب �بعد �القاهرة ��ي �ِباْسِمه �mحدوُنوِدَي �إSى�، �ِباْسِمه �ُينادي نادي
ُ
�ا' واْستمرَّ

Þَى�]ب224[وُزّينت�مصر�،�بعد�الِعشاء�بنحو�عشرين�درج بعد�أن�،��ي�يوم�mحد�بعد�الضُّ

�ُمراد �السلطان �مو�نا �ا'رحوم �ع ى وا
ُّ
�َصل �الَغْيَبة، ميلة�2صaة �بالرَّ �ا'ؤمن7ن، �سبيل .��ي

لك�ِمن�ملوك�آل�عثمان�بخaف�عادة،�واْستمّرت�الّزِينة�ثaثة�أيام
ُ
ى�ا'

َّ
Sّن�العادة�،�َمن�يتوÁ

                                                           

  .�م1639/�هـ1049أي�عام� 1
  .�أي�صaة�الغائب 2
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�أيام �سبعة �الّزِينة �تكون �بأن �باشا. �الوزير�محمد ْبِقَي
ُ
�1وأ �بمصر، �بيكلربيك �أيضً ، �اوذلك

َك ،�Áّن�العادة�عندهم،�ِخaف�عادة�آل�عثمان��ي�جميع�و�ياÇ م
ْ
ل
ُ
ى�َمِلٌك�ِم¡ م�ا'

َّ
Sإذا�تو�،

�ا �الو�يات �نّواب �جميع ِكِه َيْعِزُل
ْ
�ُمل �تحت VÂل� �غq7هم، ي ِ

ّ
Sوُيو� �إبراهيم. �السلطان ،�فمو�نا

�هللا �نصره �الذين، اب �النوُّ �جميع �باشا�2عزل �الوزير�محمد
ّ
�إ� �َمْمالكه ��ي �مصر، ي

ّ
Sُمتو�.

لك�كان�به�َمَرض�وجع�الخاِصرة
ُ
�ا' ى

ّ
Sساء،�وح7ن�تو ِ

ّ
�لÆكل�و��الن فرأى�،�وليس�له�قابلية

ى�هللا�عليه�وسلم�
َّ

 ،�فَشكا�إليه�حاله،��ي�نومِه الّن�Vâص 
َّ

وسلم�يدُه�ى�هللا�عليه�فَوَضَع�ص 

�َمَرِضه �َمَحّل �ع ى ريفة �الشَّ حة، �الّصِ �غاية �وهو��ي �نومه �من �فقام ى�،
َ

�واْخَت  �ا'أكل وطلب

َفِة�عيد�الفطر�سنة�إحدى�وخمس7ن�.�4جواريه�3بإحدى
ْ
ْت�منه�ووَضَعْت��ي�ليلة�َوق

َ
ثّم�َحَمل

ًد ،�5وألف
َ
رً �اَول

َ
ك

َ
 ،�افَسّماه�محمًد ،�اذ

ً
ك ُّq�َم�اَت

ّ
ى�ُهللا�عليه�وسل

َّ
.�6وهو��ي�غاية�الّنجابة،�به�ص 

َغُه�عن�وزيره�mعظم�،�7ثaث�وخمس7ن�وألف�]أ225[و'ا�كان�العشرون�من�شّوال�سنة�
َ
َبل

�باشا �مصطفى �أفندي، �حس7ن �العساكر�ع ى �أغرى �بأنه �عساكر�أناطوSي، VWÎقا� وع ى�،

VW|سلحدار�با� �باشا �يوسف َقرُّب. �التَّ �غاية �عنده َب7ِْن �ُمَقرَّ �وكانا �mمر. َق �تحقَّ �فلّما أرسَل�،

�الوزير�mعظم�مصطفى�باشا
َ

ف
ْ
موا��ي�حس7ن�أفندي�:�وقال�له،�َخل

َّ
َغ�Vِأّن�العساكر�تكل

َ
َبل

VW|ْتِلِهَما،�يا�مو�نا�السلطان،�نعم:�فقال.�وسلحدار�با
َ
�ِمن�ق ش�.�وهم�يقولون���ُبدَّ فتشوَّ

�مو�ن �قولهحضرة �ِمن �السلطان �ا �له، �وقال �Sي: ْعُه
َ
�اْدف �الَخْتُم؟ �أين �فقال. �مو�نا�: يا

فخرَج�من�عند��.�اذهْب�واِت�Vِبه:�فقال�له.�إّنما�هو��ي�ا'Ò©ل ،�ليس�هو�مÐي�هنا،�السلطان

                                                           

�مصر�عام 1 �و�ية ى
ّ
Sهـ�1004تو� /1596� �عام {Âح� �هـ1006م �م1598/ �راجع. �الرحيم: �عبد �الà ية، ،�التحفة

  .��120-118ص
  .�والصواب�ما�ثبت�أعaه�لسaمة�اللغة،�جاءت��ي�mصل[الذي] 2
  .�والصواب�ما�ثبت�أعaه�لسaمة�اللغة،�جاءت��ي�mصل[بأحد] 3
ساء،�ُمفردها�"جارية" 4

ّ
ة�من�الن �أو�الفتيَّ

ُ
 .�ماّدة�"جرى"،�ا'عجم�الوسيط:�راجع.�و�ي�mَمة

 .�م1631/�هـ1051 5
  .�ماّدة�"نجب"،�ا'عجم�الوسيط:�راجع.�أي�الّنباهة�وظهور�الَفْضل�ع ى�ا'ثل 6
  .�م1633/�هـ1053 7
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ِبَس�ِلباس�الّدراويش،�فلّما�وصل�إSى�مÒ©له.�وهو�ُمَتَحّقق�الَقْتل،�مو�نا�السلطان
َ
وخرج�،�ل

�ّرهمن�باب�ِس  ْنïِي�،�وأّما�مو�نا�السلطان.
َ
ففي�ساعة�خروج�الوزير�ِمن�عنده�أْحَضَر�ُبْست

VW|له�1با� �وقال ْوًر :
َ
�ف َهْب

ْ
�الوزير�ااذ �برأس Vِواِت� �مÒ©ل�. �إSى �بالّسرعة �الُبستنïي فذهب

�الوزير �َيِجْدهُ ، �فلم �عنه. �فسأل �فقالوا، :qَخ�� �له ْم
َ
�ُيْعل �ولْم �ِسّرِه �باب �من �خرَج فذهَب�.

�به]�اعً ُمْسرِ  �أنه نُّ
ُ
�يظ �[الذي رف

ّ
�الط �2إSى �َيِجْدهُ ، �فلْم �ع ى�. �Áنه �الُبستنïي �بأْتباع

َ
ط

َ
واْخَتل

�الّدراويش ِل
ْ
�َشك �الُبستنجّية. �أحد �فعرفه ،VW|با� �ُبستنïي �إSى �وأحضره �فمسكه فقطع�،

ْتِل�.�نصره�هللا،�حضرة�مو�نا�السلطان�]ب226[رأسه�وذهب�¦ ا�إSى�
َ
ثّم��ي�ثاني�يوم�ِمن�ق

�الوزير�ا'ذكور  ،VÂَالِفتنه��3أحضَر�نحو�ا'ائ� �أْصل �كانوا �العسكر�الذين �qاء
ُ

�ك �من نفس

هم
َ
َتل

َ
�وق �هللا. �نصره �إبراهيم �السلطان �'و�نا �وكان �آغا، �ُسنبل �له �ُيقال �4آغا �آغت�، وكان

�الّسرايا �مصر، �إSى �وأرسله �فعزله �مراكب. �ثaث ��ي �أسبابه �بجميع �فÒ©ل �أْغِرَبة�، فaقته

�أسبابهف�5مالطة �بجميع �أخذوه �ذلك. �السلطان �مو�نا َغ
َ
�َبل �فلّما �الغضب، �غاية ،�غضب

�تجهm�©7ْغِربة ��ي �وكريد�6وشرع �مالطة �ِجهة �الّنصارى �7إSى �وبaد �أحضر�جميع�. وأرسل

� �ا'غربمراكب �بِجهة جاهدين
ُ
�ا' ى�8كالجزائر،

َ
Sَوا� �وما �وطرابلس �ذلك�9وتونس وعّمر�فوق�.

�Vَعشر�ألف�عسكري�من�،�بالعساكر�ا'نصورةا'ائ�VْÂَُغراب�وأْشح¡ ا�
ْ
وع7ّن�موWÛ}�باشا�باث

                                                           

�ترجمة 1 �ع ى �qله
َ
rُيْع� �لم �والُبستنïي. �السلطان: �حدائق ��ي �بالعمل ف

ّ
�ا'كل �هو�hنكشارّي �راجع. �الصّباغ: ا'نح�،

  .�358ص،�الرحمانية
  .�والصواب�ما�ثبت�أعaه،�جاءت��ي�mصل[ال�VÂيظّن�أنه�¦ ا] 2
  .�والصواب�ما�ثبت�أعaه،�جاءت��ي�mصل[ا'ايَت7ْن] 3
�qله�ع ى�ترجمة.�والصواب�ما�ثبت�أعaه،�جاءت��ي�mصل�[ءاغا] 4

َ
rلم�ُيع�. 

ية�وساحل�أفريقيا�الشماSي 5
ّ
  .�وقد�جئُت�ع ى�ِذكرها،�جزيرة��ي�البحر�ا'توسط�ب7ن�صقل

رهاوقد�جئُت�.�ا'راكب�البحرّية 6
ْ

 .�ع ى�ِذك
 .�جزيرة�كريد�أو�كريت�ومالطة�فتقعان��ي�البحر�ا'توسط 7
  .�والصواب�ما�ثبت�أعaه،�جاءت��ي�mصل[الجزاير] 8
 .�أو�ناحية�وِجهة،�َتِبَع :�أي 9
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�اِ'q7ة �ليقطعوا q�َال� �كريد�1ِجهة �عن ��ي. �القسطنطينية �من �ا'راكب �خروج عام�[وكان

ا�أراد�مو�نا�السلطان�نصره�هللا�تعاSى�ذلك�2]هـ1053
ّ
ى��3فرأى،�نام�تلك�الليلة،�و'

َّ
الّن�Vâص 

م
ّ
ْغُز�مالطة�وكريد�ومسينه،�يا�إبراهيم:�وهو�يقول�له،�هللا�عليه�وسل

ُ
يا�رسول�:�فقال�له.�4أ

ْدَرة�Sي�ع ى�ذلك،�هللا
ُ
 ،���ق

َ
ْيَقظ

َ
الّن�Vâص ى�هللا�عليه��افرأى�أيضً ،�ثّم�نام�ثاني�ليلة.�واْست

م�]أ227[
ّ
ْغُز�مالطة�وكريد�ومسينه:�وهو�يقول�له،�وسل

ُ
ْدَرة�Sي�،�يا�رسول�هللا:�فقال�له.�أ

ُ
��ق

 ،�ع ى�ذلك
َ
ْيَقظ

َ
م،�ثَم�نام�ثالث�ليلة.�واْست

ّ
ى�هللا�عليه�وسل

ّ
:�وهو�يقول�له،�فرأى�الّن�Vâص 

�إبراهيم �يا �ومسينه، �وكريد ْغُز�مالطة
ُ
�أ �معك�فا�، �وأنا �معك �السلطان�. �مو�نا فأصبح

�تعاSى �هللا �نصره ِرًح ،
َ
�امسرورً �اف �ِذكرها، َقّدم

ُ
�ا' َز�العساكر�ا'نصورة �وَجهَّ �الغرائب. ،�5ومن

كان�وهبه�له�مو�نا�السلطان�إبراهيم�،�اأّن�حاكم�كريد�أخذ�ِمن�تعلقات�ُسنبل�آغا�ِحصانً 

�هللا �نصره �كريد، �حاكم �به �ففرِح �وركبهُ ، ُه �وَشدَّ �لكب�q7علماü م، �وقال : 
ُ
�ركبُت�ا ْر�كيف

ُ
ْنظ

�فقال�له.�ع ى�ِحصان�العثمانّي  �وهذا�ِحصان�العثماني؟�قال�له: �نعم: ��تفرْح�:�فقال�له.

�لذلك �أرضنا، �العثمانّي �ِحصاُن �َوِطَئ �ح7ن �Áّن �أْخِذها، �ِمن �له �ف�aُبدَّ �حاكم�. �منه فَحَنَق

�الِحصان َتَل
َ
�وق �كريد م.

ّ
�وسل �عليه �هللا ى

ّ
�ص  Vâالّن� �ِبqَ�َكة �كريد ْت

َ
ِخذ

ُ
�ا �ثّم �ِبq�َكة�. و��َشكَّ

دان�ا'ذكوران
َ
�الَبل

ُ
م�ُتْؤَخذ

ّ
ى�هللا�عليه�وسل

ّ
ى�وبِ ،�مالطة�ومسينه:�الّن�Vâص 

ّ
شارة�الّن�Vâص 

م���ُتَخيّ 
ّ
 ،�ُب هللا�عليه�وسل

ّ
a

َ
  .�َحاَشا�َوك

   

                                                           

  .�بالُقرب�من�جزيرة�كريد جزيرة��ي�البحر�ا'توسط 1
َت7ْن�ناقص��ي�mصل 2

َ
�ب7ن�ا'عقوف �ما �أو�غفل�عن�إتمام�الُجملة�بذكر�اليوم�والّشهر�ويبدو�أّن�ا'ؤرخ�قد�. Vَ ِWÝ

َ
ن

ع ى�ما�ذكره�ا'ؤرخ�من�خaل�الّسياق��ي��اوقد�أتممُتُه�ِبِذكر�الّسنة�فقط�استنادً .�والّسنه�كما�اعتاد�ع ى�ذلك

/�هـ1053وتقديري�هو�أّن�ذلك�كان��ي�¼ اية�شهر�شّوال�أو�بداية�شهر�ذو�الِقعدة�من�عام�.�الصفحات�الّسابقة

  .�م1633
 .�والصواب�ما�ثبت�أعaه�لسaمة�hمaء،�جاءت��ي�mصل[فرءى] 3
ية�ع ى�شاطئ�مضيق�مسينة 4

ّ
ية.��ي�مدينة�إيطالّية�تقع��ي�جزيرة�صقل

ّ
عت��qثالث�أك��qُمدن�جزيرة�صقل

ُ
  .�ت

 .�والصواب�ما�ثبت�أعaه،�جاءت��ي�mصل[الغرايب] 5
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ح
ْ
ت

َ
ر�ف

ْ
    2وسوده�1كريد�وخانيه�ِذك

�وألف �وخمس7ن �خمس �سنة �mوSى �جمادى �ُغّرة �كان ا
ّ
'� �أنه �3وذلك �العساكر�، دخلت

ت�الِعناية�،�hسaمّية�إSى�جزيرة�كريد
َ
َت7ْن�ع ى��]ب228[فَحَصل

ّ
�الل َعَت7ْن

ْ
�الَقل الّربانّية�ِبَفْتِح

لعة�خانية
َ
أطلعوا�،�ثّم��ي�ثالث�الّشهر�ا'ذكور .�وذلك��ي�جمادى�ا'ذكور ،�الجزيرة�مقابل�ق

}�ببال�يماز�امن�ا'راكب�ثaث7ن�مدفعً  َسمَّ
ُ
عوا�اوأيضً ،�اِمن�أْصِل�ِسّت7ن�مدفعً �4ا'

ّ
مائة��5طل

دافع��ي�أربع�ِجهات�الَقلعة،�بع�جمادى�ا'ذكور ثّم��ي�را.�وأربع7ن�مدفع�زربزان
َ
،�وضعوا�ا'

ه
ّ
�َمَحل ��ي �|VWء �كل حاصرة،

ُ
�ا' �غاية �وحاصروها �الّشهر. �من �يوم �خامس ��ي �ثّم كq�ّوا�،

�hسaم �دين �يا �وصاحوا �والبنادق، دافع
َ
�ا' �َوَرَموا �عظيمة، �محاربة �وحاربوا وحاصروهم�،

ت،�و�ي�اليوم�ا'ذكور .�محاصرة�كبq7ة
َ
ثّم��ي�.�العساكر�ا'صرّية�لم�تزل�بالّنصر�َمْحِوّية�َوَصل

�ا'ذكور  �جمادى �سادس ْت ،
َ
�سوده�6أْرَسل َعة

ْ
ل

َ
�ق �ِمن �الدين ّفار�أعداء

ُ
�الك �طائفة �إSى�، وم¡ ا

لعة�خانيه�ا'حصورة
َ
وجاءوا�،�Áهل�الَقلعة�اكافر�إمدادً �7ومائVÂَْ �األًف ،�نحو�ثaثة�أميال،�ق

َبش
َ
�غ �الَقلع��8ي �ةالَفْجر�لدخول �الَحّرِيّسة، �بعسكر�hسaم �¦ م�9فإذا �وقعوا ريق

ّ
�الط ،��ي

�hسaم
َ

�َسْيف �فº م �وأغمدوا �وكq�ّوا، م،
ّ
�وسل �عليه �هللا ى

ّ
�ص  �محمد �بسّيدنا .�واْستعانوا

�َوْصفها �َيكاد �� �عظيمة �ُمحاربة ْت
َ
�فَحَصل �رأًس ، �وثمان7ن �مائة �م¡ م �اوأْحَضروا وثaثة�،

                                                           

  .�و�ي�من�أشهر�ِقaع�الجزيرة،�ا'توسطتقع��ي�جزيرة�كريت��ي�البحر�:�قلعة�خانيه 1
  .�وفº ا�ميناء�مشهور�ُيعَت�q�َأك��qثغر��ي�الجزيرة،��ي�جزيرة�كريت��ي�البحر�ا'توسط�اتقع�أيضً :�قلعة�سوده 2
ِتَبت�كلمة�"ألف"�مّرتان 3

ُ
 .�م1635/�هـ1055.��ي�mصل�ك

ُرهُ  4
ْ

 .�سبق�ِذك
  .�ق�لهالقد�كتà ا�بأك�qrمن�شكل�كما��ي�الّسطر�الساب 5
 .�والصواب�ما�ثبت�أعaه�لسaمة�اللغة،�جاءت��ي�mصل[أرسلوا] 6
  .�والصواب�ما�ثبت�أعaه،�جاءت��ي�mصل[مايت7ن] 7
مة�آخره:�الَغَبش 8

ْ
ل
ُ
َبَش"،�ا'عجم�الوسيط:�راجع.�هو�بقّية�الليل�وظ

َ
  .�ماّدة�"غ

 .�أي�الَحَرس 9
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�بالحياة �1وتسع7ن �قبطان، �حضرة �باشا�إSى �علº م، َعَم
ْ
�فأن �إلº م�]أ229[، �وأحسن �نزل�. ثّم

�ا'ذكور  �عشر�جمادى �خامس �إSى �الَقلعة �ع ى حاربة
ُ
�ا' �الَبحر�ألف�، �طريق �من �جاء وفيه

�عسكرّي  �عسكر�الّنصارى ، �ومن �وُصْحَبÊَ م، �تعاSى �هللا هم
َ
ل

َ
�َخذ �برميل��2ِفرقاطة، �مائة فº ا

وقع�¦ م�عسكر�ا'سلم7ن�الذين�،�إSى�خانيه�3فح7ن�[أدخولها].�وبعض�من�البنادق،�بارود

تقّدم7ن�بالِحراسة،�با'راكب
ُ
هم،�فأغمدوا�فº م�الّسيوف،�ا'

َ
توا�َشْمل

ّ
قوا�َجْمَعهم�،�وَشت رَّ

َ
وف

Êَ م
َ

�َشْوك َسُروا
َ

�وك �خرج. �ذلك �4فعند �َمهزوم7ن� ِqّ�َال� �إSى �مراكà م ّفار�من
ُ

�الك �وتركوا�، وا رُّ
َ
وف

�وأسلحÊ م �وبارودهم �مراكà م Çْ اف.
َ

�َمْغَنًم �5أَخذ �ا'سلم7ن �من �اطائفة �إSى�، �¦ ا وحضروا

�حضرة�قبطان�باشا موا�له�جميع�الَغنيمة،
َّ
�وَسل َعَم�علº م.

ْ
�وأحسن�إلº م،�فأن وأْحَضروا�،

ّفار�بالحياة�وبعض�رؤوس�اأيضً له�
ُ

حضر�من��6ثّم�تاسع�عشر�جمادى.�مائة�وتسعة�من�الك

�برتونً  �الجزائر�عشرون �بالعساكر�ا'غاربة�7ابaد �مشحونة �نصرهم، �دام �تونس�، �بaد ومن

�ا'حروسة �براتن، �ثمان �بالعساكر�hسaمية�8وست، �مملوءة �أْغِربة �طرابلس�. �بaد ومن

�مشحونة�بالعساكر،�الَغرب �ذلك�إمداد�للعساكر�hسaمية،�ستة�براتن�وُغَراَب7ْن لُّ
ُ
�ك ثّم�.

�الّشهر�ا'ذكور  �من �والعشرين �الّرابع ��ي �قلعة�أ، �إSى �سوده لعة
َ
�ق ّفار�من

ُ
�أم�q7الك رسَل

َفَرة�9اإمدادً �اثمانمائة�كافرً ،�خانيه�ا'حصورة�]ب230[
َ

فصادفهم�ا'غاربة�ا'وضوع7ن�.�للك

                                                           

  .�أي�أسرى�أحياء 1
  .�وذات�حجم�صغq7،�من�الّسفن�الحربّية�الصغq7ة�والّسريعة��ي�نوع 2
  .�والقصد�هنا�"براميل�البارود"،�والصواب�ما�ثبت�أعaه،�جاءت��ي�mصل[دخلوهم] 3
  .�والصواب�ما�ثبت�أعaه،�جاءت��ي�mصل[خرجوا] 4
 .�والصواب�ما�ثبت�أعaه،�جاءت��ي�mصل[فأخذوها] 5
  .�والصواب�ما�ثبت�أعaه،�جاءت��ي�mصل[جماد] 6
 .�سفينة�حربّية�لنقل�العسكر 7
  .�والصواب�ما�ثبت�أعaه،�جاءت��ي�mصل[وسّتة] 8
  .�والصواب�ما�ثبت�أعaه،�جاءت��ي�mصل[إمداد] 9
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رق 
ّ
�بالط �للحراسة حاربة،

ُ
�ا'

َ
�َسْيف �فº م �فأغمدوا �أبº م، �بكرة �عن �وأخذوهم ُتوا�،

ّ
وَشت

.�بيك�زاده�شاه�1وفº م�ِمن�أبناء�أمراü م،�بالحياةما�عدا�أربعة�َنَفر�،�وما�بقي�م¡ م،�َجْمَعهم

َد�دولته،�فأرسلوه�مع�شعبان�بيك�إSى�َحْضرة�مو�نا�السلطان�إبراهيم ،�أدام�هللا�َنْصَرُه�وأيَّ

�البaد �أحوال �عن �لaستخبار�منه �الَقلعة. �هذه �ع ى حاصرة
ُ
�ا' �َتَزْل �لْم �ثّم �هذه�، ولكنَّ

بحيث�،�مثلها��3و��ِشّدÇ ا�و��ُرِئَي ،�و��قّوÇ ا،�بناؤها���2يكاد�يوصف،�االَقلعة�عسq7ة�جًد 

لعة�بغداد
َ
.�بخمسة�أمثالها�وأْزَيد�من�ذلك�4أخ��qأّن�هذه�الَقلعة�تقايسها،�أّن�الذي�رأى�ق

�رودس لعة
َ
�ق �من �أصعب �و�ي ّفار�َحّصنوها]،

ُ
�الك �الّتحص7ن�Á]5نَّ �غاية مع��اُخُصوصً ،

وتقويÊ ا�،�فزادوا��ي�تعمq7ها�وتحصي¡ ا.�ِعلمهم�وأخذهم�mخبار�بسفر�عساكر�hسaم�إلº ا

qاب ق�علº ا��ي�كّل�يوم�ألف�مدفع،�باÁبراج�ال�VÂِمن�ال�ُّ
َ
ل
ْ
ر�فº ا�ِبَوْجٍه�،�حÂ}�أنه�لو�ُيط

ّ
ف�aيؤث

�الُوُجوه �ِمن �الَحجر�الواحد، �م¡ ا �يرمي ِدَر�أن
َ
�ق �و� �بأنواع. �البليغة��فتداركوها حاصرة

ُ
ا'

�الَحّدِ  �عن �الزائدة �الحرب�، �بآ�ت �وأكنافها �أطرافها �جميع �من �الَقلعة �لهذه �ُمحاربÊ م مع

حاصرة
ُ
وجمعوهم�،�وبذلوا�mموال،�7إلº ا�الّنصارى�العساكر�ا'خبورة�6وأحضر�]أ231[.�وا'

�البaد �أطراف �ِمن �mرنوت، �ِمن �كافر�8والُعَصاة �آ�ف �نحو�عشرة �ذلك. �ومع �هللا�، بعون

�تعاSى �مهزوم7ن�مخذول7ن، ختار.
ُ
�ا' �محمد �سّيدنا �ِلُنْصَرِة �ذلك �وكل �الواحد�، �هللا �قال كما

                                                           

  .�والصواب�ما�ثبت�أعaه،�جاءت��ي�mصل[امراõ م] 1
�أّن�ا'ؤرخ�شطà ا،�سبقها�كلمة�[وصفها] 2

ّ
 .�إ�

  .�والصواب�ما�ثبت�أعaه�لسaمة�hمaء،�mصل[رءي]جاءت��ي� 3
 .�أي�تزيد�علº ا�بخمس�مّرات�وأكqr،�من�القياس 4
  .�والصواب�ما�ثبت�أعaه�لسaمة�ا'ع}،�جاءت��ي�mصل[Á¼ ا�حصنوها�الكّفار] 5
 .�والصواب�ما�ثبت�أعaه،�جاءت��ي�mصل�[وأحضروا] 6
  .�وقتالّيةأي�الذين�لهم�خ�qة�عسكرّية� 7
ويسكن�البaد�الّشرقّية�،�ُيعرف�عند�mوروبي7ن�باسم�mلبان،�هو�شعب�من�الجنس�2ري ،�أو�mرنؤوط:�mرنوت 8

  .�دائرة�ا'عارف�hسaمية�ا'عّرية�ماّدة�"أرنؤوط":�راجع.�الواقعة�ع ى�البحر�mدرياتيكي
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�الَقّهار �العزيز، �كتابه ��ي م﴿:
ُ

ك
َ
�ل اِلَب

َ
�غ a

َ
�ف �ُهللا ُم

ُ
�َيْنُصْرك �1﴾إْن �كريد�. �ِقaع qأك�� و�ي

�وأعظمها �ا'ت7ن��ومن. �البنيان �أدوار�من �تسعة �الَقلعة �باب �تجاه �َبَنوا �أ¼ م �َمكرهم زيادة

�الّشديد ، 
ً
�الخندق�اخوف �ِمن �الَقلعة �باب ك

َ
�ُيمل �أن �ِمن �Áْمر�هللا، ���غالب �ولكْن ��ي�. ثّم

�جمادى �من �والعشرين ت�2الّسابع
َ
�للخندق�3عّين �عسكر �ستمائة �hسaمية ،�العساكر

�بعضً  �فوجدوا �ا�افتوجهوا ّفارمن
ُ

�لك ،q7الّتكب� �مع �الّسْيف �فº م �فوضعوا �بعضهم�، فقتلوا

�باقº م �وهزموا �بالقلعة، ِصل �صغ�q7ُمتَّ �باب �من �فهربوا �العساكر�ا'نصورة. �أّن �ثّم كوا�،
َ
َمل

سعة�أدوار
ّ
رام،�ونصبوا�رايات�hسaم�علº ا،�الت

َ
ُغوا�بذلك�غاية�ا'

َ
ووضعوا�ع ى�باب�،�وَبل

�يماز �بال �مدافع �أربعة َن �.القلعة �َحصَّ �ذلك �mحجار�4فعند �ِبَوْضِع �الَقلعة �باَب ،�الكفرُة

ِب�mتربة
ْ

وهم�مع�ذلك�مخذول7ن�من�ِقَبِل�،�واْجÊ دوا�جّد��جÊ اد��ي�تحص7ن�الباب،�وَسك

�تعاSى �هللا .� �الجانَب7ْن�]ب232[ثّم �من �الخندق �تحص7ن ��ي �هّموا �العساكر�hسaمية ،�إّن

ب�وmعشابوعّينوا�خمسمائة�بلطïي�لقطع�
َ
َوُجِعَل�.�وتجس�q7ذلك،�ونقلها�للخندق،�الَحط

qاب�5ع ى�كّل�أم�q7م¡ م�مائة�ِمْخaة �ِمن�ال�ُّ وع ى�،�وع ى�َمركب�قبطان�باشا�ألف�ِمْخaة،

�ِمْخaة �ألف qسخاناه
ّ
�ال� �كتخدا �َمركب �َمركب، �كّل �ِمْخaة �خمسمائة �الّروم �مراكب ،�وع ى

ْدِر�ح
َ
�ق �ع ى �واحد �العساكر�كّل �الهوع ى �الجسور . �ِفْعِل �Áجل �mتربة �ِلَنْقِل �ذلك �كلُّ ثّم�.

�الجاِنَب7ِْن  �ِمن �ِجْسَرْيِن �جعلوا �أغaن. �َعَجم �إّن َغَم7ْن�6ثّم
َ
�ل �حفروا �أْن�، �عن �ِكناية َغُم

ّ
والل

�البارود �فيه �ويجعلوا �الّسرداب �ِمثل �mرض �ُعمق ��ي �يحفروا �ا'ذكوران. َغمان
ّ
�الل ،�فوافق

                                                           

ا�(ِإْن :�و2ية�كاملة،�)160آية�(،�)2سورة�آل�ِعْمران�( 1
َ
َمْن�ذ

َ
ْم�ف

ُ
ك

ْ
ل

ُ
ْم�َوِإْن�َيْخذ

ُ
ك

َ
اِلَب�ل

َ
�aغ

َ
ُه�ف

َّ
ُم�الل

ُ
ِذي� َيْنُصْرك

َّ
ال

ِل 
َّ
َيَتَوك

ْ
ل

َ
ِه�ف

َّ
ى�الل

َ
ْم�ِمْن�َبْعِدِه�َوَع 

ُ
ْؤِمُنوَن) َيْنُصُرك

ُ ْ
  .�ا'

  .�والصواب�ما�ثبت�أعaه،�جاءت��ي�mصل[جماد] 2
  .�والصواب�ما�ثبت�أعaه،�جاءت��ي�mصل[عّينوا] 3
  .�والصواب�ما�ثبت�أعaه،�ءت��ي�mصل[َحّصنوا]جا 4
 .�والصواب�ما�ثبت�أعaه،�جاءت��ي�mصل�[مخaت] 5
  .�لدõ م�تجربة�وخ�qة�عسكرّية�وقتالّية،�هم�مسلمون�من�غ�q7العرب:�َعَجم�أغaن 6
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َمِة�الباري�َجلَّ 
ْ

َفرة�حفروا�ألغاًم ،�َوَع�aِبِحك
َ

َغٌم�ِمن�ألغامنا�ُمحاذيً ،�اأّن�الك
َ
َغِمهم�افجاء�ل

َ
،�ِلل

�ذلك �ا'سلم7ن �طائفة �عرفت �وقد ّفار�وجعلوه�.
ُ

�الك َغِم
َ
�ل �عند �البارود �ا'سلمون فوضع

�1احاضرً  �2خرة. �جمادى �عشر�من �الرابع ��ي �ثّم َغِم�،
َّ
�الل �¦ ذا �الذي �البارود �الّنار��ي ُعوا

َ
أْول

َغِمهم
َ
�ِبل ختلط

ُ
�ا' �الهواء، ��ي �فطq7ّهم �علº م �فخرج �الّسماء، �َجّوِ ��ي �الطائرة يور

ّ
�الط ،�مثل

ّنان
َ
�ا' �بعون َغم.

َّ
�الل �بذلك �كان �َمن �فهلَك �بجواره، �كان �وَمن ساء، ِ

ّ
�الن �طائفة �من �2فكان

�والغلمان �نحو�ا'ائَت7ِْن ، �الّرجال. �وأّما �ُتْحَصْر�، �ِعّدة�]أ233[فلْم �لهم �ا'. �3سلمون فوضَع

q7سكب�عسكر�الّراَيَت7ِْن��ي�الخندق�وهم��ي�الّتجس
ْ
ِف�،�َراَيَت7ْن�وان

ْ
ولكْن�مع�الّرجوع�إSى�َخل

َغم�تحت�هذين�الِجسَرْيِن .�الخندق
َّ
َفرة�فعلوا�الل

َ
،�وكان��ي�ذلك�رحمة�بليغة�Áّن�طائفة�الك

�mجساَر  ْوا
َّ
�َعل �عسكر�hسaم �وجدوا �إذا �أ¼ م �وأْضمروا ِلقون ،

ْ
َغم�4ُيط

َّ
�الل ��ي ،�الّنq7ان

�واحدة �ُجملة �ويقتلوهم �الحالة. �هذه ��ي �فهم �ا'سلم7ن، �بطائفة �وإذا �أغaن، �َعَجم وهم�،

ووجدوا�¦ ا�خمسة�،�فوقعوا�¦ ا�ِمن�طريق�ألغامنا،�مجÊ دون��ي�َحْفِر�mلغام�ال�VÂفعلوها

فهم�،�ذلك��ي�اليوم�السادس�عشر�من�جمادى�2خرة�وكان.�وثaث7ن�برميل�بارود�فأخذوها

لعة�سوده،��ي�هذه�الحالة
َ
�ق َفَرة�الذي��ي

َ
،�أرسل�لهم�مائة�ِقنطار�بارود،�وإذا�بسردار�الك

�كافر �خمسمائة �ومعهم �م¡ م، �َخّيالة: �وخمسون �مائتان �ُمشاة، �وخمسون �ومائتان وإذا�.

�الَحِرسّية �ا'غاربة �بطائفة �أيد، �ودفعوا �فº م �علº موقعوا يوف �بالسُّ �õ م �أكqrهم. َقَتلوا
َ
،�ف

إSى�أْن�،��ي�سراديب�mرض�6الَخّيالة�كاْ¼ِ َزاِم�الَغَنم�ِمن�الذئب�5وُهِزَمِت ،�وهرَب�م¡ م�جماعة

�سوده
َ
َعة

ْ
ل

َ
�ق �¦ م غوا

َ
�َبل ��ستخبار، �Áجل �بالحياة �م¡ م �البعض �ع ى �وقبضوا نحو�مائة�،

                                                           

  .�لaستعمال�اأي�جاهزً .�والصواب�ما�ثبت�أعaه،�جاءت��ي�mصل[حاضر] 1
 .�والصواب�ما�ثبت�أعaه�لسaمة�hمaء،�mصل[النسا]جاءت��ي� 2
  .�والصواب�ما�ثبت�أعaه،�جاءت��ي�mصل[فوضعوا�ا'سلم7ن] 3
 .�والصواب�ما�ثبت�أعaه،�جاءت��ي�mصل[ُيطلقوا] 4
 .�وmرجح�ما�ثبت�أعaه�لسaمة�مع}�السياق،�جاءت��ي�mصل[وهزموا] 5
  .�ما�ثبت�أعaه�والصواب،�جاءت��ي�mصل[الذيب] 6
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�كافرً  �اوخمس7ن .� �بقي �َمن ِخذوا�]ب234ِمن[وغالب
ُ
�ا يف�الخمسمائة �بالّسِ رق�،

ُّ
�الط وأّن

�الكفرة �هؤ�ء �من �بخالية �ليست ّدة.
ُ
�ا' �هذه �و�ي �تكربيك، �وهو��ي��1وقع �م¡ م �طائفة �ي

�مقتلة�عظيمة،�حراسته �وبي¡ م �qى�،�اوِجدال�كب�q7جًد ،�فوقع�بينه
ُ

وحصلت�الّشهادة�الك

ْشَهَد�إSى�رحمة�هللا�تعاSى،�لتكربيك
َ
 ،�فاْست

َ
ال�VÂبلغ�¦ ا�َمرتبة�الّشهادة�،�رتبةوكفاُه�هذه�ا'

�ا'رتبة] �هذه �2[�ي ه.
ّ
ل

ُ
�ك �هذا �بعد �ثّم �علº م، �الُهجوم �تداركوا ًم ،

ّ
�ُسل بأربعمائة��اوفعلوا

�الثامن�عشر�من�الّشهر�ا'ذكور .�وخمس7ن�درجة �لسائر�،�فلّما�كان��ي�اليوم نادى�ا'نادي

�علº م �بالهجوم �hسaمية �العساكر �ا'راكب، �ُج �،وجميع �قائقومن �أربعمائة �3ملÊ م

�بالعساكر �مشحونة حصورة،
َ
�ا' �بالقلعة �يحتاطون �الّصباح. �ففي �ُمنتظرة�، وا'راكب

�الّشكل �هذا �ع ى ه �للّتوجُّ �كبq7ة، �َعْنَصرٌة �علº م ْت
َ
َحَصل

َ
�ف �َوْصَفها، �يكاد �� �4فَرَجَعِت ،

ًف .�5ا'راكب�إSى�[مراسº ا�واستقّرت��ي�أماك¡ ا]
ْ
ط

ُ
Áّن�،�من�هللا�تعاSى�¦ ذه�mمة�اوكان�ذلك�ل

�علº ا �يمشون VÂال� �طريقهم ��ي �للمسلم7ن ْت �أَعدَّ �كانت َفرة
َ

�الك �كثq7ة�6مكائد، َسِلُموا�،
َ
ف

�تعاSى �هللا �بفضل �ا'كائد�7ووقع، �¦ ذه �ا'سلمون �فأزالوها، م.
ّ
�السل �وضعوا �ثّم فوجدوه�،

 ًq7براج�اقصm� �عن ،� ��ي حاربة
ُ
�ا' ْمِكَنِت

ُ
�أ �الحالة�هذه�]أ235[فَما �الثالث�. �اليوم ��ي ثّم

ا�أرادت�العساكر�ا'نصورة،�والعشرين�من�الّشهر�ا'ذكور 
ّ
ه�علº م�فعل،�' َفرة��8الّتوجُّ

َ
الك

                                                           

 .�والصواب�ما�ثبت�أعaه�لسaمة�اللغة،�جاءت��ي�mصل�[تكربيك�وقع].�لم�ُيع�qrله�ع ى�ترجمة 1
 ،�ما�ب7ن�ا'عقوفَت7ْن�زائدة 2
راع 3 تأصيل�ما�ورد��ي�تاريخ�،�أحمد،�سليمان:�راجع.�هو�القارب�الصغ�q7الذي�يجري��ي�البحر�با'جاديف�أو�الّشِ

  .�164ص،�الج�qتي
  .�والصواب�ما�ثبت�أعaه،�جاءت��ي�mصل[فرجعوا] 4
 .�والصواب�ما�ثبت�أعaه،�جاءت��ي�mصل[مراسº م�واستقروا] 5
  .�والصواب�ما�ثبت�أعaه،�جاءت��ي�mصل�[مكايد] 6
  .�والصواب�ما�ثبت�أعaه،�جاءت��ي�mصل[ووقعت] 7
  .�والصواب�ما�ثبت�أعaه،�جاءت��ي�mصل[فعلوا] 8
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َغَم7ْن
َ
�ل �اليوم. �هذا ��ي �قصدهم �وكان َغم�1ولوع،

َّ
�الل �الّنار��ي �أولعوه. �ثّم ِمة�،

ْ
�ِحك �من فكان

aم�وأهلكهم�،�الباري�جّل�وَع ºاولْم�ُيؤِذ��ي�هذه�الحالة�ُمسِلًم ،�اجميعً أّن�البارود�رجع�عل�

�ا'سلم7ن �من �ألغامنا، �ِمن َغم
َ
�ل �مع �ذاك �إذ �وكان هر.

ُّ
�الظ �صaة �فبعد �الخامس�، �اليوم �ي

�الّشهر �هذا �من �والعشرين �mلغام، �الّناَر��ي �ا'سلمون ع
َ
�أْول رق�،

ُ
�ط �العسكر�ع ى موا سَّ

َ
وق

�2ّوى�هللا�ُنْصَرÇ م�وأجرى�ع ى�أْيِدõِ مق،�فِمن�ِجَهٍة�جعلوا�عسكر�مصر�ا'حروسة.�الخندق

غهم�هللا�تعاSى�ا'راتب�،�وجعلوا�من�الجانب�2خر�العساكر�ا'غربية،�الفتوحات�hسaمية
ّ
بل

�العلّية �َخ�q7الqِ�َّية، �محمد �سّيدنا �بجاه �َنَفر. �مقدار�خمسمائة َت7ْن
َ
�والِفْرق �العساكر�، وبقّية

�ا'نصورة رقات،
ُّ
�بسائر�الط �قّيدوهم �الَقلعةو ، �ِبَحْول طوهم �حوَّ �كانت�. والعساكر�ا'غاربة

�علº ا �غ�q7زائد �من ِرِه
ُ

�بالك �ُمحاربÊ م qاب، �ال�ُّ لعة
َ
�ق غوا

َ
�َبل �أن �إSى حاربة

ُ
�ا' ��ي �يزالوا ،�فلم

رام،�فنصبوا�فº ا�رايات�hسaم
َ
غوا�بذلك�غاية�ا'

َ
،�من�صبيحة�الّ¡ ار�إSى�وقت�ا'غرب،�وبل

�عظيمة ة
َ
�َمْقَتل �بي¡ م �ِبَوْصف�وحصل �qُع¡ ا �ُيَع�َّ �يكاد �� ّفار��]ب236[.

ُ
�الك �رؤوس وصارت

يور�الخافقة
ُّ
Ê م�وِهّمÊَ م.�تتطاير�ِمن�أجسادها�كالط

َ
و��بقوا�[يعرفون�ما�،�وأْخَمَد�ُهللا�َشْوك

وَضَرَبÊْ م�الَحqَ7ُْة�البليغة�ال���VÂ،�و��بقي�لهم�ُمْسَتَقٌر�و��َمأَوى ،�3يصنعون�و��أين�يسq7ون]

�مزيد �ع¡ ا �تعاSى، �ُهللا هم
َ
ل

َ
�َخذ �َمْغَنًم ،  �اوَجَعلهم

َّ
ِمل

ْ
�h ِلل �سaميةة qاب. �ال�ُّ �أْبراج ُغوا

َ
�َبل ا

ّ
،�و'

�ا'دافع ْوِضَع7ْن،�أزالوا�ما�كان�¦ ا�ِمن
َ
�ا' �غ�q7هذْين [وجاءت�،�Áنه�ما�أمك¡ م�الُهجوم�ِمن

�قصq7ة] �4الّسaلم �الُغروب. ِت
ْ
�َوق �و�ي �َصبي� ، �م¡ م�اصغq7ً �اأْحَضروا تً ،

ْ
�قبطان��اوِبن ِلَحْضرة

�باشا ��ستفهام، �Áجل �hحسان، �غاية �إلº م �فأحسن �والعشرين�. �السادس �اليوم ��ي ثّم

                                                           

  .�الّنار�أي�إشعال 1
  .�والصواب�ما�ثبت�أعaه،�جاءت��ي�mصل[يدõ م] 2
  .�والصواب�ما�ثبت�أعaه�لسaمة�اللغة،�جاءت��ي�mصل[يعرفوا�ما�يصنعوا�و��أين�يذهبوا] 3
 .�والصواب�ما�ثبت�أعaه�لسaمة�اللغة،�جاءت��ي�mصل[والّسaلم�جاءوا] 4
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َغَم7ْن�وملؤهما،�و�ي�ذلك�اليوم.�وكان�يوم�الُجمعة،�اْرتاَحِت�العساكر�hسaمية
َ
�ل �1حفروا

ِلقوا�ابارودً 
ْ
َغَم7ْن،�الليلةففي�تلك�.�علº م�ذلك�Á2جل�يوم�الّسبت�ِلُيط

َّ
�3وقع،�عند�َحْفِر�الل

�بألغاِمهم �أغaن �َعَجم �تعاSى، �هللا لهم
َ

�َخذ �أغaن، �َعَجُم �فدخلوها �من�، �فº ا �ما وأخذوا

�البارود �دخل. �الّصباح �ألغاِمهم�4فعند �إSى َفرة
َ

�الك �جميعً ، �بارودهم ،�5أخذوه�افوجدوا

�َضُعَفْت  Êَ م
َ

�َشْوك �ووجدوا �وا،
ُ
لة ِ

ّ
�الذ �علº م  وُضِرَبْت

ُ
َنة

َ
ْسك

َ
'� ْت ،

ّ
�قل Êُ م

َ
�وِحيل �لم�، وتدابq7هم

ة
َ
ول

ُ
ُسوا�راياÇِ م�.�تزْل�َمُخذ

َّ
وأقاموا�رايات�hسaم�الِبيض�،�إSى�أْسفل�]أ237[فعند�ذلك�َنك

�باÁمان �بالَقلعة. �الذي �ِسردارهم �أرسَل �ثَم �م¡ ا، �ويخرجوا �أيام �أربعة �mمان ،�يطلُب

�الَقلعة �له موا ِ
ّ
�وُيَسل ،� �قبطان �باشافأّم¡ م �mمان، �وأعطاهم �وأتباعه. �كبq7هم ،�فخرَج

�القبطان �َيَدِي �ب7ن �وحضروا qاب، �ال�ُّ ��ي �وجوههم �ووضعوا �تعاSى، �ُهللا هم
َّ
ل

َ
�أذ �لهم�، وقال

لعٍة�ِمن�الِقaع:�قبطان�باشا
َ
ه�إSى�ق �َمن�أراد�الّتَوجُّ لَّ

ُ
،�أو�إSى�بلٍد�ِمن�الُبلدان�يتوّجه،�إّن�ك

ه �علº م�أ¼ م��ي�حال�خروجهم.�عنه�ا�aأحد�ُيخرجه�َرْغًم ف،�والذي�لْم�ُيِرد�الّتوجُّ
َ
،�وَشّرط

�أسلحÊ م�6َيَضُعون  �ذلك، �ففعلوا �شيئً ، �معهم �أخذوا �وما �بالَقلعة �أسلحÊ م ِمن��اووَضعوا

�ذلك ِخq7ة،
ّ

�الذ �و��ِمن مار�أبدا¼ م،
ْ
�أط �عدا �ما �وثaثة. �أْغِرَبة �ثaثة ��ي مع��8غaئن�7فÒ©لوا

                                                           

  .�أعaه�لسaمة�اللغةوالصواب�ما�ثبت�،�جاءت��ي�mصل[ملوهم] 1
  .�والصواب�ما�ثبت�أعaه�لسaمة�اللغة،�جاءت��ي�mصل[يطلقوا] 2
  .�والصواب�ما�ثبت�أعaه،�جاءت��ي�mصل�[وقعوا] 3
  .�والصواب�ما�ثبت�أعaه�لسaمة�اللغة،�جاءت��ي�mصل[دخلوا] 4
 .�أي�أخذوه�عجم�أغaن 5
  .�لسaمة�اللغةوالصواب�ما�ثبت�أعaه�،��ي�mصل[يضعوا] 6
  .�والصواب�ما�ثبت�أعaه�لسaمة�اللغة،�جاءت��ي�mصل�[ثaث] 7
وهو�نوع�من�ا'راكب�الشراعّية�ال�VÂكان�يستعملها�العثمانيون�ِضمن�أسطولهم�البحري�لنقل�،�ُمفردها�غليون  8

خائر
ّ

�والذ �الجنود �راجع. �الخطيب: �التاريخية، �وmلقاب �ا'صطلحات �معجم �332ص، �جاءت. �mصل��وقد �ي

 .�والصواب�ما�ثبت�أعaه،�[غaين]
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ساء
ّ
�والن �1الجرêى �سوده، �ِلَقلعة �معكوس7ن �وتوّجهوا ، ِqّ�َال� �ِمن ه �توجَّ �وباقº م �ُهللا�، هم

َ
ل

َ
َخذ

�تعاSى �hسaمية. َمالك
َ
�ا' �ِمن ملكة

َ
�ا' �هذه �وصارت �تعاSى، �هللا �أدامها �الثامن�. �اليوم ��ي ثّم

جار،�ثّم�أّن�جميع�الّرعايا.��2ثن7نوكان�¼ ار�،�والعشرين�ِمن�الّشهر�ا'ذكور  ،�والº ود،�والتُّ

سوا�¦ ا�َرَعايا،�لم�يخرجوا�ِمن�الَقلعة
َ
أطلَق�قبطان�،�ثّم��ي�اليوم�التاسع�والعشرين�.�وَجل

ِمئنان
ْ
�و�ط �باÁمان داء �الّنِ �باشا ،� كاك7ن �الدَّ ْتِح

َ
�والبيوت�]ب238[وف �ِمن�، �أحد �� وأْن

�ِم¡ م �أحد �ع ى �ُيَشّوِش �ا'سلم7ن �أذّية، �بأدنى �يؤذو¼ م �و� �البaد.
َ
�وَضَبط ،� فº ا�وأطلَق

وا�فº ا�الّصلوات�الخمس،�mذان
ُّ
لعة�سوده.�وَصل

َ
ِه7َن�إSى�ق فتحها�هللا�تعاSى�،�وصاروا�ُمَتَوّجِ

َغهم�الّنصر�والتأييد،�3ع ى�أْيِدõ م
َّ
�¦ م،�وَبل

َ
ف

َ
ط

َ
وكانوا�َزّينوا�الَقلعة�والَبلدة�ِزينة�.�آم7ن،�ول

�ي�يوم�،�ْصَرِة�والَفْتِح وجاء�الَخ�qُ�َإSى�ِمصر�بالنُّ .���يكاُد�َوْصُفها�ِبَوْجٍه�ِمن�الُوُجوهِ ،�عظيمة

داء.�الّسبت�ثاني�شعبان�من�الّسنة�ا'ذكورة َق�َحْضَرُة�الوزير�أيوب�باشا�الّنِ
َ
ل
ْ
،�بالّزينة�4فأط

ِت .��ي�يوم�mحد�ثالثه،�بالّزينة
َ
ث

َ
َمك

َ
.�انت�}.�سادس�الّشهر�ا'ذكور ،�الّزينة�إSى�يوم�mربعاء�5ف

يقيقال�مؤلفه�أبو�عبد�هللا�.�انت�} رور�البكري�الصّدِ �ُهللا�به��ي�،�محمد�بن�أبي�السُّ
َ

ف
َ
ط

َ
ل

اَرْين �الدَّ ى�،�آخر�ما�أَرْدنا�ِذكره�ِمن�أْخباِر�الّدولة�العثمانّية�ع ى�سبيل��ْخِتَصار�هذا:
َّ

وَص 

ِدنا�وَمْو�نا�محمٍد  ْسِليًم ،�ُهللا�ع ى�سّيِ
َ
َم�ت

َّ
  ���.�اكثq7ً �اوع ى�آلِه�َوَصْحِبِه�وَسل

  

  

                                                           

سا] 1
ّ
  .�والصواب�ما�ثبت�أعaه�لسaمة�hمaء،�جاءت��ي�mصل[الجرحا�والن

  .�ولذلك�ُيaَحظ�هنا�عدم�إتمام�الِفكرة�وا'ع}.�ولكّنه�غفل�ع¡ ا،�يبدو�أّن�ا'ؤرخ�أراد�أن�ُيَدّون�معلومٍة�ما 2
  .�ثبت�أعaه�والصواب�ما،�جاءت��ي�mصل[يدõ م] 3
 .�والصواب�ما�ثبت�أعaه�لسaمة�hمaء،�جاءت��ي�mصل[الندا] 4
  .�والصواب�ما�ثبت�أعaه�لسaمة�اللغة،�جاءت��ي�mصل[فمكث] 5
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